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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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  الثانيةمقررات الفرقة 
  

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  واآلثار المصرية واإلسالميةالتاريخ : قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

H٠٤٠ 

  :اسم المقرر 
نصوص تاريخية بلغة   

 أوربية حديثة
  المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثانية 

  :التخصص 
  -     عملي٤٨  نظري : عدد الوحدات الدراسية  اآلثار المصرية

القدرة على التعامل مع المراجع األجنبية      : الهدف العام   . أ  : هدف المقرر -٢
   .المتخصصة

معرفه المـصطلحات األجنبيـة     : األهداف الجزئية   . ب
  .التاريخ القديم واآلثار المصرية العامة لتخصص

  :ن تدريس المقرر  المستهدف م-٣

أن يتعرف الطالـب علـي النظريـات األجنبيـة          . ١. أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
   .والمدارس الفكرية في علم المصريات

أن يتعرف الطالـب علـي التطـورات العلميـة          . ٢. أ
   .واالتجاهات الحديثة

 في أثار مصر القديمة من خالل اإلطالع على المراجـع      
 .األجنبية

دد الطالب الصيغ البحثية الرئيسية في اآلثار       أن يح . ٤. أ
ومناهج البحث األثري وكيفية االسـتفادة مـن         المصرية

  .المؤلفات األجنبية في ذلك
أن يستخدم الطالب المبـادئ والمفـاهيم العلميـة      . ١. ب  : المهارات الذهنية -ب

   .والنظريات المناسبة للمشاكل األثرية
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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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

رجمـة وكيفيـة فهـم      أن يحدد الطالب مشاكل الت    . ٢. ب
  .النصوص

أن يحدد الطالب المـصطلحات الرئيـسية لعلـم         . ٤. ب
 . المصريات في اللغات األجنبية

ــة  -ج ــارات المهني  المه
  :الخاصة بالمقرر 

  :المهارات المهنية المشتركة . ١. ج
جمع وتحليل واستخدام المعلومات ذات الصلة . ١. ١. ج

ية باسـتخدام   عن اآلثـار المـصر     ، بالمؤلفات األجنبية 
   .تكنولوجيا المعلومات الحديثة

أن يؤلف الطالب بين البيانات التي يجمعهـا        . ٢. ١. ج
   .النصوصعن 

 التاريخية واألثرية المكتوبة بلغة أجنبية ويقوم بتحليلها، 
  .وإعداد تقارير عن النتائج التي توصل إليها

  :المهارات المهنية الخاصة . ٢. ج
ب الوثائق والمصادر األثريـة     أن ينظم الطال  . ١. ٢. ج

  .المكتوبة بلغة أجنبية أو أكثر
أن يراجع الطالب الوصف األثري للقي األثرية . ٢. ٢. ج

  .من خالل اإلطالع على المراجع األجنبية
أن يقوم الطالب باستخدام الحاسـوب والوسـائط        . ١. د  : المهارات العامة -د

   .التكنولوجية الحديثة
ع على النصوص التاريخية واألثرية  في التواصل واإلطال
  .المكتوبة بلغة أجنبية

أن ينفذ الطالب عـروض شـفهية عـن اآلثـار           . ٢. د
  .المصرية بلغة أجنبية واحدة على األقل

أن يكتسب الطالب القدرة علي فهـم النـصوص         . ٣. د
 .المصرية القديمة المكتوبة بلغة أجنبية

  مصطلحات هامه -١  : محتوي المقرر -٤
  وص من الدولة القديمةنص -٢
  نصوص من عصر االنتقال األول -٣
 نصوص من الدولة الوسطى -٤
 نصوص من عصر االنتقال الثاني -٥
 نصوص من عصر الدولة الحديثة -٦
 نصوص من العصر المتأخر -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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 نصوص درامية -٨
 نصائح وتعاليم -٩

  نصوص دينية -١٠
  نصوص تخص العمارة -١١
  نصوص أدبية -١٢

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

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  ال يوجد

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

   عشراألسبوع الخامس:                    التوقيت -ب
   %١٠٠ :    توزيع الدرجات -جـ

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

 نصوص وقراءات  : حسن محمد محي الدين السعدي-١ :                   كتب ملزمة -ب
   .٢٠٠٢،  مختارة في التاريخ القديم والحضارة

 سليم حسن، موسوعة مصر القديمة، الهيئة العامة        -١ :   كتب مقترحة -جـ
  .٢٠٠١للكتاب، 

2- Smith, B., Egyptian Architecture as 
Cultural Expression, London, 1938..  

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

ASAE , BIFAO , JARC , JEA , JNES ,  
MDAIK , ZOS  

    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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
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 

H٠٤١  
  :اسم المقرر 

 قبل التاريخ    أثار ما   
  المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثانية 

  :التخصص 
   -عملي   ٤٨    نظري : عدد الوحدات الدراسية  أثار مصري

التعرف على آثار ما فبل التـاريخ فـي   : الهدف العام   . أ  : هدف المقرر -٢
  .مصر

التعرف علـى األدوات واآلالت     : األهداف الجزئية   . ب
  .  الحجرية المختلفةالمستخدمة في العصور

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

أن يتعرف الطالـب علـي النظريـات األجنبيـة          . ١. أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
والمدارس الفكرية التي تناولت العصور الحجريـة فـي         

    .مصر
أن يتعرف الطالب التطورات العلمية واالتجاهـات       . ٢. أ

   . العصور الحجريةالحديثة في مجال التنقيب عن آثار
أن يتعرف الطالب علي بعض العلـوم المـساعدة         . ٣. أ

والتي تمكنه من فهم المقرر مثال جغرافيا التاريخية وعلم         
  .دراسة طبقات األرض ووسائل التأريخ المختلفة

أن يحدد الطالب الـصيغ البحثيـة الرئيـسية فـي      . ٤. أ
   .اسعصور ما قبل التاريخ ومناهج البحث وأدوات القي

التعرف علي الحقب التاريخية المختلفـة للعـصور        .٦. أ
  . الحجرية القديمة

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

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

وطرق االستدالل في دراسة المخلفات األثرية لعصور ما        
 . قبل التاريخ

أن يجرب الطالب تشخيص بعض المشكالت التي       . ٢. ب
ها دارسي عصور ما قبل التـاريخ ، وأن يقتـرح           يواجه

