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:

الفاطمية في مصر.

تاريخ

الدولة

عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

الرمز الكودي:
2

الفرقة /المستوي:الثالثة
-

نظري

2

عممي و  /أو تمارين

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -0أهداف المقرر Aims

أن ٌتعرف الطالب على األهمٌة التةً تلتل ة الدولة الا طمٌة فةً
الت رٌخ االسالمً ثم انتق ل إلى مصر ودوره اللض ري فً مصر
والاترة الزمنٌ التً شغلت .

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

أٌ 1.تعةةةرف علةةةى بداٌةةة ون ٌةةة تةةة رٌخ الدولةةة الا طمٌةةة ودور
الا طمٌٌن فً ت رٌخ االسالم

Knowledge and Understanding

أٌ 2.صف طبٌع اللٌ ة السٌ سٌ واالقتص دٌ لمصر فً ظل اللكم
الا طمً.
أٌ .3.شرح الظروف السٌئ التً اضعات الدول العب سٌ

ب -القدرات الذهنية

بٌ .1.سةةةتنتل الةةةدور الةةة ي لعبةةةه أهةةةل ال مةةة فةةةً تةةة رٌخ الدولةةة
الا طمٌ صعودا وهبوط
Intellectual skills

جـ -المهارات المهنية

بٌ .2.كتشف دور الوزراء فً الدول الا طمٌ .
جٌ .1.جمع معلوم ت عن خلا ء الدول الا طمٌ .

جٌ . 2.تصةةور شةةةكل اللٌةةة ة االجتم عٌةةة فةةةً القةةة هرة فةةةً العصةةةر
Professional Skills
الا طمً
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جٌ .3.تبٌن الدور ال ي لعبته الدول الا طمٌ فً مسٌرة اللضة رة
االنس نٌ
د -المهارات العامة

دٌ .1.صمم شجرة أنس ب لخلا ء الدول الا طمٌ
دٌ.2.سةةةتخدم التكنولوجٌةةة اللدٌثةةة فةةةً اللصةةةول علةةةً المصةةة در
General Skills
والمراجع

 -3ملتوي المقرر

Syllabus

الموضوع
الدعوة االسم عٌلٌ وانتق ل
الى بالد المغرب

4

التسمٌ ت المختلا للدول
الا طمٌ

4

الدول الا طمٌ فى المرلل
المغربٌ

4

انتق ل الدول الا طمٌ الى مصر
وتأسٌس مدٌن الق هرة

8

عصر القوة واالزده ر الا طمى
ال ى شمل الخلا ء األوائل

4

المعز لدٌن هللا الا طمى

8

العزٌز ب هلل

8

الل كم بأمر هللا

4

الظ هر ب هلل

4

الدول الا طمٌ وتدهور
ألوال فى العصر الا طمى
الث نى
الجوانب اللض رٌ للدول
الا طمٌ
 -4أس لٌب التدرٌس والتعلم

عدد الس ع ت

4
4

.4أ.االلق ء والمل ضرة

.4 Teaching and learning methodsب.العصف ال هنً
.4ج.المل ك ة
 -5أس لٌب التدرٌس والتعلم للطالب وي القدرات
الملدودة

.5أ.تاعٌل نظ م اإلرش د األك دٌمً
.5ب.زٌ دة عدد الس ع ت المكتبٌ

Teaching and Learning methods for
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disables
 -6أس لٌب التدرٌس والتعلم للطالب المتمٌزٌن

.6أ.التعلم ال اتً
.6ب.لل المشكالت

 -7تقٌٌم الطالب

:Students assessment

أ -األساليب المستخدمة

Tools

االمتحان التحريري لقياس القدرة عمى الكتابة والتعبير الصحيح عن
األفكار بشكل صحيح

ب -التوقيت

Time schedule

ج -توزيع الدرجات

نهاية الفصل الدراسي
نهاية الفصل الدراسي % 022
منتصف الفصل الدراسي
االمتحان الشفوي

ـــــــــ %

االمتحان العممي

ـــــ

أعمال فصمية
د – نظام تحديد التقديراتGrading system

ـــ %

%
ـــــــ

%

ممتاز .02-06
جيد جداً .05 – 04
جيد .03-01
مقبول .00-02

 -8ق ئم الكتب الدراسٌ والمراجع :List of references

أ -مذكرات

Course notes

ب -كتب ممزمة



ال ٌىجس



بسر عبس الرحون:السولت العباسٍت زراست فً
سٍاستها الساذلٍت ،هكتبت األنجلى الوصرٌت ،القاهرة،
.8991



حسن إبراهٍن حسن :تارٌد اإلسالم السٍاسً
والسٌنً والثقافً ،هكتبت النهضت الوصرٌت ،القاهرة،
.8999

)Required books (Text books
ج -كتب مقترحة
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Recommended books
د -دوريات عممية أو نشرات...الخ
Periodicals, web sites.. etc.
 -7اإلمكانيات المطموبة لمتدريس و التعمم







هجلت كلٍت اَزاب ببنها ،تصسر عن كلٍت اَزاب
جاهعت بنها
هجلت الوؤرخ الوصري آزاب القاهرة ،تصسر عن
قسن التارٌد كلٍت اَزاب جاهعت القاهرة.
زٌازة الورصصاث الوالٍت لإلنفاق على كل ها ٌرص
العولٍت التعلٍوٍت
تطىٌر الىسائل الوساعسة
تطىٌر الوناهج السراسٍت انطالقاً هن تكنىلىجٍا العلن
الحسٌث

تن هناقشت التىصٍف وإعتوازه بوجلس القسن الونعقس بتارٌد
منسق المقرر(أست الم دة):
أ .د /سالم ش فعً ملمود

/

/
رئٌس القسم:
أ.د /عبد المطيف الصباغ

د /ممدوح ملمد مغ زى
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