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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

لمؤسسي وذلك من خالل المستوى األكادیمي و ا
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 األولي
  توصيف مقرر دراسي

 دمنهور: أكاديمية / جامعة 

 اآلداب: معهد / كلية 

  واآلثار المصرية واإلسالميةالتاريخ : قسم  
  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

H٠٠١  
  :اسم المقرر 

عصور تاريخ ما قبل 
     التاريخ

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس / األولي

   :التخصص
  تاريخ

  -عملي     ٤٨  نظري : عدد الوحدات الدراسية
  

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

  .مصر 
التعرف علـى األدوات واآلالت     : األهداف الجزئية   . ب

  .المستخدمة في العصور الحجرية المختلفة 
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

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

  مصر
أن يتعرف الطالب التطورات العلمية واالتجاهـات       . ٢. أ

 .الحديثة في مجال التنقيب عن آثار العصور الحجرية
 بعض العلـوم المـساعدة       علي عرف الطالب تأن ي . ٣. أ
جغرافيا التاريخية وعلم    التي تمكنه من فهم المقرر مثال     و
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

 ...دراسة طبقات األرض ووسائل التأريخ المختلفة 
أن يحدد الطالب الـصيغ البحثيـة الرئيـسية فـي      . ٤. أ

 عصور ما قبل التاريخ ومناهج البحث وأدوات القياس
التعرف علي الحقب التاريخية المختلفة للعصور الحجرية       .٦. أ

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

وطرق االستدالل في دراسة المخلفات األثرية لعصور ما        
 .قبل التاريخ

لطالب تشخيص بعض المشكالت التي     ا يجربأن  . ٢. ب
ها دارسي عصور ما قبل التـاريخ ، وأن يقتـرح           هيواج

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

 لألثر
أن يميز الطالـب بـين المخربـشات والنقـوش          . ٤. ب

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

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

حجرية فـي مـصر باسـتخدام تكنولوجيـا         بالعصور ال 
  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
در  الطالب التعامـل مـع المـصا       ستطيع أن ي  .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 

أن ينظم الطالب التقنيات الحديثة في التنقيـب        . ٣. ٢. ج
  األثري
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

 يقوم الطالب باستخدام الحاسـوب والوسـائط        أن. 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

  قبل التاريخ بطريقة مبسطة ومفهومة 
 أن يكتسب الطالب القـدرة علـي فهـم النقـوش          . ٣. د

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

  .ما قبل التاريخ
    : محتوي المقرر -٤

ــدد   الموضوع  م عـ
  الساعات

عـــــدد 
  المحاضرات

 أثار ما قبل التـاريخ       ١
  ١  ٤  في مصر 

  ١  ٤  العصر الحجري القديم  ٢
ــري    ٣ ــصر الحج الع

  ١  ٤  الوسيط
ــري    ٤ ــصر الحج الع

  ١  ٤  الحديث
 أثار ما قبل التـاريخ       ٥

  ١  ٤  العراق 
أثار حضارات جنوب     ٦

  ١  ٤  العراق
أثار حضارات شـمال      ٧

  ١  ٤  العراق
 أثار ما قبل التـاريخ       ٨

  ١  ٤  في إيران 
 أثار ما قبل التـاريخ       ٩

  ١  ٤  في آسيا الصغرى
  ١  ٤أثار ما قبـل التـاريخ        ١٠
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

  علي الخليج العربي
ـ      ١١ اريخ  أثار ما قبل الت

  ١  ٤  في سوريا 
أثار ما قبل التاريخ في       ١٢

  ١  ٤  الجزيرة العربية
  

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

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  امتحان تحريري

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

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

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

، ١الــدهور الحجريــة ، ج:   أحمــد أمــين ســليم -١             :       كتب ملزمة -ب
  .١٩٩٥اإلسكندرية ، 

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

حـضارات الـشرق األدنـى القـديم ،         : حسن الشريف    :   كتب مقترحة -جـ
  .١٩٩٩اإلسكندرية ،    
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

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

  .اإلسكندرية
 

    التوقيع  أستاذ المادة
  رئيس مجلس القسم العلمي    
  د علي أحمد السيد.أ    

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  توصيف مقرر دراسي
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

 دمنهور: أكاديمية / جامعة 

 اآلداب: معهد / كلية 

  واآلثار المصرية واإلسالميةاريخ الت: قسم  
  : بيانات المقرر -١

  :الرمز الكودي 
H٠٠٢  

  :اسم المقرر 
تاريخ أوروبا في العصور 

     الوسطي

  :المستوى / الفرقة 
  الليسانس / األولي

  :التخصص 
  تاريخ وسيط

  -  عملي  ٥٦   نظري : عدد الوحدات الدراسية
  

 
عرفـة أهـم األوضـاع الـسياسية         م: الهدف العـام    . أ  : هدف المقرر -٢

  والتغيرات العالمية ألوربا في هذه الفترة
التعرف علي القوى المختلفة التي     : األهداف الجزئية   . ب

  شكلت أوربا في العصور الوسطي
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

علي النظريات المختلفة لبدايات    عرف الطالب   تأن ي . ١. أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
  العصور الوسطي وبلورةالدور الكنسي 

 أهم التطورات الـسياسية للقـوي       أن يحدد الطالب  . ٢. أ
  ٠المختلفة  التي شكلت تاريخ الجرمان

