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 أ(4ممحق )

 
 جامعة بنها                                    كمية التربية ببنها 

 المشرق اإلسالمىمواصفات المقرر / 
 قررنموذج لمواصفات الم

 التاريخ:إعداد معمم  والبرامج التي تقدم من خالل المقرراالبرنامج 
ريليرلا :   للنررام  المقرر لمثا منصررا ريليرلا أو ثانولرا نالنيرن 

  التاريخ:  القيم العلمي المييوا مج النرنام 
الفصةةا الارا ةة   الثالثةةع مةةاا يتةةاريخ اليررن  اللرايررل  م الميرراو  

 ياألوا
 : ف النرنام اارلخ امامال اوصل

 H313 الكول  المشرق اإلسالمى  :  العنواج

 4:  اليامات المعامل  
 -  2: اللروس العملل                                2:   المحانر 

 6:   الم موع               -: يامات اإلرشال األكاللمي
 (األهلاف العام  للمقرر     1
مة  تةاريخ المقةرإل ام ة م    تزويا الطالب بالمفاهيا األ ا ةيع -

أى تاريخ إيرا  وب ا مةا ورا  الهرةر وأوا ةط ا ةيا و هةوب قةرإل 
 .ا يا
 (النااي  الاعللمل  المياهل   للمقرر   2
 المعر   والفهم  -أ
 .تاريخ المقرإل ام  م  أ  يتعرف الطالب مل -1
قرإل مال لفتحأ  يتعرف الطالب مل  الاوافع الحقيقيع  -2

 اال  م .
الهتةةا ا التةة  ترتبةة  ملةة   الوةةزو الموةةول  مةة  الطالةةب يحلةةا أ  -3

 تويير ف  خريطع القرإل ام  م 
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أ  يحاا الطالب بعض مظاهر الحضارة ام  ميع ف  المقةرإل  -4
 ام  م 

 المهارات الذهنل   -ب
 .  والتفكير التاريخ  التفكير العلم  -1ب
 التفكير الهاقا . -2ب
 . والحكا باألالع التاريخيع رارالتحليا واتخاذ الق-3ب
 المهارات المهنل  والعملل   -ت
 المرارا  الو ااهيع.-1ت
 . المقرإل ام  م تهميع الومي بقيمع -2ت
 المرارا  األاا يع .-3 
 المهارات العام  والمنقول   -ث
 مرارا  اتخاذ القرار. -1ث
 مرارا  حا المقك  . -2ث 

 (المحتويات 3
ساعات إرشاد دروس  محاضرة اتعدد الساع الموضوع

 اكاديمية/عممية
  م  وتحاياه امتعريف المقرإل 

  وتاريخه قبا ام  ا

   أسبوع

   أسبوعان  الفتوح ام  ميع لب ا المقرإل

ع ف  الرضبع اميراهيع الاوا ام  مي
  وما ورا  الهرر وأوا ط ا يا

   أسبوعان

   أسبوعان الوزو الموول 

ام  م  بعا الوزو اوا المقرإل 
 الموول 

   ثالثة اسابيع

   أسبوع ام  ا ف   هوب  قرإل ا يا

   ثالثة اسابيع الحضارة ام  ميع ف  ب ا المقرإل

 
 ( أساليب التعميم والتعمم :4
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 املباريات  -احملاضرة                                 -
 متثيل االدوار  -احلوار والنقاش وتبادل االراء           -
 دراسة احلالة -العصف الذهىن                         -

 أساليب تقييم الطلبة :
 كتابة تقارير                   )لتقييم قدرة الطالب على توظيف املعلومات( -
 ( اختبار شفوى                 )لتقييم االستيعاب والفهم -
 اختبار مواقف                  )لتقييم قدرة الطالب على التعامل مع املواقف ( -    

 جدول التقييم : 
 :                      األسبوع  : أسبوعيا   1التقييم
 :                     األسبوع :التاسع    2التقييم

 ل الدراسى  :                      األسبوع : نهاية الفص 3التقييم 
 النسبة المئوية لكل تقييم 

 %   08نهاية الفصل      -
 %  5امتحان شفوي  -
 %08أعمال السنة  -
 %  5تقييمات أخرى   -
 %088المجموع   -

 ( قائمة المراجع :6
 أحمد محمود الساداتى : اإلسالم فى شبه القارة الهندية، األنجمو المصرية -
ى بين الفتحين العربى حسن أحمد محمود: اإلسالم فى آسيا الوسط -

 والتركى، القاهرة.
 براون: تاريخ إيران -
 :  مقترحةكتب  -3
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 6996أحمدوف: العرب واإلسالم، بيروت،  -
 مجالت دورية  ، مواقع انترنت، الخ -4

 مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية . -
 . المعية التاريخية المصرية -

 بعض مواقع االنترنت :   
- www.bostan-ss.com 

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

 ( اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم 7
 المكتبة   . -       
ميللللة معمللللل حاسللللد الللللى لتللللدريد الطللللالد عمللللى انشلللل  العللللرو  التقدي -

 وتصميم البرامج التعميمية . 
 .   المقررمعمل لتدريس  -

                                .أفالم وثائقية     -
   .داتا شو     -       
 .جهاز العر  الرأسى  -      
 خرائط تاريخية وزمنية -      

 منسق المقرر :                                     رئيس القسم 
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