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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 

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

 ..ومجتمع مدني

  الرابعةمقررات الفرقة 
  

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  واآلثار المصرية واإلسالميةالتاريخ : قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

H٠٣٠ 
  :اسم المقرر 

 حضارة مصر القديمة
  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس / الرابعة

  :التخصص 
  ختاري

  -      عملي  ٥٦    نظري : عدد الوحدات الدراسية
  

 
على الجوانب المختلفة لحـضارة     التعرف   :الهدف العام     : هدف المقرر -٢

   .مصر القديمة
ــسياسية ، التعــرف  ــة ، وال ــب اإلداري ــى الجوان عل

ــة ــة ،  واالجتماعي ــة ، واألدبي ــة ، والفكري ، والعلمي
  . مصر القديمة ،  والدينية ، والفنية فيواالقتصادية

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 أن يستوعب الطالب النظريات والمدارس الفكريـة        ١.أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
  .التي تناولت الحضارة المصرية القديمة

 الطالب  التطورات العلميـة واالتجاهـات         يحدد  أن ٢.أ
الحديثة التي شهدتها الدراسات التي دارت حول الحضارة        

  .مصرية القديمةال
 أن يستنتج الطالب المظاهر الحـضارية المختلفـة         ٣.أ

  .للحضارة 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 

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

 ..ومجتمع مدني

بعض العلوم المساعدة والتي علي عرف الطالب ت أن ي٤.أ
  . الحضارة مثل فلسفة التاريختمكنه من فهم 

 الصيغ البحثيـة الرئيـسية     الطالب علي    عرفت أن ي  ٥.أ
  .ج البحث فيهلهذا المقرر ، فضالً عن مناه

 أن يستخدم الطالب المنهج العلمـي فـي التفكيـر           ١.ب  : المهارات الذهنية -ب
  .وطرق االستدالل في دراسة الحضارة المصرية القديمة

تشخيص بعض المشكالت التي     للطالب يجرب    أن ٢.ب
يواجهها دارسي الحضارة المصرية القديمة ، وأن يقترح        

  .حلول متنوعة لها
  .طالب التفكير الناقد بشكل جرئ أن يمارس ال٣.ب
 أسئلة متنوعة ينتج عنهـا      طرح أن يجرب الطالب     ٤.ب

  .   لفت النظر لنقاط بحثية بالمقرر
ــة  -ج ــارات المهني  المه

  :الخاصة بالمقرر 
  :المهارات المهنية المشتركة . ١. ج
جمع وتحليـل واسـتخدام      بين    ينظم الطالب   أن .١.١.ج

ة المصرية القديمة وذلك    المعلومات ذات الصلة بالحضار   
  .باستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة

أن يؤلف الطلب بين البيانات التاريخيـة التـي         . ٢.٢.ج
يجمعها عن الحضارة المصرية القديمة ، ويقوم بتحليلها ،         

  .وتقديم تقارير تضم النتائج التي توصل إليها
  :المهارات المهنية الخاصة . ٢. ج
 علـى التعامـل مـع       تهطالب قدر  ال ينظمأن  . ١ .٢.ج

المصادر الرئيسية المختلفة والتي يستمد منها معلوماتـه        
  .التاريخية والحضارية عن الحضارة المصرية القديمة

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

  . مقرر الحضارة المصرية القديمةالمعلومات في
أن يقوم الطالب بالعمل في إطـار الفريـق حتـى     . ٢.د

  .يكتسب مهارة العمل الجماعي
أن يبرز الطالب قدرته على التواصـل بـصورة         . ٣.د

  .مكتوبة وشفهية
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

أن يستطيع الطالب التعامل مع المراجع األجنبيـة        . ٤.د
مة ، بمـا    التي تدور حول مقرر الحضارة المصرية القدي      

.    يكسبه القدرة على استخدام لغة أجنبية واحدة على األقل
  النظم السياسية واإلدارية -١  : محتوي المقرر -٤

  الحياة االجتماعية -٢
   واألدبيةالفكريةالتربية والتعليم واإلسهامات  -٣
   ومظاهرهااالقتصاديةالحياة  -٤
  الديانة المصرية القديمة -٥
  ن المختلفةالعلوم والفنو -٦

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

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  اليوجد
  

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

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

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

   %٧٥. ٢.ج
   %١٠٠المجموع 

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

إبراهيم رزقانة وآخرون ، حضارة مصر والشرق القديم         :                   كتب ملزمة -ب
 .١٩٨٥، القاهرة ، 

أدلف إرمان وهرمـان رانكـة ، مـصر والحيـاة            -٢
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

المصرية في العصور القديمة ، ترجمة عبد المـنعم أبـو        
 .١٩٥٠بكر ومحرم كمال ، القاهرة ، 

ية ، ترجمة أحمد فخري جون ولسون ، الحضارة المصر     :   كتب مقترحة -جـ
 .١٩٥٥، القاهرة ، 

عبد العزيز صالح ، حضارة مصر القديمة وآثارهـا ،          
 .١٩٦٢الجزء األول ، القاهرة ، 

عبد المنعم عبد الحليم سيد ، حضارة مصر الفرعونية ،          
 .٢٠٠٢اإلسكندرية ، 

محمد بيومي مهران ، الحضارة المصرية القديمة ،         -٦
  .١٩٨٩اإلسكندرية ، 

وريات علمية أو د -د
  الخ... نشرات 

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

  اإلسكندرية
 

    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

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 

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

 ..ومجتمع مدني

  
  توصيف مقرر دراسي

دمنهور: يمية أكاد/ جامعة   
اآلداب : معهد / كلية   
  واآلثار المصرية واإلسالميةالتاريخ : قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

H٠٣١ 
  :اسم المقرر 

 عصر الحروب الصليبية
  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس / الرابعة

  :التخصص 
  -لي        عم٥٦    نظري : عدد الوحدات الدراسية  اسالميتاريخ 

 
 أحـداث الحـروب     التعرف علي أهـم   :الهدف العام   . أ  : هدف المقرر -٢

  ٠الصليبية وخاصة في المشرق االسالمي
 القـوي الـسياسية     التعرف علي   :األهداف الجزئية   . ب

  ٠المختلفة التي حركت تلك الحروب
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 المدارس الفكرية المختلفة     الب علي   يتعرف الط أن  . ١. أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
  ٠في مجال  الصراع بين الشرق و الغرب  

 الطالب أهم التطـورات الـسياسية  فـي          يحددأن  . ٢. أ
  ٠أوروبا في العصور الوسطي 

  أن يتعرف الطالب علي الصيغ البحثية الرئيـسية          ٠٥٠أ
 فـي مجـال تـاريخ الحـروب         أدواته ومناهج البحث و  

