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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 

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

 ..ومجتمع مدني

  الثالثةمقررات الفرقة 
  توصيف مقرر دراسي

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

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

H٠٢٠ 
  :اسم المقرر 

تاريخ الشرق األدنى القديم  
  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثالثة 

  :صص التخ
  -      عملي  ٤٨نظري    : عدد الوحدات الدراسية   اآلثار المصرية

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

التعرف علي أهم مظاهر االتصال الحضاري بين العراق        
  .وإيران

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

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

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

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

  .ات تاريخ العراق وإيرانفترة من فتر
أن يحدد الطالب بعض المشكالت العلميـة مـن         . ٢. ب  : المهارات الذهنية -ب

خالل دراسته لتاريخ العراق وإيـران واقتـراح حلـول          
 .مختلفة لها
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

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

 ..ومجتمع مدني

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

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

  .التحليل األثري
ــة  -ج ــارات المهني  المه

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

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

  .ل من العراق وايرانالمتعلقة بك
أن يخطط الطالب لتعلم أكثر من لغة لالطالع علي         . ٣. ٢. ج

  .المؤلفات األثرية المكتوبة حديثًا عن تاريخ العراق وإيران
أن يكون الطالب قادرا علي استخدام الحاسب اآللي        . ١. د  : المهارات العامة -د

وتكنولوجيا المعلومات في التواصل واالطالع والبحـث       
  .تاريخ العراق وإيرانعن 

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

أن يكون الطالب قـادرا علـي قـراءة وترجمـة           . ٣. د
النصوص المكتوبة بلغة أجنبية أو أكثر عن تاريخ العراق         

  .وإيران
   عصر ما قبل سرجون-١  : محتوي المقرر -٤

   العصر االكدي-٢
  ري الحديث العصر السوم-٣
   العصر البابلي القديم-٤
   تشريعات والقوانين العراقية-٥
  )المملكة الكلدانية( العهد البابلي األخير -٦
   األشوريون-٧
   مصادر دراسة تاريخ إيران القديم-٨
  م. إيران في األلف الثالث ق-٩

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

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

 ..ومجتمع مدني

  .االسكندر

  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

  حريرياالمتحان الت.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

تاريخ العراق وإيران واسيا الصغرى ،      : احمد أمين سليم     :                   زمةكتب مل -ب
 .١٩٩٧دار النهضة العربية ، 

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

 أسـيا الـصغرى ، دار    -يران إ –العراق  , الجزء الثاني   
  .المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

ASAE , BIFAO , JARC , JEA , JNES ,  MDAIK , ZÄS  
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

 
    التوقيع  أستاذ المادة

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

  

  

  
  توصيف مقرر دراسي

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

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

H٠٢١ 

  :اسم المقرر 
تاریخ مصر في العصر   

 البطلمي

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  تاريخ

  -      عملي  ٥٢    نظري : عدد الوحدات الدراسية
  

 
يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بأهم األحداث التاريخية          : هدف المقرر -٢

الهلينستية ودراسة الخلفية الحـضارية لمـصر والعـالم         
الهلينستي وكذلك دراسة الـسمات األساسـية للمراحـل         

  .التاريخية لهذا العصر ومظاهره الحضارية 
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

أن يعرف الطالب الخلفيـة الحـضارية للتـاريخ         . ١. أ  :لمعلومات والمفاهيم  ا-أ
  .الهلينستي 

  .أن يميز الطالب مصادر التاريخ الهلينستي . ٢.أ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

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

 ..ومجتمع مدني

  .أن يحدد الطالب أسماء الحكام وألقابهم . ٣.أ
  .أن يشرح السمات الحضارية للتاريخ الهلينستي . ٤.أ

الطالب فعاليات األحداث التاريخية على     أن يحدد   .  ١. ب  : المهارات الذهنية -ب
  . اختالفها

أن يربط الطالب أسـباب األحـداث التاريخيـة         . ٢. ب
  .بنتائجها 

ــة  -ج ــارات المهني  المه
  :الخاصة بالمقرر 

أن يربط الطالب أسباب األحـداث التاريخيـة        . ١. ٢. ج
  بنتائجها

الـضعف والقـوة    . أن يبرز الطالب مظاهر     . ٢. ٢. ج
  .يخ البطلمي لمراحل التار

أن يحكم الطالب علـى التحليـل التـاريخي         . ٣. ٢. ج
  .لألحداث 

  
  أن يبرز الطالب تصوره لحالة المجتمع الهلينستي. ١. د  : المهارات العامة -د

 أن يفاضل بين التحليالت التاريخية لمختلف مراحل       .٢. د
   .التاريخ الهلينستي 

   بالد اليونان والشرق-١  : محتوي المقرر -٤
   مقدونيه واالسكندر-٢
   الناحية العسكرية-٣
   الناحية االقتصادية-٤
   التدخل الروماني في السياسة البطلمية-٥
   عهد كليوباترا السابعة-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

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

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

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

 ..ومجتمع مدني

  : 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

دراسـات فـي العـصر     : لطفي عبد الوهاب يحيي     . د.أ :                   كتب ملزمة -ب
  .٢٠١٠الهلينستي ، االسكندرية ، 

 .,H.Breasted, History of the Ancient Times, Boston. :   كتب مقترحة -جـ
J.B.Bury, A History of Greece, Hampshire, 1993.  