 .حلول متنوعة لها
أن يتنبأ الطالب باألهمية األثرية للبقايـا الماديـة         . ٣. ب

  .لألثر
أن يميز الطالـب بـين المخربـشات والنقـوش          . ٤. ب

 .الصخرية في عصر ما قبل التاريخ 
ــة  -ج ــارات المهني  المه

  :الخاصة بالمقرر 
  : المشتركة المهارات المهنية. ١. ج
جمع وتحليل واستخدام المعلومات ذات الصلة      . ١. ١. ج

بالعصور الحجرية فـي مـصر باسـتخدام تكنولوجيـا          
   .المعلومات الحديثة

أن يؤلف الطالب بين البيانات التي يجمعها عن     . ٢. ١. ج
العصور الحجرية في مصر ويقـوم بتحليلهـا، وإعـداد          

  .تقارير عن النتائج التي توصل إليها
  :المهارات المهنية الخاصة . ٢. ج
أن يستطيع الطالب التعامـل مـع المـصادر         . ١. ٢. ج

الرئيسية المختلفة والتي يستمد منها معلوماته التاريخيـة         
  . والحضارية عن عصور ما قبل التاريخ

أن يفترض الطالب الوصـف األثـري للقـي     . ٢. ٢. ج
  .األثرية في عصر ما قبل التاريخ 

م الطالب التقنيات الحديثة في التنقيـب       أن ينظ . ٣. ٢. ج
   .األثري

أن يقوم الطالب باستخدام الحاسـوب والوسـائط        . ١. د  : المهارات العامة -د
التكنولوجية الحديثة في التواصل واإلطالع والبحث عـن        

  .المعلومات الخاصة بالعصور الحجرية في مصر
أن ينفذ الطالب عروض شفهية فعالة عن أثار مـا          . ٢. د
   .بل التاريخ بطريقة مبسطة ومفهومةق
أن يكتسب الطالب القـدرة علـي فهـم النقـوش           . ٣. د

   .الصخرية لعصور ما قبل التاريخ
أن يقوم الطالب بالوصف الدقيق للفن في عصور         . ٤. د
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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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  .ما قبل التاريخ
   أثار ما قبل التاريخ في مصر -١  : محتوي المقرر -٤

   العصر الحجري القديم-٢
  لحجري الوسيط العصر ا-٣
   العصر الحجري الحديث-٤
   أثار ما قبل التاريخ العراق -٥
   أثار حضارات جنوب العراق-٦
   أثار حضارات شمال العراق-٧
   أثار ما قبل التاريخ في إيران -٨
   أثار ما قبل التاريخ في آسيا الصغرى-٩

   أثار ما قبل التاريخ علي الخليج العربي-١٠
  خ في سوريا  أثار ما قبل التاري-١١
   أثار ما قبل التاريخ في الجزيرة العربية-١٢

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

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  ال يوجد

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

  األسبوع الخامس عشر:                    التوقيت -ب
   %١٠٠ :    توزيع الدرجات -جـ

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

ــة  : أحمــد أمــين ســليم-١ :                   كتب ملزمة -ب ــدهور الحجري  ،١، ج ال
  .١٩٩٥اإلسكندرية، 

, ١، ج  عصور مـا قبـل التـاريخ       :  حسن الشريف  -٢
   .١٩٩٨ , اإلسكندرية
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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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

,   حـضارات الـشرق األدنـى القـديم         :حسن الشريف  :   كتب مقترحة -جـ
  . ١٩٩٩, اإلسكندرية

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

مجلـة اتحـاد     : مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب       -١
 جامعــة –المــؤرخين العــرب ، مجلــة كليــة اآلداب 

  .اإلسكندرية
  

2-  ASAE, BIFAO, JEA ,Z S, JARCE 
3- http://www.etana.org/abzu/abz- 
processquery. 
pl?SID=&UID=&auth=&selectsearc 
h=etana&searchstring=active&sort=auth 

    التوقيع  أستاذ المادة
  رئيس مجلس القسم العلمي    دين  عادل زين العاب.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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
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 

042 H 
  :اسم المقرر 

تاريخ مصر القديم   
      )الدولة الحديثة(

  المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثانية 

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

  . في عصر الدولة الحديثةالقديمالتعرف علي تاريخ مصر   : هدف المقرر -٢
دراسة األوضاع الداخلية و الخارجية لمصر خالل عصر الدولة      

  . الحديثة
  . التعرف على آثار مصر في عصر الدولة الحديثة

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

ــات -أ  المعلومــ
  :والمفاهيم 

أن يتعرف الطالب علي النظريـات والمـدارس األثريـة         . ١. أ
  .المختلفة للتاريخ المصري القديم

أن يتعرف الطالب علي التطورات العلميـة فـي مجـال           . ٢. أ
  .ريخ ألثار عصر الدولة الحديثةالتنقيب األثري والتأ

أن يميز الطالب بين أنواع المواد والخامات األثرية ألثار         . ٥. أ
  .عصر الدولة الحديثة من خالل األبحاث المتخصصة

 مصر خالل عصر الدولة أن يتعرف الطالب علي أهم آثار. ٦. أ
 .الحديثة

ــارات -ب  المهــ
  :الذهنية 

ديد بعـض المـشكالت     أن يكون الطالب قادرا علي تح     . ٢. ب
  .الخاصة بفترة الدولة الحديثة واقتراح حلول مختلفة لها

أن يدرك الطالب أهمية أثار عصر الدولة الحديثة ومـا          . ٣. ب
  .تشكله من ازدهار في الحضارة المصرية

أن يكون الطالب قادرا علي استخدام المحاكاة والتحليـل         . 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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  .األثري وربط المادة التاريخية باآلثار
ــارات -ج  المهــ

ــة  ــة الخاص المهني
  :بالمقرر 

أن يمايز الطالب بين المـصادر األثريـة المختلفـة          . ١. ٢. ج
  .للتاريخ المصري القديم

أن يكون الطالب قادرا علي التنظيم بـين المعطيـات    . ٢. ٢. ج
  .األثرية

أن يكون الطالب قادرا علي استخدام التقنيات الحديثة        . ٣. ٢. ج
 .ر عصر الدولة الحديثةفي التنقيب عن آثا

 المهارات العامة   -د
:  

أن يكون الطالب قادرا علي اسـتخدام الحاسـب اآللـي           . ١. د
وتكنولوجيا المعلومات في التواصل واالطـالع والبحـث عـن          