  ٠الصليبية
 الطالب المنهج العلمي فـي التفكيـر         يستخدم   أن. ١. ب  :ارات الذهنية  المه-ب

وطرق االستدالل عند مناقشة قضية الدافع المتسبب فـي         
 ٠قيام الحروب الصليبية  

 الطالب تشخيص مشكلة تمزق الصف      يجربأن  . ٢. 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 

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

 ..ومجتمع مدني

اإلسالمي عند قيام الحروب الصليبية وأن يقترح حلـوالً         
  ٠لها
  . لب التفكير الناقد الطا يمارسأن. ٣. ب
سئلة بحثية حول نجـاح     أ طرحأن يجرب الطالب    . ٤. ب

 .المسلمين في التصدي للحروب الصليبية
ــة  -ج ــارات المهني  المه

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

 في مجال تطور    ٠لحديثةالمعلومات باستخدام التكنولوجيا ا   
  .آلية الجهاد اإلسالمي ضد الصليبيين

البيانات التاريخية عن    كم من     الطالب ينشئ أن. ٢. ١. ج
  .الحمالت الصليبية ويحللها 

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

  ٠الحروب الصليبية
صـف التـاريخي    و ال لب بنـاء  يعيد الطا أن  .  ٢. ٢. ج

  .و وقائع الحمالت الصليبيةألحداث 
أن يراجع الطالب استخدام النماذج التاريخيـة       . ٣. ٢. ج

  ٠ للحمالت الصليبيةالدعايةفي التعامل مع ظاهرة 
أن يقدر الطالب علي استخدام  الحاسب اآللي فـي        . ١. د  : المهارات العامة -د

  يبية  البحث عن دوافع قيام الحروب الصل
  .  الطالب مهارة العمل الجماعييدعمأن . ٢. د
يقدر طالب علي توصيل األفكار سواء بصورة       أن  . ٣. د

  .مكتوبة أو شفاهة
  أسباب الحروب الصليبية -١  : محتوي المقرر -٤

 وأتبـاع المـسيحية   اإلسالمتطور الصراع بين أتباع      -٢
   القرن الحادي عشرحني

عـشية قيـام الحملـة      األوضاع في الغرب والشرق      -٣
   األوليالصليبية 

   األوليالحملة الصليبية  -٤
  مملكة بيت المقدس الصليبية -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 

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

 ..ومجتمع مدني

  حياة الصليبين ونظمهم في بالد الشام -٦
  الحملة الصليبية الثانية -٧
  صالح الدين والصليبين -٨
  الحملة الصليبية الثالثة -٩

  الحملة الصليبية الرابعة -١٠
  خامسةالحملة الصليبية ال -١١
  ختام الحروب الصليبية -١٢

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

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  اليوجد
  

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

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

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

   %٧٥. ٢.ج
   %١٠٠المجموع 

  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
   يوجدال:                                               مذكرات -أ

تـاريخ الحـروب الـصليبية      :  محمود عمـران   ٠د-١ :                   كتب ملزمة -ب
  ٠م١٩٩٦،االسكندرية،

االسكندرية  ، تاريخ الحروب الصليبية   :أسمت غنيم  -٢
  ٠م١٩٨٤،
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

 عصر الحروب الصليبية في الشرق: محمد الشيخ ٠د-١ :   كتب مقترحة -جـ
  ٠م٢٠٠٣، االسكندرية ،
  ٠م١٩٩٠، القاهرة الحركة الصليبية ، :رسعيد عاشو-٢

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  أستاذ المادة

  مجلس القسم العلميرئيس       نادية النويهي/ 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 

الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز 
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 

H٠٣٢ 
  :اسم المقرر 
 إسالميةحضارة وأثار 

  :المستوى / الفرقة 
  الليسانس/الرابعة 

  :التخصص 
  -      عملي  ٥٦نظري    : عدد الوحدات الدراسية   اسالميتاريخ 

 
إكساب الطالب الثقافة والتعليم التاريخي     : الهدف العام   . أ  : هدف المقرر -٢

كيفية قيام حضارات أخرى والخلفية      للحضارة ومفهومها 
  . اإلسالميةلآلثارالتاريخية 

ل وتحليـل واسـتنتاج     تحـصي : األهداف الجزئيـة    . ب
   .أثار إسالميةو معلومات مهمة عن مادة حضارة 

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

النظريات العلمية في قراءة    علي  عرف الطالب   تأن ي . ١. أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
  مفهوم الحضارة واآلثار اإلسالمية بصورة صحيحة

التجاهـات  أن يحدد الطالب التطورات العلمية وا     .  ٢. أ
الحديثة في دراسة الحضارة  واشكالياتها ومدخل لدراسة        

 علم اآلثار اإلسالمية
أن يذكر الطالب الظواهر والمؤثرات المختلفة فـي        .٣. أ

 .مجال النواحي االقتصادية واآلثار اإلسالمية
 العلـوم المـساعدة كعلـم        علي عرف الطالب تأن ي . ٤. أ

التي تخـدم مجـال   ية اإلسالم واآلثارالجغرافيا والفلسفة   
   سواء كانت اجتماعية أو إنسانية أم طبيعيةتخصصه
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

 ال يوجد  : المهارات الذهنية -ب

ــة  -ج ــارات المهني  المه
  :الخاصة بالمقرر 

 جمع وتحليل واسـتخدام      بين    ينظم الطالب  أن.١. ١. ج
ولوجيـا المعلومـات    نالمعلومات المختلفة من خـالل تك     

نصا تاريخيا عـن اثـر      عطي الطالب   أ إذاالحديثة بحث   
 فأنه يستطيع تحليله وتحديد األوروبيالحضارة في الغرب 

  .فرضياته
الطالـب التعامـل مـع الوثـائق         يستطيع   أن. ١. ٢. ج

والمصادر التاريخية المختلفة لتاريخ النـواحي العلميـة        
  .واالجتماعية

صف التاريخي لإلحداث وال بناء الطالبيعيد أن .٢. ٢. ج
  . وتحليلهااإلسالميية عن الفكر والوقائع التاريخ

أن يراجع الطالب استخدام النماذج التاريخية في      .٣. ٢. ج
التعامل مع الظواهر المختلفـة فـي النـواحي العلميـة           

  واالقتصادية واالجتماعية
أن يقدر الطالب علـي اسـتخدام التكنولوجيـات         . ١. د  : المهارات العامة -د

اصـل واالطـالع   فـي التو )الحاسوب والوسائط   (الحديثة
 واآلثـار الحـضارة   والبحث عن المعلومات عن تـاريخ  