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

J.H.S - J.R.S  

 
    التوقيع  أستاذ المادة

  رئيس مجلس القسم العلمي       حنان خميس الشافعي. 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 

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

 ..ومجتمع مدني

  
  توصيف مقرر دراسي

دمنهور: أكاديمية / جامعة   
اآلداب : معهد / كلية   
  ةواآلثار المصرية واإلسالميالتاريخ : قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

H٠٢٢ 
  :اسم المقرر 

  االيوبين والمماليكتاريخ
  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  -      عملي  ٨٤نظري    : عدد الوحدات الدراسية   اسالميتاريخ 

 
  ولهذا أهمية كبيـرة علـي       اإلسالمية تاريخ مصر دراسة    : هدف المقرر -٢

  المستولى المحلي والقومي
  أن يفهم الطالب ويتعلم من الدروس التاريخ

 يستطيع أن يعي تحصيل وتحليل واسـتنتاج معلومـات         
  مهمة عن تاريخ وحضارة مصر اإلسالمية 

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

أن يتعرف الطالب النظريات العلمية فـي مجـال         . ١. أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
 وفي قراءة تاريخ األيوبيين والمماليك بصورة       التخصص
  صحيحة

أن يحدد الطالب التطورات العلمية واالتجاهـات       .  ٢. أ
 الحديثة في دراسة تاريخ األيوبيين والمماليك

الظواهر والمؤثرات المختلفـة    بين   الطالب   يميزأن  .٣. أ
 وأيـضا في مجال التاريخ السياسي لصالح الدين وخلفائه       

  .األولي دولة المماليك
عرف الطالب العلوم المساعدة كعلم الجغرافيا      تأن ي . ٤. أ

 سواء كانت اجتماعية    تخصصهوالفلسفة التي تخدم مجال     
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

  أو إنسانية أم طبيعية
 يستخدم الطالب المنهج العلمي فـي التفكيـر         أن. ١. ب  : المهارات الذهنية -ب

واالستدالل لتنمية القدرة على الدراسة و المقارنـة فـي          
 . في التعامل مع الصليبييناأليوبيين تراتيجيةإس
المشكالت والقـضايا   تشخيص   الطالب   يجرب أن. ٢. ب

العلمية الشائكة في تاريخ المماليك وبني قالوون واقتراح        
 .الحلول لها 

 .التفكير الناقد   الطالبيمارس أن . ٣. ب
األسئلة البحثيـة فـي     طرح   الطالب   يمارس  أن  . ٤. ب

  .تعلقة بتاريخ األيوبيين والمماليكقضايا سياسية م
ــة  -ج ــارات المهني  المه

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

ولوجيـا المعلومـات    نالمعلومات المختلفة من خـالل تك     
  .الحديثة 

 البيانـات الواقعيـة   كم مـن      الطالب ينشئ أن. ٢. ١. ج
 تقارير عنها    إعداد  والتاريخية وتحليلها و   والكيفيةوالكميه  

  الفواطم    تتضمن عصر الوالة و
أن يقدر الطالب علـي اسـتخدام التكنولوجيـات         . ١. د  : المهارات العامة -د

فـي التواصـل واالطـالع    )الحاسوب والوسائط   (الحديثة
والبحث عن المعلومات من خالل البحث عن المـصادر         

  . والمماليكأليوبيينلالحديثة 
 أن يكتسب الطالب القدرة علي العمل الجمـاعي و        .٢. د

   الفريق من خالل موضوعات بني قالوونإدارة
 أوأن يقدر الطالب علي التواصل بصورة مكتوبـة         .٣. د

   من خالل ما تعلمه في تاريخ األيوبيين والمماليكشفاهة
دة أن يكتسب الطالب القدرة علي استخدام لغة واح       . ٤. د

علي األقل لقراءة المـصادر التاريخيـة األجنبيـة فـي           
   .موضوع الحمالت الصليبية علي المشرق
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

  قيام دولة المماليك الثانية عماد الدين زنكي -١  : محتوي المقرر -٤
  صالح الدين ونور الدين محمود -٢
  األيوبيةقيام الدولة  -٣
  السياسة الخارجية لصالح الدين -٤
  صليبية الثالثةحطين والحملة ال -٥
  األيوبيالسلطان العادل  -٦
  السلطان الكامل محمد -٧
  أيوبالصالح نجم الدين  -٨
  األوليقيام دولة المماليك  -٩

  األوليالسياسة الداخلية لدولة المماليك  -١٠
 األوليالسياسة الخارجية لدولة المماليك  -١١
  

  محاضرات. ١. ٥  : أساليب التعليم والتعلم -٥
  عة بحثقا. ٢. ٥
  عمل أبحاث. ٣. ٥

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 
  ال يوجد 

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

  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
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

تاريخ :  د مرجونة إبراهيم محم / د  و أحمد مختار العبادي  /ا د  :                   كتب ملزمة -ب
  .٢٠١٠دمنهور ، مكتبة اقرأ ، ، األيوبيين والمماليك

قيام دوله المماليك االولي في مصر    :احمد مختار العبادي   - :   كتب مقترحة -جـ
  . ١٩٦٩، بيروت ، دار النهضه العربيه ، والشام

 : السيد عبد العزيز سالم،سحر السيد عبد العزيـز سـالم         -
،  مؤسسه شـباب الجامعـه     ، والمماليكتاريخ االيوبيين   

  .١٩٩٢، االسكنديه
 ، قيام دوله المماليك الثانيـه     : حكيم امين مصطفي زياده    -

 القـاهره  ، دار الكتـاب العربـي     ، تقديم مصطفي زياده  
،١٩٨٦.  

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

  دورية االنسانيات
  المؤرخ المصري

 
    التوقيع  أستاذ المادة

  رئيس مجلس القسم العلمي    راهيم مرجونةإب.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 

راقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ال
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 

H٠٢٣  
  :اسم المقرر 

 األقصىریخ الشرق تا
 معاصر والالحدیث

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
التاريخ الحديث 

  والمعاصر
  -      عملي  ٥٦    نظري : عدد الوحدات الدراسية

  
 

معرفة التطورات التـي طـرأت علـى    : الهدف العام  . أ  : هدف المقرر -٢
  .شعوب الشرق األقصى 

شعوب االستفادة من تاريخ تلك ال    : األهداف الجزئية   . ب
   .للمستقبل وخاصة الصين واليابان

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

أن يتعرف الطالب علي دراسة النظريات والمدارس . ١. أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
  .الفكرية في تاريخ الشرق األقصى  الحديث 

التطورات واالتجاهات التي ألمت    أن يحدد الطالب    . ٢. أ
 .بتاريخ الصين الحديث 

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

أن يتعرف الطالب على الصيغ البحثية في تـاريخ         . ٥. أ
   . ومناهج البحث وأدوات وأساليب القياساإندونيسي
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

