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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

  الثانيةمقررات الفرقة 
  توصيف مقرر دراسي

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

  
  

  : بيانات المقرر -١

  :الرمز الكودي 
H٠١٠  

  :اسم المقرر 
تاريخ مصر الفرعونية   

منذ الدولة الحديثة حتى 
 دخول اإلسكندر

  :ستوى الم/ الفرقة 
 الليسانس/ الثانية 

  :التخصص 
  -   عملي ٥٦  نظري : عدد الوحدات الدراسية  تاريخ

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

  .في العصر المتأخر وأعمالهم الداخلية والخارجية
معرفة السياسة الخارجية لمـصر     : األهداف الجزئية   . ب

  .ع المقررإبان موضو
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

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

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

 . ٣. أ
أن يتعرف الطالب علي السياسة الداخلية والخارجية   . ٤. أ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

 .لمصر في فترة المقرر
أن يحدد الطالب الصيغ البحثية الرئيسية في التاريخ       . ٥. أ

 الفرعوني ومناهج البحث وأدوات القياس
أن يتعرف الطالب علي أخالقيات البحث العلمـي        . ٦. أ

  والممارسة المهنية في مجال التاريخ
أن يمارس الطالب المنهج العلمي فـي التفكيـر         . ١. ب  :ذهنية  المهارات ال-ب

 وطرق االستدالل
 مشاكل الكهنة وحكـام األقـاليم       الطالبأن يحدد   . ٢. ب

 وكيفية استرضائهم وكسب ودهم
أن يمارس الطالب كيفية النقد والقدرة علي الدفاع        . ٣. ب

 عن التاريخ المصري
  ل قراءته في التاريخ الفرعونيأن يحضر الطالب أسئلة بحثية من خال. ٤. ب

ــة  -ج ــارات المهني  المه
  :الخاصة بالمقرر 

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

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

  وإعداد تقارير عنها والتاريخية وتحليلها، 
  :المهارات المهنية الخاصة . ٢. ج
 الوثائق والمصادر التاريخيـة     الطالبأن ينظم   . ١. ٢. ج

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

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

  يمع فترات الضعف التاريخ
خصال وصـفات الملـوك     الطالب  أن يراجع   . ٤. ٢. ج

  .القدماء من خالل أعمالهم وأنشطتهم
  

أن يقوم الطالب باستخدام الحاسـوب والوسـائط        . ١. د  : المهارات العامة -د
التكنولوجية الحديثة في التواصل واإلطالع والبحث عـن        
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

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

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

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

  .األفراد أو في إطار مؤسسي بكفاءة
  : محتوي المقرر -٤

  

ــدد   الموضوع  م عـ
  الساعات

عـــــدد 
  ضراتالمحا

  ١  ٤  طرد الهكسوس  ١
  ١  ٤  عصر الدولة الحديثة   ٢
  ١  ٤  عصر الرعامسة   ٣
عصر االضـمحالل     ٤

  الثالث
١  ٤  

عصر األسرة الثانيـة      ٥
  والعشرون 

١  ٤  

عصر األسرة الخامسة   ٦
  والعشرون

١  ٤  

  ١  ٤  العصر الصاوي  ٧
  ١  ٤  الغزو الفارسي األول  ٨
  ١  ٤  ٣٠-٢٨األسرات   ٩

  ١  ٤   الثانيالغزو الفارسي  ١٠
  ١  ٤  دخول اإلسكندر مصر  ١١
نبذة عن أثار العصر      ١٢

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

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

 ..ومجتمع مدني

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

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  ال يوجد

  : تقويم الطالب -٧
  امتحان تحريري:                     ة  األساليب المستخدم-أ

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

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

مصر والشرق األدنى القديم ،     :  محمد بيومي مهران     -١ :                 كتب ملزمة -ب
  .١٩٨٨ ، ٣مصر ، ج 

 ، دار ٢تاريخ مصر القديم ، ج :  رمضان عبده علي -٢
   .٢٠٠١نهضة الشرق ، 

مصر الخالـدة ، الهيئـة العامـة        :  عبد الحميد زايد     -٣
  .٢٠٠٢للكتاب ، 

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

مصر والـشرق األدنـى القـديم ،        :  نجيب ميخائيل    -٢
   .١٩٨٤، ١مصر، ج

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

  ال يوجد

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

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

 ..ومجتمع مدني

  توصيف مقرر دراسي
 ردمنهو: أكاديمية / جامعة 

 اآلداب : معهد / كلية 

  واآلثار المصرية واإلسالميةالتاريخ : قسم  
  
  : بيانات المقرر -١

  :الرمز الكودي 
H٠٠٢  

  :اسم المقرر 
    تاريخ الدولة البيزنطية

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثانية 

  :التخصص 
  تاريخ وسيط

   -   عملي  ٥٦   نظري : عدد الوحدات الدراسية

 

ام . أ  :هدف المقرر  -٢ دف الع ي :الھ ي   التعرف عل سیاسیة ف رات ال اع والتغی األوض
   . البیزنطیةةاإلمبراطوری

ة  األسراتعلي طبیعة حكم  التعرف :األھداف الجزئیة  . ب  البیزنطی
   .وما تخللھا من أحداث

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

النظریات المختلفة لبدایات التاریخ علي   الطالبیتعرفأن . ١. أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
  ٠البیزنطي 

 الطالب أھم التطورات السیاسیة للدولة البیزنطي مع یحددأن . ٢. أ
  ٠جیرانھا

 أباطرة بیزنطة في إستراتیجیةأن یتعرف الطالب علي . ٣. أ
  ٠التعامل مع القوي المختلفة 

ستنتج  أن.٦. أ ات البحث العلمي وال     ی ممارسة الطالب علي أخالقی
  المھنیة في التاریخ البیزنطي

 الطالب المنھج العلمي في التفكیر وطرق ستخدم أن ی. ١. ب  : المهارات الذهنية -ب
 ٠االستدالل عند مناقشة قضیة األیقونات التاریخیة 

