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 أ(4ممحق )
 

 جامعة بنها                                    كمية التربية ببنها 
  تارٌخ أوربا الحدٌثمواصفات المقرر / 

 قررنموذج لمواصفات الم
معلددد   إعدددداد: البرنااااما والباااراما التااا  يقااادم مااان   ل اااا المقااارر

  التارٌخ
رئٌسدٌا :   للباراما المقرر يمثال عنصارا رسياايا أو ثانوياا بالنااب 

  التارٌخ:  البرناما القام العلم  الماسول عن
الفصد  الدراسدى  "عا  تدارٌخ " االولىالسنة الدراسٌة / المستوى : 

  و األ
 :   توصيف البرناماتاريخ اعتماد 

 H414: الكود                تارٌخ أوربا الحدٌث:  العنوان

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

  ساعات 6:  المجموع        2       -: ااعات اإلرشاد األكاديم 
 رر  :  (األهداف العام  للمق1
ٌث وأحدوا  تزوٌد الطالد  بالمفدامٌ  األساسدٌة لتدارٌخ أوربدا الحدد -

م  الكشدو  الغررافٌدة وأحدوا  انغلتدرا أوربا فً عصر النهضة وأ
وفرنسا فً القدر  السدابع عشدر روطرٌطدة أوربدا فدً القدر  ال دام  

 عشر.
 (النتاسا التعليمي  المات دف  للمقرر : 2
 المعرف  والف م  -أ
الطال  تارٌخ أوربا الحدٌث بشك  ٌتناس  ومعطٌات  أ  ٌفه -1

 العصر .
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أ  ٌتعر  الطال  على أحوا  أوربا فى القر  السابع وال ام   -2
 عشر.

ٌقار  بٌ  أسبا  ومقدمات ال ورة الفرنسٌة ونتائغها على العال   -3
 األوربى

 الم ارات الذهني   -ب
 التفكٌر االبتكارى. -1 
 ح  المشكالت  . -2 
 . التحلٌ  واتطاذ القرار-3 
 الم ارات الم ني  والعملي   -ت
 المهارات االغتماعٌة.-1ت
 تنمٌة الوعً ب قافات الشعو  األطرى .-2ت
 المهارات العقلٌة.-3ت
 الم ارات العام  والمنقول   -ث
  مهارات القٌادة-1ث
 مهارات اتطاذ القرار . -2ث
 (المحتويات 3

 
عات إرشاد دروس سا محاضرة عدد الساعات الموضوع

 اكاديمية/عممية

   أسبوع معالم وبدايات تاريخ األوربى الحديث

   أسبوع النهضة األوربية

   أسبوع يةحركة الكشوف الجغراف

   أسبوعان والحروب الديني اإلص ح الدين  

   أسبوعان الحروب األهمية

   أسبوع 88أوربا في القرن 

   أسبوعان عصر الثورة الفرنسية

   أسبوعان عصر نابليون بونابرت

   أسبوع مشروعات الوحدة ف  أوربا
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   أسبوع 

   أسبوع 

    

    

 
 ( أااليب التعليم والتعلم :4
دراسة الحالة السٌاسٌة -2-4                المحاضرة   -4-1

 واالقتصادٌة.
  المناقشة والحوار-4-4ح  المشكالت                -4-3

 أااليب تقييم الطلب   :
  التركٌز والفه  لتقييم              امتحا  نظري  -5-1
  المهارات التطبٌقٌة لتقييم                امتحا  عملً -5-2
 مهارات التحلٌ  والمناقشة لتقييم                 امتحا  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( -
 )لتقييم االستيعاب والفهم (   اختبار شفوى               -
 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 
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 %   08نهاية الفصل      -
 %  5امتحان شفوي  -
 %08أعمال السنة  -
 %  5تقييمات أخرى   -
 %088المجموع   -

 ( قائمة المراجع :6
 رأفت الشيخ : تاريخ أوربا الحديث، القاهرة -

 ، تاريخ أوربا الحديثعبد العزٌز نوار -

 اريخ أوربا الحديث، ترجم  وديع الضبع، تفشر -

 زينب راشد، تاريخ أوربا الحديث    -

 كتب مقترحة  : -3
 مجالت دورية  ، مواقع انترنت، الخ -4

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

 بعض مواقع االنترنت :   

- ss.com-www.bostan 

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

 ( اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم 7
 المكتبة   . -      
معمللللل  اسللللد الللللى لتللللدريد الرلللللد عمللللى ان لللل  العللللرو  التقديميللللة  -

 تعميمية . وتصميم البرامج ال

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


أ( نموذج لمواصفات المقرر    دليل االعتماد وضمان الجودة فى 4الملحق )
 التعليم العالى فى مصر

 معمل لتدريس المقرر .  -
 أفلم وثائقية   .                                -

 داتا  و    .  -       
 جهاز العر  الرأسى . -      
 خرائر تاريخية وزمنية -      

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

 
 
 
 
 
 
 