المختلفة في مجـال    الظواهر  بين   الطالب   ميزأن ي . ٣. أ
  الصراع بين الدولة والكنيسة

أن يتعرف الطالب علي أخالقيات البحث العلمـي         ..٦. أ
  مهنية في تخصص أوربا العصور الوسطيوالممارسة ال

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

  واالستدالل عند مناقشة نشأة لدول الحديثة في أوربا
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

المشكالت التاريخية  تشخيص   الطالب   يجرب   أن. ٢. ب
  .التي واجهت الباباوية وكيفية التصدي لها

     الطالب التفكير الناقد يمارسأن. ٣. ب
 األسئلة البحثية  في مجال طرحأن يجرب الطالب . ٤. ب

  ٠التاريخ األوربي الوسيط
  

ــة  -ج ــارات المهني  المه
  :الخاصة بالمقرر 

  :المهارات المهنية المشتركة . ١. ج
 جمع وتحليل واسـتخدام      بين    ينظم الطالب   أن ١. ١. ج

 المعلومـات   تكنولوجيـا المعلومات المختلفة من خـالل      
  . في مجال العصور الوسطيالحديثة

البيانات التاريخية في    كم من     الطالب ينشئ أن. ٢. ١. ج
  .مجال تاريخ الغزوات الجرمانية وإعداد تقارير عنها

  :المهارات المهنية الخاصة . ٢. ج
 الطالب التعامل مع وثائق الباباوية      ستطيعأن ي . ١. ٢. ج

  .و المصادر الكنسية
صـف التـاريخي    و ال يعيد الطالب بنـاء    أن   . ٢. ٢. ج
  .حداث والوقائع في الصراع بين الدولة والكنيسةلأل
أن يراجع الطالب استخدام النماذج التاريخيـة       . ٣. ٢. ج

  ٠في التعامل مع الظواهر المختلفة
 أن يقدر الطالب علي استخدام التكنولوجيات الحديثة      . ١.   : المهارات العامة -د

 في البحث عـن المعلومـات المتعلقـة          الحاسب اآللي  و
  بالمجتمع الكنسي

   أن يكتسب الطالب القدرة علي العمل الجماعي ٢. د
 أوأن يقدر الطالب علي التواصل بصورة مكتوبة        . ٣. د

  . شفاهة
 أن يكتسب الطالب القدرة علي استخدام لغة واحـدة          ٤. د

  علي األقل لقراءة المصادر التاريخية األجنبية
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

  مجتمعات العصور الوسطي -١  :المقرر  محتوي -٤
  نهاية اإلمبراطورية الرومانية -٢
  اإلمبراطورية الرومانية والبرابرة -٣
   للبرابرةاألوليمرحلة الغزو  -٤
  مرحلة الغزو الثانية للبرابرة -٥
  الصراع بين البابوية وبيزنطة -٦
  الدولة الكارولنجية -٧
  دسةالمانيا واالمبرطورية الرومانية المق -٨
  نشأة القوميات الحديثة -٩

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

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  ال يوجد

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

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

  )تحريري( الخامس عشر األسبوع. ٢
   درجة شفوي٧٥ :    توزيع الدرجات -جـ

   درجة تحريري٢٥
  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
  ال توجد:                         مذكرات  -أ

معالم تاريخ أوربا في العـصور       : محمود عمران ٠ د -١ :                   كتب ملزمة -ب
  ١٩٩٣االسكندرية ، ، الوسطي

 تاريخ أوربا في العصور الوسطي ،      :محمد الشيخ   ٠د-٢
  ١٩٩٧االسكندرية ،
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

 أوربا فـي العـصور الوسـطي ،        :سعيد عاشور   ٠د-١ :   كتب مقترحة  -جـ
  ١٩٨٠،  قاهرةال
تاريخ أوربا فـي العـصور      :  السيد الباز العريني  ٠د-٢

   .١٩٦٠القاهرة ، ، الوسطي
دوريات علمية أو  -د

  الخ... نشرات 
  ٠مجلة المؤرخ العربي  -١
  ٠ مجلة المؤرخ المصري -٢
  ٠ مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية-٣
  ٠ موقع مكتبة المصطفي -٤
  ٠ موقع الوراق -٥

 
    التوقيع  ستاذ المادةأ

  رئيس مجلس القسم العلمي    علي أحمد السيد/ د.أ
    علي أحمد السيد/ د.أ    

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توصيف مقرر دراسي
 دمنهور: أكاديمية / جامعة 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

 اآلداب: معهد / كلية 

  واآلثار المصرية واإلسالميةالتاريخ : قسم  
  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

H٠٠٣  
  :لمقرر اسم ا

  الدولة العربيةتاريخ
  :المستوى / الفرقة 

  الليسانس/ االولي 
  :التخصص 

  -    عملي  ٨٤    نظري : عدد الوحدات الدراسية  اسالميتاريخ 
 

دراسة فترة مهمة من التاريخ اإلسالمي  وهو        : الهدف العام   . أ  : هدف المقرر -٢
  دولة العربيةفي طور النشأة وصدر اإلسالم والتاريخ السياسي لل