الطالب تشخیص المشكالت التي واجھت بیزنطة یجرب أن . ٢. ب
 .وان یقترح حلوًال  لھا
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

  . التفكیر الناقدلب  الطا یمارسأن. ٣. ب
ة        طرحأن یجرب الطالب    . . ٤. ب ي مجال العالق ة ف  األسئلة البحثی

  .بین الروم و الالتین 
ــة  -ج ــارات المهني  المه

  :الخاصة بالمقرر 
  :المھارات المھنیة المشتركة . ١. ج
 جمع وتحلیل واستخدام المعلومات  بین  ینظم الطالب أن.١. ١. ج

  ,ولوجیا الحدیثة باستخدام التكنالمختلفة
 البیانات التاریخیة عن تاریخ  كم من الطالبینشئأن . ٢. ١. ج

  ٠الدولة البیزنطیة ویعد تقاریر عنھا 
  
  :المھارات المھنیة الخاصة . ٢. ج
مع وثائق ومصادر التاریخ التعامل  الطالب یستطیع أن .١. ٢. ج

  ٠البیزنطي
ي ألحداث و  الوصف التاریخ بناء  الطالبیعید أن .  ٢. ٢. ج

  . الصراع بین بیزنطة و المسلمین٠وقائع
التاریخیة في التعامل  استخدام النماذج    أن یراجع الطالب  . ٣. ٢. ج

  ٠مع ظاھرة المجامع الدینیة
الحاسب اآللي  و أن یقدر الطالب علي استخدام التكنولوجیا. ١. د  : المهارات العامة -د

  ٠في البحث عن عالقة بیزنطة بغرب أوروبا
  . الفریقوإدارةالعمل الجماعي ب الطالب یقومأن . ٢. د
  ٠ شفاھة أوأن یقدر الطالب علي التواصل بصورة مكتوبة . ٣. د
أن یكتسب الطالب أسالیب النقاش في تناول قضیة الصراع . ٤. د

  ٠علي العرش البیزنطي
سبأن .٥. د ب یكت درة  الطال دة   الق ة واح ة أجنبی تخدام لغ ي اس عل

  .تناول سیاسات بیزنطة في الحروب المختلفة في ٠علي االقل
  فجر التاریخ البیزنطي -١  : محتوي المقرر -٤

  أسرة جستنیان  -٢
  أسرة ھرقل -٣
  االسرة اإلیسوریة -٤
  االسرة العموریة -٥
  النصف االول من العصر المقدوني  -٦
  النصف الثاني من العصر المقدوني  -٧
  نھایة العصر المقدوني  -٨
  قاس أسرة دو -٩

  اسرة كومنین  ١٠
  اسرة انجیلوس -١١
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

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

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  ال يوجد

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

   الخامس عشراألسبوع:                    التوقيت -ب

   %١٠٠ :    توزيع الدرجات -جـ

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

شیخ٠ د-١ :                   كتب ملزمة -ب ي ال د مرس اریخ االمبرطو : محم ة ،ت ة البیزنطی  ری
  ٠م١٩٩٦االسكندریة،

ران ٠د -٢ ود عم ة  :  محم ة البیزنطی اریخ االمبرطوری  ، ت
  ٠م١٩٩٨االسكندریة،

ف ٠د -٣ ادر الیوس د الق ة :  عب ة البیزنطی اریخ االمبرطوری  ، ت
  ٠م١٩٦٩بیروت ،

ة   : جوزیف نسیم یوسف ٠د-١ :   كتب مقترحة -جـ ة البیزنطی االسكندریة   ، تاریخ الدول
  ٠م١٩٨٤،
ع ٠د-٢ سنین ربی ة   : ح ة البیزنطی اریخ الدول ي ت ات ف  ، دراس

  ٠م١٩٧٥القاھرة،
ي  ٠د-٣ از العرین سید الب ة  :  ال ة البیزنطی اریخ الدول اھرة ،  ، ت  الق

  ٠م١٩٦٣
  ٠مجلة المؤرخ العربي -١دوريات علمية أو  -د

  ٠ مجلة المؤرخ المصري -٢
  ٠یة مجلة الجمعیة المصریة للدراسات التاریخ-٣
  ٠ موقع مكتبة المصطفي -٤
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

  ٠ موقع الوراق -٥  الخ... نشرات 

 
    التوقيع  أستاذ المادة

  رئيس مجلس القسم العلمي    نادية النويهي٠ دأ
  علي أحمد السيد/ د.أ    

  توصيف مقرر دراسي
 دمنهور: أكاديمية / جامعة 

 اآلداب : معهد / كلية 
  واآلثار المصرية واإلسالميةالتاريخ : قسم  

  
  

  :لمقرر  بيانات ا-١
  :الرمز الكودي 

H٠١٢ 
  :اسم المقرر 

 تاريخ مصر اإلسالمية
  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثانية 

  :التخصص 
   -  عملي    ٨٤   نظري : عدد الوحدات الدراسية  تاريخ اسالمي

 
 ولهذا أهمية كبيرة علي المستولى       اإلسالمية تاريخ مصر دراسة    : هدف المقرر -٢

   .يالمحلي والقوم
   .أن يفهم الطالب ويتعلم من الدروس التاريخ

 يستطيع أن يعي تحصيل وتحليل واستنتاج معلومات مهمة عـن        
   .تاريخ وحضارة مصر اإلسالمية ش مستقبل أفضل

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 النظريات العلميـة فـي مجـال        علي   عرف الطالب تأن ي . ١. أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
  ص وفي قراءة تاريخ مصر اإلسالمية بصورة صحيحةالتخص

التطورات العلمية واالتجاهات الحديثـة     أن يحدد الطالب    .  ٢. أ
   والتعرف علي الفكر الشيعي الفاطميةفي دراسة تاريخ مصر

