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 المقررات :نصوص تاريخية

الرمز الكودي:

بمغة اوروبية حديثة

عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

2

الفرقة /المستوي :الرابعة
-

نظري

2

عممي و  /أو تمارين

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -0أهداف المقرر

أن يتع ر الط ر عل ر كيفيررا التعل ر ررو اللترريخ التل ي يررا
بلللغرررا ابي بيرررا ييسرررتطيعين ت رررا اليلرررلبة ال كتيبرررا بلللغرررل
األ لبيا بست اج ال علي ل التل ي يا لهل

Aims

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

أ 1.يت م اللخ التل ي ي الذي يد سه

Knowledge and Understanding

أ 2.يش ح الطلل

ض ين أي لخ .

أ .3.يعب عن ذاته ن
التل ي يا
ب -القدرات الذهنية

 .1.يف ة بين حقلبة اللخ ي ياطن الضع
Intellectual skills

جـ -المهارات المهنية

قد ته علي التعلية علي اللتيخ
فيه

 .2.يفس حقلبة اللخ ي يضيعلته ال تلفا تفسي ا دقيقل ن
تعليقلته علي ض ين اللخ
ج .1.يل ح ف اكتشل

ال تطلحل التل ي يا

ج .2.يعد ال علي ل الغي تحيحا
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 Professional Skillsج .3.يطبة بلديء التعلية التل ي ي
د -المهارات العامة

د .1.يتعل
General Skills

 -3حتيي ال ق

Syllabus

و الحلس يشبكا ال علي ل
لعل

د .2.يكين

ييستفيد ن الع

ال يضيع

 -4أسللي التد يس يالتعلم

ال لعي
عدد السلعل

Egypt under Britain
rule

12

General scene in Egypt
before the first world
war

8

The emergence of
United States

8

France Civilization

8

The relations between
Arabs and Europe in
modern ages

12

Palestine problem

8

.4أ.ابلقلء يال حلض ة

. .4 Teaching and learning methodsال للقشا يالحيا
.4ج .ح ال شك
 -5أسللي التد يس يالتعلم للط
ال حديدة

ذيي القد ا

. .5است دام أسللي

Teaching and Learning methods for
disables
 -6أسللي التد يس يالتعلم للط

.5أ.تفعي لظلم اإل شلد األكلدي ي

ال ت يزين

ديدة للتيات

.5ج.زيلدة عدد السلعل ال كتبيا
.6أ.التعلم الذاتي
. .6ح ال شك

 -7تقييم الط

:Students assessment

أ -األساليب المستخدمة

Tools

االمتحان التحريري لقياس القدرة عمى الكتابة والتعبير الصحيح عن
الفكرة بالمغة األجنبية
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وحدة ضمان الجىدة واإلعتماد
مشروع التطىير المستمر والتأهيل لإلعتماد CIQAP
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ب -التوقيت

Time schedule

ج -توزيع الدرجات

نهاية الفصل الدراسي
نهاية الفصل الدراسي %022

د – نظام تحديد التقديراتGrading system

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

 -8قلب ا الكت الد اسيا يال ا و :List of references
أ -مذكرات

Course notes

ب يي د


ب -كتب ممزمة

حسن عل لن :لهج البحث التل ي ي ،دا ال عل
ط ،8القله ة.1964 ،

،

Required books (Text books
ج -كتب مقترحة



هل ي إل بل لز :تل يخ الكتلبا التل ي يا ،ت ا ح د
عبد ال ح ن ب ج ،ا عا سعيد علشي  ،ج ،2الهيبا
ال ت يا العل ا للكتل  ،القله ة.1987 ،



ال لا التل ي
للد اسل التل
لا اتحلد ال
ال ؤ ين الع

يا ال ت يا ،تتد عن ال عيا ال ت يا
ي يا.
ؤ ين الع  ،تتد عن اتحلد
.




زيلدة ال تتل ال لليا بعضلء هيبا التد يس
زيلدة عدد القد ا ال لتا بتل يا قد ا اعضلء هيبا
التد يس

Recommended books
د -دوريات عممية أو نشرات ...الخ
Periodicals, web sites.. etc.
 -7االمكانيات المطموبة لمتدريس و التعمم

تم للقشا التيتي



يإعت لده ب لس القسم ال لعقد بتل يخ

لسة ال ق (أستلذ ال لدة):
أ.د /ح لدة ح يد اس لعي
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/

/
بيس القسم

أ.د /عبد اللطي

التبلغ

جامعة بنها
تليفىن 8133224310

