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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

  مقررات الفرقة الرابعة  
  

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  واآلثار المصرية واإلسالميةالتاريخ : قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

H٠٦٠ 
  :اسم المقرر 

  آثار مصر القديمة  
  فنون صغرى 

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس / الرابعة

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

 
 التعرف على أهم آثار مصر القديمة من        :الهدف العام   . أ  : هدف المقرر -٢

  .المنحوتات والمصنوعات الصغيرة
المنحوتات والمصنوعات  دراسة  : األهداف الجزئية   . ب

ألختام والجعاريين والحلي   الصغيرة كتماثيل األوشابتى وا   
    .وأدوات الزينة

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

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

أن يتعرف الطالـب علـى التطـورات العلميـة          . ٢. أ
هدتها الدراسات التي تناولـت     واالتجاهات الحديثة التي ش   

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

في مصر القديمة من خالل العلوم المختلفة ذات الـصلة          
 .باآلثار
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ل المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خال
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 يعرف الطالب الصيغ البحثية الرئيـسية لهـذا         . ٤. أ
 .المقرر ، فضالً عن مناهج البحث فيه

ن يتعرف الطالب على أنواع مواد نحت وصناعة        أ. ٥. أ
األنماط المختلفة للمنحوتات والمصنوعات الصغرى فـي       

 .مصر القديمة عبر الحقب الزمنية المختلفة
أن يحدد الطالب أهم األنماط الفنية ونماذجها . ٦. أ

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

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

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

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

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

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

ــة   الم-ج ــارات المهني ه
  :الخاصة بالمقرر 

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

والنظريات المناسبة في دراسته الفنـون الـصغرى فـي     
  .مصر القديمة

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

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

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

ــات األ. ٢. ٢. ج ــصنف المعطي ــصف وي ــة أن ي ثري
  .بموضوعية تمكنه من استنتاج معلومات سليمة
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ل المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خال
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 يستطيع الطالب التعامـل مـع المراجـع         . ٤. ٢. ج
األجنبية التي تدور حول دراسة الفنون الـصغرى فـي          
مصر القديمة ، بما يكسبه القدرة على استخدام لغة أجنبية          

     .واحدة على األقل
ب مهارات اسـتخدام الحاسـوب      أن يكتسب الطال  . ١. د  : المهارات العامة -د

والوسائط التكنولوجية في التواصل واإلطالع والبحث عن   
  المعلومات

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

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

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

  األختام -١  : محتوي المقرر -٤
  الجعارين -٢
  الحلي -٣
  تماثيل األوشابتي -٤
  أدوات الزينة -٥
  األواني -٦
  التمائم -٧

  إلخ...مساند الرأس ، وأدوات القتال ذات القيم الفنية  -٨
  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
  اختبار شفوي   . ١:                      األساليب المستخدمة -أ

 اختبار تحريري. ٢
  )ان شفويامتح(األسبوع السابع       . ١:                    التوقيت -ب
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

 )امتحان تحريري(األسبوع الرابع عشر . ٢
    درجة شفوي٢٥. ١ :    توزيع الدرجات -جـ

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

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

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

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

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

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

 مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ، مجلـة اتحـاد           -١
 جامعـة   –المؤرخين العـرب ،  مجلـة كليـة اآلداب           

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

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

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

ل المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خال
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 

061H 
  :اسم المقرر 

آثار وحضارة الشرق 
 القديم  األدنى 

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس / الرابعة

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

 
التعرف على الجوانب المختلفة لحضارة الشرق األدنـى          : هدف المقرر -٢

   .القديم

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

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

   .حول حضارة الشرق األدنى القديم
أن يتعرف الطالب علي بعض العلوم المساعدة مثل        . ٢.أ

علم الجغرافيا والعلوم السياسية ذات الـصلة بحـضارة          
  .الشرق األدنى القديم

ب علي الصيغ البحثيـة الرئيـسية       أن يتعرف الطال  . ٣.أ
     .لحضارة الشرق األدنى

أن يتعرف الطالب على أخالقيات البحث العلمـي ،         . ٤.أ
  .ويلتزم بها في دراسته لهذا المقرر

أن يستخدم الطالب المنهج العلمـي فـي التفكيـر          . ١.ب  : المهارات الذهنية -ب
 موطرق االستدالل في دراسة حضارة الشرق األدنى القدي       
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ل المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خال
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 يجرب  الطالب تشخيص بعض المشكالت التي        .٢.ب

يواجهها دارسي حضارة الـشرق األدنـى القـديم ، وأن       
  . يقترح حلول متنوعة لها

