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 نموذج لمواصفات المقرر

قسم المناهج وطرق كلية التربية              جامعة بنها              
 التدريس

 اإلسالمية ولة العربية الد:     مواصفات المقرر
  التاريخ: البرنامج والبرامج التي يقدم من خاللها المقرر

رئيسيا  المقرر يمثل عنصرا رئيسيا أو ثانويا بالنسبة للبرامج :
  التاريخالقسم العلمي المسئول عن البرنامج : 

الفصل الدراسى  "تاريخ  "عام األولىالسنة الدراسية / المستوى : 
 الثانى
 اعتماد توصيف البرنامج : تاريخ 

 H122الكود:              اإلسالمية الدولة العربية  العنوان :

  4الساعات المعتمدة :  
 -2الدروس العملية :                               2المحاضرة :    

  4المجموع :                 -ساعات اإلرشاد األكاديمي: 
 (األهداف العامة للمقرر  :  1
الدولددددة العربيددددة  تدددداريختزويددددد ال الدددده بالمفدددداليم األساسددددية ل -

 وأحوال العره قبل اإلسالم واإلسالمية
 يفسددر الدددارس بعددا التددرا  العربددى الدد ى تواصددل بعددد ا سددالم -

وعصر النبوة والخلفاء الراشدين ال ين قادوا الدولة العربية بعد وفاة 
 الرسول )ص( 

مددوى ة العربيددة فددي العصددر األاريخ الدولددتدديتعددرف ال الدده علددى  -
والدم الدن م الحضدارية والم الفتوحدات اإلسدالمية فدى  لدع العصدر 

 .فى تاريخ الدولة العربية 
 (النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر : 2
 المعرفة والفهم  -أ
يتناسه ومع يات  لبشك الدولة العربيةأن يفهم ال اله تاريخ -1

 العصر .
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ر التأسيسى للنبى صلى هللا عليه وسلم فى أن يفهم ال اله الدو -2
 قيام الدولة العربية اإلسالمية.

 تعرف ال اله على بناء الشخصية العربية وا رتقاء بها .يأن  -3
أن يدرع ال اله فضل الحضارة اإلسالمية على الحضارة -4

 الغربية والعالم اجمع.
 يتفهم ال اله أسباه قيام الدولة األموية وانهيارلا. -5

 
 المهارات الذهنية  -ب
 والتفكير التاريخى الناقدالتفكير  -1ه
  حل المشكالت  -2ه
  التحليل واتخا  القرار-3ه
 المهارات المهنية والعملية  -ت
 وا قتداء بالرسول صلى هللا عليه وسلم المهارات السلوكية-1ت
 واإلسالمية ةالشخصية العربيتنمية الوعي بقيمة -2ت
  اكيةالمهارات اإلدر-3ت
 المهارات العامة والمنقولة  -ث
  مهارات القيادة-1 
   ا تصال والتأثير في اآلخرين -2 

 (المحتويات 3
ساعات إرشاد دروس  محاضرة عدد الساعات الموضوع

 اكاديمية/عممية
   اسبوع ومصطمحاتو التعريؼ بالمقرر ومصادره

   اسبوعان العرب قبل االسالم 
الرسالة )محمد صمى اهلل عميػو وسػمم  تاسػيس الدولػة العربيػة االسػالمية 

 بالمدينة المنورة وتحقيؽ الوحدة السياسية والدينية لمعرب (
   اسابيع 4

   اسابيع 4 الخالفة الراشدة ،الدولة االموية ، الفتح فى العصر االموى
   أسابيع 4 الدولة األموية

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

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

 جدول التقييم : 
 :                      األسبوع  : أسبوعيا   1التقييم
   :                     األسبوع :التاسع  2التقييم
 :                      األسبوع : نهاية الفصل الدراسى   3التقييم 

 النسبة المئوية لكل تقييم 
 %   08نهاية الفصل      -
 %  5امتحان شفوي  -
 %08أعمال السنة  -
 %  5تقييمات أخرى   -
 %088المجموع   -

 ( قائمة المراجع :6
افى، مكتبة حسن إبراهيم حسن: تاريخ اإلسالم السياسى والدينى والثق -

 1991النهضة المصرية، القاهرة ، 
 2111أحمد أمين: فجر االسالم ، النهضة المصرية،  -
 :  مقترحةكتب  -3

 جمال الدين سرور : قيام الدولة العربية االسالمية، دار الفكر العربى. -
 مجالت دورية  ، مواقع انترنت، الخ -4
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 مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية . -
 . جمعية التاريخية المصريةال -
 مجمة القراءة والمعرفة . -

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

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

 متعميم والتعمم ( اإلمكانات المطموبة ل7
 المكتبة   . -       
معمللللل حاسللللد الللللى لتللللدريد الرللللالد عمللللى ان لللل  العللللرو  التقديميللللة  -

 وتصميم البرامج التعميمية . 
 .   المقررمعمل لتدريس  -

 أفالم وثائقية   .                                -
 داتا  و    .  -       
 جهاز العر  الرأسى . -      
 ريخية وزمنيةخرائر تا -      

 منسؽ المقرر :                                     رئيس القسم 
 أ.د/ عفيفى محمود                            أ.د/ عبدالمطيؼ الصباغ
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