كمية اآلداب

جامعة بنها
نموذج توصيف مقرر دراسي
البرنامج الذي يتبعه المقرر :التاريخ
المقرر يمثل عنص ارً رئيسياً أو ثانوياً بالنسبة لمبرامج :رئيسياً
القسـم الذي يتبعه البرنامج :التاريخ

العام الدراسي 0200/0202

القسم الذي يتبعه المقرر :التاريخ

تاريخ إقرار التوصيف :سبتمبر 0202

أ -معمومات أساسية:
اسم المقررات :الدويالت االسالمية

في المشرق االسالمي

عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

الرمز الكودي:
4

نظري

الفرقة /المستوي:الثالثة
-

عممي و  /أو تمارين

4

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -0أهداف المقرر

أن يتعرررال الب رررضا الالسرررية البالييالررري لال ت ي يررر بلرررالليض
ال الررض ي فررا البنررااين الب يبررا لالباالجرري البا ررايين لالبتنررال البعل ررا
لال الجا فا حلالساه .

Aims

-0المخرجات التعممية المستهدفة من تدريس المقرر:
Intended Learning Outcomes
بنهاية المقرر الدراسي ينبغي أن يكون الطالب قاد ارً عمي أن:
أ -المعرفة و الفهم

أ1.يتعال لا البالليض البتا قي

Knowledge and Understanding

أ 2.يشاح البظالل البتا قي

فا الب شاق ال الض ا.

فياي الليض الب شاق ال الض ا.

أ .3.يصل الاه ي البحسياي بلالليض ال الض ي .
ب -القدرات الذهنية

ا .1.يالتاتج اللا البعايصا غيا البعاجي فا قيي البالليض
الب التنل .
Intellectual skills

جـ -المهارات المهنية

ا .2.يني اللا ل يء البالليض الب التنل فا البحسياة ال الض ي .
ج .1.يتعي ل ي البل يئق لالب صيالا البتيايخي .

Professional Skills

ج .2.يتصلا شكل البحيية ال
ج .3.ي ي الب علل ي
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ت ي ي فا ظل البالليض الب التنل .

ن أ االء البالليض الب التنل .
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د -المهارات العامة

ال .1.يص
General Skills

 -3حتلي الب ناا

ال .2.ينالا قي

Syllabus

 -4أاليبيا البتالايس لالبتعل

خاي

تلسح الب اي ق البتا قي

البع ل الب ي ا فا

فياي البالليض .

ل الجحيا ي ز ضئا .

الب لسلة

الال البالي ي

ظالا جاا جليه

8

الخلل جاا جليه جغالالال

12

ال لسية البالييالي فا الباللل
البفياالي البتا قي فا
الب شاق ال الض ا

12

البغزاليلن فا الب شاق
ال الض ا

12

ظيها البحيية ال ت ي ي فا
الليض الب شاق ال الض ا.

12

.4أ.ال بنيء لالب حيساة

.4 Teaching and learning methodsا.البعصل البذهاا
.4ج.الب حيكية
 -5أاليبيا البتالايس لالبتعل بل ضا ذلي البنالاال
الب حاللالة

.5أ.تفعيل اظي الإلاشيال الاكيالي ا
.5ا.زييالة الال البالي ي الب كتجي

Teaching and Learning methods for
disables
 -6أاليبيا البتالايس لالبتعل بل ضا الب ت يزين

.6أ.البتعل البذالتا
.6ا.حل الب شكض

 -7تنيي الب ضا

:Students assessment

أ -األساليب المستخدمة

Tools

االمتحان التحريري لقياس القدرة عمى الكتابة والتعبير الصحيح عن
األفكار
االمتحان الشفوي لقياس القدرة عمى المواجهة وعمى التواصل
الشفهي
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ب -التوقيت

Time schedule

اإلمتحان التحريري نهاية الفصل الدراسي
اإلمتحان الشفوي األسبوع الثاني عشر
نهاية الفصل الدراسي % 02

ج -توزيع الدرجات

منتصف الفصل الدراسي
االمتحان الشفوي

% 02

االمتحان العممي

ـــــ

أعمال فصمية
د – نظام تحديد التقديراتGrading system

ـــ %

%
ـــــــ

%

ممتاز .02-01
جيد جداً .00 – 01
جيد .01-00
مقبول .00-02

 -8قيئ

البكتا البالاالالي لالب اال ي :List of references

أ -مذكرات

Course notes

يل ال

جررالا جررال الباح ن:البحيررية البالييالرري ل ظرريها البحيررية فررا البعررراالق
ب -كتب ممزمة
لالب شاق ال الض ا رن اللالئرل البنران الباالجري البا راي حترا ظارلا
) Required books (Text booksالبالض ن  ،كتج ال ا لل الب صاي  ،البنيهاة.1995 ،
ج -كتب مقترحة

حالن إجاالهي حالن :تيايخ الإلالض البالييالا لالبالياا لالب نيفا،
كتج البااس الب صاي  ،البنيهاة.1959 ،

Recommended books
د -دوريات عممية أو نشرات...الخ
Periodicals, web sites.. etc.




مجلت كليت اآلداب ببنها ،تصذر عن كليت اآلداب
جامعت بنها.
مجلت المؤرخ المصري آداب القاهرة ،تصذر عن
قسم التاريد ،كليت اآلداب ،جامعت القاهرة.
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 -2اإلمكانيات المطموبة لمتدريس و التعمم





زيادة المخصصاث الماليت لإلنفاق على كل ما يخص
العمليت التعليميت
تطىير الىسائل المساعذة
تطىير المناهج الذراسيت انطالقاً من تكنىلىجيا العلم
الحذيث

تم مناقشت التىصيف وإعتماده بمجلس القسم المنعقذ بتاريد
االق الب ناا(أالتيذ الب يالة):
ال /جالا جال الباح ن
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/

/
ائيس البنال :
أ.ال /جال البل يل البصجيغ
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