  .التاريخ المصري القديم بشكل عام
أن ينفذ الطالب عروض شفهية فعالة عن مـصر القديمـة           .٢. د

  .خالل عصر الدولة الحديثة
أن يكون الطالب قادرا علي قراءة وترجمـة النـصوص          . ٣. د

  .المكتوبة باللغة المصرية القديمة
أن يكتسب الطالب القدرة علي الوصف الدقيق للخصائص        .٤. د

 .األساسية للفن والعمارة خالل عصر الدولة الحديثة
 محتوي المقرر   -٤
:  

  عوامل ازدهار مصر في عصر الدولة الحديثة-١
  ١٨األسرة -٢
  ١٩األسرة -٣
  ٢٠األسرة -٤
   الحديثة نماذج من األدب في عصر الدولة-٥
  اخناتون وقضية التوحيد-٦
  بدير المدينة١٩مقابر عمال األسرة -٧
  الجيش المصري في الدولة الحديثة-٨
  الفن في عصر الدولة الحديثة-٩

  عوامل انهيار مصر في أواخر الدولة الحديثة-١٠
 أساليب التعلـيم    -٥

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

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 أساليب التعلـيم    -٦
والتعلم للطالب ذوي   

  :القدرات المحدودة 

  ال يوجد

  : تقويم الطالب -٧
 األساليب -أ

:                     المستخدمة 
  امتحان شفوي. ١.أ. ٧
 امتحان تحريري.٢.أ. ٧

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

 توزيع -جـ
 :   الدرجات 

  %  ٢٥.   ١.ج. ٧
  %٧٥    ٢.ج. ٧

  %١٠٠المجموع   
  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
  ال يوجد:                         مذكرات  -أ

مصر الفرعونية، مكتبة األنجلـو المـصرية،       : أحمد فخري -١ :                   لزمةكتب م -ب
  .١٩٧٨،  ، القاهرة الطبعة الربعة

عهـد   ,٤، ج  موسـوعة مـصر القديمـة     :   سليم حسن  -٢
، الهيئة المـصرية العامـة       الهكسوس وتأسيس اإلمبراطورية  

   .٢٠٠١للكتاب، القاهرة، 
مصر والحياة المصرية فـي     :  أرمان وهرمان رانكة    أدولف -١:   كتب مقترحة -جـ

العصور القديمة، ترجمة ومراجعة عبد المنعم أبو بكر ومحـرم          
  .١٩٥٣كمال، مكتبة النهضة المصرية، 

تاريخ مـصر القديمـة، ترجمـة مـاهر         :   نيقوال جريمال  -٢
جويجاتي، مراجعة زكية طبوزاده، الطبعة األولـي، دار الفكـر          

  .١٩٩١توزيع، القاهرة، للدراسات والنشر وال
دوريات علمية  -د

  الخ... أو 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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
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 

H٠٤٣  
  :اسم المقرر 

العمارة والفنون الكبرى في 
 الدولة القديمة والوسطى

  المستوى/ الفرقة 
 الليسانس/ الثانية 

  :التخصص 
  - عملي      ٥٦  نظري : عدد الوحدات الدراسية  آثار مصرية

  التعرف على تطور العمـارة والفنـون       :الهدف العام   . أ  : هدف المقرر -٢
   .في عصر الدولتين القديمة والوسطىالكبرى 

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

  .  األفراد
 دراسة تطور عمارة معابـد الـوادي والمعابـد        -٢- ب

   . هةالجنائزية ومعابد اآلل
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

أن يستوعب الطالب النظريات والمدارس الفكريـة       . ١. أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
التي درست العمارة والفنون الكبرى في عصر الـدولتين         

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

راسات التي تناولـت    واالتجاهات الحديثة التي شهدتها الد    
العمارة والفنون الكبرى في عـصر الـدولتين القديمـة          

  . والوسطى
 أن يستنتج الطالب معلوماته عن العمـارة والفنـون          .٣.أ

الكبرى في عصر الدولتين القديمة والوسطى من خـالل         
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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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

   .العلوم المختلفة ذات الصلة باآلثار
 أن يعرف الطالب الصيغ البحثيـة الرئيـسية لهـذا           .٤.أ

  .المقرر ، فضالً عن مناهج البحث فيه
 أن يتعرف الطالب على أنواع مواد البناء التي بنيت          .٥.أ

بها األنماط المختلفة للعمارة المصرية القديمة في عـصر         
  .الدولتين القديمة والوسطى

 أن يحدد الطالب أهم األنماط المعماريـة ونماذجهـا         .٦.أ
ـ المختلفة التي شهدتها مصر القديمة  صر الـدولتين   في ع

 .القديمة والوسطى
 أن يستخدم الطالب المبـادئ والمفـاهيم العلميـة          .١.ب  : المهارات الذهنية -ب

والنظريات المناسبة في دراسته لعمارة والفنون الكبـرى        
  .في عصر الدولتين القديمة والوسطى

 أن تكون للطالب القدرة علـى تـشخيص بعـض           .٢.ب
مارة والفنون الكبـرى  المشكالت التي يواجهها دارسي الع    

في الدولتين القديمة والوسطى، وأن يقترح حلول متنوعة        
  .لها
 أن يدرك األهمية األثرية للبقايـا الماديـة لألثـر           .٣.ب

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

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

ــة  -ج ــارات المهني  المه
  :الخاصة بالمقرر 

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

واستخدام المعلومات ذات الصلة بالعمارة والفنون الكبرى       
دام في عصر الدولتين القديمة والوسطى، وذلـك باسـتخ        

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

العمارة والفنون الكبرى في عـصر الـدولتين القديمـة          
والوسطى، ويقوم بتحليلها ، وتقديم تقارير تضم النتـائج         

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

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

المصادر األثرية المختلفة والتي يستمد منهـا معلوماتـه         
  .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
 حول دراسة العمارة والفنون الكبـرى    األجنبية التي تدور  

في عصر الدولتين القديمة والوسطى، بما يكسبه القـدرة         
 .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
أن يصف الطالب بشكل دقيق الخصائص األساسية       . ٣. د

  .للفن والعمارة في عصر الدولتين القديمة والوسطى
أن يقوم الطالب بالعمل في إطـار الفريـق حتـى      . ٦. د

