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

 
 أ(4ممحق )

 
 جامعة بنها                                    كمية التربية ببنها 

 التربية القوميةمواصفات المقرر / 
 قررنموذج لمواصفات الم

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

 التربية القومية : مواصفات المقرر
 التاريخ : البرنامج والبرامج الاي لقلم مج خاللها المقرر
 رئيسييا:   للبررامج بةالمقرر لمثرا منصررا رسلارلا أو ثانولرا بالنار

  التاريخ:  القام العلمي الماسوا مج البرنامج
الفصيييي   "عييييار تيييياريخ " األوليييي  الاررررنة اللرااررررلة / المارررراو   

 الدراس  الثان 
 :   اارلخ امامال اوصلف البرنامج

 H124 الكول                التربية القومية  :  العنواج

 4:  الاامات المعامل  
 -:   اللروس العمللة                               2:   المحانر 

 6 الم موع               -: اامات اإلرشال األكاللمي
 (األهلاف العامة للمقرر     1
 (النااسج الاعللملة المااهل ة للمقرر   2

 المعر ة والفهم  -أ
 القلر  مل   هم النظرلات والملارس الفكرلة  ي م اا الاخصص. -1-أ

 قلر  مل   هم اتا اهات الحللثة  ي م اا الاخصص.ال -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

 القلر  مل  الافكلر الناقل. -2-ب

 القلر  مل  طرح األاسلة. -3-ب
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 لةالمهارات العمللة والمهن -ج
 القلر  مل  الاعاما مع الوثاسق والمصالر الاارلحلة المخالفة. -1-ج

 القلر  مل  مماراة الوصف الاارلخي لألحلاث والوقاسع الاارلخلة واحلللها. -2-ج

 القلر  مل  اااخلام النماذج الاارلخلة  ي الاعاما مع الظواهر المخالفة. -3-ج

 مهارات العامة والمنقولة -ل
ل  اااخلام إمكانات الحااوب والوااط الاكنولو لة الحللثة  ي اتطالع والببحث مج القلر  م -1-ل

 المعلومات.

 القلر  مل  العما ال مامي وإلار  الفرلق. -2-ل

 اااخلام أااللب حا المشكالت اواء بلج األ رال أو  ي إطار مؤااي بكفاء . -3-ل

 
 المحاولات

 
 ساعات ارشاد  المحاضرة عدد الساعات الموضوع

دروس أكاديمية / 
 علمية 

    

    

 أساليب وطرق التعميم والتعمم -4

 املناقشة 2-4االلقاء                                                         4-1 -
 املناهج  – 4-4األحباث                                                    4-3 -

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

 جدول التقييم : 
 والثاىن والثالث األسبوع   االول       1التقييم  -
 األسبوع    الرابع اىل السادس               2التقييم  -
 األسبوع    السابع اىل التاسع           3التقييم  -
 األسبوع     العاشر اىل الثاىن عشر                4التقييم  -
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 النسبة المئوية لكل تقييم 
 %   08نهاية الفصل      -
 %  5امتحان شفوي  -
 %08أعمال السنة  -
 %  5تقييمات أخرى   -
 %088المجموع   -

 ( قائمة المراجع :6
 
 :  مقترحةكتب  -3
 مجالت دورية  ، مواقع انترنت، الخ -4

 مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية . -
 المجمة التاريخية المصرية -
 مجمة المؤرخ  -
 العربي -
 مجمة الدارة -

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

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

 ( اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم 7
 المكتبة   . -       
معمللللس  اسللللد الللللال لتللللدريد الرلللللد عمللللال ا  لللل  العللللرو  الت ديميللللة  -

 م البرامج التعميمية . وتصمي

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

                                .أفلم وثائ ية     -
   .داتا  و     -       
 .جهاز العر  الرأسال  -      
 خرائر تاريخية وزم ية -      

 منسق المقرر :                                     رئيس القسم 
 
 
 
 
 
 
 