تحصيل وتحليل واسـتنتاج معلومـات      : األهداف الجزئية   . ب
                                مهمة عن الدولة اإلسالمية من قيامها حتى نهاية الدولة األموية

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 المعلومــــات -أ
  :والمفاهيم 

  ال يوجد

ــارات -ب  المهــ
  :الذهنية 

خدم الطالب المنهج العلمي في التفكير واالستدالل        يست أن. ١. ب
 األيـوبيين  إستراتيجيةلتنمية القدرة على الدراسة و المقارنة في        

 .في التعامل مع الصليبيين
المشكالت والقضايا العلمية   تشخيص   الطالب   يجرب أن. ٢. ب

 .الشائكة في تاريخ المماليك وبني قالوون واقتراح الحلول لها 
 .التفكير الناقد   الطالبارس يمأن . ٣. ب
األسئلة البحثية فـي قـضايا      طرح   الطالب   يمارس  أن  . ٤. ب

  .سياسية متعلقة بتاريخ األيوبيين والمماليك
 المهارات المهنية   -ج

  :الخاصة بالمقرر 
  المهارات المهنية المشتركة. ١. ج
 جمـع وتحليـل واسـتخدام        بـين     ينظم الطالب  أن.١. ١. ج
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

  ولوجيا المعلومات الحديثة نلفة من خالل تكالمعلومات المخت
البيانات الواقعيـة والكميـه      كم من     الطالب ينشئ أن. ٢. ١. ج

 تقارير عنها تتضمن عصر  إعداد والتاريخية وتحليلها و  والكيفية
  الفواطم    الوالة و

 
 المهارات العامة   -د
:  

 النظريات العلميـة فـي مجـال      علي   عرف الطالب تأن ي . ١.د
      وفي قراءة تاريخ الخلفاء الراشدين بصورة صحيحة       التخصص

أن يحدد الطالب التطورات العلمية واالتجاهات الحديثة        .  ٢. د
  .األموية في دراسة تاريخ الدولة 

الظواهر والمؤثرات المختلفـة فـي   بين  الطالب   ميزأن ي .٣.  د
ــول  ــزوات الرسـ ــسياسي غـ ــاريخ الـ ــال التـ                            .مجـ

     العلوم المساعدة كعلم الجغرافيا  علي   عرف الطالب تأن ي . ٤. د  
 سواء كانـت اجتماعيـة أو      تخصصهوالفلسفة التي تخدم مجال     

                                                       إنسانية أم طبيعية
الجمل البحثية الرئيسية   و   الصيغ الطالب علي    يتعرفن  أ. ٥. د
ن خالل التكليفات البحثية في موضوعات التـاريخ الـسياسي          م

  للدولة العربية
  الدعوة النبوية  : محتوي المقرر -٤

  قيام دولة اإلسالم في المدينة المنورة
  السياسة الداخلية لدولة الرسول

 السياسة الخارجية لدولة الرسول
 بكر الصديقأبو عهد 

  عهد عمر بن الخطاب
 عهد عثمان بن عفان

  علي بن أبي طالبعهد
  قيام الدولة األموية

 السياسة الداخلية للدولة األموية
  السياسة الخارجية للدولة األموية
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

 أساليب التعلـيم    -٥
  :والتعلم 

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

 أساليب التعلـيم    -٦
والتعلم للطالب ذوي   

  :القدرات المحدودة 

  اليوجد
  

   : تقويم الطالب-٧
 األساليب -أ

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

  األسبوع السابع شفوي. ١:                    التوقيت -ب
 األسبوع الخامس عشر تحريري. ٢

 توزيع -جـ
 :   الدرجات 

٢٥.  ١   %  
٧٥. ٢%  

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

دمنهور  تاريخ الدولة العربية ،    : احمد محمد إسماعيل الجمال   /د :                   كتب ملزمة -ب
،٢٠١٠  

مؤسـسة   ، تاريخ الدولة العربية  : السيد عبد العزيز سالم     /د -١:   كتب مقترحة -جـ
   .٢٠٠٠، جامعة ، اإلسكندريةشباب ال

الفخـري فـي اآلداب الـسلطانية والـدول         : ابن طباطبا    -٢
   .هـ١٢١٧القاهرة  االسالمية ،

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

  دورية االنسانيات
  المؤرخ المصري
  الوقائع التاريخية

http://www.florilegium.org/files/culture/mongol-
mission-art.htm1   
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

لمؤسسي وذلك من خالل المستوى األكادیمي و ا
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

  رئيس مجلس القسم العلمي    احمد الجمال.د
    علي أحمد السيد/ د.أ    

 

  
  
  
  
  
  
  

        
  توصيف مقرر دراسي

 دمنهور: أكاديمية / جامعة 

 اآلداب: معهد / كلية 

  واآلثار المصرية واإلسالميةاريخ الت: قسم  
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

  
  : بيانات المقرر -١

  :الرمز الكودي 
H٠٠٤  

  :اسم المقرر 
تاريخ العالم العربي   

 الحديث       

  :المستوى / الفرقة 
  الليسانس/ األولى 

  :التخصص 
  التاريخ الحديث والمعاصر

  -    عملي  ٧٨  نظري : عدد الوحدات الدراسية
  

 
 الوقوف على معالم تاريخ العرب الحديث:الهدف العام . أ  : هدف المقرر -٢

التعرف على نقاط القوة والضعف     :األهداف الجزئية   . ب
  لالستفادة منها في المستقبل

