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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  مقررات الفرقة الثالثة  
  

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  واآلثار المصرية واإلسالميةالتاريخ : قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١

  :الرمز الكودي 
 ٠٥٠H 

  :اسم المقرر 
العمارة والفنون الكبرى   

في الدولة الحديثة والعصر 
 المتأخر

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  -       عملي  ٨٤نظري    : عدد الوحدات الدراسية   اآلثار المصرية

 التعرف على تطور العمـارة والفنـون        :الهدف العام   . أ  : هدف المقرر -٢
   .في الدولة الحديثة والعصر المتأخرالكبرى 

  :األهداف الجزئية . ب
اري للمقابر الملكية ومقابر    التطور المعم  دراسة   -١- ب

  . األفراد
معابـد  ( دراسة تطور عمارة المعابد الجنائزيـة        -٢- ب

  .وكذلك المعابد اإللهية) تخليد الذكرى
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

أن يستوعب الطالب النظريات والمدارس الفكريـة       . ١. أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
كبرى في عـصر الدولـة      التي درست العمارة والفنون ال    

  .الحديثة والعصر المتأخر
أن يتعرف الطالـب علـى التطـورات العلميـة          . ٢. أ

واالتجاهات الحديثة التي شهدتها الدراسات التي تناولـت        
العمارة والفنون الكبرى في عصر الدولة الحديثة والعصر   
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 .المتأخر
أن يستنتج الطالب معلوماته عن العمارة والفنـون        . ٣. أ

رى في الدولة الحديثة والعصر المتأخر مـن خـالل          الكب
  .العلوم المختلفة ذات الصلة باآلثار

أن يعرف الطالب الصيغ البحثية الرئيـسية لهـذا         . ٤. أ
 .المقرر ، فضالً عن مناهج البحث فيه

أن يتعرف الطالب على أنواع مواد البناء التي بنيت  . ٥. أ
 القديمة في عـصر     بها األنماط المختلفة للعمارة المصرية    

  .الدولة الحديثة والعصر المتأخر
أن يحدد الطالب أهم األنماط المعمارية ونماذجهـا        . ٦. أ

المختلفة التي شهدتها مصر القديمة فـي عـصر الدولـة       
  .الحديثة والعصر المتأخر

أن يستخدم الطالب المبـادئ والمفـاهيم العلميـة      . ١. ب  : المهارات الذهنية -ب
المناسبة في دراسته لعمارة والفنون الكبـرى       والنظريات  

 .في عصر الدولة الحديثة والعصر المتأخر
أن تكون للطالب القدرة على تـشخيص بعـض         . ٢. ب

المشكالت التي يواجهها دارسي العمارة والفنون الكبـرى      
في عصر الدولة الحديثة والعصر المتأخر ، وأن يقتـرح          

 .حلول متنوعة لها
همية األثرية للبقايا الماديـة لألثـر       أن يدرك األ  . ٣. ب

المعماري ، وأنه يمكنه استنتاج معلوماته عن كيفية بناءه          
 .وتصميمه من خالل بقاياه األثرية

أن يستخدم المحاكاة والتجريب في التحليل األثري       . ٤. ب
 .بما يخدم المجال الذي يقوم بدراسته

ــة  -ج ــارات المهني  المه
  :الخاصة بالمقرر 

  :مهارات المهنية المشتركة ال. ١. ج
أن يكون الطالب قادر علـى جمـع وتحليـل          . ١. ١. ج

واستخدام المعلومات ذات الصلة بالعمارة والفنون الكبرى       
في عصر الدولة الحديثة والعـصر المتـأخر ، وذلـك           

  .باستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة
 أن يؤلف الطلب بين البيانات التي يجمعها عن       . ٢. ١. ج

العمارة والفنون الكبرى في عصر الدولة الحديثة والعصر   
المتأخر ، ويقوم بتحليلها ، وتقديم تقارير تضم النتائج التي 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  .توصل إليها
  :المهارات المهنية الخاصة . ٢. ج
أن يكون الطالب قـادر علـى التعامـل مـع       . ١. ٢. ج

المصادر األثرية المختلفة والتي يستمد منهـا معلوماتـه         
  .ريخية والحضارية عن المقرر الذي يدرسهالتا
ــة . ٢. ٢. ج ــات األثري ــصنف المعطي ــصف وي أن ي

  .بموضوعية تمكنه من استنتاج معلومات سليمة
أن يستطيع الطالب التعامـل مـع المراجـع         . ٤. ٢. ج

األجنبية التي تدور حول دراسة العمارة والفنون الكبـرى      
 بما يكـسبه    في عصر الدولة الحديثة والعصر المتأخر ،      

 .القدرة على استخدام لغة أجنبية واحدة على األقل
أن يكتسب الطالب مهارات اسـتخدام الحاسـوب        . ١. د  : المهارات العامة -د

والوسائط التكنولوجية في التواصل واإلطالع والبحث عن   
  المعلومات

أن يبرز الطالب قدرته على التواصـل بـصورة         . ٢. د
  .مكتوبة وشفهية

 يصف الطالب بشكل دقيق الخصائص األساسية       أن. ٣. د
  .للفن والعمارة في عصر الدولة الحديثة والعصر المتأخر

أن يقوم الطالب بالعمل في إطـار الفريـق حتـى      . ٥. د
 .يكتسب مهارة العمل الجماعي

 تطور عمارة المقابر الملكية ومقابر األفـراد فـي          - ١  : محتوي المقرر -٤
عصر المتأخر مع دراسة نمـاذج      عصر الدولة الحديثة وال   

  .تطبيقية
) معابد تخليد الذكرى  ( تطور عمارة المعابد الجنائزية      - ٢

مع دراسة نماذج   . وكذلك المعابد اإللهية في الدولة الحديثة     
  .تطبيقية

 تطور التخطيط المعماري للمنازل والقـصور فـي         - ٣
مدينة دير  : مع دراسة مدينتين مثل   . عصر الدولة الحديثة  

  دينة وتل العمارنة كأمثلةالم
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  محاضرات. ١. ٥  : أساليب التعليم والتعلم -٥
  قاعة بحث. ٢. ٥
  عمل أبحاث. ٣. ٥

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  اليوجد
  

  : تقويم الطالب -٧
  االمتحان الشفوي . ١.أ:                      األساليب المستخدمة -أ

  المتحان التحريريا.٢.أ
  األسبوع السابع . ١.ب:                    التوقيت -ب

  األسبوع الخامس عشر . ٢.ب
   %٢٥. ١.ج :    توزيع الدرجات -جـ

   %٧٥. ٢.ج
   %١٠٠المجموع 

  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
 ال يوجد:                         مذكرات  -أ

محمد أنور شكري ، العمارة في مـصر القديمـة ،            -١ :                   كتب ملزمة -ب
  .١٩٨٦القاهرة ، 

ـ        -٢  ،  ٢ ،   ١ ثروت عكاشة ، الفن المصري القديم ، ج
  .١٩٧٢القاهرة ، 

جيمس بيكي ، اآلثار المصرية فـي وادي النيـل ،            -١ :   كتب مقترحة -جـ
مراجعة محمد جمال   ترجمة لبيب حبشي وشفيق فريد ، و      

  .١٩٧٢ ، ٣الدين مختار ، جـ
 لبيب حبشي ، مسالت مصر ناطحات السحاب فـي          -٢

الزمن الماضي ، ترجمة أحمد عبـد الحميـد يوسـف ،            
 .١٩٩٤القاهرة ، 

  
دوريات علمية أو  -د

  الخ... نشرات 
 مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ، مجلـة اتحـاد           -١

