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

القسم الذي يتبعه المقرر

التاريخ

العام الدراسي0200 -0202
تاريخ إقرار التوصيف :سبتمبر .0202

أ -معمومات أساسية:
اسم المقرر :تاريخ مصر الحديث

الرمز الكودي:

عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

2

نظري

الفرقة /المستوي :الثالثة
-

عممي و  /أو تمارين

2

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -0أهداف المقرر

Aims

أن ٌتعرف الطالب على الفتح العثمانً لمصر وموقف المجتمع
المصري من الحكم العثمانً.
أن ٌتعرف الطالب على سٌاسة محمد علً الداخلٌة والخارجٌة.
أن ٌتعرف الطالب على سٌاسة خلفاء محمد علً .

-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.تعرف علً أحوال مصر فً عهود من تعاقبوا علً حكمها فً
تارٌخها الحدٌث.

Knowledge and Understanding

أٌ .2.شرح سٌاسة محمد علً فً حكم مصر ودورها.
أٌ .3.حدد مالمح ظهور األحزاب والحركة الوطنٌة فى مصر.

ب -القدرات الذهنية

بٌ .1.قارن بٌن سٌاسة محمد على الداخلٌة والخارجٌة.
بٌ .2.قٌم محصلة النتائج التى تعلمها من دراسة احوال مصر تحت
Intellectual skills
حكم العثمانٌٌن.

جـ -المهارات المهنية

جٌ .1.كتسب مهارة التحلٌل التارٌخى.
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 Professional Skillsجٌ .2.ستخدم االنترنت فى الحصول على المصادر والمراجع
والمعلومات التارٌخٌة.
د -المهارات العامة

دٌ .1.عمل فى فرٌق.
دٌ .2.تعلم كٌفٌة التواصل الشفهى والتحرٌرى ومنقشة استاذ المادة
General Skills
فٌما تعثر علٌه.

 -3محتوي المقرر

Syllabus

الموضوع

عدد
الساعات

الفتح العثمانً لمصر

8

الحملة الفرنسٌة علً مصر

8

حركة علً بك الكبٌر

8

تولٌة محمد علً والٌا ً علً
مصر

12

سٌاسة محمد علً الداخلٌة
والخارجٌة

8

األحزاب والحركة الوطنٌة فً
مصر

12

األسبوع
األول
الثانً
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
الحادي عشر
الثانً عشر
الثالث عشر
الرابع عشر

 -4أسالٌب التدرٌس والتعلم

.4أ .المحاضرة

.4 Teaching and learning methodsب .المناقشة والحوار
.4ج .المحاكاة والتشبيه
 -5أسالٌب التدرٌس والتعلم للطالب ذوي القدرات
المحدودة
Teaching and Learning methods for
disables

.5أ .التواصل معهم بشكل أكبر
.5ب.زٌادة عدد الساعات المكتبٌة
.5ج.تفعٌل نظام اإلرشاد األكادٌمً
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 -6أسالٌب التدرٌس والتعلم للطالب المتمٌزٌن

.6أ .العصف الذهنً
.6ب .التعلم الذاتً

 -7تقٌٌم الطالب

:Students assessment

أ -األساليب المستخدمة

Tools

االمتحان التحريري لقياس القدرة عمي التفكير والتحميل والتعبير
بشكل صحيح.

ب -التوقيت

Time schedule

ج -توزيع الدرجات

نهاية الفصل الدراسي
نهاية الفصل الدراسي

د – نظام تحديد التقديراتGrading system

% 022

منتصف الفصل الدراسي

%

االمتحان الشفوي

%

االمتحان العممي

%

أعمال فصمية

%

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

 -8قائمة الكتب الدراسٌة والمراجع :List of references

أ -مذكرات

Course notes

ب -كتب ممزمة
)Required books (Text books



ًج الالعبد ا الالاد :ج الالر:ت ده تا الال :صد الال د الالت
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ج -كتب مقترحة
Recommended books
د -دوريات عممية أو نشرات ...الخ
Periodicals, web sites.. etc.
 -7االمكانيات المطموبة لمتدريس و التعمم







و د ااد :عب بد و د ت د :وش قد :ع ب د8189د
–د،8711دت :د :وع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالةد :جتهعيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة،د
:إل ٌا ة8779،د.
أحو الالادق الالفيكدبتق الالت ده الالاك  :د الال دً الال دل الال ى،د3د
أجب:ب،د :مته ة،د.8739
هجلةده د :ا ثالة،د الا د اليدت :د :تال دا :راالت كد
 :مرهيةدبت مته ة.د د
 :وجل الالةد :تت ي الالةد :و الال ة،د الالا د الاليد :جوعي الالةد
 :و ةد لا  :تصد :تت ية.
ن جتتدلت تصد ا سيةدأا عدال تيعتبد:أل ا:تد :اي ةد
لطعب.

تم مناقشة التوصيف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتاريخ
منسق المقرر(أستاذ المادة):
د/نجالء عبد الجواد
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رئيس القسم
أ.د/عبد اللطيف الصباغ
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