  .اإلسالمية
أن يكتسب الطالب القدرة علـي العمـل الجمـاعي       .٢. د

 الفريق من خالل مناظرات تاريخية حـول اثـر          وإدارة
  .اإلسالميةالحضارة والفنون 

 أوأن يقدر الطالب علي التواصل بصورة مكتوبـة         .٣. د
  مه في الحضارة واآلثار اإلسالمية من خالل ما تعلشفاهة

أن يكتسب الطالب القدرة علي استخدام لغة واحدة        . ٤. د
علي األقل لقراءة المصادر التاريخية األجنبية عن كيفيـة         

 األوربيانتقال الحضارة للغرب 
  

 مفهوم الحضارة اإلسالمية -١  : محتوي المقرر -٤
 الحياة العلمية -٢
  نظم الحكم واإلدارة -٣
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

 لحياة االقتصاديةا -٤
  الحياة االجتماعية -٥
 تطور فن الغناء والموسيقى -٦
  بين الحضارة واآلثار اإلسالمية -٧
  مفهوم علم اآلثار اإلسالمية -٨
  تخطيط المدن -٩

  العمارة اإلسالمية -١٠
  الفنون اإلسالمية -١١
 المسكوكات اإلسالمية -١٢

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

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  اليوجد
  

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

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

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

   %٧٥. ٢.ج
   %١٠٠المجموع 

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

:  هيم محمد مرجونة  إبرا/ د  و أحمد مختار العبادي  / ا د  -١ :                   كتب ملزمة -ب
 ٢٠١٠دمنهور ،  مكتبة اقرأ ،   ، تاريخ األيوبيين والمماليك  

.  
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

دمنهـور   اآلثـار اإلسـالمية ،     :احمد سعيد عثمان     -٢
،٢٠١٠.  

مدخل إلي تـاريخ الحـضارة    :حكمت عبد الكريم  /د -١ :   كتب مقترحة -جـ
  .م١٩٨٩العربية اإلسالمية ، دار الشروق ، عمان ،

،ترجمة عادل  ٤حضارة العرب ،ط  : ن  جوستاف لوبو  -٢
  .م١٩٤٨زعيتر،القاهرة ،

بيروت  تراث العرب العلمي ؛   : قدري حافظ طوقان     -٣
،١٩٦٨.  
الحضارة اإلسـالمية فـي     :  محمد فتحي الشاعر  / د -٤

       .١٩٩١العصور الوسطى ، دار المعـارف ، مـصر ،         
                     

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

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

 
    التوقيع  أستاذ المادة

  رئيس مجلس القسم العلمي    احمد عثمان.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 

الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز 
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 

H٠٣٣ 
  :اسم المقرر 

 العالقات الدولية
  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس / الرابعة

  :التخصص 
  اسالميتاريخ 

  -      عملي  ٥٢    نظري : دات الدراسيةعدد الوح
  

 
التعرف على ما طـرأ فـي العالقـات         : الهدف العام   . أ  : هدف المقرر -٢

  .الدولية من تغيرات 
التعرف على دور الدول الكبرى     : األهداف الجزئية   . ب

  .في رسم خريطة العالقات الدولية 
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

علـي النظريـات والمـدارس      عرف الطالب   ت أن ي  .١. أ  :اهيم  المعلومات والمف-أ
  .الفكرية في العالقات الدولية 

تطور العالقات الدولية في العصر      أن يحدد الطالب    . ٢. أ
 .الحديث 

أن يتعرف الطالب على العلوم ذات الصلة كالعلوم        . ٤. أ
 .السياسية 

ج العلمي فـي التفكيـر       يستخدم الطالب المنه   أن. ١. ب  : المهارات الذهنية -ب
عند دراسة أوضاع العالقات الدولية في ظـل     واالستدالل  

 . نظام المؤتمرات
ومنهـا  المـشكالت   تشخيص   الطالب   يجرب   أن. ٢. ب

 .األزمات التي أدت إلي اندالع الحرب العالمية األولي 
 .  أن يستخدم الطالب التفكير الناقد . ٣. ب
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 

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

 ..ومجتمع مدني

في مجال   البحثية    األسئلة طرحأن يجرب الطالب    . ٤. ب
 .العالقات الدولية 

ــة  -ج ــارات المهني  المه
  :الخاصة بالمقرر 

  :المهارات المهنية المشتركة . ١. ج
أن ينشئ الطالب كم من المعلومات الواقعيـة        . ٢. ١.  ج
التاريخية عن طبيعة سياسة منظمة األمم      ) الكمية والكيفية (

  .المتحدة 
  :المهارات المهنية الخاصة . ٢. ج
مـع الوثـائق     الطالـب التعامـل      ستطيع أن ي  ١. ٢. ج

  .والمصادر التاريخية المختلفة لألمم المتحدة 
 لتطور  صف التاريخي و ال يعيد الطالب بناء  أن  . ٢. ٢. ج

  .العالقات الدولية في العصر الحديث 
النماذج التاريخيـة   أن يراجع الطالب استخدام     . ٣. ٢. ج

ة مثـل المـسائل     في التعامل مع بعض المشكالت الدولي     
 .  العرقية 

أن يدعم الطالب التواصل بصورة مكتوبة أو شفاهة . ٣. د  : المهارات العامة -د
.  
أن يكتسب الطالب القدرة علي استخدام لغة أجنبية        . ٤. د

 .واحدة على األقل للقدرة علي ترجمة وثائق األمم المتحدة
    : محتوي المقرر -٤

ــدد   الموضوع  م عــ
  الساعات

عـــــدد 
  حاضراتالم

ــف بعلــم    ١ التعري
ــة  ــات الدولي العالق
ومصادره ومنـاهج   

  البحث فيه 

١  ٤  

تطـــور تـــاريخ   ٢
العالقات الدولية منذ   
ــصور   ــع الع مطل

  الحديثة 

٢  ٨  

ــدولى   ٣ ــافس ال   ٢  ٨التن
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

وأثره في العالقات    
  الدولية 

توازان القوى فـي      ٤
  القرن التاسع عشر

١  ٤  

فشل التنظيم الدولى     ٥
وقيــام الحــرب  

ــة الع الميـــــ
ــى -١٩١٤األولـ

ــادة ١٩١٨ واعــ
صـياغة العالقـات   

  الدولية
  

٢  ٨  

عصبة األمم كصيغة     ٦
جديدة في التنظـيم    

  الدولى

١  ٤  

فشل عصبة األمـم      ٧
وقيــام الحــرب  
ــة  العالميـــــ

ــة -١٩٣٩الثانيــ
ــادة ١٩٤٥ واعــ

صـياغة العالقـات   
  الدولية

٢  ٨  

األمــم المتحــدة    ٨
كصيغة جديدة فـي    

  التنظيم الدولى

١  ٤  

االقليميـة  المنظمات    ٩
وأثرها في العالقات   

  الدولية 

٢  ٨  

االتجاهــــــات   ١٠
المعاصرة في تشكيل 

١  ٤  
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 

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

 ..ومجتمع مدني

    العالقات الدولية

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

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  اليوجد
  

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

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

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

   %٧٥. ٢.ج
   %١٠٠المجموع 

  :اجع  قائمة الكتب الدراسية والمر-٨
  ال يوجد:                         مذكرات  -أ

: كفر الـدوار  (تاريخ العالقات الدولية    : صالح هريدي   /د :                   كتب ملزمة -ب
  ) .٢٠٠٩مكتبة بستان المعرفة، 

