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 أ(4ممحق )

 
 جامعة بنها                                    كمية التربية ببنها 

 النظم والحضارة اإلسالمية /مواصفات المقرر
 

 نموذج لمواصفات المقرر
 التاريخ:إعداد معمم  والبرامج التي تقدم من خالل المقرراالبرنامج 

ريليرلا :   للنررام  المقرر لمثا منصررا ريليرلا أو ثانولرا نالنيرن 
  التاريخ:  القيم العلمي المييوا مج النرنام 

الفصةةا الارا ةة   الثالثةةع مةةاا يتةةاريخ اليررن  اللرايررل  م الميرراو  
 ياألوا

 : اارلخ امامال اوصلف النرنام 
 H314 الكول  النظم والحضارة اإلسالمية  :  العنواج

 4:  اليامات المعامل  
 -  2: اللروس العملل                                2:   المحانر 

 6:   الم موع               -: يامات اإلرشال األكاللمي
 (األهلاف العام  للمقرر     1
من النظا والحضةار  اس ةيميع ا الطالب بالمفاهيا األ ا يع تزوي -

 الت   اات حيا  الم لمين حت  نهايع العصور الو ط ، 
 تزيوا الطالب بجوانب الحضار  اس يميع -
 (النااي  الاعللمل  المياهل   للمقرر   2
 المعر   والفهم  -أ
ااريع النظا اس يميع ال يا يع واس أن يتعرف الطالب مل -1

 .والماليع والقضائيع والحربيع.



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

إ هاا الحضار  اس يميع ف  الحضار  الطالب  يقارأن  -2
 .األوربيع

الةةنظا اس ةةيميع ال يا ةةيع واسااريةةع والماليةةع الطالةةب يحلةةا أن -3
 والقضائيع والحربيع

الةنظا اس ةيميع ال يا ةيع  تطةوأن يحاا الطالب بعة  مظةاهر  -4
 القضائيع والحربيع  واسااريع والماليع و

 المهارات الذهنل   -ب
 .  والتفكير التاريخ  التفكير العلم  -1ب
 التفكير الناقا . -2ب
 . والحكا باألالع التاريخيع التحليا واتخاذ القرار-3ب
 المهارات المهنل  والعملل   -ت
 المهارات الوجاانيع.-1ت
 . المشرق اس يم تنميع الومي بقيمع -2ت
 ت األاائيع .المهارا-3ت
 المهارات العام  والمنقول   -ث
 مهارات اتخاذ القرار. -1ث
 مهارات حا المشكيت. -2ث 

 (المحتويات 3
ساعات إرشاد دروس  محاضرة عدد الساعات الموضوع

 اكاديمية/عممية

التعريف بالمقرر ومصااره 
  ومصطلحاته

   أسبوع

   أسبوع  مكونات النظا اس يميع

   أسبوعان  ل  للنظا اس يميعالباايات األو

   أسبوعان النظاا ال يا  

   أسبوع النظاا اساارى

   أسبوع النظاا المال 

   أسبوع النظاا القضائ 
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   أسبوع الحضار  والمفاهيا المتعلقع بها

   انأسبوع أ س الحضار  اس يميع

   أسبوعان العلوا النقليع والعقليع واألاب  

   أسبوعان الفنون والعمار 

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

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

 جدول التقييم : 
 بوعيا  :                      األسبوع  : أس 1التقييم
 :                     األسبوع :التاسع    2التقييم
 :                      األسبوع : نهاية الفصل الدراسى   3التقييم 

 النسبة المئوية لكل تقييم 
 %   08نهاية الفصل      -
 %  5امتحان شفوي  -
 %08أعمال السنة  -
 %  5تقييمات أخرى   -
 %088المجموع   -
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 ( قائمة المراجع :6
 1131حسن إبراهيم حسن: النظم اإلسالمية، النهضة المصرية، القاهرة،  -
 والتركى، القاهرة. فتحية النبراوى: تاريخ النظم الغسالمية، القاهرة. -
 براون: تاريخ إيران -
 :  مقترحةكتب  -3

 جوستاف لوبون: حضارة العرب، الهيئة العامة لمكتاب -
 مجالت دورية  ، مواقع انترنت، الخ -4

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

 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 حاسللللد الللللى لتللللدريد الرللللالد عمللللى ان لللل  العللللرو  التقديميللللة  -

 وتصميم البرامج التعميمية . 
 .   المقررمعمل لتدريس  -

                                .أفالم وثائقية     -
   .داتا  و     -       
 .رأسى جهاز العر  ال -      

http://www.bostan-ss.com/
http://www.bostan-ss.com/
http://www.moe.gov.eg/
http://www.moe.gov.eg/
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 خرائر تاريخية وزمنية -      
 منسق المقرر :                                     رئيس القسم 

 
 
 
 
 
 