 جامعـة   –يـة اآلداب    المؤرخين العـرب ،  مجلـة كل       
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  اإلسكندرية
ASAE , BIFAO , JARC , JEA , JNES ,  
MDAIK , Z S 
Egyptology Resources (Cambridge) : 
http://WWW.newton.cam.ac.uk/egypt 
Liens utiles de I'fao : 
http://WWW.ifao.egent.net/liens/  

    التوقيع  أستاذ المادة
  رئيس مجلس القسم العلمي        عبد المنعم مجاهد. د

  علي أحمد السيد/ د.أ    
  

  
  

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  واآلثار المصرية واإلسالميةالتاريخ : قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

51H٠  
  :اسم المقرر 

تاريخ مصر القديم   
 العصر المتأخر

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  اآلثار المصرية

  -    عملي  48    نظري : عدد الوحدات الدراسية
  

 
  .تأخر في العصر المالقديمالتعرف علي تاريخ مصر   : هدف المقرر -٢

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

أن يتعرف الطالب علـي النظريـات والمـدارس         . ١. أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  .األثرية المختلفة للتاريخ المصري القديم
أن يتعرف الطالب علي التطورات العلمية في مجال . ٢. أ

  .التنقيب األثري والتأريخ ألثار العصر المتأخر
 الطالب بين أنواع المواد والخامات األثرية       أن يميز . ٥. أ

  .ألثار العصر المتأخر من خالل األبحاث المتخصصة
أن يتعرف الطالب علي أهم آثـار مـصر خـالل        . ٦. أ

 .العصر المتأخر
أن يكون الطالب قـادرا علـي تحديـد بعـض           . ٢. ب  : المهارات الذهنية -ب

لـول  المشكالت الخاصة بفترة العصر المتأخر واقتراح ح      
  .مختلفة لها

أن يدرك الطالب أهمية أثار العصر المتأخر وما        . ٣. ب
  .تشكله من أهمية في الحضارة المصرية

أن يكون الطالب قادرا علي اسـتخدام المحاكـاة         . ٤. ب
  .والتحليل األثري وربط المادة التاريخية باآلثار

ــة  -ج ــارات المهني  المه
  :الخاصة بالمقرر 

الـب بـين المـصادر األثريـة        أن يمايز الط  . ١. ٢. ج
  .المختلفة للتاريخ المصري القديم

أن يكون الطالب قادرا علـي التنظـيم بـين          . ٢. ٢. ج
  .المعطيات األثرية

أن يكون الطالب قادرا علي استخدام التقنيـات   . ٣. ٢. ج
 .الحديثة في التنقيب عن آثار العصر المتأخر

 
 قادرا علي استخدام الحاسب اآللي      أن يكون الطالب  . ١. د  : المهارات العامة -د

وتكنولوجيا المعلومات في التواصل واالطالع والبحـث       
  .عن التاريخ المصري القديم بشكل عام

أن ينفذ الطالب عروض شفهية فعالة عـن مـصر          .٢. د
  .القديمة خالل العصر المتأخر

أن يكون الطالب قـادرا علـي قـراءة وترجمـة           . ٣. د
  .مصرية القديمةالنصوص المكتوبة باللغة ال

أن يكتسب الطالب القدرة علـي الوصـف الـدقيق         .٤. د
 .للخصائص األساسية للفن والعمارة خالل العصر المتأخر
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

   عوامل اضمحالل مصر في عصر االنتقال الثالث-١  : محتوي المقرر -٤
   األسرة الحادية والعشرون-٢
   األسرة الثانية والعشرون-٣
   األسرة الثالثة والعشرون-٤
   األسرة الرابعة والعشرون -٥
  )٢٥األسرة ( حكام مملكة نباتا -٦
  )٢٦األسرة ( العصر الصاوي -٧
  )٢٧األسرة ( الغزو الفارسي لمصر -٨
   األسرة الثامنة والعشرون-٩

   األسرة التاسعة والعشرون-١٠
   األسرة الثالثون-١١

  محاضرات. ١. ٥  : أساليب التعليم والتعلم -٥
  قاعة بحث. ٢. ٥
  عمل أبحاث. ٣ .٥

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  اليوجد
  

  : تقويم الطالب -٧
  امتحان شفوي. ١.أ. ٧:                      األساليب المستخدمة -أ

 امتحان تحريري.٢.أ. ٧
  )امتحان شفوي(األسبوع السابع . ١.ب.٧:                    التوقيت -ب

 )امتحان تحريري(األسبوع الرابع عشر . ٢.ب.٧
  %  ٢٥.  ١.ج. ٧ :    توزيع الدرجات -جـ

  %٧٥.  ٢.ج. ٧
  %١٠٠: المجموع 

 
  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
  ال يوجد:                                               مذكرات -أ

مـصر والـشرق األدنـى      : ميخائيل إبراهيم  نجيب    -١ :                   كتب ملزمة -ب
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  .١٩٥٨، الكتاب الثاني،دار المعارف، ١القديم،ج
مصر والشرق األدنـى القـديم،      : محمد بيومي مهران  -٢
  .١٩٩٩دار المعرفة الجامعية،  , ٣ج

مـصر الفرعونيـة، مكتبـة األنجلـو     :  أحمد فخـري   - :   كتب مقترحة -جـ
  .١٩٧٨المصرية، الطبعة الربعة، القاهرة، 

تاريخ مصر القديمة، ترجمة مـاهر      :  نيقوال جريمال  -٢
جويجاتي، مراجعة زكية طبوزاده، الطبعة األولـي، دار        

  .١٩٩١الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، 
دوريات علمية أو  -د

  الخ... نشرات 
ASAE , BIFAO , JARC , JEA , JNES ,  
MDAIK , Z S 

 
    التوقيع  أستاذ المادة

  رئيس مجلس القسم العلمي    .فايزة محمود صقر/ د.أ
  علي أحمد السيد/ د.أ    
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  
  توصيف مقرر دراسي

دمنهور: أكاديمية / جامعة   
اآلداب : معهد / كلية   
  واآلثار المصرية واإلسالميةالتاريخ : قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

52H٠  
  :اسم المقرر 

 مواقع أثرية    
  :المستوى / ة الفرق

 الليسانس/ الثالثة 
  :التخصص 

  -      عملي  ٨٤نظري    : عدد الوحدات الدراسية   اآلثار المصرية
التعرف على أهم مواقع اآلثار المـصرية فـي الـصعيد          : هدف المقرر -٢

  .والدلتا

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

علـي النظريـات والمـدارس      أن يتعرف الطالب    . ١. أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
  .األثرية المختلفة

أن يتعرف الطالـب علـي التطـورات العلميـة          . ٢. أ
 .واالتجاهات الحديثة في مجال التنقيب األثري

أن يميز الطالب بين أنواع المواد والخامات األثرية        . ٥. أ
 .لآلثار سواء الثابتة أو المنقولة

من خـالل   أن يلم الطالب بالتاريخ المصري القديم       .٦. أ
  .اآلثار التي تخرج من المواقع األثرية

أن يكون الطالب قادرا علـي تطبيـق المبـادي          . ١. ب  : المهارات الذهنية -ب
والمفاهيم العلمية من خالل العلـوم األخـرى المـساعدة          

 .للتعرف علي طبيعة األثر
أن يدرك الطالب األهمية األثرية للبقايا الماديـة         . ٣. ب

 .لألثر
ستطيع الطالب أن يتعامل مع األثر المكتشف       أن ي . ٤. ب
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 .من خالل جمع المعلومات وتحليلها
ــة  -ج ــارات المهني  المه

  :الخاصة بالمقرر 
أن يكون الطالب قادرا علي التعامل مع جميـع         .١. ٢. ج

  اآلثار سواء ثابتة أو منقولة من مختلف العصور
ــصنف . ٢. ٢. ج ــدد وي ــب أن يح ــستطيع الطال أن ي

