جامعة بنها
كلية اآلداب
توصيــف مقـــرر دراســـي

 - 1البيانات األساسية
الرمز الكودي:

أسم المقرر :نصوص تاريخية بلغة

الفرقة/المستوي :الثالثة

نظري

عملي

إنجليزية

التخصص :تاريخ حديث

عدد الوحدات الدراسية:

البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

التاريخ

المقرر يمثل عنص ار رئيسيا أو ثانويا بالنسبة للبرنامج

رئيسيا

القسم العلمي المسئول عن البرنامج

التاريخ واآلثار

القسم العلمي المسئول عن تدريس المقرر

التاريخ واآلثار

4

-

تاريخ اعتماد توصيف البرنامج

 - 2هدف /أهداف المقرر )(Aims
تعريف الطالب ببعض المصادر التاريخية بلغة إنجليزية وطريقة ترجمتها ،واستخالص المادة التاريخية،
وتمهيد المتفوقين منهم للدراسات العليا

 - 3النتائج التعليمية المستهدفة للمقررIntended Learning Outcomes:
أ -المعلومات والمفاهيم Knowledge and Understanding

بنهاية المقرر يجب ان يكون الطالب قادرا على أن:
أ .1 .يتعرف على نماذج من النصوص التاريخية بلغة إنجليزية
أ .2.يشرح الخلفية التاريخية للنصوص المقررة
أ .3.يعدد المصطلحات التاريخية في النصوص التي يدرسها
ب -المهارات الذهنية Intellectual skills

بنهاية المقرر يجب ان يكون الطالب قادرا على أن:
ب .1.يربط بين النص والخلفية التاريخية
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ب .2.يحلل الخلفية التاريخية للنصوص
جـ -المهارات المهنية والعملية للمقرر Professional and practical Skills

بنهاية المقرر يجب ان يكون الطالب قادرا على ان:

جـ .1.يترجم النصوص اإلنجليزية
د -المهارات العامة General Skills

بنهاية المقرر يجب ان يكون الطالب قادرا على ان:

د .1.يتواصل مع زمالئه للتوصل إلى أقرب ترجمة
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االسبوع

 -4محتوي المقررCourse content
الموضوع

محاضرة

عملى

1

تعريف بالمنهج وموضوعاته ومنهجنا في
التعامل مع المادة العلمية



2

الخلفية التاريخية للنص األول



3

الخلفية التاريخية للنص األول



4

ترجمة جماعية للنص األول مع استخراج
المصطلحات وترجمتها



5

ترجمة جماعية للنص األول مع استخراج
المصطلحات وترجمتها



6

الخلفية التاريخية للنص الثاني



7

الخلفية التاريخية للنص الثاني



8

ترجمة جماعية للنص الثاني مع استخراج
المصطلحات وترجمتها



9

ترجمة جماعية للنص الثاني مع استخراج
المصطلحات وترجمتها



11

الخلفية التاريخية للنص الثالث



11

الخلفية التاريخية للنص الثالث



12

ترجمة جماعية للنص الثالث مع استخراج
المصطلحات وترجمتها



13

ترجمة جماعية للنص الثالث مع استخراج
المصطلحات وترجمتها



14

تدريب الطالب على حل األسئلة



مالحظات

يكلففففط البففففال لترجمفففف التر مفففف
ونأخذ مشاركات ثم نصل إلى أفضل
تر م

يكلففففط البففففال لترجمفففف التر مفففف
ونأخذ مشاركات ثم نصل إلى أفضل
تر م

يكلففففط البففففال لترجمفففف التر مفففف
ونأخذ مشاركات ثم نصل إلى أفضل
تر م
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 - 5أساليب التعليم والتعلم Teaching and learning methods
.1 .5

محاضرات

 .2 .5يكلط البال لترجم التر م مسبقا وفي المحاضرة نأخذ مشاركات من البال حتى نصل إلى أفضل تر م
 .3 .5ونقدم تر م للمصبلحات التاريخم الواردة في النص

 - 6تقويم الطالب :

Students assessment

أ -األساليب المستخدمة

Assessment methods

ب -التوقيت

Time

schedule

اختبارات تكوينية

األسبوع الرابع عشر

اختبار نظري نهائي

األسبوع الخامس عشر

ج -توزيع الدرجات Grading system
االختبار النظري النهائي

 02درجة

 - 7قائمة الكتب الدراسية والمراجعList of references :
أ -مذكرة من إعداد أستاذ المقرر
ب -كتاب :عبد اللطيف الصباغ ،بريطانيا ومشكالت الحدود بين السعودية وشرق األردن ،القاهرة ،مدبولي1991 ،
C. Roy Lebkicher, George Rents and Maxsteineke, THE ARABIA OF IBN SAUD
د-
منسق المقرر:
رئيس القسم :

جامعة بنها
كلية اآلداب
التاريخ 0210 / 1 / 8

مصفوف مقرر :نصوص تاريخية بلغة إنجليزية
م
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الموضوع

ILO's to be covered
المعلومات والمفاهمم
( أ)

1
1
2
3
4
5
6
7
8

كود:

2

3

4

المجارات الذهنم
( )

1

2

3

المجارات
المجنم
(ج)

1

المجارات العام
( د)

1

2

