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 جامعة بنها                                    كمية التربية ببنها 
 منهج البحث التاريخيمواصفات المقرر / 

 فات المقررنموذج لمواص
  التاريخ:إعداد معمم  البرامج التي تقدم من خالل المقرراو البرنامج 

 رئيسييا:   للسررام  المقرر لمثرا منصررا رسلارلا أو ثانولرا سالنارس 
  التاريخ:  القام العلمي الماسوا مج السرنام 

الفصييا الاراسيي"  األوليي" اتيياريخا الاررن  اللرااررل  م المارراو   
 األوا

 :   اوصلف السرنام اارلخ امامال 
 H  113 الكول         منهج البحث التاريخي     :  العنواج

 4:  الاامات المعامل  
 2:   قام  سحث                               2:   المحانر 

 4:   الم موع               -: اامات اإلرشال األكاللمي
 (األهلاف العام  للمقرر     1
والميييينهج  لمااييييي  التيييياريخفيييياايس األساسييييي  تزويييييا ال اليييي  بالم -

,والشيييرو  الواتييي  توادرايييا ديييي المييي ر  المسيييتخاس دييي" اراست 
واألسس الفنيي  لتتابي  البحيث التاريخي,ومياارس التفتيير التياريخي 

                             , ومراحا البحث التاريخ",وتاريخ التتاب  التاريخي . 
    للمقرر   (النااس  الاعللمل  المااهل2
 المعر   والفهم  -أ
 يتعرف ال ال  عل" مااي  التاريخ.أن -1
 يفهس  بيع  علس التاريخ. -2
 الوات  توادراا دي الم ر  . الشرو تعرف ال ال  عل" يأن  -2
أن يقار ال ال  التهوا الت" قاس بها الم رخون د" تتاب  التاريخ -3
. 
 المهارات الذهنل   -ب
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 .    بين علس التاريخ والعلوس األخرىيستنتج العالق -1 
 التفتير التاريخ" .تنمي  مهارات  -2 
 .  التحليا واتخاذ القرار-3 
 المهارات المهنل  والعملل   -ت
 .تنمي  المهارات التاريخي -1ت
 .بقيم  عما الم ر  تنمي  الوعي -2ت
 .مهارات استخااس األال  التاريخي -3ت
   المهارات العام  والمنقول -ث
 المشارت  االتتماعي .مهارات -1ث
 .استخااس الاليامهارات  -2ث
 .البحث التاريخ"مهارات  -3 ث

 (المحتويات 3
ساعات إرشاد دروس  محاضرة عدد الساعات الموضوع

 اكاديمية/عممية
   أسبوعان معنى التاريخ

   أسبوعان تطور عممية التأريخ
   أسبوعان المدارس التاريخية

   أسبوعان اعدةالعموم المس
   ثالثة أسابيع مراحل البحث التاريخى
   أسبوعان كتابة البحث التاريخى

   أسبوعان المصادر التاريخية

    

 قاعة بحث 36 محاضرة 36 ساعة 06 االجمالى

 
 ( أساليب التعميم والتعمم :4
 املباريات  -احملاضرة                                 -



أ( نموذج لمواصفات المقررر    لللرا اتمامرال ونرماج ال رول   ر  4الملحق )
 الاعللم العال     مصر

 متثيل االدوار  -احلوار والنقاش وتبادل االراء           -
 دراسة احلالة -العصف الذهىن                         -

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

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

 الدراسى  :                      األسبوع : نهاية الفصل  3التقييم 
 النسبة المئوية لكل تقييم 

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

 ( قائمة المراجع :0
 حسن عثمان: منهج البحث التاريخى، القاهرة، دار المعارف -1!
 ف.حسين مؤنس : التاريخ والمؤرخون ، القاهرة ، دار المعار  -2
 أحمد شمبى: كيف تكتب بحثا أو رسالة ، القاهرة، النهضة المصرية -3
 شوقى الجمل عمم التاريخ، القاهرة االنجمو:  مقترحةكتب  -3

 ت-أسد رستم : مصطمح التاريخ ، بيروت د -

 . 7331هرنشو: عمم التاريخ ، القاهرة،  -
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 مجالت دورية  ، مواقع انترنت، الخ -4

 مدراسات االجتماعية .مجمة الجمعية التربوية ل -
 . الجمعية المصرية التاريخيةمجمة  -

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

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

 بة لمتعميم والتعمم ( اإلمكانات المطمو 1
 المكتبة   . -       
معمللللل حاسللللب الللللى لتللللدريب الرلللللب عمللللى انشلللل  العللللرو  التقديميللللة  -

 وتصميم البرامج التعميمية . 
 .   المقررمعمل لتدريس  -

                               .   تاريخية أفلم وثائقية  -
   .داتا شو     -       
 .جهاز العر  الرأسى  -      

 خرائر تاريخية وزمنية -      
 منسق المقرر :                                     رئيس القسم 
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