الظواهر والمؤثرات المختلفة في مجال بين   الطالبميزأن ي .٣. أ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

  عاصالتاريخ السياسي لفتح مصر علي يد عمرو بن ال
الجمل البحثية الرئيـسية  و  الصيغ الطالب علي  يتعرفأن  . ٥. أ

من خالل التكليفات البحثية في موضوعات التـاريخ الـسياسي          
   وعصر الدولة الفاطميةالوالة عصر إبانلمصر 

 يستخدم الطالب المنهج العلمي في التفكير واالستدالل        أن. ١. ب  : المهارات الذهنية -ب
الدراسة و المقارنة بـين العنـصر العربـي         لتنمية القدرة على    

  األمويةوالفارسي في ظل الدولة 
المشكالت والقضايا العلمية   تشخيص   الطالب   يجرب   أن. ٢. ب

  وتاريخ الدولـة الطولونيـة        اإلسالميةالشائكة في تاريخ مصر     
  واقتراح الحلول لها

     الطالب التفكير الناقد يمارسأن. ٣. ب
ــة -ج ــارات المهني   المه

  :الخاصة بالمقرر 
  المهارات المهنية المشتركة. ١. ج
 جمـع وتحليـل واسـتخدام        بـين     ينظم الطالـب   أن.١. ١. ج

  .ولوجيا المعلومات الحديثة نالمعلومات المختلفة من خالل تك
البيانات الواقعيـة والكميـه      كم من     الطالب ينشئ أن. ٢. ١. ج

نها تتضمن عصر    تقارير ع   إعداد  والتاريخية وتحليلها و   والكيفية
  الفواطم    الوالة و

ــات   . ١. د  : المهارات العامة -د ــتخدام التكنولوجي ــي اس ــب عل ــدر الطال أن يق
في التواصل واالطالع والبحث عن     )الحاسوب والوسائط   (الحديثة

  اإلسالميةالمعلومات المتعلقة بمصر 
  إدارة أن يكتسب الطالب القدرة علي العمـل الجمـاعي و         .٢. د

الفـاطمي الثـاني مـن خـالل         موضوعات العصر الفريق في   
  مناظرات تاريخية

  إدارة أن يكتسب الطالب القدرة علي العمـل الجمـاعي و         .٣. د
الفـاطمي الثـاني مـن خـالل         الفريق في موضوعات العصر   

  مناظرات تاريخية
  احوال مصر قبل الفتح -١  : محتوي المقرر -٤

  الفتح االسالمي لمصر -٢
  تاسيس الفسطاط -٣
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

  صر الوالهع -٤
  الدولةالطولونية -٥ 
  الدولة االخشيدية -٦
  ابرز المظاهر الحضارية -٧
  دخول الفواطم مصر -٨
  تأسيس القاهرة -٩

  العصر الفاطمي االول -١٠
  العصر الفاطمي الثاني -١١
   نهاية الدولة الفاطمية -١٢

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

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  ال يوجد

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

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

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

٧٥%  
  %       ١٠٠:المجموع 

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

دراسات في تاريخ مـصر      :احمد محمد إسماعيل الجمال     / د-١ :                   كتب ملزمة -ب
  م٢٠١٠هور ،اإلسالمية ، دمن
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

النجوم   )ابو المحاسن جمال الدين يوسف(ابن تغري بردي -١ :   كتب مقترحة -جـ
 دار الثقافه واالرشاد القومي ، الزاهره في ملوك مصر والقاهره

   .القاهره ،
مكتبـه   ، مصر العربيه االسالميه   : علي حسني الخربوطلي   -٢

   .١٩٦٣، القاهره ، االنجلو المصريه
لمية أو دوريات ع -د

  الخ... نشرات 
  دورية االنسانيات
  المؤرخ المصري
  الوقائع التاريخية

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

 
    التوقيع  أستاذ المادة
  رئيس مجلس القسم العلمي    احمد الجمال

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

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

 ..ومجتمع مدني

  توصيف مقرر دراسي
 دمنهور: أكاديمية / جامعة 

 اآلداب : معهد / كلية 
  واآلثار المصرية واإلسالميةالتاريخ : قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

H٠١٣  
  :اسم المقرر 

      تاريخ أوربا الحديث
   :المستوى/ الفرقة 
 الليسانس/ الثانية 

  :التخصص 
  - عملي        ٥٦  نظري : عدد الوحدات الدراسية  التاريخ الحديث والمعاصر

 
معرفة معالم تاريخ أوربا الحديث وربط      : الهدف العام   . أ  : هدف المقرر -٢

  .ذلك باألحداث الجارية 
 وايجابيات تـاريخ    تمعرفة سليبا : األهداف الجزئية   . ب

   . تفادة منها في معالجة القضاياأوربا لالس
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 في تاريخ النظريات العلميةعلي عرف الطالب تأن ي. ١. أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
  أوروبا الحديث  

التي مرت بها أوروبا أن يحدد الطالب التطورات . ٢. أ
 . عقب حركة الكشوف الجغرافية

الظواهر والمؤثرات المختلفة بين  الطالب ميزأن ي. ٣. أ
 .التي مرت بها أوروبا حديثاً

أن يتعرف الطالب على العلوم ذات الصلة في . ٤. أ
 .مجال تخصصه كعلم الجغرافيا وبعض العلوم الدينية

أن يستنتج  الطالب الصيغ البحثية في تاريخ أوروبا . ٥. أ
في العصر الحديث ومناهج البحث وأدوات وأساليب 

 القياس
أن يتعرف الطالب علي أخالقيات البحث العلمي في        .٦. أ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

  .أوروبا الحديثة
أن يستخدم الطالب المنهج العلمي في التفكير . ١. ب  : المهارات الذهنية -ب

