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 أ(4ممحق )

 
 جامعة بنها                                    كمية التربية ببنها 

 تحقيق المخطوطمواصفات المقرر / 

 
 نموذج لمواصفات المقرر

 التاريخ:إعداد معمم  والبرامج التي تقدم من خالل المقرراالبرنامج 
ريييريا :   للنررام  المقرر يمث  تنصررا ريييريا أو ثانويرا نالنيرن 

  التاريخ:  القيم العلمي المييو  تل النرنام 
الفصةةا الارا ةة   الثالثةةع مةةاا يتةةاريخ اليررن  الدرايرري  م الميررمو  

 يالثان 
 : النرنام ماريخ اتمماد موصيف 

 H325 الكود  تحقيق المخطوط  :  العنوال

 4:  الياتات المعممد  
 -  2: الدروس العملي                                2:   المحاار 

 6:   المةموع               -: ياتات اإلرشاد األكاديمي
 (األهداف العام  للمقرر     1
مبةةر التةةاريخ ثةةا  يفيةةع بمفهةةوا التيقيةةط وتلةةور  تزويةةا اللالةة   -

 .تيقيط المخلول وو ائا التيقط
 (النماي  المعليمي  الميمهد   للمقرر   2
 المعر   والفهم  -أ
 .مل  مفهوا التيقيطأن يتعرف -1
 .ييلا الاارس التيقيط مبر التاريخأن  -2
 يياا الاراس  يفيع تيقيط المخلول-3
 يع  الاارس و ائا تيقيط المخلول -4
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 . ل  لريقع امااا الفهارسيتار  م -5
 المهارات الذهني   -ب
 .  والتف ير التاريخ  التف ير العلم  -1 
 التف ير الناقا . -2 
 . ومهارات تيقيط المخلولالتيليا -3 
 المهارات المهني  والعملي   -ت
 المهارات الوجاانيع.-1ت
 . المخلولتنميع الومي بقيمع -2ت
 المهارات األاائيع .-3ت
 ارات العام  والمنقول  المه -ث
 مهارات اتخاذ القرار. -1ث
 مهارات يا المش الت. -2ث 

 (المحتويات 3
ساعات إرشاد دروس  محاضرة عدد الساعات الموضوع

 اكاديمية/عممية

   أسبوع  مفهوا التيقيط

   أسبوعان  التيقيط مبر التاريخ

   اسابيع 3   يفيع تيقيط المخلول

   اسابيع 3  و ائا تيقيط المخلول

   اسابيع 3 امااا المخلول للنشر

   أسبوعان  م مالت التيقيط والنشر 

   أسبوع الفهارس 

 
 ( أساليب التعميم والتعمم :4
 املباريات  -احملاضرة                                 -
 متثيل االدوار  -احلوار والنقاش وتبادل االراء           -
 دراسة احلالة -                        العصف الذهىن -
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 أساليب تقييم الطلبة :
 كتابة تقارير                   )لتقييم قدرة الطالب على توظيف املعلومات( -
 اختبار شفوى                 )لتقييم االستيعاب والفهم ( -
 مع املواقف ( اختبار مواقف                  )لتقييم قدرة الطالب على التعامل -    

 جدول التقييم : 
 :                      األسبوع  : أسبوعيا   1التقييم
 :                     األسبوع :التاسع    2التقييم

 :                      األسبوع : نهاية الفصل الدراسى   3التقييم 
 النسبة المئوية لكل تقييم 

 %   08نهاية الفصل      -
 %  5وي امتحان شف -
 %08أعمال السنة  -
 %  5تقييمات أخرى   -
 %088المجموع   -

 ( قائمة المراجع :6
 رمضان عبد التواب: مناهج تحقيق التراث، القاهرة، مكتبة الخانجى.  -
حمدى الباكرى: أصول نقد النصوص ونشر الكتب لبرجشتر  اسر،  -

 .القاهرة.
 عبد السالم هارون التحقيق، القاهرة -
 :  ةمقترحكتب  -3

 8998أإيمن فؤاد سيد : المخطوطات الدار المصرية المبنانية،  -
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 مجالت دورية  ، مواقع انترنت، الخ -4
 مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية . -
 . مجمة 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 حاسللللب الللللى لتللللدريب الرللللالب عمللللى انشلللل  العللللرو  التقديميللللة  -

 وتصميم البرامج التعميمية . 
 .   المقررمعمل لتدريس  -

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

 منسق المقرر :                                     رئيس القسم 
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