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 أ(4ممحق )

 
 جامعة بنها                                    كمية التربية ببنها 

 نصوص تاريخية بمغة أجنبيةمواصفات المقرر / 
 

 
 نموذج لمواصفات المقرر

 التاريخ:إعداد معمم  والبرامج التي تقدم من خالل المقرراالبرنامج 
ريليرلا :   للنررام  المقرر لمثا منصررا ريليرلا أو ثانولرا نالنيرن 

  التاريخ:  القيم العلمي المييوا مج النرنام 
الفصةةا الارا ةة   الثالثةةع مةةاا يتةةاريخ اليررن  اللرايررل  م الميرراو  

 ين الثا
 : اارلخ امامال اوصلف النرنام 

 H324 الكول نصوص تاريخية بمغة أجنبية  :  العنواج

 4:  اليامات المعامل  
 -  2: اللروس العملل                                2:   المحانر 

 6:   الم موع               -: يامات اإلرشال األكاللمي
 (األهلاف العام  للمقرر     1
زويا الطالب بالنصوص التاريخيةع بالغةةع انبنبيةع مةع ال صةر ت  -

االوروبةةة  الو ةةةيط الةةة  يبةةةاالل ال يا ةةةع وال  ةةةول ون ةةةواا 
 .االبتياميع

 (النااي  الاعللمل  المياهل   للمقرر   2
 المعر   والفهم  -أ
 ي تنتج الاارس اواالع أ اب النصوص اليختارة أع -1
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 .النصوص ال غييع واليزيفع. أع يارك الطالب الفروق بيع بيع -2
 .لةع ال صر لفها مقغيع ال صر الو يطي غا الاارس أع  -2
 ي تنتج ا اليب الكتابع ال  ال صر الو يط-3
 يني  القارة الغةويع االبنبيع لاى الاارس -4
 . ت غيا النصوصيتارب مغ  طريقع  -5
 المهارات الذهنل   -ب
 .  والتفكير التاريخ  التفكير ال غي  -1ب
 التفكير الناقا . -2ب
 . النصويهارال ت قيق الت غيا -3ب
 المهارات المهنل  والعملل   -ت
 اليهارال الوباانيع.-1ت
 . الصوص التاريخيعتنييع الومي بقييع -2ت
 اليهارال اناائيع .-3ل
 المهارات العام  والمنقول   -ث
 يهارال اتخاذ القرار. -1ث
 يهارال  ا اليشك ل. -2ث 

 تويات (المح3
ساعات إرشاد دروس  محاضرة عدد الساعات الموضوع

 اكاديمية/عممية
   أسبوع  يقايع ووصف اليقرر

نصوص  وا الكتابال الفبع لب ض 
  اليؤرخيع

   أسبوعان

   أسبوعان  اليرا يا البابويع

   أسبوعان  ير وا يي ع

   أسبوعان كتاب اليؤرخ الرويان  تاكتيوس

ن   لأل قف كتاب التاريخ الك 
  يو يبيوس

   أسبوعان

   انأسبوع كتاب ياينع هللا 
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   انأسبوع وثيقع  بع ق طنطيع الكبير

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

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

 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
-  English historical text 

 رمضان عبد التواب: مناهج تحقيق التراث، القاهرة، مكتبة الخانجى.
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حمدى الباكرى: أصول نقد النصوص ونشر الكتب لبرجشتر  اسر،  -
 .القاهرة.

عن أهم المفكرين والكتاب والمؤرخين والشعراء  loebمجموعات ترجمة فى  -
 فى غرب أوربا

 :  مقترحةكتب  -3
- 1-patrologia Latina 

 8998أإيمن فؤاد سيد : المخطوطات الدار المصرية المبنانية،  -

 
 مجالت دورية  ، مواقع انترنت، الخ -4

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

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

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

 ( اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم 7
 بة   .المكت -       
معمللللل حاسللللب الللللى لتللللدريب الرلللللب عمللللى انشلللل  العللللرو  التقديميللللة  -

 وتصميم البرامج التعميمية . 
 .   المقررمعمل لتدريس  -

                                .أفلم وثائقية     -
   .داتا شو     -       

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


أ( نموذج لمواصفات المقررر    لللرا اتمامرال ونرماج ال رول   ر  4الملحق )
 الاعللم العال     مصر

 .جهاز العر  الرأسى  -      
 خرائر تاريخية وزمنية -      

 رئيس القسم                                   منسق المقرر :   
 
 
 
 
 
 