 .وطرق االستدالل في تاريخ أوروبا 
أن يمارس الطالب  القدرة على تشخيص . ٢. ب

تراح المشكالت ومنها طبيعة حركة اإلصالح الديني  واق
 .حلول مختلفة لها

  أن يستخدم الطالب التفكير الناقد.٣. ب
ــة  -ج ــارات المهني  المه

  :الخاصة بالمقرر 
  :المهارات المهنية المشتركة . ١. ج
أن يؤلف الطالب بين تحليل واستخدام . ١. ١. ج

 المعلومات الحديثة ا تكنولوجيمالمعلومات المختلفة باستخدا
  في تاريخ أوروبا الحديث 

أن ينظم الطالب بين المعلومات الواقعية . ٢. ١ .ج
التاريخية عن تطور النظام الملكي في ) الكمية والكيفية(

  فرنسا وتحليلها و إعداد تقارير عنها 
  :المهارات المهنية الخاصة . ٢. ج
مع وثائق أوضاع  الطالب التعامل ستطيع أن ي.١. ٢. ج

  .١٧إنجلترا في القرن 
الب  بنـاء الوصـف التـاريخي        أن يعيد الط  . ٢. ٢. ج

لألحداث والوقائع التاريخية بأسبانيا وثـورة األراضـي        
  المنخفضة

أن يقوم الطالب باستخدام إمكانات الحاسوب .١. د  : المهارات العامة -د
والوسائط التكنولوجية الحديثة في التواصل واالطالع 

  والبحث فيما يتعلق بتاريخ أوروبا الحديث 
لطالب التواصل بصورة مكتوبة أو أن يكتسب ا. ٣. د

  شفاهة بأوضاع أوروبا قبل قيام الثورة الفرنسية 
 لغة أجنبية   مأن يكتسب الطالب القدرة علي استخدا     . ٤. د

  .واحدة على األقل تفيده في دراسة أوضاع أوروبا الحديثة
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

    : محتوي المقرر -٤

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

أوربا فى مطلع   ١
  عصور الحديثة ال

١  ٤  

عصر النهضة   ٢
االوربية وحركة 

  الكشوف الجغرافية

٣  ١٢  

حركات االصالح   ٣
  الدينى 

٢  ٨  

االصالح الدين   
المضاد وحرب 

  الثالثين عاماً

١  ٤  

انجلترا فى القرنين    ٤
١٦،١٧  

٢  ٨  

أسبانيا وثورة   ٥
االراضى 
  المنخفضة 

١  ٤  

تطور النظام   ٦
الملكى فى فرنسا 

  ا بالخارجوعالقاته

١  ٤  

الثورة الفرنسية   ٧
وأثرها على ١٧٨٩
  أوربا

٢  ٨  

عصر نابليون فى   ٨
فرنسا وآثاره على 

  القارة االوربية 

١  ٤  

  
  محاضرات. ١. ٥  : أساليب التعليم والتعلم -٥

  قاعة بحث. ٢. ٥
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

  عمل أبحاث.٣. ٥

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  ال يوجد

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

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

أوربا من مطلع العصور الحديثة     : صالح هريدي   / د -١ :                   كتب ملزمة -ب
حتى سقوط نابليون ، مكتبة بستان المعرفة ، اإلسـكندرية   

  .  
التاريخ األوربي واالمريكى   :  عمر عبد العزيز عمر      -١ :   كتب مقترحة -جـ

  .١٩٩٩الحديث ، اإلسكندرية ،
 تاريخ أوربا الحـديث والمعاصـر ،        : فاروق أباظة    -٢

   .٢٠٠٣اإلسكندرية ،
أوربا فـى مطلـع العـصور    :  عبد العزيز الشناوى  -٣

  ١٩٧٢الحديثة ، القاهرة ، 
فجر التـاريخ الحـديث، اإلسـكندرية       :  جالل يحيى    -٤

١٩٧٦.  
   .١٩٧٩عصر النهضة والعالم الحديث ، االسكندرية  ، : جالل يحيى -٥

دوريات علمية أو  -د
  الخ... شرات ن

   مجلة آداب القاهرة-١
   مجلة آداب اإلسكندرية -٢
   مجلة المؤرخ العربي -٣
   مجلة وقائع تاريخية-٤
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

 
    التوقيع  أستاذ المادة

  رئيس مجلس القسم العلمي    فايزة محمد ملوك/ د
  علي أحمد السيد/ د.أ    

  

  توصيف مقرر دراسي
 دمنهور: أكاديمية / جامعة 

 داب اآل: معهد / كلية 
  واآلثار المصرية واإلسالميةالتاريخ : قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١

  :الرمز الكودي 
H ٠١٤  

  :اسم المقرر 
نصوص تاريخية بلغة 

  أوربية حديثة
     )عصور وسطي (

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثانية 

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

 
التدرب علي التعامـل مـع النـصوص        :الهدف العام   . أ  : هدف المقرر -٢

  ٠األجنبية المختلفة
التدريب علي الترجمـة وتنميـة      : األهداف الجزئية   . ب

  ٠الوعي من أجل إدراك قيمة النصوص
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 الفكريـة فـي     أن يتعرف الطالب علي االتجاهات    . ١. أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
  ٠دراسة نصوص تاريخ الحروب الصليبية 

 الطالب  أهـم التطـورات اللغويـة فـي       حددأن ي . ٢. أ
 .نصوص التاريخ األوربي 



 
 

 
       

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

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

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

 

  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

 الطالب  األنماط المختلفـة للنـصوص        ستنتجأن ي . ٣. أ
  ٠التاريخية

أن يتعرف الطالب علي أخالقيات البحـث العلمـي         .٦. أ
   التاريخيةوالممارسة المهنية في تدريس النصوص

 الطالب المنهج العلمي في التفكير عند       يستخدمأن  . ١. ب  : المهارات الذهنية -ب
 .مناقشة قضية الصراع في التاريخ الوسيط

 الطالب تشخيص مشكلة التعامـل مـع        يجربأن  . ٢. ب
  ٠المصطلحات التاريخية وان يقترح حلوالُ مقترحه لها