مـشكلة الـدوالر واألزمـة        أحمـد،  يأحمد حـسن   -١ :   كتب مقترحة -جـ
وهيـب مـسيحة    : دية العالمية، مراجعة وتقـديم    االقتصا

 ).١٩٤٩مكتبة النهضة المصرية، : القاهرة(
  عن األمم المتحدة   دبلوماسيأحمد فراج طايع، حديث      -٢
 ).١٩٦٨ ،مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة(
التغيـرات االقتـصادية    : ، القوى العظمى  كينديول   پ -٣

عبـد  : ، ترجمة ٢٠٠٠ – ١٥٠٠ من   العسكريوالصراع  
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

 ).١٩٩٣دار سعاد الصباح، : القاهرة( علوب بالوها
أزمات القـرن  : بيير رنوفان، تاريخ العالقات الدولية     -٤

: القاهرة(جالل يحيى   : ، ترجمة ١٩٤٥ -١٩١٤العشرين  
  ).١٩٧٨،  دار المعارف

، ي وصندوق النقد الدول   يج بوالك، البنك الدول   . ان چ -٥
الدار : القاهرة(م  فايزة حكي : أحمد منيب، مراجعة  : ترجمة

 ).٢٠٠١القومية لالستثمارات الثقافية، 
ون إدلمان سبيرو، سياسات العالقات االقتـصادية        چ -٦

: األردن(سمير حداد   : خالد قاسم، تحرير  : الدولية، ترجمة 
 ).١٩٨٧، األردنيمركز الكتب 

:  المعاصر ي الدول االقتصادي، النظام   يحازم الببالو  -٧
ة الثانية إلى نهاية الحرب الباردة      من نهاية الحرب العالمي   

، مـايو   ٢٥٧سلسلة عـالم المعرفـة، العـدد        : الكويت(
٢٠٠٠.( 

 فيدراسة :  نصف قرنفيحسن نافعة، األمم المتحدة      -٨
سلسلة عـالم   : الكويت (١٩٤٥ منذ   يتطور التنظيم الدول  

 ).١٩٩٥، أكتوبر ٢٠٢المعرفة، العدد 
عشرين، عـصر    القرن ال  فيبراور، العالم   . دانييل ر  -٩

مركز الكتـب   : األردن(م  .د الحروب العالمية والثورات،  
 ).١٩٩٠، األردني

كانتور، السياسة الدوليـة المعاصـرة،      . روبرت د  -١٠
، األردنـي مركز الكتـب    : األردن(أحمد ظاهر   : ترجمة
١٩٨٩.( 

دار : القاهرة(مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية       -١١
 ).١٩٩٠النهضة العربية، 

  
دوريات علمية أو  -د

  الخ... نشرات 
   السياسة الدولية -١
   نشرات األمم المتحدة الدورية -٢
   مجلة مصر والعالم المعاصر -٣
     وقائع تاريخية-٤
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 

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

 ..ومجتمع مدني

 
    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 

H٠٣٤ 
  :اسم المقرر 
 أوربا والتتار

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس / الرابعة

  :التخصص 
  تاريخ وسيط

  -ي        عمل٥٦    نظري : عدد الوحدات الدراسية
  

 
 المالمح العامة والمـؤثرة     التعرف علي   :الهدف العام   . أ  : هدف المقرر -٢

   .لعالقة أوربا بالتتار
 علي تطورات العالقـات     التعرف:األهداف الجزئية   . ب

   .المختلفة بين أوربا والتتار
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

النظريـات  الفكريـة     لـي   ع الطالب   يتعرف  أن  . ١. أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
  .المختلفة  في مجال العالقات بين أوربا والتتار

 الطالب أهم التطورات الحـضارية فـي        يحددأن  . ٢. أ
  ٠المجتمعين األوربي والتتاري 
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

أن يتعرف الطالب علي الظـواهر المختلفـة فـي          . ٣. أ
  ٠المؤثرات المتبادلة بين أوربا والتتار

البحثية الرئيـسية فـي      الطالب الصيغ    يستنتج أن   ٠٥٠أ
  بوالغر مجال تاريخ العالقات بين الشرق

 الطالب المنهج العلمي فـي التفكيـر        يستخدمأن  . ١. ب  : المهارات الذهنية -ب
وطرق االستدالل عند مناقشة قـضية محاولـة أوروبـا          

 ٠تنصير المغول 
 الطالب تشخيص مشكالت فشل أوروبا       يجرب أن. ٢. ب

 .في التحالف مع التتار 
  .  الطالب التفكير الناقد يمارسأن. ٣. ب

ــة  -ج ــارات المهني  المه
  :الخاصة بالمقرر 

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

  ٠باستخدام التكنولوجيا الحديثةالمعلومات 
البيانات التاريخية عن    كم من     الطالب ينشئ أن. ٢. ١. ج
عثات التبشيرية األوروبية الي التتار وأن يعد تقـارير         الب

  ٠عنها 
  :المهارات المهنية الخاصة . ٢. ج
وثائق ومصادر مع   الطالب التعامل    ستطيعأن ي . ١. ٢. ج

  ٠تاريخ العالقات بين أوروبا والتتار 
صـف التـاريخي    و ال يعيد الطالب بنـاء   أن  .  ٢. ٢. ج
  ٠ حداث و وقائع التتار مع غرب أوروباأل
أن يراجع الطالب استخدام النماذج التاريخيـة       . ٣. ٢. ج

  .في التعامل مع ظاهرة االجتياح التتري للشرق األوروبي
أن يقدر الطالب علي استخدام الحاسب اآللي فـي         . ١. د  : المهارات العامة -د

  البحث عن معلومات معرفة الغرب بالتتار   
الجمـاعي  أن يكتسب الطالب القدرة علي العمـل        . ٢. د

 الفريق في البحث عن أسباب حرص أوروبا فـي          وإدارة
  .التحاف مع التتار

يقدر طالب علي توصيل األفكار سواء بصورة       أن  . ٣. د
  .مكتوبة أو شفاهة
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