  .يكتسب مهارة العمل الجماعي
ور المعماري للمقابر في مصر القديمـة حتـى         التط -١  : محتوي المقرر -٤

  .عصر الدولة الوسطى
معابد :  بأنواعها المختلفة  –التطور المعماري للمعابد     -٢

 حتى عـصر    -الوادي والمعابد الجنائزية ومعابد اآللهة      
  .الدولة الوسطى

تطور التخطيط المعماري للمنازل والقصور ومـواد        -٣
   .بنائها

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

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  ال يوجد

  : 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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

   اختبار شفوي   .١.أ:                      األساليب المستخدمة -أ
 اختبار تحريري.٢.أ

  )امتحان شفوي( األسبوع السابع .١.ب:                    التوقيت -ب
 )امتحان تحريري(األسبوع الرابع عشر . ٢.ب

   درجة شفوي %٢٥. ١.ج :    توزيع الدرجات -جـ
    درجة تحريري      %٧٥. ٢.ج

    %١٠٠المجموع 
  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
   يوجدال:                         مذكرات  -أ

 تاريخ العمارة المـصرية القديمـة ،        :اسكندر بدوي    -١ :                   كتب ملزمة -ب
الجزء األول والثاني ، ترجمة محمـود عبـد الـرازق           

  .٢٠٠٣ ، ١٩٩١وصالح الدين رمضان ، القاهرة ، 
ـ        -٢  ،  ٢ ،   ١ثروت عكاشة ، الفن المصري القديم ، ج

  .١٩٧٢القاهرة ، 
 أحمد فخري ، األهرامات ، ترجمة أحمد فخـري ،            -١ :   كتب مقترحة -جـ

  .٢٠٠٣القاهرة ، 
 عبد العزيز صالح ، حضارة مصر القديمة وآثارها ،          -٢

  .١٩٦٢الجزء األول ، القاهرة ، 
دوريات علمية أو  -د

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

ـ          جامعـة   –ة اآلداب   المؤرخين العـرب ،  مجلـة كلي
   .اإلسكندرية

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

/liens/net.egent.ifao.WWW://http  
    التوقيع  أستاذ المادة

  رئيس مجلس القسم العلمي     عبد المنعم مجاهد  . د/ 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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
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 

H٠٤٤  
  :اسم المقرر 

تاريخ مصر اإلسالمي 
    والحديث 

  المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثانية 

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

حصول طالب شعبة اآلثـار المـصرية علـي الخلفيـة             : هدف المقرر -٢
ة عن تاريخ مصر اإلسالمي والحديث التي تؤهله        التاريخي

لتوثيق دراسته األثرية ومعرفة مقومـات الحفـاظ علـي       
  .التراث األثري المصري 

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

  . معرفة مراحل التاريخ اإلسالمي والحديث لمصر  .١.أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
 في الحفاظ علـي      دور الفتوحات اإلسالمية والخلفاء    .٢.أ

        .اآلثار المصرية
 الدور العلمي للحملة الفرنسية والتي كان لهـا دور          .٣.أ

    .فعال في النهضة 
   لربط بين الفتوحات اإلسالمية والحفاظ علي اآلثار .١.ب  : المهارات الذهنية -ب

 اســتنباط دور الحملــة الفرنــسية فــي النهــضة .٢.ب
    .الحضارية 

   .لدراسات التاريخية واألثرية  الربط بين ا.٣.ب
ــة  -ج ــارات المهني  المه

  :الخاصة بالمقرر 
  . تدعيم الدراسات األثرية بالخلفية التاريخية .١. ٢.ج
  . توثيق العالقة بين العلوم المختلفة .٢. ٢. ج
 تنمية الروح القوميـة مـن خـالل الـشعور           .٣. ٢. ج
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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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

      .بمسئولية الحفاظ علي اآلثار 
 التفاعل بين طالب اآلثار والمجتمع وتوحيد الجهود        .١.د  :عامة  المهارات ال-د

    .للحفاظ علي اآلثار
مقدمـة عامـة      اكتساب مهارات التفكير التـاريخي     .٢.د

   .ووصف المنهج
الفتح اإلسالمي لمصر ودر الفاتحين مصادر االثـار         -١  : محتوي المقرر -٤

   .االسالمية
سـالمية   التاريخ السياسي والحـضاري لمـصر اإل       -٢

   .العمارة المدنية
انتقال مصر إلي العصر الحديث حتى الفتح العثماني         -٣
   .الفنون االسالمية -٤
     .الجانب العلمي للحملة الفرنسية -٥
   .الدور القومي للحفاظ علي اآلثار -٦

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

التعليم والـتعلم    أساليب   -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  ال يوجد

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

  االمتحان التحريرى. ٢. أ
  االسبوع السابع . ١.ب:                    التوقيت -ب

 االسبوع الخامس عشر. ٢.ب
  %٢٥: امتحان شفوي :    توزيع الدرجات -جـ

 %    ٧٥امتحان تحريرى 
  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
  ال توجد:                         مذكرات  -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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

   . تاريخ مصر اإلسالمية :أحمد مختار العبادي  -١ :                   كتب ملزمة -ب
   . تاريخ مصر الحديث: العزيز عمر  عمر عبد-٢
   . تاريخ مصراالسالمية: أحمد الجمال -٣

       . تاريخ مصر الحديث : صالح هريدي-١ :   كتب مقترحة -جـ
                                    . مصر في العصور الوسطي :حسن إبراهيم حسن -٢

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

  اليوجد

    التوقيع  المادةأستاذ 
  رئيس مجلس القسم العلمي    أحمد عبد العزيز.د
  علي أحمد السيد/ د.أ     احمد سعيد عثمان .د
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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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
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
  :رمز الكودي ال

H٠٤٥  
  :اسم المقرر 

اللغة المصرية القديمة 
 )هيروغليفي(

  المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثانية

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

 التعرف على عالمات اللغة المـصرية       :الهدف العام   . أ  : هدف المقرر -٢
  .عدهاالقديمة وقوا

  :األهداف الجزئية . ب
التعرف على العناصر التي تسهم في بنية الكلمـة          .١.ب

مثل العالمات األحادية والثنائية والثالثيـة والرباعيـة ،         
  .فضالً عن المخصصات والعالمات التصويرية

:  دراسة مجموعة من القواعد التمهيدية للغة مثـل        .٢.ب
ـ          صارات ،  تكوين الجمل ، الضمائر ، الـصفات ، االخت