  .   الطالب التفكير الناقد يمارسأن. ٣. ب
ــة  -ج ــارات المهني  المه

  :الخاصة بالمقرر 
 المعلومـات   بين جمع وتحليل   الطالب   ينظمأن  .١. ١. ج

باستخدام التكنولوجيـا الحديثـة فـي محاولـة ترجمـة           
  ٠النصوص

 الكلمـات الـصعبة      كم من     الطالب ينشئ أن. ٢. ١. ج
  ٠ويعد قائمة بها 

  :المهارات المهنية الخاصة . ٢. ج
مع الوثائق الكنسية   التعامل  طالب   ال يستطيعأن  .١. ٢. ج

  ٠ومصادر الحروب الصليبية 
 حداثصف التاريخي لألو اليعيد الطالب بناء أن ٢. ٢. ج
  . آلية التعليق علي النص التاريخي و
أن يراجع الطالب استخدام النماذج التاريخيـة       . ٣. ٢. ج

  .في التعامل مع النصوص المختلفة
يقدر الطالب علـي اسـتخدام التكنولوجيـات        أن  . ١. د  : المهارات العامة -د

  ٠ الحاسب اآللي في البحث عن معاني الكلمات والحديثة 
أن ينفذ الطالب مهارة العمل الجماعي في مجـال         . ٢. د

  ٠الترجمة
 أوأن يقدر الطالب علي التواصل بصورة مكتوبة        . ٣. د

  ٠ شفاهة
أن يكتسب الطالب أساليب النقاش عنـد مناقـشة         . ٤. د

  . لتاريخيالنص ا
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

 أن يكتسب الطالب القدرة علي استخدام لغة واحدة       . ٥. د
  . قواعد الترجمة من أجل تطبيق

  مرسوم ميالنو -١  : محتوي المقرر -٤
  هبة قسطنطين -٢
  برنامج البابا جوريجوري السابع -٢
  اليهود في العصور الوسطي -٤
  ثورة نيقا -٥
  تتويج شارلمان -٦
  األسودالوباء  -٧

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

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  ال يوجد

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

  امس عشر الخاألسبوع:                    التوقيت -ب
   %١٠٠ :    توزيع الدرجات -جـ
  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
  ال توجد:                         مذكرات  -أ

االسكندرية  ، نصوص تاريخية  : مهجة عبد العال   ٠ د -١ :                   كتب ملزمة -ب
  ٠م٢٠٠٠،
  ٠م٢٠٠٠طنطا، نصوص تاريخية،: حسين عطية ٠د-٢
 ، نــصوص تاريخيــة  : دمحمــود عمــران  -٣

  ٠م١٩٨٨االسكندرية،
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

 القـاهرة  ، نـصوص تاريخيـة   :  ليلي عبد الجواد   ٠د-١ :   كتب مقترحة -جـ
  ٠م ٢٠٠١،
 االسكندرية ، نصوص تاريخية :  حسن عبد الوهاب   ٠د-٢
  ٠م ٢٠٠٢،
 ، االسكندرية ، نصوص تاريخية : ابراهيم خميس   ٠د-٣

  ٠م١٩٩٩
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

  رئيس مجلس القسم العلمي    ماهر أبو السعيد٠د
  علي أحمد السيد/ د.أ    
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

  توصيف مقرر دراسي
 دمنهور: أكاديمية / جامعة 

 اآلداب : معهد / كلية 
  واآلثار المصرية واإلسالميةالتاريخ : قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

H٠١٥  
  :اسم المقرر 

 تاريخ الرومان
  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثانية

  :ص التخص
  -   عملي  ٥٦    نظري : عدد الوحدات الدراسية  تاريخ

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

الرومانية والتي تبدأ بالقصة األسطورية لتأسـيس مدينـة      
روما ثم العصر الملكي يليه العصر الجمهوري وينتهـي         

   .المقرر بشرح ألحداث سقوط الجمهورية
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

أن يعرف الطالب جغرافية شبه الجزيرة اإليطاليـة                                                         . ١.أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
معارك (أن يعد قائمة باألحداث التاريخية الرومانية       . ٢.أ

  ) . معاهدات– تحالفات – حروب –
  .الطالب مصادر التاريخ الروماني أن يعرف . ٣.أ
أن يعين الطالب المراحل التاريخية الهامة التي أثرت . ٤.أ

  . في مجريات أحداث التاريخ الروماني
أن يحدد الطالب فعاليـات األحـداث التاريخيـة         . ١. ب  : المهارات الذهنية -ب

  .الرومانية على اختالفها
  .هاربط أسباب األحداث التاريخية بنتائج. ٢. ب
أن يستدل الطالب على تفسير اهم العوامل التـي         . ٣. ب

  .ساهمت في تطور التاريخ الروماني 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

ــة  -ج ــارات المهني  المه
  :الخاصة بالمقرر 

أن ينظم الطالب األحداث التاريخية الهامـة التـي         . ١.ج
  .تعاقبت على المجتمع الرومانية 

أن يراجع الطالب أسباب وفعاليات ونتائج األحداث       .٢.ج
  .لتاريخية الرومانية مسترشدا بآراء العلماء ا

أن يقدر الطالب التصور الصحيح لحالة المجتمـع         . ١.د  : المهارات العامة -د
  .الروماني في العصرين الملكي والجمهوري 

أن يبرز الطالب تفهمه الدقيق لألدوار التي لعبتهـا          . ٢.د
  .الشخصيات التي أثرت في مجريات األحداث 

 تمهيد وتعريف بتاريخ الرومان وما سوف يتم دراسته         -١  : لمقرر  محتوي ا-٤
  في هذا المقرر 

   مصادر التاريخ الروماني-٢
   جغرافية شبه الجزيرة اإليطالية-٣
 عالقات روما بجيرانها حتى اخضاع شبه الجزيـرة         -٤

