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 أ(4ممحق )

 
 جامعة بنها                                    كمية التربية ببنها 

 مصر اإلسالمية/ مواصفات المقرر 
 نموذج لمواصفات المقرر

 األيوبيين والمماليك:     مواصفات المقرر

 التاريخ : البرنامج والبرامج الاي لقلم مج خاللها المقرر
 رئيسيييا :للبرررامج المقرررر لم ررا منصرررا رأل ررلا أو  انولررا بالن ررب 

  التاريخ:  الق م العلمي الم أوا مج البرنامج
 الثالثة "تاريخ" ال ن  اللرا ل  / الم اوى :

 الفصا اللرا ي ال اني 9002/9000الم اوى   العام اللرا   /
 م2/00/9002 اارلخ امامال اوصلف البرنامج 

 القسم  : التاريخ مصر اإلسالمية العنواج

 H321 الكول:               

 4:  ال امات المعامل  
 - 2: اللروس العملل                                2:   المحانر 

  6: الم موع                - : امات اإلرشال األكاللمي
  انلاً : البلانات المهنل  0
 األهلاف العام  للمقرر -0

 اعرلف الطالب بأهمل  لرا   اارلخ األلوبللج والمماللكوخاص  أج اارلخ هذه الفار 

لاشابه مع الحانر ب بب األخطار الخار ل  الا  اهلل العالم ات المي والاي ااشابه مع 

 مغواخطر الصللبلللج وال

 النااأج الاعللمل  الم اهل   للمقرر 
 المعر   والفهم

تعريف الطالب الكيفية التى تم بها فتح مصر ، وكيف انتشر  -
اإلسالم وتم تعريب السكان ، وطبيعية الحياة التى عاشها 

 الشعب المصرى فى عصرى الطولونيين  واإلخشيديين
 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر  -2
 همالمعرفة والف - أ
 معرفة الطالب االحوال التى ساهمت فى فتح العرب المسلمين لمصر   . -1-أ
 . إدراك الطالب لسرعة تشرب مصر االسالم والثقافة العربية -2-أ
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فهم الطالب وتقديرهم النجازات الدولتين الطولونية واالخشيدية فى تاريخ  -3-أ
 مصر اإلسالمية    .

 المهارات الذهنية -ب
رة الطالب على استخراج الحقائق التاريخية السليمة من تنمية قد -1-ب

 المصادر    .
تنمية قدرة الطالب على استيعاب محاولتى أحمد بن طولون واالخشيد  -2-ب

 فى استقالل مصر  .
تنمية قدرة الطالب على المقارنة بين أحوال مصر فى عصر كل من  -3-ب

 الدولتين الطولونية واالخشيدية   .
 العممية والمهنية المهارات -ج
القدرة على رسم الخرائط التى تبين مدى اتساع نفوذ الدولتين الطوونية  -1-ج

 واالخشيدية    .
تنمية قدرة الطالب على االلقاء والمشاركة االيجابية العلمية داخل  -2-ج

 المحاضرة .
تنمية مقدرة على مجسمات لبعض الصناعات الخزمية والنحاسية  -3-ج

 مصر اإلسالمية  والخشبية فى 
 مهارات العامة والمنقولة -د
 مهارات االستنتاج واالستنباط  . -1-د
 تنمية المهارات البحثية فى جمع المادة العلمية وترتيبها وإعادة صياغتها . -2-د
 (المحتويات 3

ساعات إرشاد دروس  محاضرة عدد الساعات الموضوع
 اكاديمية/عممية

   ثالثة اسابيع مصر قبا الفاح ا ات الم   
   أسبوعان  الفاح اإل الم  لمصر

   انأسبوع  الوت مصر    مهل 
   انأسبوع اللول  الطولونل  

   انأسبوع مصر    مهل اللول  اتخشللل  
   يعباأس4  اللول  الفاطمل 

   أسبوعان  النظم والحنار     مصر اإل المل 
   أسبوعان مصر    مهل اللول  الطولونل  

  محاضرة 36 ساعة 06 االجمالى

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

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

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

 النسبة المئوية لكل تقييم 
 %   08نهاية الفصل      -
 %  5امتحان شفوي  -
 %18أعمال السنة  -
 %  5تقييمات أخرى   -
 %188المجموع   -

 اجع :( قائمة المر 0
 قاأم  المرا ع -
 6مذكرات  6-1
 
  الكتب الدراسية6-2

 محاضرات فى التاريخ السياسى والحضارى
 تاريخ وحضارة مصر االسالمية     

  
 كتب مقترحة   6-3
 
 مجالت دورية، مواقع على شبكة المعلومات 6-4 
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 محمد حمدى المنادى / تاريخ مصر االسالمية -
 المؤرخ المصرى    – -

/ الدولة االخشيدية فى مصر                                    سيدة الكاشف  -
  المجلة التاريخية المصرية -

 
 كتب مقترحة  : -3

 6996سيدة الكاشف: مصر فى عهد اإلخشيديين، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب   -

 6996سيدة الكاشف: مصر فى عهد الوالة ،، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب  - -

 دورية  ، مواقع انترنت، الخمجالت  -4
 مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية . -
 .المجلة 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   . -       
معمللللل  اسللللد الللللى لتللللدريد الرلللللد عمللللى ان لللل  العللللرو  التقديميللللة  -

 وتصميم البرامج التعميمية . 
 .   المقررمعمل لتدريس  -

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

 رئيس القسم ل/  الم شا ع   ل/ مملوح محمل مغازى 0أمنسق المقرر 

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