   عصر الحروب الصليبيةحتى األوربيتطور التاريخ  -١  : محتوي المقرر -٤
   العصور الوسطيأورباالبابوية وازدياد قوتها في  -٢
  ظهور التتار وتوسعاتهم -٣
  عصر جنكيز خان -٤
  توسعات التتار بعد جنكيز خان -٥
  التصاالت بين أوربا والتتار -٦
  مدي نجاح السفارات بين أوربا والتتار -٧
  محاوالت التحالف بين أوربا والتتار -٨

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

اليب التعليم والـتعلم     أس -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  اليوجد
  

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

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

  ٠م١٩٦٠المغول ،القاهرة،:السيد العريني٠د-١ :                   كتب ملزمة -ب
العالقـات الـسياسية بـين المماليـك        :فايد حماد   ٠د-٢

  ٠م١٩٨٤والمغول،القاهرة،
  ٢٠٠١أوربا والتتار،االسكندرية،:محمد الشيخ٠د-١ :   كتب مقترحة -جـ

العالقات بين المغول واربـا وأثرهـا       : عادل هالل ٠د-٢
   ٠م١٩٩٠علي العالم االسالمي،القاهرة،

  ٠مجلة المؤرخ العربي -١دوريات علمية أو  -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 

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

 ..ومجتمع مدني

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

  ٠موقع الوراق  -٥ -
 

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

  

  
  توصيف مقرر دراسي

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

  
  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

H٠٣٥  
  :اسم المقرر 

حضارة الشرق األدنى 
 القديم

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس / الرابعة

  :التخصص 
  -      عملي  ٥٦    نظري : عدد الوحدات الدراسية  اسالميتاريخ 

 
ة  على الجوانب المختلفة لحـضار     التعرف :الهدف العام     : هدف المقرر -٢

   .الشرق األدنى القديم
 على الجوانب اإلدارية ، والسياسية ، والعسكرية        التعرف

ــة ، واالجتماعيــة،  ــة ، والفكريــة ، واألدبي  ، والعلمي
 ، والدينية، والمعمارية ، والفنية في الـشرق         واالقتصادية
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

  .األدنى القديم

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

ــة  أ٢.أ  : المعلومات والمفاهيم -أ ــى التطــورات العلمي ــب عل ــرف الطال ن يتع
واالتجاهات الحديثة التي شهدتها الدراسات التـي دارت        

  .حول حضارة الشرق األدنى القديم
 أن يستنتج الطالب المظـاهر الحـضارية المختلفـة          ٣.أ

  .لحضارة الشرق األدنى القديم
مثـل   بعض العلوم المساعدة      علي عرف الطالب ت أن ي  ٤.أ

  . والعلوم السياسيةعلم الجغرافيا 
الـصيغ البحثيـة الرئيـسية      الطالب علي   عرف  ت أن ي  ٥.أ

   لحضارة الشرق األدنى 
 أن يتعرف الطالب على أخالقيات البحث العلمـي ،          ٦.أ

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

  . دراسة حضارة الشرق األدنى القديماالستدالل في
ها ه تشخيص بعض المشكالت التي يواج      يجرب  أن ٢.ب

دارسي حضارة الشرق األدنى القديم ، وأن يقترح حلول         
  .متنوعة لها

  . أن يمارس الطالب التفكير الناقد بشكل جرئ٣.ب
متنوعة ينتج عنهـا    أسئلة   طرح أن يجرب الطالب     ٤.ب

قررلفت النظر لنقاط بحثية بالم   .  
ــة  -ج ــارات المهني  المه

  :الخاصة بالمقرر 
  :المهارات المهنية المشتركة . ١. ج
جمع وتحليـل واسـتخدام      بين    ينظم الطالب   أن .١.١.ج

المعلومات ذات الصلة بحضارة الشرق األدنى القـديم ،         
  .وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة

اريخيـة التـي    أن يؤلف الطلب بين البيانات الت     . ١.٢.ج
، ويقـوم   . يجمعها عن حضارة الشرق األدنـى القـديم       

  .بتحليلها ، وتقديم تقارير تضم النتائج التي توصل إليها
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

  :المهارات المهنية الخاصة . ٢. ج
 علـى التعامـل مـع       تـه الطالب قدر ينظم  أن  . ١ .٢.ج

المصادر الرئيسية المختلفة والتي يستمد منهـا معلوماتـه      
  .ألدنى القديمعن حضارة الشرق ا

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

  ..المعلومات في مقرر حضارة الشرق األدنى القديم
 الطالب بالعمل في إطار الفريـق حتـى          يدعم   أن. ٢.د

  .يكتسب مهارة العمل الجماعي
 أن يبرز الطالب قدرته علـى التواصـل بـصورة           .٣.د

  .مكتوبة وشفهية
أن يستطيع الطالب التعامل مع المراجـع األجنبيـة         . ٤.د

التي تدور حول مقرر حضارة الشرق األدنى القديم ، بما          
.    يكسبه القدرة على استخدام لغة أجنبية واحدة على األقل

ظيم السياسي واإلداري ، الجيش     التن: حضارة العراق  -١  : محتوي المقرر -٤
 ، العمارة   واآلداب ، العلوم    االجتماعية، القضاء ، الحياة     

  .والفنون
التنظيمات الـسياسية ، واإلداريـة ،       : حضارة إيران  -٢

والعـسكرية ، والفكــر الـديني ، والعلــوم ، واآلداب ،   
  .والعمارة والفنون

ارية التنظيمات السياسية ، واإلد   : حضارة بالد العرب   -٣
  . ، واألحوال الدينية ، والفكرية ، واللغويةواالقتصادية، 
الخصائص المميزة لكل من الحضارة     : حضارة الشام  -٤

  .الفينيقية والحضارة العبرانية
تراث حضارات الشرق األدنى القديم في الحـضارة         -٥

  اإلنسانية
  محاضرات. ١. ٥  : أساليب التعليم والتعلم -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 

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

 ..ومجتمع مدني

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  اليوجد
  

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

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

ـ         -١ :                   كتب ملزمة -ب  ١أحمد سوسة ، تاريخ حضارة وادي الرافدين ، ج
 .١٩٨٠، بغداد ، 

رمضان عبـده ، تـاريخ الـشرق األدنـى القـديم             -٢
 .٢٠٠٤وحضاراته ، القاهرة ، 

سبتينو موسكاتي ، الحضارات الـسامية القديمـة ،          -١ :   كتب مقترحة -جـ
 .١٩٨٦ترجمة السيد يعقوب بكر ، بيروت ، 

صموئيل نوح كريمـر ، الـسومريون ، تـاريخهم           -٢
وحضارتهم ، ترجمة فيصل الـوائلي ، الكويـت ،          