  .األسماء ، أسماء اإلشارة
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

أن يستوعب الطالب النظريات والمدارس الفكريـة       . ١. أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
  .التي درست الفنون الصغرى في مصر القديمة

أن يتعرف الطالـب علـى التطـورات العلميـة          . ٢. أ
راسات التي تناولـت    واالتجاهات الحديثة التي شهدتها الد    

 .الفنون الصغرى في مصر القديمة
أن يستنتج الطالب معلوماته عن الفنون الـصغرى        . ٣. أ

في مصر القديمة من خالل العلوم المختلفة ذات الـصلة          
 .باآلثار
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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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

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

لطالب على أنواع مواد نحت وصناعة      أن يتعرف ا  . ٥. أ
األنماط المختلفة للمنحوتات والمصنوعات الصغرى فـي       

 .مصر القديمة عبر الحقب الزمنية المختلفة
أن يحدد الطالب أهم األنمـاط الفنيـة ونماذجهـا          . ٦. أ

 .المختلفة التي شهدتها الفنون الصغرى في مصر القديمة
أن يستخدم الطالب المبـادئ والمفـاهيم العلميـة      . ١. ب  : المهارات الذهنية -ب

والنظريات المناسبة في دراسته لعمارة والفنون الكبـرى        
 .في عصر الدولتين القديمة والوسطى

أن تكون للطالب القدرة على تـشخيص بعـض         . ٢. ب
المشكالت التي يواجهها دارسي العمارة والفنون الكبـرى      

أن يقترح حلول متنوعة    في الدولتين القديمة والوسطى، و    
 .لها
أن يدرك األهمية األثرية للبقايا الماديـة لألثـر         . 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 

  :المهارات المهنية المشتركة . ١. ج
أن يستخدم الطالب المبادئ والمفاهيم العلميـة       . ١. ١. ج

والنظريات المناسبة في دراسته الفنـون الـصغرى فـي     
  .مصر القديمة

أن تكون للطالب القدرة على تشخيص بعـض        . ٢. ١. ج
ون الـصغرى فـي     المشكالت التي يواجهها دارسي الفن    

  .مصر القديمة ، وأن يقترح حلول متنوعة لها
  :المهارات المهنية الخاصة . ٢. ج
أن يكون الطالب قـادر علـى التعامـل مـع       . ١. ٢. ج

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

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

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

أن يستطيع الطالب التعامـل مـع المراجـع         . ٤. ٢. ج
األجنبية التي تدور حول دراسة الفنون الـصغرى فـي          
مصر القديمة ، بما يكسبه القدرة على استخدام لغة أجنبية          

 .    واحدة على األقل
طالب مهارات اسـتخدام الحاسـوب      أن يكتسب ال  . ١. د  : المهارات العامة -د

والوسائط التكنولوجية في التواصل واإلطالع والبحث عن   
  المعلومات

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

أن يصف الطالب بشكل دقيق الخصائص األساسية       . ٣. د
  .للقطع الفنية الصغيرة التي يدرسها

مل في إطـار الفريـق حتـى    أن يقوم الطالب بالع  . ٦. د
 .يكتسب مهارة العمل الجماعي

  األختام- ١  :  محتوي المقرر -٤
   الجعارين- ٢
   الحلي- ٣
   تماثيل األوشابتي- ٤
   أدوات الزينة- ٥
   األواني- ٦
   التمائم- ٧
  إلخ... مساند الرأس ، وأدوات القتال ذات القيم الفنية - ٨

  تمحاضرا  : أساليب التعليم والتعلم -٥
 أساليب التعليم والـتعلم     -٦

ــدرات  ــالب ذوي الق للط
  :المحدودة 

  ال يوجد

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

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

 )امتحان تحريري(سبوع الرابع عشر األ. ٢. ب
   درجة شفوي٢٥ .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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  درجة تحريري       ٧٥. ٢.ج
  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
 ال يوجد:                         مذكرات  -أ

ايخ الفن في الشرق األدنـى القـديم ،          ت :سيد توفيق    -١ :                   كتب ملزمة -ب
  .١٩٨٧القاهرة ، 

 مجوهرات الفراعنة ، ترجمة مختار      : سيريل ألدريد    -٢
  .١٩٩٠السويفي ، ومراجعة أحمد قدري ، القاهرة ، 

 كريستيان نوبلكور ، الفن المصري القديم ، القاهرة، -١ :   كتب مقترحة -جـ
١٩٦٦.  

ديم ، ترجمة أحمد     الفن المصري الق   : سيريل ألدريد    -٢
  .١٩٩٠زهير ، ومراجعة محمود طه ، القاهرة ، 

 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 , ZOS  

    التوقيع  دةأستاذ الما
  رئيس مجلس القسم العلمي          عبد المنعم مجاهد. د

  علي السيد. د.ا    
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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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
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 

H٠٤٦   
  :رر اسم المق

حضارة مصرية قديمة 
   )ديانة(

  المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثانية

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

التعرف على الديانة المصرية القديمة والتعرف علي أهم       : هدف المقرر -٢
   .اآللهة

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

أن يتعرف الطالب علي النظريات والمذاهب الدينية . ١. أ  : والمفاهيم  المعلومات-أ
  .الخاصة بخلق الكون في مصر القديمة

أن يتعرف الطالب علي أهم عقائد المصري القديم        . ٢. أ
  .مثل البعث والخلود

أن يتعرف الطالب علي العلوم المختلفة التي مـن         . ٣. أ
ري القديم  الممكن أن توصله إلي معرفة كيف حنط المص       

   .الموتى
أن يعد الطالب قائمة بأسماء أهم اآلثار الدينية من  . ٦. أ

 .معابد ومقابر لفترات التاريخ المصري
أن يستدل الطالب من خالل المفـاهيم العلميـة         . ١. ب  : المهارات الذهنية -ب

والنظريات المناسبة عن أسباب عبادة الحيـوان عنـد          
  .المصري القديم

لطالب قـادرا علـي تحديـد بعـض         أن يكون ا  . ٢. ب
  .المشكالت البحثية في دراسة الديانة المصرية القديمة
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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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

أن يحدد الطالب األشكال المختلفـة للمعبـودات        . ٤. ب
 .المصرية وإدراك المغزى الديني من ذلك