  . ريةالمعطيات األث
أن يتعرف الطالب علي التقنيات الحديثـة فـي        .٣. ٢. ج

  التنقيب األثري
  . ويخطط للممارسة لرفع مستواه بشكل مهني

إذا أعطي الطالب قطعة أثار مقلده فانه يستطيع        .٥. ٢. ج
  .أن يكشف ذلك ويتعرف عليها

لي أن يكون الطالب قادرا علي استخدام الحاسب اآل       . ١. د  : المهارات العامة -د
وتكنولوجيا المعلومات في التواصل واالطالع والبحـث       
عن احدث الطرق والوسائل الخاصة بالعمل في المواقـع         

  .األثرية
أن ينفذ الطالب عروض شفهية فعالة عـن كيفيـة          . ٢. د

  .العمل في المواقع األثرية
أن يكون الطالب قـادرا علـي قـراءة وترجمـة           . ٣. د

 القديمة حتـى يمكنـه      النصوص المكتوبة باللغة المصرية   
  .التعامل مع اآلثار المكتشفة بالمواقع األثرية

أن يكتسب الطالب القدرة علي الوصـف الـدقيق         . ٤. د
  .والعلمي لألثر

   طرق التنقيب في المواقع األثرية-١  : محتوي المقرر -٤
   كيفية التعامل مع األثر بعد الكشف عنه-٢
   كيفية عرض األثر-٣
  ع األثرية في الدلتا دراسة أهم المواق-٤
  )تل الفراعين( موقع بوتو -٥
   موقع كوم فرين -٦
   موقع كوم الحصن-٧
  )تانيس( موقع صان الحجر -٨
  )البحر األحمر( موقع ميناء مرسي جواسيس -٩

   دراسة أهم المواقع األثرية في الصعيد-١٠
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

   موقع فقط ووادي حمامات-١١
  شفة بهم  واحتي الخارجة والداخلة واآلثار المكت-١٢

  محاضرات. ١. ٥  : أساليب التعليم والتعلم -٥
  قاعة بحث. ٢. ٥
  عمل أبحاث. ٣. ٥

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 
   ال يوجد

  : تقويم الطالب -٧
  االمتحان الشفوي . ١.أ:                      األساليب المستخدمة -أ

  رياالمتحان التحري.٢.أ
  األسبوع السابع . ١.ب:                    التوقيت -ب

  األسبوع الخامس عشر . ٢.ب
   %٢٥. ١.ج :    توزيع الدرجات -جـ

   %٧٥. ٢.ج
   %١٠٠المجموع 

  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
 ال يوجد:                         مذكرات  -أ

مواقع اآلثار المصرية القديمة    :   عبد الحليم نور الدين    -١ :                   كتب ملزمة -ب
منذ أقدم العصور وحتى نهاية األسرات المصرية القديمة،        
الجزءان األول والثاني مواقع مـصر الـسفلي والعليـا،          

 .٢٠٠٨،  ، القاهرة الطبعة السابعة، دار األقصى
لموجز في علم اآلثار، الهيئة المصرية      ا:   علي حسن  -١ :   كتب مقترحة -جـ

  .١٩٩٣،  العامة للكتاب
الرائد في التنقيب عن    :  فوزي عبد الرحمن الفخراني    -٢

  .١٩٩٣,بنغازي ,اآلثار
دوريات علمية أو  -د

  الخ... نشرات 
ASAE , BIFAO , JARC , JEA , JNES ,  
MDAIK , Z S  
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

    التوقيع  أستاذ المادة
هبة عبد المنصف . د

  فناص
  رئيس مجلس القسم العلمي  

  علي أحمد السيد/ د.أ    
  

  
  توصيف مقرر دراسي

دمنهور: أكاديمية / جامعة   
اآلداب : معهد / كلية   
  واآلثار المصرية واإلسالميةالتاريخ : قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

H٥٣0 
  :اسم المقرر 

 نصوص هيراطيقية  
  :المستوى / الفرقة 

 الليسانس/ ثة الثال
  :التخصص 

  -      عملي  ٤٨    نظري : عدد الوحدات الدراسية  اآلثار المصرية
دراسة الخط الهيراطيقي الخط الثاني من خطـوط اللغـة            : هدف المقرر -٢

   .المصرية القديمة

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

ع خطـوط اللغـة     أن يتعرف الطالب علـي أنـوا      . ١. أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
  .المصرية القديمة

 . أن يستطيع الطالب قراءة النصوص الهيراطيقية. ٣. أ
أن يتعرف الطالب علي أهم من اشـتغل بدراسـة          . ٤. أ

 .الخط الهيراطيقي
أن يدرس الطالب أهم النصوص الهيراطيقية التـي        .٦. أ

  تزخر بها الحضارة المصرية 
الطالب أن يتتبع تطور العالمات مـن    أن يستطيع   . ١. ب  : المهارات الذهنية -ب

 .الهيروغليفية إلي الهيراطيقية
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

أن يكون الطالب قـادرا علـي تحديـد بعـض           . ٢. ب
 .المشكالت الخاصة بقراءة النص الهيراطيقي

أن يستخدم الطالب النصوص الهيراطيقيـة فـي        . ٥. ب
  .تفسير األدلة التاريخية

صوص أن يبرهن الطالب على قدرته على قراءة الن       .٦.ب
 .المصرية القديمة المكتوبة بالخط الهيراطيقي

ــة  -ج ــارات المهني  المه
  :الخاصة بالمقرر 

أن ينظم الطالب المصادر األثريـة المتـضمنة        .١. ٢. ج
  .نصوصا هيراطيقية

أن يعيد الطالب تنظـيم المعطيـات األثريـة         . ٢. ٢. ج
  .اللغوية بموضوعية لفهم قواعدها

تعامـل مـع المراجـع      أن يستطيع الطالب ال   . ٤. ٢. ج
األجنبية التي تدور حول النـصوص الهيراطيقيـة، بمـا          

  .يكسبه القدرة على استخدام لغة أجنبية واحدة على األقل
أن يكون الطالب قادرا علي استخدام الحاسب اآللي        . ١. د  : المهارات العامة -د

لكتابة الخط الهيراطيقي من خالل برامج الكتابة الخاصـة    
  .به
 ينفذ الطالب عروض شفهية فعالة عن تطـور         أن. ٢. د

  .الخط الهيراطيقي
أن يكون الطالب قـادرا علـي قـراءة وترجمـة           . ٣. د

  .النصوص المكتوبة بالخط الهيراطيقي
   مراحل تطور الخط الهيراطيقي -١  : محتوي المقرر -٤

   األوستراكا كمادة لكتابة الخط الهيراطيقي -٢
  قي  العصر اللغوي للخط الهيراطي-٣
   برديات هيراطيقية دينية-٤
   برديات هيراطيقية اقتصادية المحتوي-٥
   برديات هيراطيقية اجتماعية المحتوي-٦
   برديات هيراطيقية سياسية المحتوي-٧
   برديات هيراطيقية طبية المحتوي-٨
     األدب من خالل نصوص هيراطيقية -٩

   تاريخ الكشف األثري عن برديات هيراطيقية -١٠
راسة أخر نص هيراطيقي كتب فـي الحـضارة          د -١١

  المصرية
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  محاضرات. ١. ٥  : أساليب التعليم والتعلم -٥
  قاعة بحث. ٢. ٥
  عمل أبحاث. ٣. ٥

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  اليوجد
  

  : تقويم الطالب -٧
  امتحان شفوي. ١.أ. ٧:                      األساليب المستخدمة -أ