١٩٧٣. 
 .1966عبد الحميد زايد ، الشرق الخالد ، القاهرة ،  -٣
الشرق األدنى القـديم ، مـصر     عبد العزيز صالح ،      -٤

 .٢٠٠٤والعراق ، القاهرة ، 
  

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

مجلة أطالل بالمملكة العربية السعودية ، مجلة االتحاد         -١
العام لآلثاريين العرب بالقاهرة  ، مجلة الدارة بالرياض ،      
مجلة سومر بالعراق ، مجلة العصور بالمملكـة العربيـة       

، مجلة المؤرخ العربي بالقاهرة  ، مجلة عـالم          السعودية  
 جامعة اإلسكندرية ،    –الفكر بالكويت ، مجلة كلية اآلداب       

- جامعة القاهرة ، مجلة كلية اآلداب      –مجلة كلية اآلداب    
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

 جامعة بغداد ، مجلة اليمن الجديد بصنعاء
2- AJA ,ANST , AO ,BASOR , JA , JAOS , JARC 
,JCS , JESHO , JNES , , PSAS , Syria , ZAZ  

 
    التوقيع  أستاذ المادة

  رئيس مجلس القسم العلمي    ماهر أبو السعيد.د
  علي أحمد السيد/ د.أ    

  
  
  

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  واآلثار المصرية واإلسالميةالتاريخ : قسم  

  
  
  

  : بيانات المقرر -١
   :الرمز الكودي

H٠٣٦ 

  :اسم المقرر 
مصر واالمبراطورية 

 الرومانية

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس / الرابعة

  :التخصص 
  اسالميتاريخ 

  -      عملي  ٥٢    نظري : عدد الوحدات الدراسية
  

 
يهدف المقرر إلى توعية الطالب بالمراحـل التاريخيـة            : هدف المقرر -٢

مبراطوري الرومـاني،  الهامة التي تعاقبت على النظام اإل  
كما يهدف إلى توعيتـه بنظـام الحكـم واإلدارة وحـال        

  .المجتمع الروماني في فترة الحكم اإلمبراطوري
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

أن يتعرف الطالب على مصادر التاريخ الروماني        . ١. أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
   االمبراطوري

حل التاريخية الهامـة التـي   أن يحدد الطالب المرا .  ٢. أ
ــاريخ   ــداث التـ ــات أحـ ــي مجريـ ــرت فـ أثـ

  .االمبراطوري الروماني
أن يحدد الطالب فعاليـات األحـداث التاريخيـة         . ١. ب  : المهارات الذهنية -ب

 للمبراطورية الرومانية على اختالفها
أن يربط الطالب أسـباب األحـداث التاريخيـة         . ٢. ب

  بنتائجها
 على اهم العوامل التي ساهمت      أن يستدل الطالب  . ٣. ب

 في تطور التاريخ االمبراطوري الروماني
ــة  -ج ــارات المهني  المه

  :الخاصة بالمقرر 
 أن ينظم الطالب األحـداث التاريخيـة التـي          .١. ١. ج

  تعاقبت على التاريخ اإلمبراطوري الروماني
أن يفترض الطالب النتائج التاريخية من خالل       . ٢. ١. ج

    المتكامل لألحداثالعرض التاريخي 
القدرة على تصور حالة المجتمع الرومـاني فـي         . ١. د  : المهارات العامة -د

  العصر االمبراطوري
 تفهم تطور األحداث من امبراطور آلخـر داخـل          .٢. د

  .إطار التاريخ االمبراطوري الروماني
   مقدمة عن التاريخ الروماني-١  : محتوي المقرر -٤

  للعصر اإلمبراطوري  المصادر التاريخية -٢
   التمهيد إلقامة الجمهورية-٣
   موقعة أكتيوم وفتح مصر وتأسيس اإلمبراطورية-٤
   النظام الرئاسي االمبراطوري-٥
ــالحات   -٦ ــة واإلص ــام اإلداري لإلمبراطوري  النظ

  االجتماعية والدينية
   أباطرة األسرة اليوليوكالودية-٧
   أباطرة األسرة السيفيرية-٨
   قنسطنطين االمبراطور-٩
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

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

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  اليوجد
  

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

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

االمبراطوريـة  :  مصطفي عبـد الحميـد العبـادي         -١ :                   كتب ملزمة -ب
ام االمبراطوري ومـصر الرومانيـة ،       الرومانية ، النظ  

  .٢٠٠٦االسكندرية ، 
 أحمد غانم حافظ، االمبراطورية الرومانية من النشأة        -٢

 .٢٠٠٧إلى االنهيار، االسكندرية ، 
 ,Bury, J., History of the Later Roman Empire, vol. II :   كتب مقترحة -جـ

New York, 1958  
Shotter, D., The Fall of the Roman Republic, London & 
New York, 1994  
Shotter, D., The Fall of the Roman Republic, London & 
New York, 1994.  
Thompson, H., Rome in the Augustan Age, Norman, 
1962  

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

www.jstor.org  
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

 
    التوقيع  أستاذ المادة

  رئيس مجلس القسم العلمي      سماح محمد الصاوي\د
  علي أحمد السيد/ د.أ    

  

  
  توصيف مقرر دراسي

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

  
  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

H٠٣٧ 
  :اسم المقرر 

 تاريخ المغرب األندلس
  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس / الرابعة

  :التخصص 
  -      عملي  ٤٨    نظري : عدد الوحدات الدراسية  تاريخ

 
التعرف على الجوانب المختلفة لتاريخ وحضارة المغرب   : هدف المقرر -٢

  وأفريقيا القديم
  ان يتعرف الطالب على آثار السودان والمغرب القديم

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

أن يتعرف الطالـب علـى التطـورات العلميـة          . ١. أ  :ت والمفاهيم  المعلوما-أ
واالتجاهات الحديثة التي شهدتها الدراسات التـي دارت        

ــديم حــول  ــا الق ــار المغــرب وأفريقي ــاريخ وآث .                                                    ت
أن يتعرف الطالب علي بعض العلـوم المـساعدة         . ٢. أ

  .بتاريخ وآثار المغرب وأفريقيا  ذات الصلة
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

أن يتعرف الطالب علي الصيغ البحثية الرئيـسية        . ٣.  أ
  .لتاريخ وحضارة المغرب وأفريقيا القديم 

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

ا علـي تحديـد بعـض       أن يكون الطالب قـادر    . ٢. ب
المشكالت الخاصة بتاريخ وحضارة المغرب  وأفريقيـا        

  .وأن يقترح حلول متنوعة لهاالقديم 
 األهمية األثرية للبقايـا الماديـة        الطالب أن يحدد . ٣. ب