ــة  -ج ــارات المهني  المه
  :الخاصة بالمقرر 

أن يكون الطالب قادر علي تنظـيم جوانـب         . ١. ٢. ج
  .نة من خالل اآللهة والطقوسدراسة الديا

أن يكون الطالب قادر علـي تنظـيم اآلثـار          . ٢. ٢. ج
  .المتعلقة بالديانة المصرية القديمة

أن يخطط الطالب لتعلم أكثر من لغة لالطالع        . ٣. ٢. ج
 .علي المؤلفات األثرية المكتوبة حديثًا

 الحاسـب   أن يكون الطالب قادرا علي اسـتخدام      . ١. د  : المهارات العامة -د
اآللي وتكنولوجيا المعلومات فـي التواصـل واالطـالع       

  .والبحث عن الديانة المصرية القديمة
أن ينفذ الطالب عروض شفهية فعالة عن الديانة        . ٢. د

  .المصرية القديمة
أن يكون الطالب قادرا علـي قـراءة وترجمـة          . ٣. د

 .النصوص المكتوبة باللغة المصرية القديمة
   مفهوم الدين واآللهة عند المصريين القدماء-١   : محتوي المقرر-٤

   عقائد البعث والخلود-٢
   نظريات خلق الكون-٣
  . الكتب الدينية وتطورها خالل التاريخ الفرعوني-٤
   عقيدة أتون-٥
   اآللهة األجنبية في مصر القديمة-٦
   الكهانة وخدمة المعابد-٧
   التحنيط-٨
   األعياد الدينية-٩

  لهية وعبادة األسالف الملكية اإل-١٠
   اضمحالل الديانة المصرية-١١

  اليوجد  : أساليب التعليم والتعلم -٥

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  اليوجد
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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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

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

  ياالمتحان التحرير.٢.أ
  األسبوع السابع االمتحان الشفوي . ١.ب:                    التوقيت -ب

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

   %٧٥. ٢.ج
   %١٠٠المجموع 

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

 ياروسالف تشرني، الديانة المصرية القديمة، ترجمة       -١:                    كتب ملزمة -ب
  .                ١٩٥٢احمد قدري، وزارة الثقافة، 

 أدولف أرمان، ديانة مصر القديمة، ترجمة عبد المنعم      -٢
أبو بكر ومحمد أنور شـكري،الهيئة المـصرية العامـة          

  .١٩٩٧، للكتاب
وادي الملوك أفق األبديـة العـالم       :   إريك هورنونج  -١ :    كتب مقترحة-جـ

األخر لدي قدماء المصريين، ترجمة محمد العزب موسي        
ومراجعة محمود ماهر طه، مكتبـة مـدبولي، الطبعـة          

  .١٩٩٦األولي، 
الرمز واألسطورة في مصر القديمة،     :   رندل كالرك  -٢

تاب الثاني، الهيئة المصرية    ترجمة أحمد صليحة، األلف ك    
  .١٩٩٩العامة للكتاب، القاهرة، 

ــة أو  -د ــات علمي  دوري
  الخ... نشرات 

ASAE , BIFAO , JARC , JEA , JNES ,  
MDAIK , ZOS  

    التوقيع  أستاذ المادة
هبه عبد المنصف . د

  ناصف
  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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / معة جا  

اآلداب : معهد / كلية   
  واآلثار المصرية واإلسالميةالتاريخ : قسم  

  
  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

H٠٤٧  
  :اسم المقرر 

تاريخ الشرق األدنى القديم 
 )    العراق وإيران(

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثانية

  :التخصص 
  -   عملي  ٧٢ نظري :  الوحدات الدراسيةعدد  اآلثار المصرية

  .العراق وإيران لتاريخ التعرف على الجوانب المختلفة   : هدف المقرر -٢

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

أن يتعرف الطالـب علـي التطـورات العلميـة          . ٢. أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
 واالتجاهات الحديثة في مجال التنقيب األثري والتـأريخ       

 .ألثار العراق وإيران
أن يميز الطالب بين أنواع الخامات والمواد األثرية        . ٥. أ

 .المختلفة ألثار العراق وإيران
أن يتعرف الطالب علي أنواع اآلثار المختلفة لكـل      . ٦. أ

 .فترة من فترات تاريخ العراق وإيران
يـة مـن    أن يحدد الطالب بعض المشكالت العلم     . ٢. ب  : المهارات الذهنية -ب

خالل دراسته لتاريخ العراق وإيـران واقتـراح حلـول          
 .مختلفة لها

أن يدرك الطالب األهمية األثرية ألثار  العـراق         . ٣. ب
 .وإيران لتنمية الوعي األثري لديه

أن يكون الطالب قادرا علـي معرفـة مظـاهر          . ٤. ب
االتصال الحضاري بين حضارات المنطقة مـن خـالل         
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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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 .التحليل األثري
ــة   ال-ج ــارات المهني مه

  :الخاصة بالمقرر 
أن يكون الطالب قادر علي تنظـيم مـصادر         . ١. ٢. ج

  .دراسة التاريخ القديم للعراق وإيران
أن يكون الطالب قادر علي تـصنيف اآلثـار         . ٢. ٢. ج

  .المتعلقة بكل من العراق وايران
أن يخطط الطالب لتعلم أكثر من لغة لالطالع        . ٣. ٢. ج

ثرية المكتوبة حديثًا عن تاريخ العـراق       علي المؤلفات األ  
  .وإيران

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

  .عن تاريخ العراق وإيران
أن ينفذ الطالب عروض شفهية فعالة عن تـاريخ         . ٢. د

  .العراق وإيران
أن يكون الطالب قـادرا علـي قـراءة وترجمـة           . ٣. د

النصوص المكتوبة بلغة أجنبية أو أكثر عن تاريخ العراق         
  .وإيران

   دراسة تاريخ العراق القديم-  : محتوي المقرر -٤
   عصر ما قبل سرجون-٢
   العصر االكدي-٣
   العصر السومري الحديث-٤
   العصر البابلي القديم-٥
  راقية تشريعات والقوانين الع-٦
  )المملكة الكلدانية( العهد البابلي األخير -٧
   األشوريون-٨
   مصادر دراسة تاريخ إيران القديم-٩

  م. إيران في األلف الثالث ق-١٠
  م. إيران في األلف الثاني ق-١١
م وحتـى مجـي     . إيران منذ بداية األلف األولي ق      -١٢

