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 :الحضارة االسالمية
عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

الرمز الكودي:
2

الفرقة /المستوي :الرابعة
-

نظري

عممي و  /أو تمارين

2

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -0أهداف المقرر

Aims

أن ٌتعرف الطالب معنً الحضارة االسالمٌة وأصولها وخصائصها
وسمممماتها العاممممة وفرعمممة ت الحهممما ممممب الحضمممارا السممما ة لهممما
والمعاصرة لها.
أ ن ٌتعرف الطالب لحً المنم السٌاسمٌة واالعتمالٌمة واالاتصمافٌة
والحر ٌة و ال كرٌة وال ضائٌة.
أن ٌتعممرف الطممالب لحممً اضممر الحضممارة االسممالمٌة لحممً اور مما ممً
العصور الوسطً .

-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.شرح معنً الحضارة االسالمٌة و هل هً لر ٌة أ إسالمٌة .

 Knowledge and Understandingأٌ 2.ممم كر فور الحضمممارة االسمممالمٌة و اسمممهاماتها مممً الحضمممارة
االنسانٌة ً شتً النواحً .
أٌ .3.ستفل لحً أنواع الحك لنف الشعوب االسالمٌة .
ب -القدرات الذهنية

ب ٌ .1.سر الخصائص العامة لححضارة االسالمٌة .
ب ٌ . 2.رق ٌن المماهر المافٌة وال كرٌة ً صنب الحضمارة لكمل
Intellectual skills
أمة من االم االسالمٌة
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جٌ . 1.عمب كل المعحوما لن النم السٌاسٌة (الخال ة  ،المواارة
جـ -المهارات المهنية
 ،المممممفواوٌن ،التراسمممممل  ،ال رٌمممممف  ،ال ضممممماش ،الشمممممرطة المممممنم
 Professional Skillsاالعتمالٌة ( الحٌاة االعتمالٌة والنم الض ا ٌة  .واضر الحضارة
االسالمٌة لحً اور ا .
جٌ . 2.كشف العوامل العامة لنشوش الحضارا وأس اب تفهورها .
فٌ .1.كون اافراً لحى استخفا م رفا التكنولوعٌا الحفٌضة

د -المهارات العامة

فٌ .2.كون عمالا إلاامة لالاا سموٌة تسمالف لحمى أفاش عم
General Skills
األلمال اإلٌعا ٌة مستحهما ً لك من أحفاث تحك ال ترة .

 -3محتوي الم رر

Syllabus

الموضوع

 -4أسالٌب التفرٌس والتعح

لفف السالا

لوامل وخصائص الحضارة
االسالمٌة

12

النم االسالمٌة

12

النم السٌاسٌة –االاتصافٌة

12

النم االعتمالٌة  -الحر ٌة

12

النم ال ضائٌة  -ال كرٌة

8

.4أ.االل اش والمحاضرة

.4 Teaching and learning methodsب.العصف ال هنً
.4ج.المحاكاة
 -5أسالٌب التفرٌس والتعح لحطالب وي ال فرا
المحفوفة
Teaching and Learning methods for
disables
 -6أسالٌب التفرٌس والتعح لحطالب المتمٌاٌن

.5أ.ت عٌل نما اإلرشاف األكافٌمً
.5ب.استخفا أسالٌب عفٌفة لحتواصل
.5ج.اٌافة لفف السالا المكت ٌة
.6أ.التعح ال اتً
.6ب.حل المشكال

 -7ت ٌٌ الطالب

:Students assessment

أ -األساليب المستخدمة

Tools

االمتحان التحريري لقياس القدرة عمى الكتابة والتعبير الصحيح عن
األفكار
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ب -التوقيت

Time schedule

ج -توزيع الدرجات

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

ــــ %

االمتحان العممي

ـــــ

أعمال فصمية
د – نظام تحديد التقديراتGrading system

ــــ %

%
ـــــــ

%

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

 -8اائمة الكتب الفراسٌة والمراعب :List of references

أ -مذكرات

Course notes

ب -كتب ممزمة

ل ٌ ً محموف :محاضرا
كحٌة اآلفاب ،عامعة نها

ً الحضارة اإلسالمٌة ،غٌر منشور

أحمفل ف الرااق  :الحضارة اإلسالمٌة ً العصور الوسطى

)Required books (Text books

ج -كتب مقترحة

تحٌة الن راوي :تارٌخ النم والحضارة االسالمٌة.

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 ،تصذر عن قسم التاريد
كليت اآلداب جامعت القاهرة.
المجلت التاريخيت المصريت ،تصذر عن الجمعيت
المصريت للذراساث التاريخيت.
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 -7اإلمكانيات 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
منسق الم رر(أستا المافة :
أ.ف/وفٌب تحً

/

/
رئٌس ال س
أ.ف/ل ف الحطٌف الص اغ

أ.ف/ل ٌ ً محموف
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