  .المغرب وأفريقيا القديم ألثار 
أن يمايز الطالب بين آثار المغرب و بـين آثـار      . ٤. ب

  . و التجريب أفريقيا باستخدام المحاكاة
 

ــة  -ج ــارات المهني  المه
  :الخاصة بالمقرر 

أن يميز الطالب بين المصادر األثرية المختلفة       . ١. ٢. ج
  .التي تتضمن تاريخ المغرب وأفريقيا 

ان يعيد الطالب تنظيم وتـصنيف المعطيـات        . ٢. ٢. ج
  .االثرية االولية بموضوعية 

ـ         .٣. ٢. ج ع  أن يستطيع الطالب التعامـل مـع المراج
.           األجنبية التي تدور حول تاريخ وآثار المغرب 

أن يكتسب الطالب مهارات اسـتخدام الحاسـوب        . ١. د  : المهارات العامة -د
والوسائط التكنولوجية في التواصل واإلطالع والبحـث       
عن المعلومات الخاصة بتاريخ وآثار المغرب وأفريقيـا        

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

  .مكتوبة وشفهية 
 أن يصف الطالب بشكل دقيق الخصائص األساسية        .٣. د

  .لتاريخ وآثار المغرب وأفريقيا القديم 
   اقسام تاريخ المغرب القديم ومصادره الرئيسية-١  : محتوي المقرر -٤

   البيئة واالنسان في عصور ما قبل التاريخ-٢
  غرب العصر التاريخي القديم بالم-٣
   تاريخ واثار السودان منذ قيام نباتا حتي سقوط مروي-٤
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 

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

 ..ومجتمع مدني

 تاريخ واثار الحبشة منذ االستيطان السبئي ثـم قيـام           -٥
  دولة اكسوم حتى دخول المسيحية

 عالقات مصر و بونت ساحل الصومال من المصادر         -٦
  المصرية القديمة

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

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  اليوجد
  

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

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

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

   %٧٥. ٢.ج
   %١٠٠المجموع 

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

ـ   , بالد النوبة   :  وولتر إمرى    -١ :                   كتب ملزمة -ب , اب  الهيئة العامة للكت
   .١٩٨٩,القاهرة 

المغرب القديم ، االسكندرية ،     :  محمد بيومي مهران     -٢
١٩٩٨.  

 ١٩٧٦المغرب الكبير ، االسكندرية ،      : رشيد الناضوري    :   كتب مقترحة -جـ
. 

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

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

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

 ..ومجتمع مدني

  اإلسكندرية
JEA , JNES ,  MDAIK , ZÄS  

 
    التوقيع  أستاذ المادة

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

  

  

  
  توصيف مقرر دراسي

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

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

H٠٣٨ 

  :اسم المقرر 
 التاريخ الحديث والمعاصر

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس / الرابعة

  :التخصص 
  -      عملي  ٧٨    نظري : عدد الوحدات الدراسية  التاريخ الحديث والمعاصر

 

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

التعرف علي أهمية مصر للدولة     : األهداف الجزئية   . ب
  .العثمانية والغرب 
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

علي أوضاع مصر من الفتح     عرف الطالب   ت أن ي  .١. أ.   : المعلومات والمفاهيم -أ
  . ١٩٥٢العثماني حتى ثورة يوليو 

 ارتبطت بوقـائع     التي أن يحدد الطالب التطورات   . ٢. أ
 .الفتح العثماني لمصر

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

أن يتعرف الطالب على الصيغ البحثية في تـاريخ         . ٥. أ
 .مصر الحديث  ومناهج البحث وأدوات وأساليب القياس

ومنهـا  المـشكالت   ص  تشخي الطالب   يجرب   أن. ٢. ب  : المهارات الذهنية -ب
الصعوبات التي واجهت محمد علي عند توليه حكم مصر         

 واقتراح حلول مختلفة لها  
أن يستخدم الطالب التفكير الناقـد عنـد دراسـة          . ٣. ب

 .أسباب قيام الثورة العرابية
فـي   األسـئلة البحثيـة    طرحأن يجرب الطالب    . ٤. ب

  .١٩١٩دراسة أوضاع مصر عقب ثورة 

ــارات -ج ــة  المه المهني
  :الخاصة بالمقرر 

أن يؤلف الطالب بين جمع وتحليل واسـتخدام        . ١. ١. ج
المعلومات المختلفة باستخدام تكنولوجيا المعلومات عـن       

  .أسباب تدهور الوجود العثماني في مصر 
أن ينشئ الطالب كم من المعلومات الواقعيـة        . ٢. ١. ج
ارة فـي   التاريخية عن نظم الحكم واإلد    ) الكمية والكيفية (

  .مصر في العصر العثماني وتحليلها و إعداد تقارير عنها
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

  :المهارات المهنية الخاصة . ٢. ج
مـع الوثـائق     الطالـب التعامـل      ستطيعأن ي . ١. ٢. ج

والمصادر التاريخية المتعلقة بتاريخ مـصر الحـديث و         
  .المعاصر

قوائم بأعمال خلفاء محمد     يعيد الطالب بناء  أن  . ٢. ٢. ج
 .علي 

الحاسوب والوسائط  أن يقدر الطالب علي استخدام      . ١. د  :المهارات العامة  -د
التكنولوجية الحديثة فى التواصل واالطالع والبحث فيمـا       

  .يتعلق بمدي نشر وثائق تاريخ مصر الحديث
أن  يكتسب الطالب القدرة علي استخدام لغة أجنبية         .٤. د

يـة  واحدة على األقل للقدرة علي ترجمة وثـائق الخارج        
 .البريطانية

    : محتوي المقرر -٤

ــدد   الموضوع  م عــ
  الساعات

عـــــدد 
  المحاضرات

ــاريخ    ١ ــصادر ت م
ــديث   ــصر الح م
والمعاصر ومدارسه  

  ومناهج دراسته

١  ٦  

ــصر    ٢ ــاع م أوض
الــــــسياسية 
واالقتـــــصادية 
واالجتماعيــة فــي 

١  ٦  



 

 
 

       
    

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

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

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

 

  :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 

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

 ..ومجتمع مدني

  ١٦مطلع القرن 
نظم الحكم واإلدارة     ٣

ــي  ــي مــصر ف ف
  العصر العثماني

١  ٦  

جتمع المـصري   الم  ٤
فــى ظــل الحكــم 

أوضاعه :العثمانى  
ــصادية  االقتـــ

  واالجتماعية 

١  ٦  

ــسية   ٥ ــة الفرن الحمل
على مصر ونتائجها   
الــــــسياسية 
واالقتـــــصادية 
واالجتماعيـــــة 

