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

:

العام الدراسي 0200/0202
تاريخ إقرار التوصيف :سبتمبر 0202

التاريخ

أ -معمومات أساسية:
اسم المقرر :المغة الفارسية
عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

الرمز الكودي:
2

الفرقة /المستوي :الرابعة
-

نظري

2

عممي و  /أو تمارين

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -0أهداف المقرر

أن ٌترجم الطالب والنصوص التارٌخٌة
الفارسٌة وٌحللها من خالل دراسته
لتارٌخ طبرستان منذ الفتح اإلسالمً
وحتى القرن الخامس الهجري.

Aims

-0المخرجات التعممية المستهدفة من تدريس المقرر:
Intended Learning Outcomes
بعد االنتهاء من دراسة المقرر يكون الطالب قادراً على أن:
أ -المعرفة و الفهم

أٌ 1.تعرف علً المصادر التارٌخٌة الفارسٌة.

 Knowledge and Understandingأٌ.2.لخص تارٌخ طبرستان وما تناوله من موضوعات منذ الفتح
اإلسالمً إلٌران وحتى الفتح العربً.
أٌ .3.ترجم بعض النصوص الفارسٌة إلى العربٌة
ب -القدرات الذهنٌة
Intellectual skills

بٌ .1.فرق بٌن نصوص الدولة السامانٌة ونصوص العصر
العباسً
بٌ .2.فسر مضمون الكتابات الفارسٌة القدٌمة

جـ -المهارات المهنية

جٌ .1.ستخدم معرفته اللغة الفارسٌة فً اعادة الكتابة التارٌخٌة
جٌ .2.نظم االحداث التارٌخٌة بعد ترجمة المصادر الفارسٌة
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 Professional Skillsجٌ .3.غٌر بعض المفاهٌم السائدة الخاطئة بعد اطالعه على
المصادر القدٌمة بلغتها األصلٌة
د -المهارات العامة

دٌ .1.ستخدم مفردات التكنولوجٌا الحدٌثة.
General Skills

 -3محتوي المقرر

Syllabus

دٌ .2.كون جماعات وٌستفٌد من العمل الجماعً
الموضوع

عدد الساعات

تارٌخ طبرستان منذ الفتح اإلسالمً وحتى
القرن الخامس الهجري

4

نصوص على الدولة السامانٌة

4

نصوص على الدولة الغزنوٌة

8

نصوص على الدولة الزٌدٌة

8

نصوص على العصر العباسً

8

نصوص على العصر األموي

8

تمارٌن وتدرٌبات

8

محادثة وتدرٌبات

4

مراجعة

4

.4أ.االلقاء والمحاضرة

 -4أسالٌب التدرٌس والتعلم
Teaching and learning methods

.4ب.المناقشة والحوار
.4ج .حل المشكالت

 -5أسالٌب التدرٌس والتعلم للطالب ذوي القدرات
المحدودة
Teaching and Learning methods for
disables
 -6أسالٌب التدرٌس والتعلم للطالب المتمٌزٌن

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

.6أ.التعلم الذاتً
.6ب .المحاكاة والتشبٌه

 -7تقٌٌم الطالب

:Students assessment

أ -األساليب المستخدمة
ب -التوقيت
ج -توزيع الدرجات

Tools

Time schedule

االمتحان التحرٌري لقٌاس القدرة على الكتابة والتعبٌر عن الفهم الصحٌح

نهاٌة الفصل الدراسً

نهاية الفصل الدراسي %022
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د – نظام تحديد التقديراتGrading system

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

 -8قائمة الكتب الدراسٌة والمراجع :List of references
أ -مذكرات

Course notes



أحمد نادي :محاضرات في المغة الفارسية ومصادرها
التاريخية ،غير منشور كمية اآلداب جامعة بنها.

ب -كتب ممزمة
)Required books (Text books

ج -كتب مقترحة
Recommended books



ذبيح اهلل صفا  ،تاريخ ادبيات در ايران  ،مجمد اول



دوارد براون  ،التاريخ األدبي اليران  ،الجزء األول ،
ترجمة – سعيد نفيسي




سبك شناسي جمد دوم – محمد تقي بهار

تاريخ نظم ونثر فارسي – سعيد نفيسي .

د -دوريات عممية أو نشرات ...الخ

www.google.com
www.yahoo.com




Periodicals, web sites.. etc.
 -7االمكانيات المطموبة لمتدريس و التعمم




زٌادة المخصصات المالٌة العضاء هٌئة التدرٌس
زٌادة عدد القدرات الخاصة بتنمٌة قدرات اعضاء هٌئة
التدرٌس

تم مناقشة التوصٌف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتارٌخ
منسق المقرر (المادة)

د /أحمد النادي
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رئٌس القسم
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