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 أ(4ممحق )
 

 جامعة بنها                                    كمية التربية ببنها 
 تاريخ أوربا المعاصرمواصفات المقرر / 

 مقررنموذج لمواصفات ال
معلددد   إعددد ا : البرنااااما والباااراما التااا  يقااادم مااان   ل اااا المقااارر

  التاريخ
رئيسديا :   للباراما المقرر يمثال عنصارا رسياايا أو ثانوياا بالنااب 

  التاريخ:  البرناما القام العلم  الماسول عن
الفصد  ال راسد   "عا  تاريخ " الرابعةالسنة ال راسية / المستوى : 

  الثان 
 :   اد توصيف البرناماتاريخ اعتم

 H423: الكود               تاريخ أوربا المعاصر:  العنوان

 ساعات اسبوعيا 4:  الااعات المعتمدة 
 -  2: الدروس العملي                 2:                المحاضرة

  ساعات 4:  المجموع               -: ااعات اإلرشاد األكاديم 
 قرر  :  (األهداف العام  للم1
وأحدوا   تاريخ أوربا المعاصدرتزوي  الطالب بالمفاهي  األساسية ل -

  الحال  عصرالأوربا في 
 (النتاسا التعليمي  المات دف  للمقرر : 2
 المعرف  والف م  -أ
بشك  يتناسب ومعطيات تاريخ أوربا المعاصرأن يفه  الطالب -1

 العصر .
 لعصر الحال اأن يتعرف الطالب عل  أحوا  أوربا ف   -2
 أن يتعرف الطالب عل  أح اث حرب القرن -3
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 أن يح   الطالب عوام  قيا  الوح ة اإليطالية -4
 أن يح   الطالب عوام  قيا  الوح ة األلمانية -5
 أن يح   الطالب عوام  قيا  الحربين العالميتين األول  والثانية 66
 الم ارات الذهني   -ب
 التفكير االبتكارى. -1ب
   المشكالت  .ح -2ب
 . التحلي  واتخاذ القرار-3ب
 الم ارات الم ني  والعملي   -ت
 المهارات االجتماعية.-1ت
 تنمية الوعي بثقافات الشعوب األخرى .-2ت
 المهارات العقلية.-3ت
 الم ارات العام  والمنقول   -ث
  مهارات القيا ة-1ث
 مهارات اتخاذ القرار . -2ث
 (المحتويات 3

ساعات إرشاد دروس  محاضرة لساعات عدد ا الموضوع
 اكاديمية/عممية

   اسبوعان 0781الوحدة اإليطالية 

   اسبوعان  الحرب العالمية األولى

   اسبوعان 0197-0101أوربا بين الحربين 

   اسبوعان الحرب العالمية الثانية ونتائجها

   اسبوعان  الحرب الباردة وسقوط النظام السوفيتى

 
 
 التعليم والتعلم : ( أااليب4
 راسة الحالة السياسية -2-4                المحاضرة   -4-1

 واالقتصا ية.
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  المناقشة والحوار-4-4ح  المشكالت                -4-3
 أااليب تقييم الطلب   :

  التركيز والفه  لتقييم              امتحان نظري  -5-1
  المهارات التطبيقية لتقييم                امتحان عملي -5-2
 مهارات التحلي  والمناقشة لتقييم                 امتحان شفوي-5-3

 ( أساليب التعميم والتعمم :4
 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
 :                      األسبوع : نهاية الفصل الدراسى   3التقييم 

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

 ( قائمة المراجع :6
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 جالل يحى: تايخ أوربا المعاصر، دار المعارف -
 0180تايمور: أصول الحرب العالمية الثانية، مترجم، القاهرة 

 كتب مقترحة  : -9
 مجالت دورية  ، مواقع انترنت، الخ -4

 مجمة المؤرخ. -

 مجمة الدراسات التاريخية -
 بعض مواقع االنترنت :   

- ss.com-www.bostan 

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

 ( اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم 8
 المكتبة   . -      
تللللدري  العللللن  عمللللى انتللللي العللللرو  التقديميللللة معمللللل  اسلللل  الللللى ل -

 وتصميم البرامج التعميمية . 
 معمل لتدريس المقرر .  -
 أفنم وثائقية   .                                -

 داتا تو    .  -       
 جهاز العر  الرأسى . -      
 خرائع تاريخية وزمنية -      

 رئيس القسم             منسق المقرر :                         
 أ.د/ عبدالمطيف الصباغ                     أ.د/ عبدالمطيف الصباغ

http://www.bostan-ss.com/
http://www.bostan-ss.com/
http://www.moe.gov.eg/
http://www.moe.gov.eg/
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