 يستخدم الطالب المنهج العلمي فـي التفكيـر         أن. ١. ب  : المهارات الذهنية -ب
 أوضاع الصين عقـب حـرب األفيـون         عنواالستدالل  

 .   الثانية
 ومنهـا   المـشكالت تشخيص   الطالب   يجرب   أن. ٢. ب

وضع اليابان بعد الحرب العالمية الثانية واقتراح حلـول         
 .  مختلفة لها

 .أن يستخدم الطالب التفكير الناقد. ٣. ب
أن يمارس  الطالب طرح  أسئلة بحثية في مجال          . ٤. ب

  .تاريخ الشرق القصي 
 

ــة  -ج ــارات المهني  المه
  :الخاصة بالمقرر 

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

المعلومات المختلفة باستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة      
  .في تاريخ منطقة جنوب شرق أسيا

 أن ينشئ الطالب كم من المعلومات الواقعيـة       . ٢. ١. ج
عن تاريخ ماليزيـا وبورمـا الحـديث        ) الكمية والكيفية (

  .والمعاصر وتحليلها و إعداد تقارير عنها 
  :المهارات المهنية الخاصة . ٢. ج
 مـع الوثـائق      الطالـب التعامـل    ستطيعأن ي . ١. ٢. ج

  .والمصادر التاريخية المختلفة لتاريخ الصين الحديث 
ريخي التـا صـف  و اليعيد الطالـب بنـاء    أن  . ٢. ٢. ج

 .األحداث التي أدت إلي تقدم الصين 
الحاسوب والوسائط  أن يقدر الطالب علي استخدام      .  ١. د  : المهارات العامة -د

التكنولوجية الحديثة في التواصل واالطالع والبحث فيمـا       
  .يتعلق بتطور تاريخ الشرق األقصى الحديث و المعاصر

و أن يدعم الطالب التواصـل بـصورة مكتوبـة أ         . ٣. د
  . شفاهة

أن  يكتسب الطالب القدرة علي استخدام لغة أجنبية         .٤. د
 .واحدة على األقل للقدرة علي ترجمة النصوص
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

    : محتوي المقرر -٤
عدد   الموضوع  م

  الساعات
عدد 

  المحاضرات
تاريخ الصين   ١

  الحديث والمعاصر
٢  ٨  

تاريخ اليابان   ٢
  صر الحديث والمع

٣  ١٢  

تاريخ الفلبين   ٣
  والمعاصرالحديث 

١  ٤  

تاريخ إندونيسيا   ٤
  الحديث والمعاصر 

٢  ٨  

تاريخ ماليزيا   ٥
وبورما الحديث 

  والمعاصر 

٣  ١٢  

دور الشرق   ٦
األقصى في تقدم 

  الغرب

٢  ٨  

  
  محاضرات. ١. ٥  : أساليب التعليم والتعلم -٥

  قاعة بحث. ٢. ٥
  عمل أبحاث. ٣. ٥

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدر ــالب ذوي الق ات للط

  :المحدودة 

  يوجدال
  

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

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

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

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

 ..ومجتمع مدني

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

تاريخ الشرق األقـصى الحـديث   : صالح هريدي  / د -١ :                   كتب ملزمة -ب
  ). ٢٠٠٩مكتبة بستان المعرفة، : كفر الدوار(والمعاصر 

  .١٩٦٦آسيا والسيطرة الغربية ، القاهرة ،: بانيكار -١ :   كتب مقترحة -جـ
) الصين واليابـان    ( األقصى    فوزى درويش الشرق   -٢

  .١٩٩٤طنطا 
الـشرق األقـصى ، بـستان       :  صالح أحمد هريدى     -٣

   .٢٠٠٨المعرفة ، كفر الدوار، 
الشرق األقصى الحديث والمعاصر ،      : ة فاروق أباظ  -٤

   .١٩٩٧االسكندرية ، 
تاريخ الشرق األقصى ، طنطـا ،       :  فوزى المصرى    -٥

١٩٩٤.  
دوريات علمية أو  -د

  الخ. ..نشرات 
  السياسة الدولية -١
   مجلة معهد الدراسات االسيوية -٢
   مجلة آداب القاهرة -٣
    مجلة وقائع تاريخية-٤

 
    التوقيع  أستاذ المادة

  رئيس مجلس القسم العلمي    محمد رفعت اإلمام/ 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 

راقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ال
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 

H٠٢٤ 
  :اسم المقرر 

       التاریخ األمریكي
  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
التاريخ الحديث 

  والمعاصر
  -      عملي  ٥٦    نظري : عدد الوحدات الدراسية

  
 

معرفة تطور التاريخ األمريكي وكيـف      : الهدف العام   . أ  :ف المقرر  هد-٢
  .أصبحت دوله ذات مكانة مرموقة 

االستفادة من تجربـة الواليـات      : األهداف الجزئية   . ب
  .المتحدة وكيف صارت دولة عظمى 

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

ظريـات والمـدارس    أن يتعرف الطالب علـي الن     . ١. أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
  الفكرية في التاريخ األمريكي

التطورات واالتجاهات التي ألمت    أن يحدد الطالب    . ٢. أ
 بأمريكا عقب حرب االستقالل 

أن يتعرف الطالب على العلوم ذات الـصلة كعلـم          . ٤. أ
 .الجغرافيا و العلوم السياسية 

أن يتعرف الطالب على الصيغ البحثية في التاريخ        . ٥. أ
 .كي  ومناهج البحث وأدوات وأساليب القياساألمري

أن يستنتج  الطالب أخالقيات البحث العلمـي عنـد          .٦. أ
  .دراسته للتاريخ األمريكي 
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

 يستخدم الطالب المنهج العلمي فـي التفكيـر         أن. ١. ب  : المهارات الذهنية -ب
 .  عند دراسة الثورات في أمريكا الجنوبيةواالستدالل 

 ومنهـا   المـشكالت تشخيص  لب   الطا يجرب   أن. ٢. ب
طبيعة العالقة بين الشمال و الجنوب األمريكي  واقتـراح   