  االسكندر
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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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

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

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  ال يوجد

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

 امتحان تحريري.٢.أ. ٧
  )ان شفويامتح(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
  ال يوجد:                         مذكرات  -أ

تاريخ العراق وإيران واسيا الـصغرى،      : حمد أمين سليم  ا :                   كتب ملزمة -ب
  .١٩٩٧دار النهضة العربية، 

الشرق الخالد، دار النهضة العربية،     : عبد الحميد زايد  -١ :   كتب مقترحة -جـ
   .ت.د
الجزء , في تاريخ الشرق األدنى القديم    : حسن السعدي -٢

 أسيا الـصغرى، دار المعرفـة       - إيران –العراق  , الثاني
  .امعية، اإلسكندريةالج

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

ASAE , BIFAO , JARC , JEA , JNES ,  
MDAIK , ZOS 

    التوقيع  أستاذ المادة
  رئيس مجلس القسم العلمي    فايزة محمود صقر/ د.أ
  علي أحمد السيد/ د.أ    

  
  



 

 
 
   

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

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

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

داب اآل: معهد / كلية   
  واآلثار المصرية واإلسالميةالتاريخ : قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

H٠٤٨  
  :اسم المقرر 

تاريخ وآثار مصر اليونانية 
 والرومانية

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثانية 

  :التخصص 
  -      عملي   ٤٨   نظري : عدد الوحدات الدراسية  تاريخ

التعرف على دراسة اثار مصر فـي العـصر اليونـاني             : هدف المقرر -٢
   .والعصر الروماني

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

التعرف على المواقع األثرية اليونانية والرومانية فى       .١.أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
   .مصر

   .التعرف على االثار الموجودة في هذه الفترة.٢.أ
  .الفترةتحديد  الديانات في هذه .٣.أ

 التمييز بين آثار العصرين اليونانى والرومانى فى        .١.ب  : المهارات الذهنية -ب
  .مصر

 شرح المواقع األثرية واألحداث التاريخيـة فـى         .٢.ب 
  .العصرين اليونانى والرومانى

 مالحظة العناصر الدخيلة على آثـار مـصر فـى      .٣.ب
 .العصرين اليونانى والرومانى

ــارات المهنيــ -ج ة  المه
  :الخاصة بالمقرر 

 تمييز مالمـح وخـصائص العـصرين اليونـانى          .١.ج
  .والرومانى

  .          تحديد الفترة الزمنية التى ينسب لها كل أثر.٢.ج
  .ابراز الطالب بين آثار العصرين اليونانى والرومانى.١.د  : المهارات العامة -د
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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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 المقدرة على تحديد أهداف العمارة والفنون فى  آثار        .٢.د
    .العصرين اليونانى والرومانى

   اإلسكندرية-١  : محتوي المقرر -٤
  إقليم مريوط -٢
 إقليم الفيوم -٣
 إقليم المنيا -٤
 معابد مصر العليا -٥
العناصر الكالسيكية الدخيلة على معابد مـصر فـى          -٦

  العصرين اليونانى والرومانى
  اإلسكندرية -٧

 أساليب التعليم والتعلم    -٥
:  

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

 أساليب التعليم والتعلم    -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  اليوجد
  

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

  االمتحان التحريري.٢.أ
  وع السابع االمتحان الشفوي األسب. ١.ب:                    التوقيت -ب

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

   %٧٥. ٢.ج
   %١٠٠المجموع 

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

آثار مـصر فـى العـصرين       (عزت زكى حامد قادوس      :           كتب ملزمة -ب
)                                                           اليونانى والرومانى

 Husselman, E.m., Karanis; Topography - :   كتب مقترحة -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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

and Architecture, (University of Michigan,   
دوريات علمية أو  -د

  الخ ... نشرات
  دورية االنسانيات

http://www.florilegium.org/files/culture/mongol-
mission-art.htm1  

    التوقيع  أستاذ المادة
  رئيس مجلس القسم العلمي    حنان خميس الشافعي.د
  د السيدعلي أحم/ د.أ    

  
  
  
  

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  واآلثار المصرية واإلسالميةالتاريخ : قسم  

  
  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

٠٤٩H  
  :اسم المقرر 

 جغرافية مصر التاريخية  
  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثانية 

  :التخصص 
  -      عملي  ٤٨    نظري : دد الوحدات الدراسيةع  تاريخ

ان يتعرف الطالب علـي التطـور التـاريخي لالنـسان             : هدف المقرر -٢
   .وحضارته

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

ــة  أ.١.أ  : المعلومات والمفاهيم -أ ــى التطــورات العلمي ــب عل ن يتعــرف الطال
    .واالتجاهات الحديثة التي شهدتها الدراسات

ن يستخدم الطالب المنهج العلمي في التفكير وطرق  أ.٢.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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

   .االستدالل في دراسة المقرر
أن يتعرف الطالب علي بعض العلوم المساعدة ذات        .٣.أ

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

   .وطرق االستدالل في دراسة المقرر
الب قادرا علي تحديد بعض المشكالت أن يكون الط. ٢.ب

   . االنسانالخاصة بتاريخ
  أن يحدد الطالب األهمية األثرية للبقايـا الماديـة         .٣.ب

  .لالنسان
ــة  -ج ــارات المهني  المه

  :الخاصة بالمقرر 
ن يعيد الطالب تنظيم وتـصنيف المعطيـات        أ. ٢. ١.ج

   .االثرية االولية بموضوعية
تعامـل مـع المراجـع      أن يستطيع الطالب ال   . ٢. ١.ج

  . االنسان و تطوره التاريخياألجنبية التي تدور حول
ن يكتسب الطالب مهارات اسـتخدام الحاسـوب         أ. ١.د  : المهارات العامة -د

والوسائط التكنولوجية في التواصل واإلطالع والبحـث       
   .عن المعلومات الخاصة بتاريخ االنسان

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

  .أن يصف الطالب بشكل دقيق الخصائص األساسية
   البيئة واالنسان في عصور ما قبل التاريخ-١  : محتوي المقرر -٤

  العصر التاريخي القديم بالمغرب -٢
  العصور الحجرية في مصر -٣
  االنسان المصري و تطور حضارته -٤
  نهر النيل و جغرافيته عبر العصور -٥

  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
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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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  : تقويم الطالب -٧
  االمتحان التحريري:                      األساليب المستخدمة -أ

  وع الخامس عشر األسب:                    التوقيت -ب
   %١٠٠ :    توزيع الدرجات -جـ

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

، االسـكندرية،     الجغرافيا التاريخيـة    :عبد العظيم احمد   :                   كتب ملزمة -ب
٢٠٠٦.  