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

النظريات العلمية في مجال    علي  عرف الطالب   تأن ي . ١.أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
  الحديثتاريخ العربالتخصص وفي 

أن يحدد الطالب التطورات العلميـة واالتجاهـات        . ٢. أ
  التي ألمت بالعالم العربي حديثاالحديثة

أن يتعرف الطالب على العلوم ذات الـصلة كعلـم          . ٤.أ
 .الجغرافيا وفلسفة التاريخ

أن يتعرف الطالب على الصيغ البحثية فـي تـاريخ     . ٥.أ
  ب القياسالعرب الحديث ومناهج البحث وأدوات وأسالي

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

المشكالت والقضايا  تشخيص   الطالب   يجرب   أن. ٢. ب
ومنها طبيعة العالقة بـين العـرب و العثمـانيين           العلمية  

  واقتراح حلول مختلفة لها  



 
 
 

     
   

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

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

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

 ..ومجتمع مدني

   .  الطالب التفكير الناقد يمارسأن. ٣. ب
 األسـئلة البحثيـة  فـي    طرحأن يجرب الطالب    . ٤. ب

  في مجال التاريخ العربي الحديثقضايا سياسية 
ــة  -ج ــارات المهني  المه

  :الخاصة بالمقرر 
أن ينظم  الطالب بين جمع وتحليل واسـتخدام         . ١. ١. ج

المعلومات المختلفة باستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة      
  .في تاريخ العرب الحديث

أن ينشئ الطالب كم من المعلومات الواقعيـة        . ٢. ١ .ج
التاريخية عن طبيعة الوجود العثماني في  ) الكمية والكيفية (

  العالم العربي وتحليلها و إعداد تقارير عنها
أن يستطيع  الطالب التعامـل  مـع الوثـائق           . ١. ٢. ج

  .والمصادر التاريخية المختلفة للعالم العربي الحديث
التاريخي لتدهور  صف  و ال عيد الطالب بناء  يأن  . ٢. ٢. ج

  .١٨أوضاع العالم العربي في القرن 
أن يراجع الطالب استخدام النماذج التاريخيـة       . ٣. ٢. ج

في التعامل مع الحركات االنفصالية في العالم العربي ضد      
  .  الحكم العثماني 

 الحاسـوب   إمكاناتأن يقدر الطالب علي استخدام      . ١. د  : المهارات العامة -د
والوسائط التكنولوجية الحديثة فى التواصـل واالطـالع        
والبحث فيما يتعلق بتطور أوضاع العرب فـي العـصر          

  .الحديث
أن يقوم الطالب باالشتراك فـي العمـل الجمـاعي      .٢. د

  وإدارة الفريق 
  أن يدعم الطالب التواصل بصورة مكتوبة أو شفاهة . ٣. د
ي استخدام لغة أجنبية    أن  يكتسب الطالب القدرة عل     .٤. د

  .واحدة على األقل للقدرة علي ترجمة النصوص
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

  : محتوي المقرر -٤
عدد   الموضوع  م

  الساعات
عدد 

  المحاضرات
 خمصادر تاري  ١

العالم العربي 
  الحديث والمعاصر

١  ٦  

التوسع العثماني   ٢
في العالم العربي  
في القرن السادس 

  عشر 

١  ٦  

نظام الحكم   ٣
عالم واإلدارة في ال

العربي في العهد 
  العثماني

٢  ١٢  

تدهور أوضاع   ٤
العالم العربي في 

  ١٨القرن 

١  ٦  

الحملة الفرنسية   ٥
على  مصر 

والشام وأثرها 
  على العالم العربي 

١  ٦  

دور محمد على   ٦
في العالم العربي 
في النصف األول 
من القرن التاسع 

  عشر

٢  ١٢  

  ١  ٦حركات اإلصالح   ٧
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

في الدولة العثمانية 
انعكاساتها على و

  العالم العربي 
العالم العربي أثناء   ٨

الحرب العلمية 
األولى حتى 

انحسار النفوذ 
  العثماني

١  ٦  

العالم العربي  بين   ٩
  الحربين العالميتين 

٢  ١٢  

العالم العربي أثناء    ١٠
الحرب العلمية 

الثانية والمتغيرات 
  التى طرأت عليه

١  ٦  

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

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  ال يوجد

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

  امتحان تحريري. ٢. أ
  األسبوع السابع. ١. ب:                    التوقيت -ب
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

لمؤسسي وذلك من خالل المستوى األكادیمي و ا
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 الخامس عشر. ٢. ب

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

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

دراسات فى تاريخ العرب الحديث : صالح هريدي / د-١ :                   كتب ملزمة -ب
  .  ، اإلسكندرية 

تاريخ المشرق العربى :  عمر عبد العزيز عمر -١ :   كتب مقترحة -جـ
، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ، ١٩٢٢-١٥١٦
١٩٩٦.   

العرب والعثمانيون ، دمشق :  عبد الكريم رافق -٢
١٩٦٦  

تاريخ العرب الحديث ، القاهرة ، :  رأفت الشيخ -٣
١٩٩٠.   

