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

العام الدراسي0200 -0202

القسم الذي يتبعه المقرر التاريخ

تاريخ إقرار التوصيف :سبتمبر 0202

أ -معمومات أساسية:
اسم المقرر :تاريخ مصر المعاصر

الرمز الكودي:

عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

2

الفرقة /المستوي :الرابعة

نظري

2

عممي و  /أو تمارين

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -0أهداف المقرر

Aims

الط ر ع ي ررو أ ررراا مخ ر الم ت رررت رررو رت ر ت ي ر
أن يتع ر
المع خ بدايرت مرن ال ر ع الع لميرت ا رلرو  9191تر ورر 32
يرليه 9193م.

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

أ . 9.يتعررر ي رررو الاي ارررت الب يط ريرررت ررررو مخررر مرررر ا
الب يط رو ت إي ن ال م يت 9191

Knowledge and Understanding

أ .3.يعدد ا اب ع الم ت رت لقي م الور

رررت ا

المخ يت ي م 9191م .

أ . 2.يش ح ج رد ال كرت الرطريرت المخر يت مرر ت رو الورر
قي م ور 9193م.
ب -القدرات الذهنية

تر

ع .9.يقيم التج بت ال زبيت المخ يت ا رلو 9191 -9191م.
ع . 3.يقررر ن برررين الورررر تين المخررر يتين ورررر
Intellectual skills
9193م.

 – 9191رورررر

ع .2.يرضح ألو أي مدى رج ت التج برت ال زبيرت الو ريرت 9191
– .)9192
جـ -المهارات المهنية

ج .9.يكتاع م
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 Professional Skillsج .3.يات دم المخ د رالم اجع رالمع رم ت الت ي يت.
د -المهارات العامة

د .9.يعما رو ر يق.
General Skills

 -2م تري المق

د .3.ير قش ريبدي أيه رم يؤمن به من رك .
المرضرع

يدد
الا ي ت

لم ت ين ا ت ا الب يط رو
لمخ 9191 -9193

9

مخ رال ع الع لميت ا رلو
9199 – 9191

93

Syllabus

ا ابرع
ا را
الو رو
الو لث
ال ابع
ال مس
الا دس

ور

الا بع

9191

الو من
الت اع
الخ اع ال زبو رو مخ
التج بت الو ريت

ا

93

الع ش
ال دي يش
الو رو يش

ور

يرلير 9193

93

الو لث يش
ال ابع يش

 -1أا ليع التد يس رالتع م

.1أ .الم ض .

.1 Teaching and learning methodsع .المر قشت رال را .
.1ج .تك ي
 -9أا ليع التد يس رالتع م ل ط ع ري القد ات
الم درد
Teaching and Learning methods for
disables
 -6أا ليع التد يس رالتع م ل ط ع المتميزين

الط ع بجمع مع رم ت من مخ د م ت رت.

.9أ.ا ي ت مكتبيت إض ريت.
.9ع.التراخا مع م بشكا أكب .
.9ج .ترعيا رظ م اإل ش د ا ك ديمو.
.6أ .العخ

ال هرو
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.6ع .التع م ال اتو
 -1تقييم الط ع

:Students assessment

أ -األساليب المستخدمة
ب -التوقيت

Tools

Time schedule

ج -توزيع الدرجات

االمتحان التحريري لقياس القدرة عمي التعبير عن األفكار
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

 -9ق ئمت الكتع الد اايت رالم اجع :List of references

أ -مذكرات

Course notes

ب -كتب ممزمة
)Required books (Text books

ج -كتب مقترحة



أهال السبكً :التٍاراث السٍاسٍت فً هصر حتى
 ،2591كلٍت اَداب جاهعت بٌها.



طارق البشري :الحركت السٍاسٍت فً هصر 2599م
– 2591م
أحوذ عبذ الرحٍن هصطفً :تارٌخ هصر السٍاسً هي
االحتالل إلً الوعاهذة




عاصن الذسىقً ،هصر فً الحرب العالوٍت الثاًٍت
عبذ العظٍن رهضاى ،تطىر الحركت الىطٌٍت فً هصر
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Recommended books

د -دوريات عممية أو نشرات ...الخ



2511 – 2521
 تطىر الحركت الىطٌٍت فً هصر – 25112599م
الوجلت التارٌخٍت الوصرٌت ،تصذر عي الجوعٍت
الوصرٌت للذراساث التارٌخٍت.

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



إٌجاد قاعاث تذرٌسٍت هٌاسبت سىاء بالٌسبت لإلستار
أو الطالب

تم مناقشة التوصيف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتاريخ
منسق المقرر(أستاذ المادة):
أ.د /آمال السبكي
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/

/
رئيس القسم
أ.د/عبد اللطيف الصباغ

جامعة بنها
تليفىن 8133224310