 حلول مختلفة لها  
أن يستخدم الطالب التفكير الناقـد فـي معالجـة          . ٣. ب

  .أسباب الحرب األهلية األمريكية
ــة  -ج ــارات المهني  المه

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

المعلومات المختلفة باستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة      
في أوضاع الواليات المتحدة عقب الحرب العالمية األولي        

.  
أن ينشئ الطالب كم من المعلومات الواقعيـة        . ٢. ١. ج
التاريخية عن أوضـاع أمريكـا عقـب    ) الكمية والكيفية (

  ية الثانية وتحليلها و إعداد تقارير عنهاالحرب العالم
  :المهارات المهنية الخاصة . ٢. ج
أن يستطيع الطالـب التعامـل مـع الوثـائق          . ١. ٢. ج

والمصادر التاريخية المختلفة للواليـات المتحـدة أثتـاء         
  .الحرب العالمية الولي و الثانية

التـاريخي  صـف  و اليعيد الطالب بنـاء   أن  . . ٢. ٢. ج
  .ق الواليات المتحدة ألسباب تفو

أن يراجع الطالب استخدام النماذج التاريخيـة       . ٣. ٢. ج
في التعامل مع طبيعة العالقة بـين الواليـات المتحـدة           

  .   وإنجلترا قبل و بعد حرب االستقالل
أن يدعم الطالب اسـتخدام إمكانـات الحاسـوب         . ١. د  : المهارات العامة -د

 التواصـل واالطـالع     والوسائط التكنولوجية الحديثة في   
والبحث فيما يتعلق بعالقة الواليات المتحدة بالعالم العربي        

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

  وإدارة الفريق 
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

أن يقدر الطالب علي توصيل األفكـار بـصورة         . ٣. د
  .مكتوبة أو شفاهة 

أن  يكتسب الطالب القـدرة      .٤. د
حـدة  علي استخدام لغة أجنبيـة وا     

على األقل للقدرة علـي ترجمـة       
  .النصوص

    : محتوي المقرر -٤

عدد   الموضوع
  المحاضرة  الساعات

كولومبس والطريق إلى العـالم   
  .  الجديد

١  ٤  

بدايات تكـوين المـستعمرات     
  .  البريطانية في العالم الجديد

١  ٤  

تبلور شخـصية المـستعمرات     
  .  ة في أمريكا البريطان

١  ٤  

  ١  ٤  . يات المتحدةاستقالل الوال
نمو الواليات المتحدة والتوسع    

  .  غرباً
١  ٤  

  ١  ٤  .الحرب األهلية األمريكية

  ٢  ٨  .الكساد االقتصادي الكبير

الواليات المتحـدة والحـربين     
  .العالميتين

٢  ٨  

عالقة الواليات المتحدة بـدول     
  .األمريكتين

١  ٤  

حـدة والمـصالح     الواليات الم 
  .  ألوسطالبترولية في الشرق ا

٢  ٨  
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

الواليــات المتحــدة ودعمهــا 
  .  إسرائيل

١  ٤  
  

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

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  يوجدال
  

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

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

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

كفر  ( دراسات فى التاريخ األمريكى    ي،  صالح هريد . د١ :                   كتب ملزمة -ب
     ).٢٠٠٩مكتبة بستان المعرفة، :  الدوار

 عبد العزيز سليمان نوار، و عبـد المجيـد نعنعـي،           -١ :   كتب مقترحة -جـ
دار : بيـروت (تاريخ الواليات المتحدة األمريكية الحديث      

 ).١٩٧٣النهضة العربية، 
ألمريكـى   جمال محمود حجر، دراسات في التاريخ ا       -٢
 ).٢٠٠٥دار المعرفة الجامعية، : اإلسكندرية(
 عمر عبد العزيز عمر، التاريخ األوربى و األمريكى         -٣

 ). ت.دار المعرفة الجامعية، د: اإلسكندرية(الحديث 
 آلن نفنز، وهنري ستيل كـومجر، مـوجز تـاريخ           -٤

: القاهرة(محمد بدر الدين خليل : الواليات المتحدة، ترجمة 
 ).١٩٩٠لية للنشر والتوزيع، الدار الدو
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

التجربة الوطنيـة،   : بورستن، األمريكيون .  دانيل جي  -٥
مركـز الكتـب    : عمان(فاروق منصور   : تدقيق وتحرير 

 ).١٩٩٣األردني، 
 ديوون لوكارد، الفدرالية األمريكية، ترجمة لجنة من        -٦

 ).١٩٦٩دار اآلفاق الجديدة، : بيروت(األساتذة الجامعيين 
ن، الحلم والتاريخ، أو مئتا عام من تاريخ         كلود جوليا  -٧

دار طالس للدراسات  : دمشق(أمريكا، ترجمة نخلة كالس     
  ).١٩٨٩والترجمة والنشر، 

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

   مجلة السياسة الدولية-١
   مجلة مصر والعالم المعاصر-٢
   مجلة وقائع تاريخية-٣
   اصدارات المركز الثقافى االمريكى-٤
  . مواقع اليكترونية-٥

 
    التوقيع  أستاذ المادة

  رئيس مجلس القسم العلمي    فايزة محمد ملوك /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 

راقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ال
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
  :ودي الرمز الك

H٠٢٥ 

  :اسم المقرر 
حضارة أوربا في العصور 

 الوسطي ونظمها

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  -      عملي  ٥٦    نظري : عدد الوحدات الدراسية  تاريخ وسيط

 
النظم الحـضارية والـنظم     التعرف علي   :الهدف العام   . أ  : هدف المقرر -٢

  ٠ الوسطي  العصورألوربااإلقطاعية 
 علـي مالمـح وأنمـاط       التعرف:األهداف الجزئية   . ب

  ٠ ونظم العمارة في العصور الوسطياألوربيةالحضارة 
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 المدارس الفكرية المختلفـة   عليالطالب يتعرف  أن. ١. أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
ارة  في مجال  حض    اإلقطاعيو النظم الناجمة عن النظام      

