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 أ(4ممحق )
 جامعة بنها                                    كمية التربية ببنها 

 وحضارتها يةتاريخ الدولة البيزنطمواصفات المقرر / 
 نموذج لمواصفات المقرر

 وحضارتها تاريخ الدولة البيزنطية:     مواصفات المقرر
 التاريخ : البرنامج والبرامج الاي لقلم مج خاللها المقرر

الق ررم  رئيسيييا :للبرررامج المقرررر لم ررا منصرررا رأل ررلا أو  انولررا بالن ررب 
  التاريخ:  العلمي الم أوا مج البرنامج

 الفصل الداسى الثانى "تاريخ" الثانية ل  / الم اوى :ال ن  اللرا 
 : اارلخ امامال اوصلف البرنامج

                            وحضييييييييييييييارتها  تيييييييييييييياريخ الدوليييييييييييييية البيزنطييييييييييييييية  :  العنررررررررررررررواج
 H223 الكول:

 4:  ال امات المعامل  
 -:   اللروس العملل                                2:   المحانر 
  6: الم موع                -: اإلرشال األكاللمي  امات

 (األهلاف العام  للمقرر  :  1
تزويييد الطالييل باليفيياسيس ا ساسييية لتيياريخ الدوليية البيزنطييية والتطييورا   -

السياسييية  ييى اايبراطورييية البيزنطييية والن بييا  بيييش بيزنطيية وال يير  
هية خريرو والحييا  االس يى يش جهة وبيش بيزنطة والغرل االوربى يش ج

االبتصيادية واالجتياييية  يى بيزنطية وجوانيل الحضيار  البيزنطيية يتيث ية 
  ى النظس اادارية والقانوش والنظس اليدنية والحيا  الثقا ية والتن يس. 

 (النااأج الاعللمل  الم اهل   للمقرر : 2
 المعر   والفهم  -أ
 خش يتنرف الطالل ي ى تاريخ الدولة البيزنطية.-1
خش يتنرف الطالل ي ى خسس التطورا  السياسية  ى اايبراطورية  -2

 البيزنطية .
خش يتنرف الطالل ي ى خسس الينظس الحضيارية التيا بايي   يى اايبراطوريية -3

 البيزنطية. 
 المهارات الذهنل   -ب
 التفكير االبدايى  . -1ل
 التفكير النابد . -2ل
 . التح يل واتراذ القرار-3ل
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 المهنل  والعملل   المهارات -ت
 اليهارا  الس وكية.-1ت
 .تنيية الويا بقيية االنجازا  الحضارية-2ت
 اليهارا  ا دائية .-3 
 المهارات العام  والمنقول   -ث
 يهارا  اتراذ القرار. -1ث
 يهارا  حل الي ك  . -2ث 

 (المحتويات 3
                                              

ساعات إرشاد دروس  محاضرة الساعاتعدد  الموضوع
 اكاديمية/عممية

   ا بوع  مقلم  ووصف المقرر

   ا بوماج    وصوا ق طنطلج ال  العرش الرومان 

   اسبوعان االبناء يتصارعون عمى العرش البيزنطى .
   اسبوعان ثيودوسيوس الكبير وموقفه من الوثنية.

   ا بوماج عصر االمبرطور جيستنيان الكبير
   ا بوماج االسرة الهرقمية واهم احداث العصر

   ا بوماج الخالفات المذهبية مع كنيسة االسكندرية والمذهب الممكانى

   ا بوماج االسرة المقدونية 

   ا بوماج م . 4024الحممة الصميبية الرابعة 

اباااطرة المنفااى وعوامااف الضااعا واالنهيااار ثاام السااقوط النهااا ى فااى 
 م .4453ايدى العثمانيين سنة 

 

   

    النظم والحضارة البيزنطية
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 ( أساليب التعميم والتعمم :4
 املباريات  -احملاضرة                                 -
 يل االدوار متث -احلوار والنقاش وتبادل االراء           -
 دراسة احلالة -العصف الذهىن                         -

 أساليب تقييم الطلبة :
 %03 امتحان نصف العام/ الفصل الدراسي األول 
 %03 امتحان هناية العام / الفصل الدراسي الثاين 

 %51 االمتحانات الشفهية
 %51 االمتحانات العملية

 %  1                                       إعمال السنة / الفصل الدراسى      
 %    1أنواع أخرى من التقييم                                                     

 %100                                                            االمجاىل
 أى تقييم أخر بدون درجات    قدرات البحث العلمى 

 م : جدوف التقيي
 :                      األسبوع  : أسبوعيا   1التقييم
 :                     األسبوع :التاسع    2التقييم
 :                      األسبوع : نهاية الفصل الدراسى   3التقييم 

 النسبة المئوية لكل تقييم 
 %   08نهاية الفصل      -
 %  5امتحان شفوي  -
 %08أعمال السنة  -
 %  5قييمات أخرى  ت -
 %088المجموع   -
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 ( قا مة المراجع :6
 

 :  مقترحةكتب  -3 -
                                     ليمػػػػػػػػػػػػػى عبػػػػػػػػػػػػػد ال ػػػػػػػػػػػػػواد : الدولػػػػػػػػػػػػػة البي ن يػػػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػػى عهػػػػػػػػػػػػػد  ر ػػػػػػػػػػػػػل -

- B9santion , E- H-R   
حسػػػػػػػػػػػػػػػين ربيػػػػػػػػػػػػػػػع : دراسػػػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػػػػى تػػػػػػػػػػػػػػػاري  الدولػػػػػػػػػػػػػػػة البي ن يػػػػػػػػػػػػػػػة                                  -

 جالت دورية  ، مواقع انترنت، الخم -4
 الم مة التاريخية المصرية  -

 المؤرخ المصرى   –
 بعض مواقع االنترنت :   

- www.bostan-ss.com 

- www.wikipedia.org 
- http://www.moe.gov.eg 
 www.google.comمو ع  -

 ( اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم 7
 المكتبة   . -       
معمػػػػل حاسػػػػد الػػػػى لتػػػػدريد ال ػػػػلد عمػػػػى ان ػػػػ  العػػػػرو  التقديميػػػػة  -

 وتصميم البرامج التعميمية . 
 .   المقررمعمل لتدريس  -

                                .أ لم وثائقية     -
   .داتا  و     -       
 .الرأسى   ها  العر  -      
 خرائ  تاريخية و منية -      

http://www.bostan-ss.com/
http://www.bostan-ss.com/
http://www.moe.gov.eg/
http://www.moe.gov.eg/
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  يادة عدد الكتد والمكتبا  وت ويد ا بالدوريا  العممية  -     
 تو ير الخرائ  التوضيحية  -
 

 منسق المقرر :                                     ر يس القسم 
 عبدالم يؼ الصباغ د/.أ             د/  اي  ن يد إسكندر  .أ 

 
 
 
 
 
 