  االيطالية
   التوسعات الرومانية-٥

  محاضرات  : أساليب التعليم والتعلم -٥
يب التعليم والـتعلم     أسال -٦

ــدرات  ــالب ذوي الق للط
  :المحدودة 

  ال يوجد

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

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

تاريخ الرومان ، االسـكندرية     : فادية محمد أبو بكر   . د.أ :                   كتب ملزمة -ب
،٢٠١٠.   
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

 ,Bailey, C., ed., The Legacy of Rome, Oxford - :   كتب مقترحة -جـ
1947 
- Ferrero, G., The Life of Caesar, translated 
by A.E.Zimmern, London, 1934  

 دوريات علمية أو -د
  الخ... نشرات 

  ال يوجد

 
    التوقيع  أستاذ المادة

  رئيس مجلس القسم العلمي  عبير عبد المحسن قاسم   \د
  علي السيد. د.ا    
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / ة كلي  
  واآلثار المصرية واإلسالميةالتاريخ : قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

H٠١٦    
  :اسم المقرر 

  تاريخ مصر البيزنطية 
 و حضارتها

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثانية

  :التخصص 
  -    عملي  ٥٦    نظري : عدد الوحدات الدراسية  تاريخ

 
 في مـصر    األوضاعقة  يحقالتعرف علي   :الهدف العام   . أ  : المقرر  هدف-٢

   اإلسالميقبيل  الفتح 
 علي طبيعة الحيـاة فـي       التعرف:األهداف الجزئية   . ب

  ٠مصر إبان السيطرة البيزنطية
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

لمختلفة أن يتعرف الطالب علي  المدارس الفكرية ا       . ١. أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
  .في تاريخ الكنيسة المصرية في هذه الحقبة

 الطالب أهم التطورات السياسية لمصر في        يحدد أن. ٢. أ
 العصر البيزنطي 

أن يتعرف الطالب علي وسائل المقاومة المـصرية     . ٣. أ
 .طيلة السيطرة البيزنطية

 الطالــب أخالقيــات البحــث العلمــي  يــستنتجأن.٦. أ
 ر تاريخ مصر في العـص     استه عند در  والممارسة المهنية 

  البيزنطي
 يستخدم الطالب المنهج العلمي فـي التفكيـر         أن. ١. ب  : المهارات الذهنية -ب
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

واالستدالل عند مناقشة قضية حرص بيزنطة علي احتالل     
 مصر

المشكالت التي عانى تشخيص   الطالب   يجرب   أن. ٢. ب
منها المصريون في هذا الوقت وان يقترح حلوالً مقترحه         

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

  تاريخ مصرالبيزنطي
ــة  -ج ــارات المهني  المه

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

 المعلومـات   تكنولوجيـا ل  المعلومات المختلفة من خـال    
  . في مجال العصور الوسطيالحديثة

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

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

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

  في التعامل مع الظواهر المختلفة
أن يقدر الطالب علـي اسـتخدام التكنولوجيـات         . ١. د  : المهارات العامة -د

  البحث عن المعلومات  الحديثة في 
 الطالب مهارة العمل الجماعي للتوصـل       برزأن ي . ٢. د

  .إلى جوهر التنظيمات البيزنطية في مصر
أن يكتسب الطالب التواصل بـصورة مكتوبـة أو         . ٣. د

  شفاهة 
أن يكتسب الطالب أساليب النقـاش لمعرفـة أثـر       . ٤. د

  المسيحية في حياة الشعب المصري
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

 لغة أجنبية واحدة علي استخدامعلي  ب الطاليقدرأن .٥. د
  االقل

  االحوال السيا سية -١  : محتوي المقرر -٤
  الشئون الدينية -٢
  التنظيمات االدارية -٣
  التظيمات االقتصادية والمالية -٤
  التظيمات الحربية واالمن الداخلي  -٥
  تنظيمات جستنيان -٦
  التنظيمات القضائية -٧
  الحياة االجتعماعية -٨ 
  السكندرية في العصر البيزنطي ا -٩ 

  أثر المسيحية في حياة الشعب المصري -١٠
  الحياة اللغوية االدبية -١١

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

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  اليوجد
  

  : تقويم الطالب -٧
   االمتحان الشفوي .١.أ:                     ليب المستخدمة  األسا-أ

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

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

   %٧٥. ٢.ج
   %١٠٠المجموع 

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

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

 ..ومجتمع مدني

  ال توجد:                                               مذكرات -أ
 ، االسـكندرية  ، مـصرالبيزنطية  : محمود عمران .د-١:                    كتب ملزمة -ب

١٩٩٦.   
مصر من االسكندر االكبر حتي      :مصطفي العبادي   .د-٢

   .م١٩٧٥ ، يةاالسكندر ، الفتح العربي
 االسـكندرية  ، مـصر البيزنطيـة   :  محمد الـشيخ  .د-١ :    كتب مقترحة-جـ

   .م ٢٠٠١،
 ، القـاهرة  ، مصر البيزنطية : السيد الباز العريني    .د-٢

   .م١٩٦٤
ــة أو  -د ــات علمي  دوري

  الخ... نشرات 
  مجلة المؤرخ العربي  -١
   مجلة المؤرخ المصري -٢
  سات التاريخية مجلة الجمعية المصرية للدرا-٣
   موقع مكتبة المصطفي -٤
   موقع 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

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

 ..ومجتمع مدني

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  سالميةواآلثار المصرية واإلالتاريخ : قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

H٠١٧  
  :اسم المقرر 

الشعوب اإلسالمية تاريخ 
 الحديثة   

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثانية

  :التخصص 
  - عملي    ٥٢  نظري : عدد الوحدات الدراسية  التاريخ الحديث والمعاصر

 
 تاريخ الشعوب اإلسـالمية     معرفة معالم : الهدف العام   . أ  : هدف المقرر -٢

  في العصر الحديث 
معرفة توزيع الشعوب اإلسالمية    : األهداف الجزئية   . ب

  في العالم والمشكالت التي تتعرض لها
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 والمـدارس   النظريـات علـي   عرف الطالب   ت أن ي  .١. أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
  .مية في العصر الحديثالفكرية في تاريخ الشعوب اإلسال