 امتحان تحريري.٢.أ. ٧
  )امتحان شفوي(األسبوع السابع . ١.ب.٧:                    التوقيت -ب

 )امتحان تحريري(األسبوع الرابع عشر . ٢.ب.٧
  %  ٢٥.      ١.ج. ٧ :    توزيع الدرجات -جـ

  %٧٥.      ٢.ج. ٧
  %١٠٠المجموع      

   : قائمة الكتب الدراسية والمراجع-٨
الذهبية في نـصوص اللغـة    :  عبد الحميد سعد عزب    -١:                                               مذكرات -أ

 .٢٠٠٣المصرية، طنطا، 
 Gardiner A. H., Hieratic Papyri in the British:                    كتب ملزمة -ب

Museum .   
 Ricardo A. Caminos, A Fragmentary Hieratic :    كتب مقترحة-جـ

School-Book in the British Museum (Pap. 
B.M. 10298), The Journal of Egyptian 

Archaeology, Vol. 54, (Aug., 1968), pp. 
114-120 

ــة أو  -د ــات علمي  دوري
  الخ... رات نش

ASAE , BIFAO , JARC , JEA , JNES ,  
MDAIK , Z S  

    التوقيع  أستاذ المادة
  رئيس مجلس القسم العلمي    عادل زين العابدين. د

  علي أحمد السيد/ د.أ    
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  
  توصيف مقرر دراسي

دمنهور: أكاديمية / جامعة   
اآلداب : معهد / كلية   
  ميةواآلثار المصرية واإلسالالتاريخ : قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

H٥٤0 
  :اسم المقرر 

 نصوص هيروغليفية
  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  -     عملي  ٤٨    نظري : عدد الوحدات الدراسية  اآلثار المصرية

 
ــدف -٢  هــ

  :المقرر 
  قراءة وترجمة النصوص المكتوبة باللغة المصرية القديمة

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

ــات -أ  المعلوم
  :والمفاهيم 

أن يتعرف الطالب علي النظريات والمدارس األثرية المختلفة        . ١. أ
  .المهتمة بالدراسات اللغوية

أن يتعرف الطالب على التطورات العلمية واالتجاهات الحديثة        .٢. أ
   .في دراسة قواعد اللغة المصرية القديمة

رف الطالب علي علم الخطوط القديمـة كأحـد العلـوم     أن يتع .٣. أ
   .المساعدة لعلم اآلثار

أن يتعرف الطالب علي الخامات األثرية المختلفة التي كتبـت          .٤. أ
  .عليها النصوص الهيروغليفية

أن يميز الطالب بين النصوص الهيروغليفية التي ترجع إلـي          . ٥.أ
  .حقب زمنية مختلفة

ــارات -ب  المه
  :الذهنية 

  أن يبرهن الطالـب علـي األهميـة األثريـة للنـصوص            .١.ب
   .الهيروغليفية

إذا أعطي الطالب نصا  هيروغليفيا فبإمكانه التمييـز مـابين           .٢.ب
  .الجمل االسمية والفعلية فيه
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

أن يستخدم الطالب النصوص الهيروغليفية في تفسير األدلـة         .٣.ب
  .التاريخية

 النصوص المصرية   أن يبرهن الطالب على قدرته على قراءة      .٤.ب
  .القديمة المكتوبة بالخط الهيروغليفي

ــارات -ج  المه
المهنية الخاصة  

  :بالمقرر 

أن يراجع الطالب المصادر األثرية المتضمنة نـصوص        . ١. ٢.ج
   .هيروغليفية

أن يعيد الطالب تنظيم المعطيات األثرية اللغوية بموضوعية  .٢. ٢.ج
  .لفهم قواعدها

األخطــاء األعرابيــة فــي الــنص أن يعــدل الطالــب .٣. ٢.ج
 .الهيروغليفي

 المهــارات -د
  :العامة 

أن يكون الطالب قـادرا علـي اسـتخدام الحاسـب اآللـي             . ١. د
وتكنولوجيا المعلومات في التواصـل واالطـالع والبحـث عـن           

  النصوص الهيروغليفية
أن ينفذ الطالب عـروض شـفهية فعالـة عـن النـصوص             .٢. د

  .الهيروغليفية
ن الطالب قادرا علي قراءة وترجمة النصوص المكتوبة    أن يكو .٣. د

التعامـل مـع اآلثـار      . ٤. د  .باللغة المصرية القديمة حتى يمكنه    
  .المكتشفة بالمواقع األثرية

ــوي -٤  محتـ
  :المقرر 

  إعراب الظرف -١
  إعراب المصدر -٢
  صيغة الحال -٣
  األمر -٤

ــاليب -٥  أسـ
  :التعليم والتعلم 

  محاضرات. ١. ٥
   قاعة بحث.٢. ٥
  عمل أبحاث. ٣. ٥

ــاليب -٦  أسـ
التعليم والـتعلم   
ــالب ذوي  للط
ــدرات  القـــ

  :المحدودة 

  اليوجد
  

  : تقويم الطالب -٧
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 األساليب -أ
:                     المستخدمة 

  االمتحان التحريري

  األسبوع الخامس عشر :                    التوقيت -ب
 توزيع -جـ

 :   الدرجات 
١٠٠%   

  
  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
  ال يوجد:                         مذكرات  -أ

 كتب ملزمة -ب
                   :
   .)٢٠٠٤:القاهرة(اللغة المصرية القديمة:  عبد الحليم نور الدين -١
اعـد  قو"اللغـة المـصرية القديمـة        : محمد عبد الرحيم السيد    -٢

 .٢٠٠٨,سوهاج,"وتدريبات
كتب  -جـ

  :   مقترحة
   ) .١٩٧٣:القاهرة(قواعد اللغة العربية: عبد المحسن بكير -٣

GARDINAR,EGYPTION  GRAMMAR,LONDON   
دوريات  -د

علمية أو نشرات 
  الخ... 

ASAE , BIFAO , JARC , JEA , JNES ,  MDAIK , 
Z S  
http://www.as7apcool.com/vb/showthread.php?t  

 
    التوقيع  أستاذ المادة

  رئيس مجلس القسم العلمي    
  علي أحمد السيد/ د.أ    
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  
  توصيف مقرر دراسي

دمنهور: أكاديمية / جامعة   
اآلداب : معهد / كلية   
  واآلثار المصرية واإلسالميةالتاريخ : قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

H054  
  :اسم المقرر 

 مليتدريب ع
  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  -      عملي  ٤٨  نظري : عدد الوحدات الدراسية  اآلثار المصرية

   .التعرف على طبيعة العمل داخل المواقع األثرية  : هدف المقرر -٢

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 النظريات والمدارس األثرية    أن يتعرف الطالب علي   . ١.أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
  .المختلفة

ــة .٢.أ ــي التطــورات العلمي ــب عل ــرف الطال أن يتع
واالتجاهات الحديثة في مجال التنقيب األثري والتـأريخ        

  .لآلثار
أن يميز الطالب بين أنواع المواد والخامات األثريـة         .٣.أ

  .لآلثار سواء الثابتة أو المنقولة
قانوني واألخالقـي   أن يتعرف الطالب علي اإلطار ال     .٤.أ

  .المنظم للعمل مع البعثات األجنبية في التنقيب عن اآلثار
أن يكون الطالب قـادرا علـي تطبيـق المبـادي        . ١.ب  : المهارات الذهنية -ب

والمفاهيم العلمية من خالل العلـوم األخـرى المـساعدة          
   .للتعرف علي طبيعة األثر

