كمية اآلداب

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

العام الدراسي 0200/0202

القسـم الذي يتبعه البرنامج :التاريخ

تاريخ إقرار التوصيف :سبتمبر 0202

القسم الذي يتبعه المقرر :التاريخ
أ -معمومات أساسية:

اسم

المقررات:

العباسية وحضارتها

تاريخ

الدولة

عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

الرمز الكودي:
4

الفرقة /المستوي:الثالثة
-

نظري

4

عممي و  /أو تمارين

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -0أهداف المقرر Aims

أن يتعرف الطالب على األهمية التي تحتلها الدولة العباسية في
التاريخ االسالمي والفترة الزمنية التي شغلتها.

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

أ 1.يتعرف على بداية ونهاية التاريخ العباسي ودور العباسيين في
تاريخ االسالم

Knowledge and Understanding

أ 2.يصف طبيعة الحياة السياسيية واالتتصيادية للمسيلمين فيي ي
الحكم العباسي
أ .3.يشرح ال روف السيئة التي اضعفت الدولة العباسية

ب -القدرات الذهنية

ب .1.يستنتج اليدور الي لعبتي العناصير ريير العربيية فيي تياريخ
الدولة العباسية صعودا وهبوطا
Intellectual skills

جـ -المهارات المهنية

ب .2.يكتشف دور القادة العسكريين في الدولة العباسية
ج .1.يجمع معلومات عن خلفاء الدولة العباسية
ج .2.يتصور شك الحياة االجتماعية في بغداد في العصر العباسي
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 Professional Skillsج . 3.يتبيييين اليييدور الييي
الحضارة االنسانية
د -المهارات العامة

لعبتييي الحضيييارة العباسيييية فيييي مسييييرة

د .1.يصمم شجرة أنساب لخلفاء الدولة العباسية
د.2.يسيييتخدم التكنولوجييييا الحديفييية فيييي الحصيييو عليييي المصيييادر
General Skills
والمراجع

 -3محتو المقرر

Syllabus

 -4أساليب التدريس والتعلم

الموضوع

عدد الساعات

أسباب سقوط الدولة األموية

8

عهد أبى العباس السفاح

4

أبو جعفر المنصور

4

الصراع بين األمين والمأمون

12

هارون الرشيد

4

العصر العباسي الفاني

8

الن م اإلدارية في الدولة
العباسية

8

الن م المالية واإلتتصادية

4

الحياة العلمية واألدبية

4

.4أ.االلقاء والمحاضرة

.4 Teaching and learning methodsب.العصف ال هني
.4ج.المحاكاة
 -5أساليب التدريس والتعلم للطالب و القدرات
المحدودة

.5أ.تفعي ن ام اإلرشاد األكاديمي
.5ب.زيادة عدد الساعات المكتبية

Teaching and Learning methods for
disables
 -6أساليب التدريس والتعلم للطالب المتميزين

.6أ.التعلم ال اتي
.6ب.ح المشكالت

 -7تقييم الطالب

:Students assessment
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أ -األساليب المستخدمة

Tools

االمتحان التحريري لقياس القدرة عمى الكتابة والتعبير الصحيح عن
األفكار بشكل صحيح
االمتحان الشفوي لقياس القدرة عمى المواجهة وعمى االستنباط
واالستنتاج والتواصل المفظي

ب -التوقيت

Time schedule

نهاية الفصل الدراسي
اإلسبوع 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

 -8تائمة الكتب الدراسية والمراجع :List of references

أ -مذكرات

Course notes

ب -كتب ممزمة

ال يوجد

بدر عبد الرحمن:الدولة العباسية دراسة في سياستها الداخلية،
مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة.1998 ،

)Required books (Text books
ج -كتب مقترحة

حسن إبراهيم حسن :تاريخ اإلسالم السياسي والديني والفقافي،
مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة.1959 ،
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Recommended books
د -دوريات عممية أو نشرات...الخ
Periodicals, web sites.. etc.
 -2اإلمكانيات المطموبة لمتدريس و التعمم







مجلت كليت اآلداب ببنها ،تصذر عن كليت اآلداب
جامعت بنها
مجلت المؤرخ المصري آداب القاهرة ،تصذر عن
قسم التاريد كليت اآلداب جامعت القاهرة.
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
منسق المقرر(أستا المادة):
أ .د /بدر عبد الرحمن
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/

/
رئيس القسم:
أ.د /عبد اللطيف الصباغ
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