  والفكرية 

٢  ١٢  

مصر فـى عهـد       ٦
محمد على واالنفتاح  

  على الغرب

٢  ١٢  

مصر فـى عهـد       ٧
خلفاء محمد علـى    
ــى   ــاح عل واالنفت

  الغرب

١  ٦  

ــة   ٨ ــورة العرابي   ٢  ١٢الث
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

واالحــــــتالل 
  البريطانى لمصر 

وتطور ١٩١٩ثورة    ٩
ــة  ــة الوطني الحرك

  ١٩٥٢حتى ثورة 

٢  ١٢  

مصر فـى عهـد       ١٠
الثورة والتحـوالت   
الــــــسياسية 
واالقتـــــصادية 

  واالجتماعية 

١  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 

  اليوجد
  

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

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

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

   %٧٥. ٢.ج



 

 
 

       
    

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

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

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

 

  :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 

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

 ..ومجتمع مدني

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

صالح هريدي، دراسات في تاريخ مصر الحـديث   / د -١ :                   كتب ملزمة -ب
دراسـات اإلنـسانية    دار عـين لل   : القـاهرة (والمعاصر  

  ). ٢٠٠٩واالجتماعية، 
تـاريخ مـصر الحـديث    :  عمر عبد العزيز عمـر       -١ :   كتب مقترحة -جـ

  ١٩٩٥والمعاصر ،اإلسكندرية ،
) ١٨٤٠ -١٨٠٥(تاريخ مصر الحديث :  جالل يحيى -٢

  ١٩٨٢اإلسكندرية ،
تاريخ مصر السياسى من    : أحمد عبد الرحيم مصطفى      -٣

  ١٩٧٦ ، القاهرة، االحتالل إلى المعاهدة
تاريخ مـصر الحـديث والمعاصـر        :ة فاروق أباظ  -٤

 ٢٠٠١،اإلسكندرية ،

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

   مجلة السياسة الدولية-١
   مجلة مصر الحديثة -٢
   مجلة مصر والعالم المعاصر -٣
     مجلة المؤرخ المصرى-٤

 
    التوقيع  أستاذ المادة

   مجلس القسم العلميرئيس    ماهر أبو السعيد.د
  علي أحمد السيد/ د.أ    فايزة محمد ملوك. 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 

الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز 
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 
H٠٣٩ 

  :اسم المقرر 
نصوص تاريخية بلغة 

  ةأوربية حديث
 )تاريخ حديث(

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس / الرابعة

  :التخصص 
  -      عملي  ٥٢    نظري : عدد الوحدات الدراسية  اسالميتاريخ 

 
دراسة موضـوعات تاريخيـة باللغـة       : الهدف العام   . أ  : هدف المقرر -٢

  .االنجليزية 
إكساب الطالب مهـارة التعـرف      : األهداف الجزئية   . ب

  . الكتابة التاريخية باللغة االنجليزية على كيفية
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

موضوعات تاريخية باللغة   عليعرف الطالب   ت أن ي  .١. أ   : المعلومات والمفاهيم -أ
  .األوروبية

كيفية تدوين الجبرتـي لألحـداث      أن يحدد الطالب    . ٢. أ
 .التاريخية 

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

 يستخدم الطالب المنهج العلمي فـي التفكيـر         أن. ١. ب  : المهارات الذهنية -ب
فيما يتعلق بموقف الدول األوروبية من محمد       واالستدالل  

 . علي من حرب المورة
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

 منهـا  المـشكالت تـشخيص    الطالب   يجرب   أن. ٢. ب
 .هزيمة الجيش المصري في نوارين 

أن يمارس الطالب التفكير الناقد من موقف الدولة        . ٣. ب
 .العثمانية من محمد علي بعد انتهاء حرب المورة

ــة  -ج ــارات المهني  المه
  :الخاصة بالمقرر 

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

لومات الحديثة  المعلومات المختلفة باستخدام تكنولوجيا المع    
  .في قراءة وتحليل النصوص 

أن ينشئ الطالب كم من المعلومات الواقعيـة        . ٢. ١. ج
التاريخية عن سياسة الوجود المـصري      ) الكمية والكيفية (

  .في السودان 
  :المهارات المهنية الخاصة . ٢. ج
مع النـصوص    الطالب التعامل    ستطيعأن ي . . ١. ٢. ج

  .األوروبية وتحليلها
لبعض صف التاريخي و اليعيد الطالب بناءأن . ٢. ٢. ج

 .الموضوعات التاريخية بلغات أوروبية
أن يقدر الطالب علـي اسـتخدام التكنولوجيـات         . ١. د  : المهارات العامة -د

 في التواصل واالطالع والبحث فيما يتعلق بموقف        الحديثة
  .محمد علي من الجبرتي

ـ    .٢. د ل الجمـاعي  أن يقوم الطالب باالشتراك فـي العم
 . وإدارة الفريق

    : محتوي المقرر -٤
عدد   الموضوع  م

  الساعات
عدد 

  المحاضرات
التعليق والترجمـة     ١

علـى نـص عبــد   
الرحمن الجبرتـي   

  وعصره

٣  ١٢  

التعليق والترجمـة     ٢
على نـص الفـتح     

٤  ١٦  
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

  المصري للسودان
التعليق والترجمـة     ٣

على نص الثـورة    
  اليونانية

٤  ١٦  

ارين أثر هزيمة نـو    ٤
  على مصر

٢  ٨  
  

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

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  اليوجد
  

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

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

تـاريخ  (نـصوص تاريخيـة    : أحمد عبد العزيز    .  د -١ :                   كتب ملزمة -ب
 ).٢٠٠٩مكتبة بستان المعرفة، : كفر الدوار() حديث

 
، ١٨٤٠ ١٨٠٥مــصر الحــديث :  جــالل يحيــى -١ :   كتب مقترحة -جـ

   .١٩٨٢اإلسكندرية ،
عجائب اآلثار فى التـراجم     :  عبد الرحمن الجبرتى     -٢

   .١٩٩٨واألخبار ، القاهرة 
تـاريخ مـصر الحـديث      : عمر عبد العزيز عمـر      -٣

   .١٩٩٦سكندرية ،، اإل١٩٥٢ -١٥١٧والمعاصر 
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

تاريخ مصر الحـديث والمعاصـر ،       :  فاروق أباظة    -٤
   .٢٠٠٢اإلسكندرية ،

تـاريخ مـصر الحـديث    :  صالح أحمـد هريـدى       -٥
  .٢٠٠٣، القاهرة ،٢والمعاصر ، ج 

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

   مجلة وقائع تاريخية -١
   مجلة السياسة الدولية -٢
   مجلة المؤرخ المصرى-٣
   مجلة آداب السكندري-٤

 
    التوقيع  أستاذ المادة

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

  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  