 الماديـة   أن يدرك الطالب األهمية األثرية للبقايـا      .٢.ب
  .لألثر

أن يستطيع الطالب أن يتعامل مع األثر المكتـشف         .٣.ب
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  .من خالل جمع المعلومات وتحليلها
ــة  -ج ــارات المهني  المه

  :الخاصة بالمقرر 
أن يكون الطالب قادرا علي التعامـل مـع جميـع     . ١.ج

   .اآلثار سواء ثابتة أو منقولة من مختلف العصور
ويـصنف المعطيـات    أن يستطيع الطالب أن يحدد      .٢.ج

   .األثرية بموضوعية
أن يتعرف الطالب علي التقنيات الحديثة في التنقيب        .٣.ج

  .األثري
أن يكون الطالب قادرا علي استخدام الحاسب اآللي        . ١. د  : المهارات العامة -د

الع والبحـث   وتكنولوجيا المعلومات في التواصل واالط    
عن احدث الطرق والوسائل الخاصة بالعمل في المواقـع         

  .األثرية
أن ينفذ الطالب عروض شفهية فعالة عـن كيفيـة          .٢. د

  .العمل في المواقع األثرية
أن يكون الطالب قـادرا علـي قـراءة وترجمـة           .٣. د

النصوص المكتوبة باللغة المصرية القديمة حتـى يمكنـه         
  .فة بالمواقع األثريةالتعامل مع اآلثار المكتش

   أهمية علم اآلثار-١  : محتوي المقرر -٤
  مصادر التاريخ القديم -٢
  أثار دهشور -٣
  حفائر كوم الحصن -٤
  معبد سيتي الثاني -٥
  معبد مدينة هابو -٦

  محاضرات. ١. ٥  : أساليب التعليم والتعلم -٥
  قاعة بحث. ٢. ٥
  عمل أبحاث. ٣. ٥

م  أساليب التعليم والـتعل    -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  اليوجد
  

  : تقويم الطالب -٧
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  االمتحان التحريري:                      األساليب المستخدمة -أ
  األسبوع الخامس عشر :                    التوقيت -ب

   %١٠٠ :    توزيع الدرجات -جـ
  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
  ال يوجد                       :  مذكرات  -أ

الرائد في التنقيـب عـن      :  فوزي عبد الرحمن الفخراني    :                   كتب ملزمة -ب
  ) .١٩٩٣:بنغازي (اآلثار 

مواقـع ومتـاحف اآلثـار      : عبد الحليم نور الـدين     -١ :   كتب مقترحة -جـ
  ).٢٠٠١:القاهرة(المصرية 

  )١٩٩٣:القاهرة( الموجز في علم اآلثار :  حسنعلي -٢
دوريات علمية أو  -د

  الخ... نشرات 
مجلة االتحاد العام لآلثـاريين العـرب ، مجلـة اتحـاد            

 جامعـة   –المؤرخين العـرب ،  مجلـة كليـة اآلداب           
  .اإلسكندرية

ASAE , BIFAO , JARC , JEA , JNES ,  
MDAIK , Z S 

 
    التوقيع  أستاذ المادة

  رئيس مجلس القسم العلمي    
  علي أحمد السيد/ د.أ    
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  
  توصيف مقرر دراسي

دمنهور: أكاديمية / جامعة   
اآلداب : معهد / كلية   
  واآلثار المصرية واإلسالميةالتاريخ : قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

H٠٥٦ 

  :اسم المقرر 
  حضارة مصرية قديمة 

 )نظم سياسية واجتماعية ( 
  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  -     عملي  ٥٦    نظري : عدد الوحدات الدراسية  تاريخ

 التعرف على الجوانب المتنوعة للنظـام       :الهدف العام   . أ  : هدف المقرر -٢
  .السياسي واالجتماعي بمصر القديمة

  :األهداف الجزئية . ب
ة للنظام الـسياسي   التعرف على الجوانب المختلف    -١- ب

في مصر القديمة مثل الشرطة والقضاء والجهاز الحكومي 
  .وتقسيماته

 التعرف على الجوانب المختلفة للحياة االجتماعية       -٢-ب
زواج ، طالق ، مواريث     (في مصر القديمة مثل األسرة      

  )..إلخ...
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

وعب الطالب النظريات والمدارس الفكريـة      أن يست . ١. أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
التي درست التنظيمات الساسية والحياة االجتماعيـة فـي     

  .مصر القديمة
أن يتعرف الطالـب علـى التطـورات العلميـة          . ٢. أ

واالتجاهات الحديثة التي شهدتها الدراسات التي تناولـت        
 .التنظيمات السياسية والحياة االجتماعية في مصر القديمة

ن يستنتج الطالب معلوماته عن التنظيمات السياسية     أ. ٣. أ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

والحياة االجتماعية في مصر القديمة من خـالل العلـوم          
 .المختلفة ذات الصلة باآلثار

أن يعرف الطالب الصيغ البحثية الرئيـسية لهـذا         . ٤. أ
 .المقرر ، فضالً عن مناهج البحث فيه

لمبـادئ والمفـاهيم العلميـة    أن يستخدم الطالب ا  . ١. ب  : المهارات الذهنية -ب
والنظريات المناسبة في دراسـته للتنظيمـات الـسياسية         

 .والحياة االجتماعية في مصر القديمة
أن تكون للطالب القدرة على تـشخيص بعـض         . ٢. ب

المشكالت التي يواججها دارسـي التنظيمـات الـسياسية         
والحياة االجتماعية في مصر القديمة ، وأن يقترح حلول         

 .هامتنوعة ل
أن يدرك األهمية األثرية للبقايا المادية لألثر وأنه        . ٣. ب

يمكنه استنتاج معلوماته عن الحياة السياسية واالجتماعيـة        
 .في مصر القديمة من خالل هذه البقايا األثرية

أن يستخدم المحاكاة والتجريب في التحليل األثري       . ٤. ب
 .بما يخدم المجال الذي يقوم بدراسته

ــا-ج ــة  المه رات المهني
  :الخاصة بالمقرر 

  :المهارات المهنية المشتركة . ١. ج
أن يكون الطالب قادر علـى جمـع وتحليـل          . ١. ١. ج

واستخدام المعلومات ذات الصلة بالتنظيمـات الـسياسية        
والحياة االجتماعية في مصر القديمة ، وذلـك باسـتخدام         

  .تكنولوجيا المعلومات الحديثة
لب بين البيانات التي يجمعها عن   أن يؤلف الطا  . ٢. ١. ج

التنظيمات السياسية والحياة االجتماعية في مصر القديمة ،  
ويقوم بتحليلها ، وتقديم تقارير تضم النتائج التي توصـل          

  .إليها
  :المهارات المهنية الخاصة . ٢. ج
أن يكون الطالب قـادر علـى التعامـل مـع       . ١. ٢. ج



 

 
 

     
    

=========================================================  

===========================================================================                
      ٠٤٥٣٣١١٦٧٩   فاكس  -٠٤٥٣٣٠٠٤١٥:                                           ت البحیرة – دمنھور –الجمھوریة /  ش–مجمع الكلیات                    

eg.edu.damanhour@smartgate :mail-E                       eg.edu.damanhour.www://http : website
                                                           

 

  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

تمد منهـا معلوماتـه     المصادر األثرية المختلفة والتي يس    
  .التاريخية والحضارية عن المقرر الذي يدرسه

ــة . ٢. ٢. ج ــات األثري ــصنف المعطي ــصف وي أن ي
  .بموضوعية تمكنه من استنتاج معلومات سليمة

أن يستطيع الطالب التعامـل مـع المراجـع         . ٣. ٢. ج
األجنبية التي تدور حول دراسـة التنظيمـات الـسياسية          

 مصر القديمة ، بما يكسبه القـدرة        والحياة االجتماعية في  
     .على استخدام لغة أجنبية واحدة على األقل