أن يحدد الطالب األهمية األثرية للبقايا المادية ألثار        .٣.ب
  . الشرق األدنى القديم

أن يحدد الطالب اثر العوامل الجغرافية و الطبيعيـة   .٤.ب
 . رة الشرق األدنى القديمعلى حضا

ــة  -ج ــارات المهني  المه
  :الخاصة بالمقرر 

أن ينظم الطالب قدرتـه علـى التعامـل مـع           . ١. ٢.ج
المصادر الرئيسية المختلفة والتي يستمد منهـا معلوماتـه      

  .عن حضارة الشرق األدنى القديم
أن يكون الطالب قادر علي تـصنيف اآلثـار         . ٢. ٢.ج

  .ق وشبة الجزيرة العربية بكل من العراالمتعلقة
أن يستطيع الطالب التعامل مع المراجع األجنبية   . ٣. ٢.ج

التي تتناول آثار وحضارة الشرق األدنى القديم، بما يكسبه 
  .القدرة على استخدام لغة أجنبية واحدة على األقل

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

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

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

 .مكتوبة وشفهية
العوامل الجغرافية و الطبيعية في حضارة الشرق       اثر   -١  : محتوي المقرر -٤

  األدني القديم
  حضارة العراق القديم -٢

  األساطير العراقية القديمة
  عمارة المعابد في الجزيرة العربية   -٣
  عمارة الحصون والسدود في الجزيرة العربية    -٤
نواحي تأثر حضارات وآثار الشام القديم بحـضارة         -٥

  مصر والعراق  
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

راسة اثر تراث حضارات الشرق األدنى القديم في         د -٦
  الحضارات اإلنسانية  

  الديانة السبئية في الجزيرة العربية    -٧
  الديانة الحميرية في الجزيرة العربية   

  الديانة الثمودية في الحجاز و مدين -٨
  الديانة الليحانية في الحجاز ومدين -٩

  الديانة النبطية في الحجاز ومدين -١٠
  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
 امتحان تحريري:                      األساليب المستخدمة -أ

 ع الرابع عشر  األسبو:                    التوقيت -ب
 %١٠٠ :    توزيع الدرجات -جـ

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

حضارة الـشرق األدنـى القـديم       : احمد أمين سليم   -١ :                   كتب ملزمة -ب
  )٢٠٠٤: اإلسكندرية(
أثـار وحـضارة شـبة      ,نعم عبد الحليم سـيد    عبد الم  -٢

 .٢٠٠٣,اإلسكندرية,الجزيرة العربية
عبد العزيز صالح ، الشرق األدنى القـديم ، مـصر            -١ :   كتب مقترحة -جـ

انتصار :  جيمس هنري برستد٢٠٠٤والعراق ، القاهرة ، 
  )١٩٥٥:القاهرة(احمد فخري .الحضارة ،ترجمة

نـى القـديم    رمضان عبـده ، تـاريخ الـشرق األد         -٢
  .٢٠٠٤وحضاراته ، القاهرة ، 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

  .1966عبد الحميد زايد ، الشرق الخالد ، القاهرة ،  -٣
 

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

مجلة أطالل بالمملكة العربية السعودية ، مجلـة االتحـاد          
العام لآلثاريين العرب بالقاهرة  ، مجلة الدارة بالرياض         

 العصور بالمملكة العربية    ، مجلة سومر بالعراق ، مجلة     
السعودية ، مجلة المؤرخ العربي بالقاهرة  ، مجلة عالم          

 جامعة اإلسكندرية   –الفكر بالكويت ، مجلة كلية اآلداب       
 جامعة القـاهرة ، مجلـة كليـة         –، مجلة كلية اآلداب     

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

    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

ل المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خال
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 

H٠ ٦٢   
  :اسم المقرر 

 لحفائر وفن المتاحفا
  :المستوى / الفرقة 

 الليسانس/ الرابعة 
  :التخصص 

  -     عملي   48نظري    : عدد الوحدات الدراسية   اآلثار المصرية
  التعرف على مخطط الحفرية وأنواع المتاحف المختلفة  : هدف المقرر -٢

األثـر بطريقـة علميـة      القدرة على استخراج وتسجيل     
  صحيحة وكيفية عرضة بطريقة سليمة

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

أن يتعرف الطالب علي النظريات والمدارس األثرية       . ١.أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
  .المختلفة

 أن يتعــرف الطالــب علــي التطــورات العلميــة. ٢.أ
ـ        أريخ واالتجاهات الحديثة في مجال التنقيب األثري والت