  ٠أوربا العصور الوسطي  
 الطالب أهم التطورات الحـضارية فـي        حددأن ي . ٢. أ

  ٠النظام الكنسي 
الطالب الظواهر المختلفة في الحـضارة      فسر  أن ي . ٣. أ

  ٠األوربية الوسيطة
  أن يتعرف الطالب علي الصيغ البحثية الرئيـسية          ٠٥٠أ

 في مجال الصراع بين الدولة و        أدواته ومناهج البحث و  
  .الكنيسة
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

 الطالب المنهج العلمي فـي التفكيـر        ستخدمأن ي . ١. ب  : المهارات الذهنية -ب
وطرق االستدالل عند مناقشة موضوع تتطور التعليم في        

 ٠المجتمع األوروبي الوسيط 
الطالب تشخيص المشكالت التاريخيـة      يجرب   أن. ٢. ب

  ٠يقترح حلول مقترحه لهاالتي عانت منها أوروبا وان 
  .  الطالب التفكير الناقد يمارسأن. ٣. ب
 األسئلة البحثية  في مجال طرحأن يجرب الطالب . ٤. ب

 .التاريخ الحضاري في أوروبا 
ــة  -ج ــارات المهني  المه

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

 في مجال نمـو األفكـار       ٠باستخدام التكنولوجيا الحديثة  
  .الحديثة وصراع القوميات في أوروبا

البيانات التاريخية عن    كم من     الطالب ينشئ أن. ٢. ١. ج
  ٠نشاط القوى األوروبية المختلفة وان يعد تقارير عنها 

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

  .والمصادر التاريخية في مجال اإلقطاع
 صـف التـاريخي   و ال يعيد الطالب بنـاء   أن  .  ٢. ٢. ج

  .لموضوعات نشأة وتطور الحضارات األوروبية الوسيطة
 أن يراجع الطالب استخدام النماذج التاريخيـة      . ٣. ٢. ج

  ٠في التعامل مع ظاهرة نشأة الجامعات
في البحث  الحاسوب أن يقدر الطالب علي استخدام . ١ .د  : المهارات العامة -د

  ٠عن المعلومات في مجال النظم الحضارية المختلفة 
أن يكتسب الطالب القدرة علي العمـل الجمـاعي         . ٢. د

 الفريق في المقارنة بـين األوضـاع الحـضارية          وإدارة
  .المختلفة

يقدر طالب علي توصيل األفكار سواء بصورة       أن  . ٣. د
  .و شفاهةمكتوبة أ

  الحضارة الكارولنجية -١  : محتوي المقرر -٤
  النظم االدارية -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 

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

 ..ومجتمع مدني

  النظام االقطاعي -٣
  الكنيسصة والنظام الديني  -٤
  الحركة الدستورية في أنجلترا -٥
  االحوال االقتصادية  -٦
  الفنون الزخرفية والصناعة  -٧
  نهضة القرن الثاني عشر -٨
  العمارة -٩

  التربية والتعليم -١٠
  الحياة االجتماعية -١١
  محاكم التفتيش -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 

  يوجدال
  

  : تقويم الطالب -٧
  ن الشفوي  االمتحا.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

حضارة اوربـا فـي  العـصور         : محمود عمران ٠د-١ :                   كتب ملزمة -ب
  ٠م٢٠٠٠االسكندرية ، ، الوسطي
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

عالم العصور الوسطي في الـنظم       :جوزيف نسيم   ٠د-٢
  ٠م١٩٨٠االسكندرية، ، والحضارة

سطي حضارة أوربا في العصور الو:  سعيد عاشور٠د-١ :   كتب مقترحة -جـ
  ٠م١٩٨٧القاهرة ، ،
النظم والحضارة االوربية في     : السيد الباز العريني  ٠د-٢

  ٠م١٩٦٣، القاهرة ، العصور 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

  ٠موقع الوراق  -٥ -
 

    التوقيع  أستاذ المادة
  رئيس مجلس القسم العلمي      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 

راقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ال
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
  :كودي الرمز ال

H٠٢٦ 
  :اسم المقرر 

 اريخ الدولة العباسيةت
  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  تاريخ

  -      عملي  ٥٦    نظري : عدد الوحدات الدراسية
  

 
دراسة فترة مهمة من التاريخ اإلسالمي      : الهدف العام   . أ  : هدف المقرر -٢

هرت حـضاريا   تعرض فيها العالم اإلسالمي لخالفة ازد     
  .                                     وسياسيا 

ـ التعرف علي التاريخ السياسي والحـضاري للدولـة         
  .العباسية 

تحـصيل وتحليـل واسـتنتاج      : األهداف الجزئيـة    . ب
   .معلومات مهمة عن تاريخ وحضارة الدولة العباسية

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

  ال يوجد  :يم  المعلومات والمفاه-أ
 يستخدم الطالب المنهج العلمي فـي التفكيـر         أن. ١. ب  : المهارات الذهنية -ب

واالستدالل لتنمية القدرة على الدراسة و المقارنـة عـن          
                                                سياسة العباسيين الخارجية مع الروم

لقضايا المشكالت وا تشخيص   الطالب   يجرب   أن. ٢. ب
العلمية الشائكة في تاريخ الدولة العباسية عصر العباسـي         
الثاني والثالث والرابع وسيطرة الفرس والترك واقتـراح        
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

الحلول لها بحيث إذا أعطى الطالب نصا فبإمكانه التميـز       
  .    بين الحقائق والفرضيات فيه

 . الطالب التفكير الناقد  يمارسأن. ٣. ب
 األسـئلة البحثيـة فـي       طرح الطالب   يمارسأن  . ٤. ب

 .                                      قضايا سياسية متعلقة بتاريخ الدولة العباسية
ــة  -ج ــارات المهني  المه

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

 المعلومـات  تكنولوجيـا   المعلومات المختلفة من خـالل      
طي الطالـب نـصا تاريخيـا الفكـر         ع إذاالحديثة بحث   

السياسي والحضاري في عهد المامون فأنه يستطيع تحليله        
   .وتحديد فرضياته

البيانـات الواقعيـة    كم مـن      الطالب ينشئ أن. ٢. ١. ج
 والتاريخية وتحليلهـا عـن الحركـات        والكيفيةوالكميه  