أن يكتسب الطالب مهارات اسـتخدام الحاسـوب        . ١. د  : المهارات العامة -د
والوسائط التكنولوجية في التواصل واإلطالع والبحث عن   

  المعلومات
أن يبرز الطالب قدرته على التواصـل بـصورة         . ٢. د

  .ة وشفهيةمكتوب
أن يقوم الطالب بالعمل في إطـار الفريـق حتـى      . ٦. د

 .يكتسب مهارة العمل الجماعي
   النظم السياسية- ١  : محتوي المقرر -٤

   النظم االجتماعية-٢
  محاضرات. ١. ٥  : أساليب التعليم والتعلم -٥

  قاعة بحث. ٢. ٥
  عمل أبحاث. ٣. ٥

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــالب ذوي ال ــدرات للط ق

  :المحدودة 

  يوجدال
  

  : تقويم الطالب -٧
  االمتحان الشفوي . ١.أ:                      األساليب المستخدمة -أ

  االمتحان التحريري.٢.أ
  األسبوع السابع . ١.ب:                    التوقيت -ب

  األسبوع الخامس عشر . ٢.ب
   %٢٥. ١.ج :    توزيع الدرجات -جـ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

   %٧٥. ٢.ج
   %١٠٠المجموع 

  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
 ال يوجد:                         مذكرات  -أ

أدلف إرمان وهرمـان رانكـة ، مـصر والحيـاة            -١ :                   كتب ملزمة -ب
المصرية في العصور القديمة ، ترجمة عبد المنعم أبـو          

  .١٩٥٠ل ، القاهرة ، بكر ومحرم كما
 عبد المنعم عبد الحلـيم سـيد ، حـضارة مـصر             -٢

 .٢٠٠٢الفرعونية ، اإلسكندرية ، 
 محمد بيومي مهران ، الحضارة المصرية القديمـة ،          -١ :   كتب مقترحة -جـ

  .١٩٨٩اإلسكندرية ، 
 نخبة من العلماء ، تـاريخ الحـضارة المـصرية ،            -٢

 .١٩٦٢القاهرة ، العصر الفرعوني ، المجلد األول ، 
دوريات علمية أو  -د

  الخ... نشرات 
مجلة االتحاد العام لآلثـاريين العـرب ، مجلـة اتحـاد            

 جامعـة   –المؤرخين العـرب ،  مجلـة كليـة اآلداب           
   .اإلسكندرية

ASAE , BIFAO , JARC , JEA , JNES ,  
MDAIK , Z S  

 
    التوقيع  أستاذ المادة

  يس مجلس القسم العلميرئ  عبد المنعم مجاهد      . د
  علي أحمد السيد/ د.أ    
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  
  توصيف مقرر دراسي

دمنهور: أكاديمية / جامعة   
اآلداب : معهد / كلية   
  واآلثار المصرية واإلسالميةالتاريخ : قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

H٠٥٧  
  :اسم المقرر 

تاريخ الشرق األدنى القديم 
 )ربيةسوريا والجزيرة الع(

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  -      عملي٤٨نظري   : عدد الوحدات الدراسية   تاريخ

   .التعرف على تاريخ الشرق األدنى القديم  : هدف المقرر -٢

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 يــةأن يتعــرف الطالــب علــى التطــورات العلم. ١.أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
واالتجاهات الحديثة التي شهدتها الدراسات التـي دارت        

  . حول تاريخ الشرق األدنى القديم
أن يتعرف الطالب علي بعض العلوم المساعدة مثـل         .٢.أ

   .علم الجغرافيا والعلوم السياسية
أن يتعرف الطالب علي الصيغ البحثية الرئيسية فـي         .٣.أ

  .تاريخ الشرق األدنى 
ب على أخالقيات البحث العلمـي ،       أن يتعرف الطال  .٤.أ

  .ويلتزم بها في دراسته لهذا المقرر
أن يستخدم الطالب المنهج العلمي فـي التفكيـر         . ١. ب  : المهارات الذهنية -ب

  . وطرق االستدالل في دراسة تاريخ الشرق األدنى القديم
أن يجرب تشخيص بعض المشكالت التي يواجهها . ٢. ب

دنى القديم ، وأن يقترح حلـول       دارسي تاريخ الشرق األ   
  .متنوعة لها
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

ــة  -ج ــارات المهني  المه
  :الخاصة بالمقرر 

أن ينظم الطالب قدرته علـى التعامـل مـع          . ١ .١. ج
المصادر الرئيسية المختلفة والتي يستمد منهـا معلوماتـه      

   .عن تاريخ الشرق األدنى القديم
 أن يكون الطالب قادر علي تـصنيف اآلثـار        . ٢ .١. ج
  .متعلقة بكل من سوريا وشبة الجزيرة العربيةال

أن يكتسب الطالب مهارات اسـتخدام الحاسـوب        . ١. د  : المهارات العامة -د
   .والوسائط التكنولوجية في التواصل واإلطالع

والبحث عن المعلومات في مقرر تـاريخ الـشرق         . ٢.د
  .األدنى القديم

يـة فـي تـاريخ دول سـوريا         اثر العوامل الجغراف   -١  : محتوي المقرر -٤
  وشعوبها القديمة

  تاريخ فينيقيا    -٢
  غزو األسكندر    يتتاريخ قيام المدن الفينيقية ح -٣
  تاريخ العبرانيين منذ عصر القضاة      -٤
  تاريخ العبرانيين حثي العودة من السبي البابلي     -٥
  تاريخ الدويالت األراميه    -٦
   حثي غزو األسكندر      تاريخ الدويالت اآلرامية -٧
  اثر العوامل الجغرافية في تاريخ الجزيرة العربية      -٨
  تاريخ دولة سبأ -٩

  تاريخ دولة معين -١٠
  تاريخ دولة كندة في وادي الدواسر            -١١

  محاضرات. ١. ٥  : أساليب التعليم والتعلم -٥
  قاعة بحث. ٢. ٥
  عمل أبحاث. ٣. ٥

 والـتعلم    أساليب التعليم  -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  اليوجد
  

  : تقويم الطالب -٧
 امتحان تحريري:                      األساليب المستخدمة -أ

 األسبوع الرابع عشر  :                    التوقيت -ب
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 %١٠٠ :    توزيع الدرجات -جـ
  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
  ال يوجد:                         مذكرات  -أ

 تـاريخ الـشرق األدنـى القـديم         :رمضان عبـده     -١ :                   كتب ملزمة -ب
  .وحضاراته ، القاهرة 

سوريا ( تاريخ الشرق األدنى القديم       :أحمد أمين سليم   -٢
 .١٩٩٠ , األسكندرية , )والجزيرة العربية

آسـيا  -سـوريا -العـراق (تـاريخ   :  محمد علي سع اهللا    :   قترحةكتب م -جـ
 .٢٠٠٣ ،اإلسكندرية ، )الصفري

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

AJA ,ANST , AO ,BASOR , JA , JAOS , 
JARC ,JCS , JESHO , JNES , , PSAS , 
Syria , ZAZ  

    التوقيع  أستاذ المادة
  رئيس مجلس القسم العلمي    

   علي أحمد السيد/د.أ    
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  
  توصيف مقرر دراسي

دمنهور: أكاديمية / جامعة   
اآلداب : معهد / كلية   
  واآلثار المصرية واإلسالميةالتاريخ : قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

H٠٥٨  
  :اسم المقرر 

نصوص تاريخية بلغة 
 أوروبية حديثة  

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ ة الثالث

  :التخصص 
  -عملي      ٥٦   نظري : عدد الوحدات الدراسية  اآلثار المصرية

 القدرة على التعامل مع المراجع األجنبيـة المتخصـصة          : هدف المقرر -٢
   .المكتوبة بلغة أجنبية واحدة على األقل