أن يحدد الطالب التطورات العلميـة واالتجاهـات        . ٢. أ
 .التي ألمت بتاريخ الهند في العصر الحديث الحديثة 

الظواهر والمؤثرات المختلفـة  بين  الطالب ميزأن ي . ٣. أ
 . إيران في العصر الحديثفي 

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

أن يتعرف الطالب على الصيغ البحثية في تـاريخ         . ٥. أ
الشعوب اإلسالمية  ومناهج البحـث وأدوات وأسـاليب         
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

 .القياس
أن يتعرف الطالـب أخالقيـات البحـث العلمـي          . ٦. أ

والممارسة المهنيـة عنـد دراسـته  تـاريخ الـشعوب            
  .اإلسالمية

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

 ومنهـا   المـشكالت تشخيص   الطالب   يجرب أن. ٢. ب
المشكالت العرقية في العالم اإلسالمي  واقتـراح حلـول       

 مختلفة لها  
 أن يستخدم الطالب التفكير الناقد . ٣. ب
في تاريخ   األسئلة البحثية    طرح أن يجرب الطالب     ٤. ب

  .ي العصر الحديثالشعوب اإلسالمية ف
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 الشعوب اإلسالمية

ات الواقعيـة   أن ينشئ الطالب كم من المعلوم     . ٢. ١. ج
التاريخية عـن اإلسـالم فـي إفريقيـا         ) الكمية والكيفية (

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

والمصادر التاريخية المختلفة للـشعوب اإلسـالمية فـي         
  .العصر الحديث

صـف التـاريخي   و البنـاء يعيد الطالب   أن  . . ٢. ٢. ج
لتدهور ألوضاع اإلسالم فـي موريتانيـا فـي العـصر          

  .الحديث
أن يراجع الطالب استخدام النماذج التاريخيـة       . ٣. ٢. ج

  .في التعامل مع أوضاع األقليات اإلسالمية في أوروبا
إمكانات الحاسـوب   أن يقدر الطالب علي استخدام      . ١. د  : المهارات العامة -د
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

كنولوجية الحديثة فى التواصـل واالطـالع       والوسائط الت 
والبحث فيما يتعلق بتطور أوضاع الشعوب اإلسالمية في        

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

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

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

ــدد   الموضوع  م عــ
  الساعات

عـــــدد 
  المحاضرات

  ١  ٤  أبعاد العالم االسالمى   ١
  ٢  ٨   الهندختاري  ٢
  ١  ٤   باكستانختاري  ٣
  ٢  ٨  تاريخ إيران   ٣
ــنجالديش   ٤ ــاريخ ب ت

  وأفغانستان وإندونيسيا 
٢  ٨  

ـ    ٥ المية الشعوب اإلس
  واألقليات فى أفريقيا 

٢  ٨  

بعــض القـــضايا    ٦
االسالمية المعاصرة  

 –البوسنة والهرسك ( 
ــان  -اذربيجــــ

  )قازاقستان

٢  ٨  

حركات االصالح فى      ٧
  العلم االسالمى

١  ٤  
  

  محاضرات. ١. ٥  : أساليب التعليم والتعلم -٥
  قاعة بحث. ٢. ٥
  ابحاث.٣. ٥
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــالب  ــدرات للط ذوي الق
  :المحدودة 

  ال يوجد

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

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

تاريخ الشعوب االسالمية فى    :  عمر عبد العزيز عمر    -١ :                   كتب ملزمة -ب
دار المعرفـة الجامعيـة،     : اإلسكندرية(العصر الحديث ،    

٢٠٠٠ .(  
تاريخ الـشعوب االسـالمية فـى       :  خليل عبد العال     -١ :   كتب مقترحة -جـ

   .١٩٩٦يث ، االسكندرية العصر الحد
تاريخ الشعوب االسـالمية فـى   :  السيد حسين جالل    -٢

   .٢٠٠٠العصر الحديث ، االسكندرية 
الـشعوب االسـالمية ،بيـروت      :  كارل بروكلمان    -٣
،١٩٩٥.  
 .١٩٨٠آسيا االسالمية ، القاهرة : يسرى الجوهرى -٤

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

  ية  مجلة السياسة الدول-١
   مجلة المؤرخ العربى -٢
   مجلة وقائع تاريخية -٣
     مجلة مصر والعالم المعاصر-٤

 
    التوقيع  أستاذ المادة

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

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

 ..ومجتمع مدني

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  واآلثار المصرية واإلسالميةريخ التا: قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

H٠١٨ 

  :اسم المقرر 
تاريخ الدولة اإلسالمية حتى 

 بداية التاريخ الحديث

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثانية 

  :التخصص 
  تاريخ

  -      عملي  ٥٦    نظري : عدد الوحدات الدراسية
  

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

 في ظل الخالفة العباسية في الفترات المتأخرة من تاريخها        
التعرف علي التاريخ السياسي والحـضاري للـدويالت   و  

  اإلسالمية المستقلة
 تحصيل وتحليل واستنتاج معلومات :األهداف الجزئية . ب

  الميةاإلسمهمة عن تاريخ وحضارة الدولة 
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

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

واالستدالل لتنمية القدرة على الدراسة و المقارنـة بـين          
 مثل عصر   األندلس في المغرب وكيانات     اإلسالميةالدول  
 ر الخالفة وعصاإلمارة

المشكالت والقـضايا  تشخيص   الطالب   يجرب   أن. ٢. ب
 واقتـراح   واألنـدلس العلمية الشائكة في تاريخ المغـرب       