   تقارير عنها  إعدادالسياسية وحركات الزندقة و
  :نية الخاصة المهارات المه. ٢. ج
التعامـل مـع الوثـائق      الطالـب    ستطيعأن ي . ١. ٢. ج

  .األولوالمصادر التاريخية المختلفة في العصر العباسي 
صـف التـاريخي   و اليعيد الطالـب بنـاء    أن  . ٢. ٢. ج

من خالل مناظرات   .لإلحداث والوقائع التاريخية وتحليلها   
   .تاريخية عن العصر العباسي الثاني

 الطالب استخدام النماذج التاريخية في     أن يراجع .٣. ٢. ج
التعامل مع الظواهر المختلفـة  مثـل سياسـة المهـدي            

  .           والرشيد والمعتصم مع الدولة البيزنطية 
أن يقدر الطالب علـي اسـتخدام التكنولوجيـات         . ١. د  : المهارات العامة -د

فـي التواصـل واالطـالع    )الحاسوب والوسائط   (الحديثة
   . المعلومات الدولة العباسيةوالبحث عن

 أن يكتسب الطالب القدرة علي العمل الجمـاعي و        .٢. د
 الفريق من خالل مناظرات تاريخية حـول سياسـة    إدارة

   . علي المجتمعوأثرهاالعباسيين الداخلية والخارجية 
 أوأن يقدر الطالب علي التواصل بصورة مكتوبـة         .٣. د

   .دولة العباسية من خالل ما تعلمه في تاريخ الشفاهة
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

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

   . مع العباسيينبيزنطة
  الدعوة العباسية -١  : محتوي المقرر -٤

  قيام الدولة العباسية -٢
   األولالعصر العباسي  -٣
 عباسي العصر ال السياسة الداخلية -٤
 السياسة الخارجية في العصر العباسي األول -٥
  العصر العباسي الثاني -٦
 العصر العباسي الثاني السياسة الداخلية -٧
  السياسة الخارجية في العصر العباسي الثاني -٨
  العصر العباسي الثالث -٩

  العصر العباسي الرابع -١٠
  مميزات الدولة العباسية -١١
  المالمح الحضارية -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 

  يوجدال
  

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

  االمتحان التحريري.٢.أ
   السابع األسبوع .١.ب:                   قيت  التو-ب

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

   %٧٥. ٢.ج
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

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

 ..ومجتمع مدني

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

:  إبراهيم محمـد مرجونـة    / د  و أحمد مختار العبادي  /ا د            :         كتب ملزمة -ب
   . م٢٠١٠دمنهور ، مكتبة اقرأ ، ، تاريخ الدولة العباسية

 ، في التاريخ العباس والفاطمي : احمد مختار العبادي -١ :   كتب مقترحة -جـ
 .١٩٧١، ، بيروت دار النهضه

 ، ولالعـصر العباسـي اال     : السيد عبد العزيز سالم    -٢
  .االسكندريه ، مؤسسه شباب الجامعه

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

  دورية االنسانيات
  المؤرخ المصري

 
    التوقيع  أستاذ المادة

  رئيس مجلس القسم العلمي    احمد الجمال.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 

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

 ..ومجتمع مدني

  
  توصيف مقرر دراسي

دمنهور: أكاديمية / جامعة   
داب اآل: معهد / كلية   
  واآلثار المصرية واإلسالميةالتاريخ : قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

H٠٢٧ 

  :اسم المقرر 
تاريخ أوربا في القرنين 

١٩/٢٠ 

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  -       عملي٥٦نظري    : عدد الوحدات الدراسية   تاريخ

الوقوف على معالم تاريخ أوربـا فـى        : ف العام   الهد. أ  : هدف المقرر -٢
   .١٩/٢٠القرنين 

 فـئ دور القوميات   التعرف علي   : األهداف الجزئية   . ب
   .تطور ونشأة الدول الكبرى

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

نظريات أسباب قيام الثورة    علي  عرف الطالب   تأن ي . ١. أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
  .الفرنسية 

 أن يحدد الطالب التطورات التي مرت بها أوروبـا         .٢. أ
 .أثناء حروب نابليون

أن يتعرف الطالب على الصيغ البحثية في تـاريخ         . ٥. أ
أوروبا قبل وبعد الحرب العالمية األولي  ومناهج البحث         

 .وأدوات وأساليب القياس
كيـر   يستخدم الطالب المنهج العلمي فـي التف        أن .١. ب  : المهارات الذهنية -ب

 أسباب تفوق فرنسا العسكري في   عند دراسته   واالستدالل  
 .  عهد نابليون

المـشكالت ومنهـا    تشخيص   الطالب   يجرب   أن. 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 

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

 ..ومجتمع مدني

 .أسباب سقوط نابليون  
أن يستخدم الطالب التفكير الناقد في أسباب قيـام         . ٣. ب

 الوحدتين اإليطالية واأللمانية 
يـة  فـي    األسـئلة البحث طرحأن يجرب الطالب    . ٤. ب

 أسباب قيام الحرب العالمية األولي  
ــة  -ج ــارات المهني  المه

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

المعلومات المختلفة باستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة      
  .انيةفي أوضاع أوروبا قبل الحرب العالمية الث

أن ينشئ الطالب كم من المعلومات الواقعيـة        . ٢. ١. ج
التاريخيـة عـن سياسـة التحالفـات       ) الكمية والكيفيـة  (

  األوروبية وتحليلها و إعداد تقارير عنها
  :المهارات المهنية الخاصة . ٢. ج
 الطالـب التعامـل مـع الوثـائق         ستطيع أن ي  ١. ٢. ج

با بعد سـقوط    والمصادر التاريخية المختلفة لتاريخ أورو    
  .نابليون

صف التاريخي لتفوق   و ال يعيد الطالب بناء  أن  . ٢. ٢. ج
 .ألمانيا علي يد بسمارك

أن يقدر الطالب علـي اسـتخدام التكنولوجيـات         . ١. د  : المهارات العامة -د
 التواصل واالطالع والبحث فيما يتعلق بسياسة       فيالحديثة  

