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 أ(4ممحق )

 
 جامعة بنها                                    كمية التربية ببنها 

 تاريخ الدولة العباسية  مواصفات المقرر /
 لمواصفات المقرر نموذج

 :إعداد معمم التاريخ البرنامج اوالبرامج التي تقدم من خالل المقرر
 :رئيسيا المقرر يمثل عنصرا رئيسيا أو ثانويا بالنسبة لمبرنامج

 تاريخ الدولة العباسية:     مواصفات المقرر
  التاريخ:  القسم العلمي المسئول عن البرنامج
الفص       "ع   اا ت   اريخ " ول    اال السننننل الدراسنننيل ت المسنننتو   

 الدراس  الثان 
 :   تاريخ اعتماد توصيف البرنامج

 H123 الكود              تاريخ الدولة العباسية     :  العنوان

 4:  الساعات المعتمدة 
 - 2:  الدروس العمليل                               2:   المحاضرة

 6:   المجموع           2    -: ساعات اإلرشاد األكاديمي
 (األهداف العامل للمقرر     1
                           تزوي    د ال ال    ه بالألف    اليا اخساس    ية لت    اريخ الدول    ة العباس    ية    -

وأحوا  الدولة العربية ف   العص ر العباس و لوالتع رى عل    لف ا  
العصر العباسو والا االنجازات الحضارية ف  ذلك العصر وت ثثير 

ف     ال  ف   ة العباس   ية وال   دوي ت الألس   ت لة ف     العص   ر  اخت   راك
 العباسو اخو  .

 (النتائج التعليميل المستهدفل للمقرر   2
 المعرفل والفهم  -أ

أن يفها ال اله أحوا  الألجتألع اإلس أل  ف  العصر العباس  -1
 اخو .
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 أن يفها ال اله تاريخ الدولة العباسية. -2
  الدولة العربية ف  العصر أن يتعرى ال اله عل  أحوا -3

 العباس .
أن يدرك ال اله الجهود الت  قاا بها  لفا  الدولة العباسية ف  -4

 توسيع الدولة العربية ونشر االس ا .
 يفها ال اله أسباه س و  ال  فة العباسية ف  بغداد وروسيا. -5
 المهارات الذهنيل  -ب
 . والتفكير التاري   التفكير  الناقد -1ه
 التفكير االبتكارى . -2ه
 التحلي  وات اذ ال رار-3ه

 . ألهارات البحث التاري   -4ه 
 المهارات المهنيل والعمليل  -ت
 الألهارات االجتألاعية.-1ت
 .تنألية الوعو ب يألة الش صية العربية -2ت
 الألهارات اخدائية .-3ت
 المهارات العامل والمنقولل  -ث
  ألهارات ال يادة-1ث
 ذ ال رارألهارات ات ا -2ث

 ألهارات ح  الألشك ت. -3ث 
 (المحتويات 3

 
ساعات إرشاد دروس  محاضرة عدد الساعات الموضوع

 اكاديمية/عممية

   أسبوع  التعريف بالمقرر ومصادره ومصطلحاتو

   أسابيع 5  الخالفة العباسية فى عصرىا األول

   أسابيع 4 ضعف الدولة العباسية

   أسابيع 5 سقوط الخالفة العباسية

 ( أساليب التعميم والتعمم :4
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 املباريات  -احملاضرة                                 -
 متثيل االدوار  -احلوار والنقاش وتبادل االراء           -
 دراسة احلالة -العصف الذهىن                         -

 أساليب تقييم الطلبة :
 )لتقييم قدرة الطالب على توظيف املعلومات(  كتابة تقارير                  -
 اختبار شفوى                 )لتقييم االستيعاب والفهم ( -
 اختبار مواقف                  )لتقييم قدرة الطالب على التعامل مع املواقف ( -    

 جدول التقييم : 
 :                      األسبوع  : أسبوعيا   1التقييم
 :                     األسبوع :التاسع    2التقييم
 :                      األسبوع : نهاية الفصل الدراسى   3التقييم 

 النسبة المئوية لكل تقييم 
 %   08نهاية الفصل      -
 %  5امتحان شفوي  -
 %08أعمال السنة  -
 %  5تقييمات أخرى   -
 %088المجموع   -

 ( قائمة المراجع :6
والدينى والثقافى واالجتماعى،  اريخ اإلسالم السياسىت حسين مؤنس:  -

 0991القاهرة، 
8: تاريخ االمم والملوك ، مختلف الطبعات   ابو جعفر الطبري  

8مسكويو ، تجارب االمم ، مختلف الطبعات   
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8عز الدين بن االثير ، الكامل في التاريخ ، الطبعة مختلفة   

حوادث الجامعة و التجاربعبد الرزاق بن الفوطبي ، منسوب اليو ، ال النافعة في  
8المائة السابعة ، الطبعة مختلفة   

0131عبد العزيز الدوري ، العصر العياسي األول ، بغداد ،     م 
- 

  
  

  

 
 كتب مقترحة  : -3
 مجالت دورية  ، مواقع انترنت، الخ -4

 مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية . -
 التدريس .مجمة المناهج وطرق  -
 مجمة التربية العممية . -
 مجمة القراءة والمعرفة . -

 بعض مواقع االنترنت :   

- ss.com-www.bostan 

- www.wikipedia.org 
- http://www.moe.gov.eg 
 www.google.comموقع  -

 طموبة لمتعميم والتعمم ( اإلمكانات الم7
 المكتبة   . -      
معمللللل  اسللللد الللللى لتللللدريد الطلللللد عمللللى ان لللل  العللللرو  التقديميللللة  -

 وتصميم البرامج التعميمية . 

http://www.bostan-ss.com/
http://www.bostan-ss.com/
http://www.moe.gov.eg/
http://www.moe.gov.eg/


أ( نموذج لمواصفات المقرر    دليل االعتماد وضمان الجودة فى 4الملحق )
 التعليم العالى فى مصر

 معمل لتدريس المقرر .  -
 أفلم وثائقية   .                                -

 داتا  و    .  -       
 جهاز العر  الرأسى . -      
 رائط تاريخية وزمنيةخ -      

 منسق المقرر :                                     رئيس القسم 
 
 
 
 
 
 
 