تاريخ العرب الحديث ،  : ة فاروق عثمان أباظ-٤
   .٢٠٠٢االسكندرية 

الدولة العثمانية ، اإلمـارات     :  على محمد الصالبى     -٥
٢٠٠١.   

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

   مجلة اإلنسانيات -١
   مجلة المؤرخ العربى -٢
  ة المؤرخ المصرى  مجل-٣
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

   مجلة السياسة الدولية-٤
 

    التوقيع  أستاذ المادة
  رئيس مجلس القسم العلمي       أحمد عبدالعزيز عيسى. د
  علي أحمد السيد/ د.أ    

 

  
  
  
  
  

  توصيف مقرر دراسي
 دمنهور: أكاديمية / جامعة 

 اآلداب: معهد / كلية 

  واآلثار المصرية واإلسالميةالتاريخ : قسم  
  : بيانات المقرر -١

  :الرمز الكودي 
H٠٠٥  

  :اسم المقرر 
مصر الفرعونية حتي بداية 

 الدولة الحديثة

  :المستوى / الفرقة 
  الليسانس/ االولي 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

  :التخصص 
  

      نظري : عدد الوحدات الدراسية
  

الوقوف علي أهم ملوك مصر الفرعونية     : الهدف العام   . أ  : هدف المقرر -٢
  . والخارجيةوأعمالهم الداخلية

معرفة السياسة الخارجية لمـصر     : األهداف الجزئية   . ب
  .إبان موضوع المقرر

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

أن يتعرف الطالـب علـي النظريـات التوسـعية          . ١. أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
  والمدارس الفكرية لملوك الدولة الحديثة 

سي القـديم    أن يميز الطالـب بـين الفكـر الـسيا         . ٢. أ
 والتطورات العلمية واالتجاهات التوسعية الحديثة 

أن يتعرف الطالب علي السياسة الداخلية والخارجية   . ٤. أ
 .لمصر في فترة المقرر

أن يحدد الطالب الصيغ البحثية الرئيسية في التاريخ       . ٥. أ
 الفرعوني ومناهج البحث وأدوات القياس

ت البحث العلمـي    أن يتعرف الطالب علي أخالقيا    . ٦. أ
  والممارسة المهنية في مجال التاريخ

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

أن يحدد الطالب مشاكل الكهنة وحكـام األقـاليم         . ٢. ب
 وكيفية استرضائهم وكسب ودهم

الدفاع أن يمارس الطالب كيفية النقد والقدرة علي        . ٣. ب
 عن التاريخ المصري

أن يحضر الطالب أسئلة بحثية من خالل قراءتـه        . ٤. ب
  في التاريخ الفرعوني

ــة  -ج ــارات المهني  المه
  :الخاصة بالمقرر 

  :المهارات المهنية المشتركة . ١. ج
جمع وتحليل واستخدام المعلومـات المختلفـة       . ١. ١. ج

  باستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة
) الكميـة والكيفيـة  (جمع البيانـات الواقعيـة    . ٢. ١. ج

  والتاريخية وتحليلها، وإعداد تقارير عنها 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

  :المهارات المهنية الخاصة . ٢. ج
أن ينظم الطالب الوثائق والمصادر التاريخيـة       . ١. ٢. ج

  .المختلفة
أن يؤلف الطالب الوصف التاريخي لألحداث       . ٢. ٢. ج

  .والوقائع التاريخية
يراجع الطالب النماذج التاريخية في التعامل أن . ٣. ٢. ج

  مع فترات الضعف التاريخي
أن يراجع الطالب خصال وصـفات الملـوك        . ٤. ٢. ج

  القدماء من خالل أعمالهم وأنشطتهم
أن يقوم الطالب باستخدام الحاسـوب والوسـائط        . ١. د  : المهارات العامة -د

ث عـن   التكنولوجية الحديثة في التواصل واإلطالع والبح     
  المعلومات

  أن ينفذ الطالب العمل الجماعي وإدارة الفرق . ٢. د
أن يكتسب الطالب القدرة علي التواصل بـصورة        . ٣. د

  مكتوبة أو شفاهة
أن يقوم الطالب باستخدام لغة أجنبية واحدة علـي         . ٤. د

  .األقل
أن يدعم الطالب أساليب حل المشكالت، سواء بين        . ٥. د

  .سسي بكفاءةاألفراد أو في إطار مؤ
  : محتوي المقرر -٤

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

مقومات قيام   ١
  الحضارة في مصر

١  ٤  

مصادر كتابة   ٢
  التاريخ المصري

١  ٤  

محاوالت توحيد   ٣
  قطري مصر

١  ٤  

  ١  ٤  األسرة صفرين  ٤
  ١  ٤  األسرة صفر  ٥
  ١  ٤العصر العتيق   ٦
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

األسرتان األولي (
  )والثانية

 في عصر مصر  ٧
الدولة القديمة 

عصر بناة (
 األسرات -األهرام

  )٦-٣من

١  ٤  

مصر في عصر   ٨
الدولة القديمة 

 -مرحلة االنهيار(
  )٨، ٧األسرتان 

١  ٤  

مصر في عصر   ٩
  االنتقال األول

١  ٤  

مصر في عصر   ١٠
  الدولة الوسطي

١  ٤  

مصر في عصر   ١١
  االنتقال الثاني

١  ٤  

مصر وبداية عصر   ١٢
  ديثةالدولة الح

١  ٤  

  ١  ٤  الهكسوس  ١٣
  ١  ٤  طرد الهكسوس  ١٤

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

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  

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

لمؤسسي وذلك من خالل المستوى األكادیمي و ا
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 الخامس عشر :                    التوقيت -ب
   %١٠٠ :    توزيع الدرجات -جـ

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

 األدنى القـديم،     محمد بيومي مهران، مصر والشرق     -١ :                   كتب ملزمة -ب
  .١٩٨٨، ٢مصر، ج 

، دار  ١ رمضان عبده علي، تاريخ مصر القـديم، ج          -٢
  .٢٠٠١نهضة الشرق، 

 عبد الحميد زايد، مصر الخالدة، الهيئة العامة للكتاب،         -٣
٢٠٠٢.  