 الحلول لها 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

  .   الطالب التفكير الناقد يمارسأن. ٣. ب
ــة  -ج ــارات المهني  المه

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

 واألنـدلس ية المختلفة لبالد المغـرب      والمصادر التاريخ 
  اإلسالمي المشرق وأيضا

صـف التـاريخي    و ال يعيد الطالـب بنـاء    أن  . ٢. ٢. ج
حداث والوقائع التاريخية وتحليلها من خالل منـاظرات    لأل

  .تاريخية حول العصر العباسي والتطور الفكري خالله
أن يراجع الطالب استخدام النماذج التاريخية في       .٣. ٢. ج
عامل مع الظواهر المختلفة من خالل دراسـة نمـازج          الت

  سياسية مختلفة عبر العديد من الدول المستقلة  
أن يقدر الطالب علـي اسـتخدام التكنولوجيـات         . ١. أ د   : المهارات العامة -د

فـي التواصـل واالطـالع      )الحاسوب والوسائط   (الحديثة
 فـي الحـضارة     األندلسوالبحث عن المعلومات عن اثر      

 .ربيةاألو
 أن يكتسب الطالب القدرة علي العمـل الجمـاعي و        .٢. د

 الفريق من خالل مناظرات تاريخية بيـت الطـالب       إدارة
  غرناطة وسقوط األندلسحول تاريخ 

 أوأن يقدر الطالب علي التواصل بصورة مكتوبـة         .٣. د
 واألندلس من خالل ما تعلمه في تاريخ المغرب شفاهة

ة علي استخدام لغة واحـدة     أن يكتسب الطالب القدر   . ٤. د
علي األقل لقراءة المصادر التاريخية األجنبية حول تاريخ        

  الموحدين
  واألندلسجغرافيه المغرب  -١  : محتوي المقرر -٤

     للمغرباإلسالميالفتح  -٢
  لألندلس        اإلسالميالفتح  -٣
   في المغرباإلسالميةالدول  -٤
  األندلس في األموية  الدولة-٥
  األموية ضارة الح-٦
  دوله المرابطين -٧
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

  الخارجية نالمرابطيعالقات  -٨
  دوله الموحدين -٩

   بعد الموحديناألحوال-١٠
  األندلس في الخالفةزوال  -١١
  الحضاريةالمالمح  -١٢

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

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــال ــدرات للط ب ذوي الق

  :المحدودة 

  اليوجد
  

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

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

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

   %٧٥. ٢.ج
   %١٠٠المجموع 

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

تاريخ :  إبراهيم محمد مرجونة/أحمد مختار العبادي، د   /ا د  :                   كتب ملزمة -ب
  .٢٠١٠دمنهور ، ن والمماليك،مكتبة اقرأ ،األيوبيي

 فـي   اإلسـالم  وحضارةتاريخ   : السيد عبد العزيز سالم    :   كتب مقترحة -جـ
   .١٩٨٥ ، اإلسكندرية ،الجامعة مؤسسه شباب  ،األندلس 

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

  دورية االنسانيات
http://www.florilegium.org/files/culture/mongol   
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

 
    التوقيع  أستاذ المادة

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

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  واآلثار المصرية واإلسالمية التاريخ: قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

H٠١٩ 
  :اسم المقرر 

 الجغرافيا االقتصادية    
  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس/ الثانية 

  :التخصص 
  تاريخ

  -      عملي  ٤٨    نظري : عدد الوحدات الدراسية
  

 
   العالمدراسة الموارد االقتصادية فى  : هدف المقرر -٢

  المعالجة الجغرافية للموارد االقتصادية

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

النظريـات والمـدارس    أن يتعرف الطالب على       . ١. أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
  .الجغرافيا البشرية الفكرية فى مجال 

التطورات العلميـة واالتجاهـات     أن يحدد الطالب    . ٢.أ
  .ا البشرية  الجغرافيالحديثة فى مجال 

الظواهر والمؤثرات المختلفـة    أن يميز الطالب بين     . ٣.أ
   .فى مجال تخصصه

المنهج العلمى فـى التفكيـر      أن يستخدم الطالب    .  ١. ب  : المهارات الذهنية -ب
 وطرق االستدالل

تشخيص المشكالت واقتـراح    أن يجرب الطالب    . ٢. ب
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

 حلول مختلفة لها
   . الناقدالتفكيرأن يمارس الطالب . ٣. ب

ــة  -ج ــارات المهني  المه
  :الخاصة بالمقرر 

   .رسمهايالخرائط وأن ينشىء الطالب . ١. ٢. ج
البحوث الميدانيـة وإجـراء   أن يصمم الطالب   . ٢. ٢. ج

   .المسوح الجغرافية
توصيل األفكار سواء بصورة أن يقدر الطالب على . ١. د  : المهارات العامة -د

   .مكتوبة أو شفاهة
    .العمل الجماعى وإدارة الفريق يكتسب الطالب  أن.٢. د

   مضمون الجغرافيا االقتصادية-١  : محتوي المقرر -٤
   الموارد االقتصادية-٢
  االنتاج االقتصادى-٣
  الموارد الزراعية-٤
   االنتاج الحيوانى والموارد المائية-٥
   الموارد الغابية-٦
   االنتاج المعدنى-٧

  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 :   زيع الدرجات  تو-جـ

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

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

 ..ومجتمع مدني

  ال يوجد:                         مذكرات  -أ
الجغرافيـا اإلقتـصادية ، دار      : محمد خميس الزوكـة      :                   كتب ملزمة -ب

  .٢٠٠٠المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ،
الجغرافيا االقتـصادية ، مكتبـة      : محمد محمود الديب     :   قترحةكتب م -جـ

   .٢٠٠٨االنجلو المصرية ، القاهرة ، 
دوريات علمية أو  -د

  الخ... نشرات 
 

    التوقيع  أستاذ المادة
  رئيس مجلس القسم العلمي    محمد عبده.د

  علي أحمد السيد/ د.أ    
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  