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 الطالــب علــي النظريــات األجنبيــة أن يتعـرف . ١.أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
   .والمدارس الفكرية في علم المصريات

أن يستنتج الطالب المصطلحات العلمية الحديثة فـي        .٢.أ
   .مجال التاريخ القديم واآلثار

أن يتعرف الطالب علي أخالقيات البحث العلمي فـي    .٣.أ
 .الجامعات األوربية ومحاولة تطبيقها

أن يستخدم الطالب المنهج العلمي فـي التفكيـر         . ١. ب  : المهارات الذهنية -ب
   .وطرق االستدالل

أن يجرب الطالب تشخيص مـشكالت الترجمـة        . ٢. ب
  .وكيفية التعامل معها

أن يجرب الطالب طرح األسئلة البحثية في نقاط         . ٣. ب
بلغه أجنبية أو القوة و الضعف في التاريخ المصري القديم 

 .أكثر
ــة  -ج ــارات المهني جمع وتحليل واستخدام المعلومات ذات الصلة      . ١. ١. ج المه
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

بالمؤلفات األجنبية عـن اآلثـار المـصرية باسـتخدام            :خاصة بالمقرر ال
   .تكنولوجيا المعلومات الحديثة

أن يؤلف الطالب بين البيانات التي يجمعها عن     . ٢. ١. ج
النصوص التاريخية واألثرية المكتوبة بلغة أجنبية ويقـوم      

  .إعداد تقارير عن النتائج التي توصل إليهابتحليلها، و
 أن يقوم الطالب باسـتخدام الحاسـوب والوسـائط          .١.د  : المهارات العامة -د

التكنولوجية الحديثة في التواصل واإلطالع والبحث عـن        
  .المعلومات

   النظم السياسية في مصر القديمة-١  : محتوي المقرر -٤
  الوزير في مصر القديمة -٢
  ارة الحربية في الفن المصري القديمالعم -٣
  الفن المعماري في مصر القديمة -٤
  تطور بناء المقابر في مصر القديمة -٥
  األتونية كحركة دينية -٦
  عقائد البعث والخلود -٧
  خدمة المعابد في مصر القديمة -٨
  الكتب الدينية وتطورها عبر العصور الفرعونية -٩

  الكهنة في مصر القديمة -١٠
مصادر التاريخ القديم القة العرب بـدول الـشرق          -١١

  األدنى
  محاضرات. ١. ٥  : أساليب التعليم والتعلم -٥

  قاعة بحث. ٢. ٥
  عمل أبحاث. ٣. ٥

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  يوجدال
  

  : تقويم الطالب -٧
  متحان التحريرياال:                      األساليب المستخدمة -أ

  األسبوع الخامس عشر :                    التوقيت -ب
   %١٠٠ :    توزيع الدرجات -جـ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  
  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
  ال يوجد:                         مذكرات  -أ

 نـصوص وقـراءات      : السعدي حسن محمد محي الدين    :                   كتب ملزمة -ب
  .٢٠٠٢،  مختارة في التاريخ القديم والحضارة

، الهيئـة العامـة       موسوعة مصر القديمـة     :سليم حسن  :   كتب مقترحة -جـ
 .٢٠٠١،  للكتاب

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

ASAE, BIFAO, JEA ,Z S, JARCE  

    التوقيع  أستاذ المادة
  ميرئيس مجلس القسم العل    

  علي أحمد السيد/ د.أ    
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  
  توصيف مقرر دراسي

دمنهور: أكاديمية / جامعة   
اآلداب : معهد / كلية   
  واآلثار المصرية واإلسالميةالتاريخ : قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

H٠٥٩ 
  :اسم المقرر 
     آثار إسالمية

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  -     عملي  ٤٨     نظري : عدد الوحدات الدراسية  تاريخ اسالمي

 
  .دراسة االثار االسالمية في مصر  : هدف المقرر -٢
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

  .  التعرف على خصائص االثار االسالمية.ا. أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
  . تحديد أنواع االثار االسالمية  .٢. أ
  .سير استمرارية الحضارة واالثار االسالميةتف. ٣. أ

  .القدرة على تحديد طرز االثار االسالمية . ١. ب  : المهارات الذهنية -ب
التمييز بين أنواع االثار االسالمية فـى مـصر          . ٢. ب

  .وغيرها
ــة  -ج ــارات المهني  المه

  :الخاصة بالمقرر 
   .القدرة على رسم مساقط العمارة االسالمية. ١. ٢. ج
القدرة على رسم عناصر زخرفية من الفنـون       . ٢. ٢. ج

   .االسالمية
  .التمييز بين وحدات النقد االسالمية وغيرها. ٣. ٢. ج

   .معرفة نشاة وتطور الحضارة االسالمية. ١.د  : المهارات العامة -د
التعرف على مدى تاثير الحضارة واالثار االسالمية       . ٢.د

  .فى الحضارة االنسانية
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  خصائص االثار االسالمية -١  :وي المقرر  محت-٤
  مصادر االثار االسالمية -٢
  مصادر االثار االسالمية -٣
  العمارة الدينية -٤
  العمارة المدنية -٥
  العمارة الحربية -٦
  الفنون االسالمية -٧
  المسكوكات االسالمية -٩

  محاضرات. ١. ٥  : أساليب التعليم والتعلم -٥
  قاعة بحث. ٢. ٥
  ل أبحاثعم. ٣. ٥

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  اليوجد
  

  : تقويم الطالب -٧
  امتحان شفوي. ١.أ:                      األساليب المستخدمة -أ

              متحان التحريرىا.٢.أ
  االسبوع السابع . ١.ب:                    التوقيت -ب

 خامس عشراالسبوع ال. ٢.ب
   %٢٥. ١.ج :    توزيع الدرجات -جـ

   %٧٥. ٢.ج
   %١٠٠المجموع  

  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
 ال يوجد:                         مذكرات  -أ

 ال يوجد :                   كتب ملزمة -ب
   .ر االسالمية االثا:حسن الباشا  -١ :   كتب مقترحة -جـ

   .االثار االسالمية: حسنى نويصر  -٢
   .مساجد مصر: سعاد ماهر  -٣
   .العمارة العربية: فريد شافعى  -٤
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  .االثار االسالمية فى مصر: أحمد فكرى  -٥
دوريات علمية أو  -د

  الخ... نشرات 
 ال يوجد

    التوقيع  أستاذ المادة
  لميرئيس مجلس القسم الع     أحمد سعيد عثمان.د

  علي أحمد السيد/ د.أ    
  

  
  

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  واآلثار المصرية واإلسالميةالتاريخ : قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

H٠٥٤  
  :اسم المقرر 

اللغة المصرية 
 )هيروغليفي(القديمة

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  اآلثار المصرية

  -   عملي  ٤٨   نظري : عدد الوحدات الدراسية
  

   قراءة وترجمة النصوص المكتوبة باللغة المصرية القديمة  : هدف المقرر -٢

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

أن يبرهن الطالب علي األهمية األثرية للنـصوص        . ١.أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
   .يروغليفيةاله

إذا أعطي الطالب نصا  هيروغليفيا فبإمكانه التمييز        .٢.أ
  .مابين الجمل االسمية والفعلية فيه

أن يستخدم الطالب النـصوص الهيروغليفيـة فـي     .٣.أ
  . تفسير األدلة التاريخية
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

أن يبرهن الطالب على قدرته على قراءة النصوص        .٤.أ
 .يالمصرية القديمة المكتوبة بالخط الهيروغليف