، ٣،  ٢،  ١ سليم حسن، موسوعة مـصر القديمـة، ج        -١ :   كتب مقترحة -جـ
  .٢٠٠١الهيئة العامة للكتاب، 

ميخائيل، مصر والشرق األدنى القديم، مصر،       نجيب   -٢
  ١٩٨٤، ١ج

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

  

    التوقيع  أستاذ المادة
  رئيس مجلس القسم العلمي    
  د علي أحمد السيد.أ    

 
  توصيف مقرر دراسي

 دمنهور: أكاديمية / جامعة 

 اآلداب: معهد / كلية 

  سالميةواآلثار المصرية واإلالتاريخ : قسم  
    

  : بيانات المقرر -١
  :المستوى / الفرقة   :اسم المقرر   :الرمز الكودي 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

Hالليسانس/ االولي  تاريخ اليونان وحضارته  ٠٠٦  
  :التخصص 

  تاريخ
   -عملي      ٥٢   نظري : عدد الوحدات الدراسية

  
 

يهدف المقرر إلى إعطاء الطالب فكـرة واضـحة عـن             : هدف المقرر -٢
ليونان منذ البدايات األولى وحتـى بدايـة        أوضاع بالد ا  

السيطرة المقدونية على بالد اليونان، مع التعرف على أهم 
السمات التى أثرت على مختلف جوانب الحضارة اليونانية 

  القديمة
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

   .أن يحدد الطالب جغرافية بالد اليونان. ١. أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
أن يميز الطالب أهم العوامل التي سـاهمت فـي           . ٢. أ

   .تطور أحداث التاريخ اليوناني القديم
  .أن يعرف الطالب شكل المجتمع اليوناني القديم .  ٣. أ

أن يحدد الطالب تأثير العوامل الجغرافيـة لـبالد       . ١. ب  : المهارات الذهنية -ب
   .اليونان على تطور األحداث السياسية للمجتمع اليوناني

أن يستدل الطالب على بدايات الحضارة اليونانية        . ٢. ب
   .وأهم المراكز الحضارية اليونانية  التي ظهرت قديما

أن يحدد الطالب اهم العوامل التي سـاهمت فـي      . ٣. ب
   .تطور التاريخ اليوناني

ــة  -ج ــارات المهني  المه
  :الخاصة بالمقرر 

  يخ اليوناني أن يبرز الطالب التحليل الدقيق للتار. ١. ج
أن يناقش الطالب فعاليات األحداث التاريخية للعالم   . ٢. ج

  .اليوناني 
أن يبرز الطالب معرفته ألهم الشخـصيات التـي         . ١. د  : المهارات العامة -د

  أثرت في أحداث التاريخ اليوناني
  أن يناقش الطالب األحداث التاريخية بشكل متكامل.  ٢. د

رافية بالد اليونان وأهـم المراكـز الحـضارية          جغ -١  : محتوي المقرر -٤
  لحوض البحر األبيض المتوسط

   المجتمع اليوناني القديم-٢
   الظروف االقتصادية لبالد اليونان-٣
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

   مصادر التاريخ اليوناني-٤
   التطور السياسي لبالد اليونان-٥
   الحروب الميدية-٦

  محاضرات  : أساليب التعليم والتعلم -٥
عليم والـتعلم    أساليب الت  -٦

ــدرات  ــالب ذوي الق للط
  :المحدودة 

  ال يوجد 

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

  األسبوع الخامس عشر:                    التوقيت -ب
   تحريري١٠٠ :    توزيع الدرجات -جـ
  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
  ال يوجد:                         مذكرات  -أ

 ٢٠١٠اليونان ، االسكندرية ،     :  لطفي عبد الوهاب يحيي       :                   كتب ملزمة -ب
.  
   .٢٠١٠اليونان ، االسكندرية ، :  حسين الشيخ -٢

  .Grant, Michael, Greece & Rome, London, 1986 :   كتب مقترحة -جـ
oardman, J., Griffin, J., Murray, O., Greece & 
the Hellenistic  

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

  ال يوجد

 
    التوقيع  أستاذ المادة

  رئيس مجلس القسم العلمي    شرويت فضل. د 
  علي السيد.د .ا     
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

لمؤسسي وذلك من خالل المستوى األكادیمي و ا
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 

