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 أ(4ممحق )
 

 جامعة بنها                                    كمية التربية ببنها 
 تاريخ الفكر السياسيمواصفات المقرر / 

 ات المقررنموذج لمواصف
 التاريخ:إعداد معمم  البرنامج والبرامج التي تقدم من خالل المقرر

 :رئيسيا المقرر يمثل عنصرا رئيسيا أو ثانويا بالنسبة لمبرنامج
  التاريخ:  القسم العلمي المسئوا مج البرنامج

 الثالثة عام "تاريخ" السنة اللراسلة / المساوى :
 :   اارلخ امامال اوصلف البرنامج

  H311الكول:             تاريخ الفكر السياسي   :  لعنواجا
 4:  السامات المعامل  

 -  2: اللروس العمللة                               2:   المحانر 
 6:   الم موع                -: سامات اإلرشال األكاللمي

 (األهلاف العامة للمقرر  :  1
اسددية لتدداريخ السياسددة واسددم الدد  م تزويددا اللالددل فاليفدداسيم ا س -

السياسددية الياييدددة عددر الوسدددور الوسدددلر والسددرا  فدددي  الفافويدددة 
واإليفرالورية واسم التلورات التر حداثت لففكدر السياسدي خوا در 
الوسددور الوسددلر حتددر عسددر ال هيددة فوياسيددة الفكددر السياسددي 
 االسالير واسم الفدر  الاي يدة االسداليية والتحدوالت السياسدية التدر
حدداثت لهددا فوبوا ددل الوالدددات الاففوياسددية عددر الوسددور الوسددلر 

 ويفراات كل واحاة ي  سذه البوا ل .
 (الناائج الاعللملة المساهل ة للمقرر : 2
 المعر ة والفهم  -أ
خ  يورف اللالل عفر خسم ال  م السياسية اليايية عر الوسور  -1

 الوسلر.
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حاثت لففكر  خ  يتورف اللالل عفر خسم التلورات التر -2
 السياسي خوا ر الوسور الوسلر حتر عسر ال هية.

خ  يارك اللالدل التحدوالت السياسدية التدر حداثت لففدر  الاي يدة -3
 االساليية

 .خ  ييار خسم اسهايات اليفكري  السياسيي  -4
 المهارات الذهنلة  -ب
 التفكير السياسي . -1ل
 التفكير ال ادا . -2ل
 . التحفيل وات اذ اليرار-3ل
 المهارات المهنلة والعمللة  -ت
 اليهارات السياسية.-1ت
 .ت يية الوعي فييية الويل السياسي-2ت
 اليهارات ا اائية .-3ت
 المهارات العامة والمنقولة  -ث
 يهارات ات اذ اليرار. -1ث
 يهارات حل اليشكالت. -2ث 

 
 (المحتويات 3

ساعات إرشاد دروس  محاضرة عدد الساعات الموضوع
 يمية/عمميةاكاد

   أسبوع إرهاصات الفكر السياسى
   أسبوع الفكر السياسى فى بالد اليونان

   أسبوع الفكر السياسى الرومانى
   أسبوع الفكر السياسى فى العصور الوسطى

   أسبوع الفكر السياسى اإلسالمى
   أسبوعان المفكرون السياسيون اإلسالميون

   أسبوع ميكيافيممى والدولة القومية

   أسبوعان نظريات العقد االجتماعى
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   أسبوع الفكر الديمقراطى

   أسبوع الفكر االشتراكى

   أسبوع الحكومة االسالمية

  محاضرة 36 ساعة 06 االجمالى

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

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

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

 ئوية لكل تقييم النسبة الم
 %   08نهاية الفصل      -
 %  5امتحان شفوي  -
 %08أعمال السنة  -
 %  5تقييمات أخرى   -
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 %088المجموع   -
 ( قائمة المراجع :0
 فؤاد شبل: الفكر السياسى. -
 عبد اهلل العروى: العرب وتاريخ الفكر السياسى. -
 فؤاد زكريا: جمهورية أفالطون. -
 :  مقترحةكتب  -3
 ورية  ، مواقع انترنت، الخمجالت د -4

 مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية . -
 . الجمعية التاريخية المصرية -

 بعض مواقع االنترنت :   
- www.bostan-ss.com 

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

 ( اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم 7
 المكتبة   . -       
معمللللل  اسللللب الللللى لتللللدريب الطللللالب عمللللى انشلللل  العللللرو  التقديميللللة  -

 وتصميم البرامج التعميمية . 
 .   المقررمعمل لتدريس  -

                                .أفالم وثائقية     -
   . داتا شو    -       
 .جهاز العر  الرأسى  -      
 خرائط تاريخية وزمنية -      

http://www.bostan-ss.com/
http://www.bostan-ss.com/
http://www.moe.gov.eg/
http://www.moe.gov.eg/
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 منسق المقرر :                                     رئيس القسم 
 
 
 
 
 

 

 
 