  .كافور في الوحدة اإليطالية  
 الطالب باالشتراك فـي العمـل الجمـاعي     أن يقوم .٢. د

  وإدارة الفريق 
أن  يكتسب الطالب القدرة علي استخدام لغة أجنبية         .٤. د

 .واحدة على األقل للقدرة علي ترجمة النصوص
    : محتوي المقرر -٤

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

ــالمقرر   ١ تعريــف ب
ومصادره وطـرق   

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 

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

 ..ومجتمع مدني

  البحث فيه
رة نتـــائج الثـــو  ٢

الفرنسية وآثارهـا   
فى تغيير صـورة    

  ١٩أوربا فى القرن 

٢  ٨  

اعادة تنظيم أوربـا      ٣
  وعهد المؤتمرات 

١  ٤  

فرنسا من الملكيـة      ٤
  الى الجمهورية 

١  ٤  

ــسألة   ٥ ــا والم أورب
  الشرقية 

١  ٤  

ــدول    ٦ ــور ال ظه
القومية فى أوربـا    

  )المانيا–ايطاليا (

٢  ٨  

توازن القوى فـى      ٧
  ١٩أوربا فى القرن 

٢  ٨  

ــة   ٨ الحــرب العالمي
ــادة   ــى واع األول

  صياغة التوازن 

٢  ٨  

ــة   ٩ الحــرب العالمي
ــور  ــة وظه الثاني

  القوى العظمى 

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
  

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

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

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

 ..ومجتمع مدني

   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 
  :راسية والمراجع  قائمة الكتب الد-٨
  ال يوجد:                         مذكرات  -أ

 أوربا من مؤتمر فينا حتى الحرب      :صالح هريدي   / د -١ :                   كتب ملزمة -ب
مكتبـة بـستان المعرفـة،     : كفر الـدوار   (العالمية الثانية 

٢٠٠٩.(  
 ،١٩١٩ -١٨١٨أوربـا   : العزيز عمـر     عمر عبد    -١ :   كتب مقترحة -جـ

   .١٩٩٥اإلسكندرية ،
،  تـاريخ أوربـا الدبلوماسـى     :  محمد الـسروجى     -٢

  ١٩٧٧     ،اإلسكندرية
،  تاريخ أورب الحديث والعالم   :  عبد العظيم رمضان     -٣

   .٢٠٠٠،القاهرة 
معالم التاريخ األوربي الحـديث ،       :محمد السروجى    -٤

   .١٩٦٧اإلسكندرية ،
-١٧٨٩تاريخ أوربا فى العـصر الحـديث         : فيشر   -٥

  .١٩٦٤، ، القاهرة١٩٥٠
دوريات علمية أو  -د

  الخ... نشرات 
   مجلة السياسة الدولية-١
   مجلة معهد الدراسات اآلسيوية -٢
   مجلة مصر والعالم المعاصر -٣
    مجلة عالم المعرفة-٤

    التوقيع  أستاذ المادة
  م العلميرئيس مجلس القس    فايزة محمد ملوك /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 

راقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ال
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 

H٠٢٨ 
  :اسم المقرر 

 الجغرافيا السياسية
  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  تاريخ

  -      عملي  ٤٨    نظري : عدد الوحدات الدراسية
  

  التعرف على ميدان جغرافية السياسية وتطورها ومناهجها   : هدف المقرر -٢
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

أن يتعرف الطالب على النظريات الخاصة بدراسة       . ١. أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
  .قوة الدولة 

أن يتفهم الطالب دور العوامل الجغرافية فـى قـوة          . ٢.أ
  .الدولة 

  .أن يميز الطالب بين مفهوم الدولة الحديثة . ٣.أ
أن يستدل الطالب على المـشكال ت الجغرافيـة         .  ١. ب  : المهارات الذهنية -ب

 .السياسية وفق منهج علمى سليم 
أن يقدر الطالب على رصد المواطن ضـعف و         . ٢. ب

  .لجغرافية قوة الدولة ا
ــة  -ج ــارات المهني  المه

  :الخاصة بالمقرر 
أن يتمكن الطالب من استخدام التقنيات الحديثة       . ١. ٢. ج

  .فى دراسة المشكالت الجغرافية السياسية 
أن يقدر الطالب على جمع البيانات المنـشورة      . ٢. ٢. ج

  .والميدانيةالتى تعين على دراسته 
برز الطالب دور التقنيات الحديثة فى مجـال        أن ي . ١. د  : المهارات العامة -د
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

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

 ..ومجتمع مدني

  .دراسة النقل والتجارة 
  . أن يفاضل الطالب العمل ضمن فريق عمل .٢. د

   مدخل لدراسة الجغرافيا السياسية-١  : محتوي المقرر -٤
   مفهوم الدولة الحديثة-٢
   المقومات البشرية واالقتصادية  للدولة-٣
   النظريات الجيوستراتيجية-٤
  وى الكبرى فى العالم الق-٥

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

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  يوجدال
  

  : 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

اسـس الجغرافيـا الـسياسية      : محمد عبد المجيد عامر      :                   كتب ملزمة -ب
  .٢٠٠١ألوضاع العالمية الجديدة ، وا

الجغرافيا الـسياسية ؛    :  محمد محمود إبراهيم الديب      -١ :   كتب مقترحة -جـ
ــر ،   ــور معاصــــــ  .                                                         ٢٠٠٦منظــــــ

أسس الجغرافيـا الـسياسية ،      :  على أحمد  هارون      -٢
١٩٩٨.   
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

دوريات علمية أو  -د
  الخ... شرات ن

Htt://www.Arabic.arabia.msn.com/books.asp                  

 
    التوقيع  أستاذ المادة

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

  

  
  توصيف مقرر دراسي

دمنهور: أكاديمية / جامعة   
اآلداب : معهد / كلية   
  مصرية واإلسالميةواآلثار الالتاريخ : قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١

