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 أ(4ممحق )
 

 جامعة بنها                                    كمية التربية ببنها 
 المغرب واألندلسمواصفات المقرر / 

 رنموذج لمواصفات المقر 
 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

الفصة  الدراىة   الثالثة  اةا" اتةاريخ السنة اللراسلة / المسراو   
 "األوا

 م9/11/2009   لبرنامجاارلخ امامال اوصلف ا
 

  H312الكول               المغرب واألندلس  :  العنواج
 4:  السامات المعامل  

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

  ب بخلفلة اارلخلة مج المغرب واألنلساذولل الطال (األهلاف العامة للمقرر    1

 
 ثانلاً   البلانات المهنلة

 األهلاف العامة للمقرر -1

اعرلف الطالب بأهملة مال  اارلخ المغرب باألنللس وأج الوحل  بلج 
 سبب افوقهم واسالالئهم مل  قطر  ي غرب أوروبا المسلملج هي

 الناائج الاعللملة المساهل ة للمقرر  -2
 المعرفة والفهم - أ
 القلر  مل   هم النظرلات والملارس الفكرلة  ي م اا الاخصص. -1-أ
 القلر  مل   هم اتا اهات الحللثة  ي م اا الاخصص. -2-أ
 القلر  مل   هم المؤثرات المخالفة  ي م اا الاخصص. -3-أ
 المهارات الذهنلة -ب
 القلر  مل  ااباع المنهج العلمي  ي الافكلر. -1-ب
 كلر الناقل.القلر  مل  الاف -2-ب
 القلر  مل  طرح األسئلة. -3-ب
 المهارات العمللة والمهنلة -ج
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 القلر  مل  الاعاما مع الوثائق والمصالر الاارلحلة المخالفة. -1-ج
 القلر  مل  ممارسة الوصف الاارلخي لألحلاث والوقائع الاارلخلة واحلللها. -2-ج
 اعاما مع الظواهر المخالفة.القلر  مل  اساخلام النماذج الاارلخلة  ي ال -3-ج
 مهارات العامة والمنقولة -ل
القلر  مل  اساخلام إمكانات الحاسوب والوساط الاكنولو لة الحللثة  ي اتطالع  -1-ل

 والببحث مج المعلومات.
 القلر  مل  العما ال مامي وإلار  الفرلق. -2-ل
 اساخلام أساللب حا المشكالت سواء بلج األ رال أو  ي إطار مؤسسي بكفاء . -3-ل

 المحتويات -3
 سامات ارشال  المحانر  ملل السامات المونوع

لروس أكاللملة / 
 ململة 

    الفاح اتسالمي لبالل

  10 11 المغرب واألنللس

    

مصر الوت   ي المغرب 
 واتنللس

4 3  

مصر اللولالت 
 ساقلةالم

7 4  

  2 7 أهم مظاهر الحنار 

 أساليب وطرق التعميم والتعمم

 4المحاضرة وااللقاء    4-1
 المناقشة 2-
 حل المشكالت      4-3
 التعمم الذاتي 4-4 

 أساليب تقييم الطالب

 امتحان تحريري لتقييم القدرة عمى التفكير والتحميل
 امتحان شفوي  لتقييم القدرة المفظية والمغوية

 القدرة البحثية والتحميمية طبيقات لتقييمت

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

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

 قائمة المراجع -

 مذكرات  6-0 -
 الكتب الدراسية6-2 -
  د.عبدالعزيز سالم:محاضرات في تاريخ المغرب واالندلس -
 محاضرات في تاريخ المغرب واالندلس -
 كتب مقترحة      6-3 -

 مجالت دورية، مواقع على شبكة المعلومات 6-4 -
 ا.د/ سعد زغلول:تاريخ المغرب العربي  -
 المجلة التاريخية المصرية  -
 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم -
 ............................................ توفير الوسائل التعليمية -
مثل المواقع االلكترونية وأحدث األبحاث -

 ............................................. 

 رئيس القسم       ا.د/عفيفي محمود ابراهيم  منسق المقرر -
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 التاريخ :   /      / -

 


