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 :موضوع خاص في تاريخ أفريقيا الرمز الكودي:

الحديث والمعاصر

عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

2

نظري

الفرقة /المستوي :الرابعة
-

عممي و  /أو تمارين

2

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -0أهداف المقرر

أن ٌتعرف الطالب على حركة الكشوف الجغرافٌة للقارة األفرٌقٌة .

Aims

أن ٌشرح تواجد المستعمرات األوربٌة فً أقارة أفرٌقٌا.
أن ٌتعرف على العالقات بٌن االوربٌٌن والسكان األصلٌٌن ألفرٌقٌا.
أن ٌتعرف الطالب على ظروف استقالل الدول األفرٌقٌة.

-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 على حركة الكشوف الجغرافٌة لقارة أفرٌقٌا

Knowledge and Understanding

أٌ .2.ذكر أسباب ظهور المستعمرات فً أجزاء أفرٌقٌا
أٌ .3.شرح كفاح الدول االفرٌقٌة حتى الحصول على االستقالل

ب -القدرات الذهنية

بٌ .1.قارن بٌن أحوال السكان قبل وبعد ظهور المستعمرات فً
أفرٌقٌا ومعاملة الحكام الجدد لهم.
Intellectual skills

جـ -المهارات المهنية

بٌ .2.قٌم محصلة النتائج التً تعلمها من دراسته لتارٌخ أفرٌقٌا
جٌ .1.كتسب مهارة التحلٌل التارٌخً

كهيخ اآلداة
وحدح ضمبن انجىدح واإلعتمبد
مشروع انتطىير انمستمر وانتأهيم نإلعتمبد CIQAP

جبمعخ ثىهب
تهيفىن 2355446732

 Professional Skillsجٌ .2.ستخدم المصادر والمراجع بطرٌقة علمٌة فً عمل بحث
ٌخص المادة
د -المهارات العامة

دٌ .1.تعلم كٌفٌة عمل فرٌق
General Skills

 -3محتوي المقرر

Syllabus

 -4أسالٌب التدرٌس والتعلم

دٌ .2.صمم خرٌطة زمنٌة إلنشاء المستعمرات فً أفرٌقٌا.
الموضوع

عدد الساعات

ظهور االنجلٌز فى مٌدان
التنافس االستعمارى

8

الفرنسٌون واستعمار أفرٌقٌا
الغربٌة .

8

احتدام التنافس االستعمارى فى
أفرٌقٌا ودخول دول أخرى مثل
إٌطالٌا والمانٌا وبلجٌكا .

8

الصراع بٌن االنجلٌز والبوٌر
فى جنوب افرٌقٌا  .التبشٌر
المسٌحى ودوره فى استعمار
أراضى القارة االفرٌقٌة

8

كفاح الدول االفرٌقٌة حتى
الحصول على االستقالل .

8

مجموعة الكومنولث البرٌطانى
كنوع من االستعمار االقتصادى
الحدٌث .

8

مجموعة الفرانكوفون وربط
الدول االفرٌقٌة بعد استقاللها
بفرنسا .

8

.4أ .المحاضرات

.4 Teaching and learning methodsب .المناقشة والحوار

 -5أسالٌب التدرٌس والتعلم للطالب ذوي القدرات
المحدودة
Teaching and Learning methods for
disables

.5أ.تفعٌل نظام اإلرشاد األكادٌمً
.5ب.استخدام أسالٌب جدٌدة للتواصل
.5ج.زٌادة عدد الساعات المكتبٌة

كهيخ اآلداة
وحدح ضمبن انجىدح واإلعتمبد
مشروع انتطىير انمستمر وانتأهيم نإلعتمبد CIQAP

جبمعخ ثىهب
تهيفىن 2355446732

 -6أسالٌب التدرٌس والتعلم للطالب المتمٌزٌن

.6أ .العصف الذهنً
.6ب .التعلم الذاتً

 -7تقٌٌم الطالب

:Students assessment

أ -األساليب المستخدمة

Tools

االمتحان التحريري لقياس القدرة عمي التعبير عن األفكار 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



مصطفى انغريت محمد :محبضراد في تبريخ أفريقيب
انحددددديل وانمعبصددددر ،غيددددر مىشددددىر ،كهيددددخ اآلداة،
جبمعخ ثىهب.
زاهر ريبض :االستعمبر األورثي ألفريقيب في انعصر
انحديل ،مكتت انجبمعبد نهىشر ،انقبهرح.3682 ،
شدددىاي انجمدددم :تدددبريخ كشدددس أفريقيدددب واسدددتعمبرهب،
مكتجخ األوجهى انمصريخ ،انقبهرح.3673 ،



وقىال زيبدح :محبضراد في تبريخ نيجيب مه االسدتعمبر
اإليطدددبني ندددى اإلسدددتقال ،معهدددد اندراسدددبد انعرثيدددخ
انعبنيخ.3672 ،
جددال يحيدددي :انمغدددرة انعرثدددي انحدددديل وانمعبصدددر
حتى انحرة انعبنميخ األوندى ،انهيئدخ انمصدريخ انعبمدخ



ب -كتب ممزمة
)Required books (Text books

ج -كتب مقترحة
Recommended books





كهيخ اآلداة
وحدح ضمبن انجىدح واإلعتمبد
مشروع انتطىير انمستمر وانتأهيم نإلعتمبد CIQAP

جبمعخ ثىهب
تهيفىن 2355446732

نهكتبة.3624 ،
د -دوريات عممية أو نشرات ...الخ
Periodicals, web sites.. etc.
 -7االمكانيات المطموبة لمتدريس و التعمم




مجلة مصر الحدٌثة ،تصدر عن دار الكتب والوثائق
القومٌة
المجلة التارٌخٌة المصرٌة ،تصدر عن الجمعٌة المصرٌة
للدراسات التارٌخٌة

إٌجاد قاعات تدرٌسٌة أوسع الستٌعاب األعداد الكبٌرة للطالب.

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

كهيخ اآلداة
وحدح ضمبن انجىدح واإلعتمبد
مشروع انتطىير انمستمر وانتأهيم نإلعتمبد CIQAP

/

/
رئٌس القسم
أ.د /عبد اللطٌف الصباغ

جبمعخ ثىهب
تهيفىن 2355446732