أن يراجع الطالب المصادر األثريـة المتـضمنة        . ١. ب  : المهارات الذهنية -ب
   .نصوص هيروغليفية

أن يعيد الطالب تنظيم المعطيات األثرية اللغويـة        .٢. ب
  .بموضوعية لفهم قواعدها

أن يعدل الطالب األخطاء األعرابية فـي الـنص         . ٣. ب
 .الهيروغليفي

ــة  -ج ــارات المهني  المه
  :مقرر الخاصة بال

أن يكون الطالب قادرا علي استخدام الحاسب اآللي        . ١.ج
وتكنولوجيا المعلومات في التواصل واالطالع والبحـث       

   .عن النصوص الهيروغليفية
أن ينفذ الطالب عروض شفهية فعالة عن النصوص  . ٢.ج

  . الهيروغليفية
أن يكون الطالب قـادرا علـي قـراءة وترجمـة           . ٣.ج

غة المصرية القديمة حتـى يمكنـه       النصوص المكتوبة بالل  
  .التعامل مع اآلثار المكتشفة بالمواقع األثرية

أن يبرهن الطالب علي األهمية األثرية للنـصوص        . ١.د  : المهارات العامة -د
   .الهيروغليفية

إذا أعطي الطالب نصا  هيروغليفيا فبإمكانه التمييز        . ٢.د
  .مابين الجمل االسمية والفعلية فيه

يستخدم الطالب النـصوص الهيروغليفيـة فـي     أن  . ٣.د
  . تفسير األدلة التاريخية

أن يبرهن الطالب على قدرته على قراءة النصوص        . ٤.د
 . المصرية القديمة المكتوبة بالخط الهيروغليفي

  إعراب الظرف -١  : محتوي المقرر -٤
  إعراب المصدر -٢
  صيغة الحال -٣
  األمر -٤
  المسكوكات االسالمية -٥
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  محاضرات. ١. ٥  :ساليب التعليم والتعلم  أ-٥
  قاعة بحث. ٢. ٥
  عمل أبحاث. ٣. ٥

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  اليوجد
  

  : تقويم الطالب -٧
 امتحان تحريري:                      األساليب المستخدمة -أ

 رابع عشر  األسبوع ال:                    التوقيت -ب
 %١٠٠ :    توزيع الدرجات -جـ

  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
 ال يوجد:                         مذكرات  -أ

ــدين -١ :                   كتب ملزمة -ب ــور ال ــيم ن ــد الحل ــصرية :  عب ــة الم اللغ
   .)٢٠٠٤:القاهرة(القديمة

اللغة المصرية القديمـة     : رحيم السيد محمد عبد ال   -٢
 .٢٠٠٨ , سوهاج ,"قواعد وتدريبات"

  )١٩٧٣:القاهرة( قواعد اللغة العربية: عبد المحسن بكير :   كتب مقترحة -جـ
GARDINAR,EGYPTION 
GRAMMAR,LONDON  

 
دوريات علمية أو  -د

  الخ... نشرات 
ASAE , BIFAO , JARC , JEA , JNES ,  
MDAIK , Z S  
http://www.as7apcool.com/vb/showthread.  

    التوقيع  أستاذ المادة
  رئيس مجلس القسم العلمي    

  علي أحمد السيد/ د.أ    
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  واآلثار المصرية واإلسالميةالتاريخ : قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
   :الرمز الكودي

 H٠٥٥  
  :اسم المقرر 
 تدريب عملي

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  اآلثار المصرية

  -   عملي   ٤٨    نظري : عدد الوحدات الدراسية
  

   .التعرف على طبيعة العمل داخل المواقع األثرية  : هدف المقرر -٢
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

أن يتعرف الطالب علي النظريات والمدارس األثرية       . ١.أ  :هيم  المعلومات والمفا-أ
  .المختلفة

أن يتعــرف الطالــب علــي التطــورات العلميــة . ٢.أ
واالتجاهات الحديثة في مجال التنقيب األثري والتـأريخ        

  .لآلثار
أن يميز الطالب بين أنواع المواد والخامات األثرية        . ٣.أ

  .لآلثار سواء الثابتة أو المنقولة
أن يتعرف الطالب علي اإلطار القانوني واألخالقي       . ٤.أ

  .المنظم للعمل مع البعثات األجنبية في التنقيب عن اآلثار
أن يكون الطالب قـادرا علـي تطبيـق المبـادي        . ١.ب  : المهارات الذهنية -ب

والمفاهيم العلمية من خالل العلـوم األخـرى المـساعدة          
   .للتعرف علي طبيعة األثر

درك الطالب األهمية األثرية للبقايـا الماديـة        أن ي . ٢.ب
  . لألثر

أن يستطيع الطالب أن يتعامل مع األثر المكتـشف         . ٣.ب
  .من خالل جمع المعلومات وتحليلها
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

ــة  -ج ــارات المهني  المه
  :الخاصة بالمقرر 

أن يكون الطالب قادرا علي التعامل مع جميـع         . ١. ٢.ج
   . العصوراآلثار سواء ثابتة أو منقولة من مختلف

أن يستطيع الطالب أن يحدد ويصنف المعطيات       . ٢. ٢.ج
   .األثرية بموضوعية

أن يتعرف الطالب علي التقنيات الحديثـة فـي        . ٣. ٢.ج
  .التنقيب األثري

أن يكون الطالب قادرا علي استخدام الحاسب اآللي        . ١.د  : المهارات العامة -د
والبحـث  وتكنولوجيا المعلومات في التواصل واالطالع      

عن احدث الطرق والوسائل الخاصة بالعمل في المواقـع         
  . األثرية

أن ينفذ الطالب عروض شفهية فعالة عـن كيفيـة          . ٢.د
  .العمل في المواقع األثرية

أن يكون الطالب قـادرا علـي قـراءة وترجمـة           . ١.د
النصوص المكتوبة باللغة المصرية القديمة حتـى يمكنـه         

  .بالمواقع األثريةالتعامل مع اآلثار المكتشفة 
  أهمية علم اآلثار -١  : محتوي المقرر -٤

  مصادر التاريخ القديم -٢
  أثار دهشور -٣
  حفائر كوم الحصن -٤
  معبد سيتي الثاني -٥
  معبد مدينة هابو -٦

  محاضرات. ١. ٥  : أساليب التعليم والتعلم -٥
  قاعة بحث. ٢. ٥
  عمل أبحاث. ٣. ٥

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات ل ــالب ذوي الق لط

  :المحدودة 

  اليوجد
  

  : تقويم الطالب -٧
 امتحان تحريري:                      األساليب المستخدمة -أ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 األسبوع الرابع عشر  :                    التوقيت -ب
 %١٠٠ :    توزيع الدرجات -جـ
  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
 ال يوجد                                     :          مذكرات -أ

رائد في التنقيـب عـن       : فوزي عبد الرحمن الفخراني    :                   كتب ملزمة -ب
  ) .١٩٩٣:نغازي (اآلثار 

مواقع ومتاحف اآلثار المصرية   :عبد الحليم نور الدين :   كتب مقترحة -جـ
  .)٢٠٠١:القاهرة(

  .)١٩٩٣:القاهرة( علم اآلثار موجز في  : علي حسن
 

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

مجلة االتحاد العام لآلثـاريين العـرب ، مجلـة اتحـاد         
 جامعـة   –المؤرخين العـرب ،  مجلـة كليـة اآلداب           

  .اإلسكندرية
ASAE , BIFAO , JARC , JEA , JNES ,  
MDAIK , Z S 

    التوقيع  أستاذ المادة
   العلميرئيس مجلس القسم    

  علي أحمد السيد/ د.أ    
  
  

  

  

  

  