H٠٠٧ 
  :اسم المقرر 

تاريخ العرب القديم 
  :المستوى / الفرقة 

  الليسانس/ األولي 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

 وحضارته
  :التخصص 
  - عملي   ٥٦   نظري : عدد الوحدات الدراسية  التاريخ

 
لتعرف على األحداث السياسية الداخلية والخارجية للدول       ا  :ر  هدف المقر-٢

والكيانات السياسية القديمة في شبه الجزيـرة العربيـة ،          
فضالً عن العالقات الحضارية التي ربطت بينهـا وبـين        
جيرانها ، ثم تتبع الجوانب الحـضارية المختلفـة لهـذه           

-داريةالحياة اإل -المجتمع-اللغة: الكيانات والتي تتمثل في   
  ...العمارة-الفن-الدين

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

أن يستوعب الطالب النظريات والمدارس الفكريـة       . ١. أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
  .القديم وحضارته التي تناولت تاريخ وحضارة العرب

أن يتعرف الطالـب علـى التطـورات العلميـة          . ٢. أ
الدراسات التـي دارت     شهدتهاواالتجاهات الحديثة التي    

  .حول تاريخ العرب القديم وحضارته
أن يستنتج الطالب المظاهر الحـضارية المختلفـة        . ٣. أ

  لتاريخ العرب القديم بشكل عام
 بعض العلـوم المـساعدة       علي عرف الطالب تأن ي . ٤. أ

والتي تمكنه من فهم هذا المقرر مثل الجغرافيا ، الحاسب          
  ...اآللي

 الصيغ البحثية الرئيـسية     لطالب علي    ا عرفتأن ي . ٥. أ
  لهذا المقرر ، فضالً عن مناهج البحث فيه

 أن يتعرف الطالب على أخالقيات البحث العلمي ،         .٦. أ
  .ويلتزم بها في دراسته لهذا المقرر

  
 

أن يستخدم الطالب المنهج العلمي فـي التفكيـر         . ١. ب  : المهارات الذهنية -ب
تـاريخ العـرب القـديم      وطرق االستدالل في دراسـة      

  .وحضارته
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

لطالب تشخيص بعض المشكالت التي     ا  يجرب أن. ٢. ب
 دارسي تاريخ العرب القـديم وحـضارته ، وأن         يواجهها

  .يقترح حلول متنوعة لها
  .أن يمارس الطالب التفكير الناقد بشكل جرئ. ٣. ب
سئلة بحثية متنوعة ينتج    أ طرحأن يجرب الطالب    . ٤. ب

  قاط بحثية بالمقررعنها لفت النظر لن
ــة  -ج ــارات المهني  المه

  :الخاصة بالمقرر 
  :المهارات المهنية المشتركة . ١. ج
 جمع وتحليل واسـتخدام      بين    ينظم الطالب   أن .١-١.ج

المعلومات ذات الصلة تاريخ العرب القـديم وحـضارته         
 .وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة

يانات التاريخيـة التـي     أن يؤلف الطلب بين الب    . ٢-١.ج
يجمعها عن تاريخ العرب القـديم وحـضارته ، ويقـوم           

  .بتحليلها ، وتقديم تقارير تضم النتائج التي توصل إليها
  :المهارات المهنية الخاصة . ٢. ج
 الطالب التعامـل مـع المـصادر        ستطيعأن ي . ١ .٢.ج

الرئيسية المختلفة والتي يستمد منها معلوماته التاريخيـة         
  ارية عن تاريخ العرب القديم وحضارتهوالحض

أن يعيد الطالب بناء وتنظيم الوقائع التاريخيـة        . ٢ .٢.ج
عن تاريخ العرب القديم وحضارته ، ويـصفها وصـفاً          

  .تاريخياً مناسباً
أن يجيد استخدام النماذج التاريخية في التعامـل   . ٣ .٣.ج

  .مع الظواهر المختلفة
يكتسب الطالب مهـارات اسـتخدام الحاسـوب        أن  . ١.د  : المهارات العامة -د

والوسائط التكنولوجية في التواصل واإلطالع والبحث عن   
  .المعلومات في هذا المقرر

أن يقوم الطالب بالعمل في إطـار الفريـق حتـى           . ٢.د
  .يكتسب مهارة العمل الجماعي

أن يبرز الطالب قدرته على التواصل بـصورة مكتوبـة          
  .وشفهية

الطالب التعامل مع المراجـع األجنبيـة       أن يستطيع   . ٤.د
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

  التي تدور حول مقرر تاريخ العرب
وحضارته ، بما يكسبه القدرة على استخدام لغة أجنبيـة          

  .    واحدة على األقل
  مصادر التاريخ العربي القديم -١  : محتوي المقرر -٤

  .بالد العرب في عصور ما قبل التاريخ -٢
نـوب شـبه الجزيـرة      الدول العربية القديمة فـي ج      -٣

  ...)حضرموت ، قتبان ، سبأ  معين ، : العربية
  المدن الكبرى في وسط وشمال بالد العرب -٤
  األنباط -٥
  اللحيانيون -٦
  عالقات العرب بدول الشرق األدنى القديم -٧
  المناذرة -٨
  الغساسنة -٩

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

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  اليوجد
  

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

  .اختبار تحريري. ٢. أ
  .األسبوع السابع. ١. ب:                    التوقيت -ب

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

٧٥%   
  %١٠٠:المجموع 

  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

  ال يوجد:                         مذكرات  -أ
السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ العرب قبل اإلسـالم ،     -١ :                   كتب ملزمة -ب