  يوجد ال :   حةكتب مقتر -جـ
دوريات علمية أو  -د

  الخ... نشرات 
  يوجد ال

    التوقيع  أستاذ المادة
  رئيس مجلس القسم العلمي   عبد العظيم احمد      .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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
   المصرية واإلسالميةواآلثارالتاريخ : قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

H٠٤٥  
  :اسم المقرر 

اللغة المصرية القديمة 
 )هيروغليفي(

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثانية 

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

 التعرف على عالمات اللغة المـصرية       :ام  الهدف الع . أ  : هدف المقرر -٢
  .القديمة وقواعدها

  :األهداف الجزئية . ب
التعرف على العناصر التي تسهم في بنية الكلمـة          .١.ب

مثل العالمات األحادية والثنائية والثالثيـة والرباعيـة ،         
  .فضالً عن المخصصات والعالمات التصويرية

:  للغة مثـل    دراسة مجموعة من القواعد التمهيدية     .١.ب
تكوين الجمل ، الضمائر ، الـصفات ، االختـصارات ،           

  .األسماء ، أسماء اإلشارة
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

أن يستوعب الطالب النظريات والمدارس الفكريـة       . ١. أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
  .التي درست الفنون الصغرى في مصر القديمة

تطـورات العلميـة    أن يتعرف الطالـب علـى ال      . ٢. أ
واالتجاهات الحديثة التي شهدتها الدراسات التي تناولـت        

 .الفنون الصغرى في مصر القديمة
أن يستنتج الطالب معلوماته عن الفنون الـصغرى        . ٣. أ

في مصر القديمة من خالل العلوم المختلفة ذات الـصلة          
 .باآلثار
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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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

أن يعرف الطالب الصيغ البحثية الرئيـسية لهـذا         . ٤. أ
قرر ، فضالً عن مناهج البحث فيهالم. 
أن يتعرف الطالب على أنواع مواد نحت وصناعة        . ٥. أ

األنماط المختلفة للمنحوتات والمصنوعات الصغرى فـي       
 .مصر القديمة عبر الحقب الزمنية المختلفة

أن يحدد الطالب أهم األنمـاط الفنيـة ونماذجهـا          . ٦. أ
 . مصر القديمةالمختلفة التي شهدتها الفنون الصغرى في

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

 .في عصر الدولتين القديمة والوسطى
أن تكون للطالب القدرة على تـشخيص بعـض         . ٢. ب

الكبـرى  المشكالت التي يواجهها دارسي العمارة والفنون     
في الدولتين القديمة والوسطى، وأن يقترح حلول متنوعة        

 .لها
أن يدرك األهمية األثرية للبقايا الماديـة لألثـر         . ٣. ب

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

أن يستخدم المحاكاة والتجريب في التحليل األثري       . ٤. ب
 .ا يخدم المجال الذي يقوم بدراستهبم

ــة  -ج ــارات المهني  المه
  :الخاصة بالمقرر 

  :المهارات المهنية المشتركة . ١. ج
أن يستخدم الطالب المبادئ والمفاهيم العلميـة       . ١. ١. ج

 والنظريات المناسبة في دراسته الفنـون الـصغرى فـي    
  . مصر القديمة

ص بعـض   أن تكون للطالب القدرة على تشخي     . ٢. ١. ج
المشكالت التي يواجهها دارسي الفنون الـصغرى فـي         

  . مصر القديمة ، وأن يقترح حلول متنوعة لها
  :المهارات المهنية الخاصة . ٢. ج
أن يكون الطالب قـادر علـى التعامـل مـع       . ١. ٢. ج

المصادر األثرية المختلفة والتي يستمد منهـا معلوماتـه         
  . يدرسهالتاريخية والحضارية عن المقرر الذي

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

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

أن يستطيع الطالب التعامـل مـع المراجـع         . ٣. ٢. ج
األجنبية التي تدور حول دراسة الفنون الـصغرى فـي          
مصر القديمة ، بما يكسبه 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

أن يصف الطالب بشكل دقيق الخصائص األساسية       . ٣. د
  . التي يدرسهاللقطع الفنية الصغيرة

أن يقوم الطالب بالعمل في إطـار الفريـق حتـى      . ٦. د
 يكتسب مهارة

  األختام- ١  : محتوي المقرر -٤
   الجعارين- ٢
   الحلي- ٣
   تماثيل األوشابتي- ٤
   أدوات الزينة- ٥
   األواني- ٦
   التمائم- ٧
إلخ ... مساند الرأس ، وأدوات القتال ذات القيم الفنية - ٨

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

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  اليوجد
  

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

 اختبار تحريري. ٢. 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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  )امتحان شفوي(األسبوع السابع       . ١. ب          :          التوقيت -ب
 )امتحان تحريري(األسبوع الرابع عشر . ٢. ب

   درجة شفوي٢٥ .١.ج :    توزيع الدرجات -جـ
   درجة تحريري  ٧٥ .١.ج

       %١٠٠المجموع   
  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
  ال يوجد:                         مذكرات  -أ

تايخ الفن في الشرق األدنـى القـديم ،         / سيد توفيق    -١ :                   كتب ملزمة -ب
  .١٩٨٧القاهرة ، 

سيريل ألدريد ، مجوهرات الفراعنة ، ترجمة مختار         -٢
  .١٩٩٠السويفي ، ومراجعة أحمد قدري ، القاهرة ، 

، الفن المصري القديم ، القاهرة،       كريستيان نوبلكور    -١ :   كتب مقترحة -جـ
١٩٦٦.  

 سيريل ألدريد ، الفن المصري القديم ، ترجمة أحمـد         -٢
  .١٩٩٠زهير ، ومراجعة محمود طه ، القاهرة ، 

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

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

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

 :/liens/net.egent.ifao.WWW://phtt  
    التوقيع  أستاذ المادة

  رئيس مجلس القسم العلمي          عبد المنعم مجاهد. د
  علي أحمد السيد/ د.أ    

  
  

  