  :الرمز الكودي 
H٠٢٩ 

  :اسم المقرر 
نصوص تاریخیة بلغة 

  أوربیة حدیثة
 )تاریخ إسالمي (

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  اسالميتاریخ 

  -      عملي  ٥٦    نظري : عدد الوحدات الدراسية
  

ـ دراسة فتـرة مهمـة مـن التـاريخ          : لعام  الهدف ا . أ  : هدف المقرر -٢
      .اإلسالمي

ـ التعرف علي التاريخ السياسي والحضاري للمـسلمين        
  .في تلك الفترة 

تحـصيل وتحليـل واسـتنتاج      : األهداف الجزئيـة    . ب
   .معلومات مهمة عن تاريخ وحضارة العالم اإلسالمي

  : 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 

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

 ..ومجتمع مدني

 النظريات العلميـة فـي       علي   عرف الطالب تأن ي . ١. أ  :م  المعلومات والمفاهي-أ
مجال التخصص وفي قراءة تـاريخ مـصر اإلسـالمية          

  .أجنبية بصورة صحيحة من خالل نصوص 
أن يحدد الطالب التطورات العلمية واالتجاهـات       .  ٢. أ

 من خالل االطـالع  اإلسالميالحديثة في دراسة  التاريخ    
  .وص عنها ونقل نصاألجنبيةعلي المصادر 

الظواهر والمؤثرات المختلفـة  بين  الطالب ميزأن ي . ٣. أ
في مجال التاريخ السياسي لمـصر اإلسـالمية وتـاريخ          

منتقاة  أجنبية والدولة العباسية من خالل نصوص األيوبيين
. 
 العلـوم المـساعدة كعلـم        علي عرف الطالب تأن ي . ٤. أ

 صـصه تخالجغرافيا والفلسفة  واللغات التي تخدم مجال        
  .سواء كانت اجتماعية أو إنسانية أم طبيعية

الجمـل البحثيـة   و  الصيغ الطالب علي  يتعرفأن  . ٥. أ
الرئيسية من خالل التكليفات البحثيـة فـي موضـوعات         

  .التاريخ السياسي للعالم اإلسالمي 
 يستخدم الطالب المنهج العلمي فـي التفكيـر         أن. ١. ب  : المهارات الذهنية -ب

لتنمية القدرة على الدراسة و المقارنـة مـن         واالستدالل  
 .األجنبية خالل عمل ترجمات وتعليقات علي النصوص 

المشكالت والقـضايا   تشخيص   الطالب   يجرب أن. ٢. ب
العلمية الشائكة في تاريخ العالم اإلسـالمي مـن واقـع           
النصوص األجنبية واقتراح الحلول لها بحيث إذا أعطـى         

  بين الحقائق والفرضيات فيهالطالب نصا فبإمكانه التميز
  .  الطالب التفكير الناقد يمارسأن. ٣. ب

ــة  -ج ــارات المهني  المه
  :الخاصة بالمقرر 

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

 المعلومـات   تكنولوجيـا المعلومات المختلفة من خـالل      
  .الحديثة 

البيانـات الواقعيـة   كم مـن    الطالب  نشئ  ي أن. ٢. ١. ج
 والتاريخية وتحليلها  عن فتـرة الدولـة         والكيفيةوالكميه  
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

  . تقارير عنها  إعدادالعربية والعباسية و
  :المهارات المهنية الخاصة . ٢. ج
 الطالـب التعامـل مـع الوثـائق         ستطيعأن ي . ١. ٢. ج

والمصادر التاريخية المختلفـة مـن خـالل النـصوص          
   . من تاريخ العباسينالمختارة

صـف التـاريخي   و اليعيد الطالـب بنـاء    أن  . ٢. ٢. ج
لإلحداث والوقائع التاريخية وتحليلها مـن خـالل عمـل     

  .مشروع ترجمات
أن يراجع الطالب استخدام النماذج التاريخية في      .٣. ٢. ج

التعامل مع الظواهر المختلفة  من خالل مقارنة المصادر         
  .           األجنبية مع بعضها البعض 

أن يقدر الطالب علـي اسـتخدام التكنولوجيـات         . ١. د  : المهارات العامة -د
فـي التواصـل واالطـالع    )الحاسوب والوسائط   (الحديثة

والبحث عن المعلومات واالطالع علي احـدث الوثـائق         
  .اإلسالمية األجنبية حول تاريخ الدولة 

  و أن يكتسب الطالب القدرة علي العمل الجمـاعي       .٢. د
  .جماعية  الفريق من خالل مشروع ترجمات إدارة

 أوأن يقدر الطالب علي التواصل بصورة مكتوبـة         .٣. د
   . من خالل ما تعلمه في تاريخ العالم اإلسالميشفاهة

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

   .ةبالعربي
   عصر الواله-١  : محتوي المقرر -٤

  الطولونية الدولة -٢
  اإلخشيديةالدولة  -٣
  ابرز المظاهر الحضارية -٤
  دخول الفواطم مصر -٥
  تأسيس القاهرة -٦
  العصر الفاطمي األول -٧
  العصر الفاطمي الثاني -٨
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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 

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

 ..ومجتمع مدني

  نهاية الدولة الفاطمية -٩
  الدولة العباسية -١٠
  األيوبيون -١١
  كالممالي -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:                   توقيت  ال-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

 م٢٠١٠نصوص تاريخية ، دمنهور ،     :ماهر محمد السيد                 :       كتب ملزمة -ب
. 

نصوص تاريخية   : ا د سحر السيد عبد العزيز سالم       -١ :   كتب مقترحة -جـ
 ، اإلسـكندرية    مؤسسة شـباب الجامعـة ،       ، أجنبيةبلغة  

  .م٢٠٠٩
 ، في التاريخ العباس والفاطمي    : احمد مختار العبادي  -٢

 .١٩٧١، ، بيروتالنهضة دار 
 ،األول  العـصر العباسـي      : السيد عبد العزيز سالم   -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 

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

 ..ومجتمع مدني

   . اإلسكندرية،الجامعة مؤسسه شباب 
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    ماهر أبو السعيد.د

  علي أحمد السيد/ د.أ    
  

  

  

  

  

  

  

  