 .٢٠٠٠القاهرة ، 
أمل محمد بيومي مهران ، دراسة تاريخية للعالقـات         -٢

بين الجزيرة العربية وبالد الشرق األدنى القـديم خـالل          
األلف األول قبل الميالد ، رسالة دكتوراه غير منشورة ،          

  .١٩٩٦كلية اآلداب ، جاكعة اإلسكندرية ، 
سعد زغلول ، في تاريخ العـرب قبـل اإلسـالم ،             -١ :   كتب مقترحة -جـ

 .١٩٧٥بيروت ، 
المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسـالم       : جواد علي  -٢
 .١٩٧٣-١٩٦٨، بيروت ، ) عشرة أجزاء(
حسين الشيخ ، العرب قبل اإلسالم ، اإلسـكندرية ،           -٣

١٩٩٣.  
- 4- Eph'al,L.Th Ancient Arabs, 

erusalem, 
1982.   
5- Hitti,P.K., History of Arabs, London, 
1960. 

علمية أو دوريات  -د
  الخ... نشرات 

 مجلة أطالل بالمملكة العربيـة الـسعودية ، مجلـة           -١
االتحاد العام لآلثاريين العرب بالقاهرة  ، مجلـة الـدارة          
بالرياض ، مجلة العصور بالمملكة العربية الـسعودية ،         

  مجلة المؤرخ العربي بالقاهرة  
2- AJA , BASOR ,BIFAO , JA , JAOS , 
JEA , JNES , Le Muséon , PSAS , 
ZDMG 
http://WWW.ifao.egnet.net 

 
    التوقيع  أستاذ المادة

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

لمؤسسي وذلك من خالل المستوى األكادیمي و ا
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 
H٠٠٨  

  :اسم المقرر 
 جغرافية مصر اإلقليمية

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ االولي 

  :التخصص 
  -  عملي    ٤٨  نظري : عدد الوحدات الدراسية  تاريخ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

 
افيـة مـصر الطبيعيـة      ان يتعرف الطالب علي جغر      : هدف المقرر -٢

  والبشرية

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

خصائص مصر من حيـث     يتعرف الطالب على    ان  . ا.أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
  الموقع والموضع والفرائد

 التطورات العلميـة واالتجاهـات      أن يحدد الطالب  . ٢. أ
  جغرافية مصرالحديثة فى 

جغرافيـة  عالقـة ب   العلوم ذات ال   أن يعرف الطالب  . ٣. أ
  مصر

أن يعرف الطالب العلوم ذات العالقة بجغرافيـة        . ١. ب  : المهارات الذهنية -ب
  مصر

أن يجرب الطالب تشخيص مـشكالت جغرافيـة        . ٢. ب
  مصر واقتراح حلول لها

 أن يبرهن الطالب على الظواهر المختلفـة فـى          . ٣. ب
  مجال جغرافية مصر

ــة  -ج ــارات المهني  المه
  :ر الخاصة بالمقر

 أن يصمم الطالب البحوث الميدانية في جغرافيـة       . ١. ج
ــصر                                                               مــــــــــــــــــــــــ

  أن ينشىء الطالب خرائط جغرافية مصر. ٣. ج
أن يبرز الطالب استخدام التقنيـات الحديثـة فـى          . ١. د  : المهارات العامة -د

  اجراء التطبيقات العملية
 المعرفة المـستخدمة  أن يفاضل الطالب بين وسائل   . ٢. د

  الدراسةفي 
  أن يخطط الطالب إلجراء أبحاث مصغرة . ٣.د
  استخدام إمكانات الحاسوب والوسائط التكنولوجية. ٤. د

  الجغرافية التاريخية لمصر -١  : محتوي المقرر -٤
  التركيب الجيولوجي -٢
  التضاريس -٣
  المناخ -٤
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

  السكان في مصر -٥
  الهجرة ومعدالتها -٦
  النظم السياسية واإلدارية -٧

  محاضرات  : أساليب التعليم والتعلم -٥

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  ال يوجد

  : تقويم الطالب -٧
  أمتحان تحريرى            :                      األساليب المستخدمة -أ

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

،  رية عيسى على إبراهيم ، جغرافية مصر، اإلسـكند    -١ :                   كتب ملزمة -ب
٢٠٠٢.   

، دار    حضارة مصر أرض الكنانـة      :حزين سليمان -٢
   .الشروق

   ؟دار الهالل، جغرافيا مصر  :  جمال حمدان-٣
   .جغرافيا مصر :  محمد محمدين -١ :   كتب مقترحة -جـ

   .جغرافيا مصر : على الخفيف  -٢
دوريات علمية أو  -د

  الخ... نشرات 
  ة األهرام، القاهرةمجلة السياسة الدولية، مؤسس -١
  .موقع بوابة معلومات مصر -٢
  مجلة الجمعية الجغرافية المصرية -٣
  مجلة الجمعية الجغرافية الكويتية -٤
  مجلة الجمعية الجغرافية السعودية -٥

 
    التوقيع  أستاذ المادة

  رئيس مجلس القسم العلمي   محمد عبد القادر عبد .د.أ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

  الحميد
  علي أحمد السيد/ د.أ    

  
  
  

  
  

  

  

  

  

  