  .لآلثار
أن يميز الطالب بين أنواع المواد والخامات األثرية        . ٣.أ

  .لآلثار سواء الثابتة أو المنقولة
أن يتعرف الطالب علي اإلطار القانوني واألخالقي       . ٤.أ

 .المنظم للعمل مع البعثات األجنبية في التنقيب عن اآلثار
دئ والمفـاهيم العلميـة     أن يستخدم الطالب المبا   . ١.ب  : المهارات الذهنية -ب

   .والنظريات المناسبة في دراسته للحفائر وفن المتاحف
أن تكون للطالب القدرة علـى تـشخيص بعـض          . ١.ب

  .المشكالت التي يواجهها دارسي الحفائر وفن المتاحف
ــة  -ج ــارات المهني أن يكون الطالب قادر علـى التعامـل مـع          .  ١. ٢.ج المه
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

ثرية المختلفة والتي يستمد منها معلوماتـه       المصادر األ   :الخاصة بالمقرر 
  .التاريخية والحضارية عن المقرر الذي يدرسه

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

أن يستطيع الطالب التعامـل مـع المراجـع         . ٣. ٢.ج
األجنبية التي تدور حول كيفية تخطيط الحفريـة علـى          

سس علمية سليمة والشروط الواجب توافرها إلقامـة        أ
متحفا بالوسائل الحديثة التي توفر له وسائل الحمايـة          
المناسبة، بما يكسبه القدرة على استخدام لغـة أجنبيـة      

  .واحدة على األقل
أن يكون الطالب قادرا علي استخدام الحاسب اآللي        . ١.د  : المهارات العامة -د

ت في التواصل واالطالع والبحـث      وتكنولوجيا المعلوما 
عن احدث الطرق والوسائل الخاصـة بالحفـائر وفـن          

  .المتاحف
أن يبرز الطالب قدرته علـى التواصـل بـصورة          . ٢.د

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

  .لمخطط الحفرية
أن يقوم الطالب بالعمل في إطـار الفريـق حتـى           . ٤.د

  .هارة العمل الجماعييكتسب م
   دراسة أهمية الحفائر -١  : محتوي المقرر -٤

  دراسة طرق الحفر في المقابر -٢
  دراسة طرق الحفر في المدن -٣
  نشأة المتاحف -٤
  تخطيط المتحف -٥
  عمارة المتحف -٦
  أداره المتحف -٧

  ترتيب اآلثار داخل المتحف
  دراسة أهمية المتاحف -٨
  أنواع المتاحف -٩
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ل المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خال
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
  عمل أبحاث. ٣. ٥

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  اليوجد
  

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

 لرابع عشر  األسبوع ا:                    التوقيت -ب
 %١٠٠ :    توزيع الدرجات -جـ

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

الرائد في التنقيب عن    : فوزي عبد الرحمن الفخراني    -١ :                   كتب ملزمة -ب
   .)١٩٩٣:بنغازي(اآلثار 

محمـد  .دليل تنظيم المتاحف، ترجمـة    : دامز فيليب أ -٢
 ) .١٩٩٣: القاهرة( حسن عبداهللا

   )١٩٩٣:القاهرة(الموجز في علم اآلثار : علي حسن -١ :   كتب مقترحة -جـ
مواقع ومتاحف اآلثار المصرية : الحليم نور الدين -٢
  .)٢٠٠١:القاهرة(

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

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

  اإلسكندرية
    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

ل المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خال
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   
  صرية واإلسالميةواآلثار المالتاريخ : قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

063 H  
  :اسم المقرر 

نصوص هيراطيقية او 
     ديموطيقية

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس / الرابعة

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

   .هيراطيقية او الديموطيقيةالقدرة علي قراءة النصوص ال  : هدف المقرر -٢
التعرف على النصوص الهيراطيقية الخاصـة بالـدولتين        

   .القديمة و الوسطي
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

أن يتعرف الطالب علي النظريات والمدارس األثرية       . ١.أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
  المختلفة المهتمة بالدراسات اللغوية

 علــى التطــورات العلميــة  أن يتعــرف الطالــب.٢.أ
   .واالتجاهات الحديثة في دراسة النصوص الهيراطيقية

أن يتعرف الطالب علي علم الخطوط القديمة كأحـد         . ٣.أ
   .العلوم المساعدة لعلم اآلثار

 الخامات األثرية المختلفـة     أن يتعرف الطالب علي   . ٤.أ
  .التي كتبت عليها النصوص الهيراطيقية

أن يحدد الطالـب مـشاكل الترجمـة الخاصـة          . ١.ب  :ة  المهارات الذهني-ب
   .بالنصوص الهيراطيقية وكيفية فهم النصوص

أن يبرهن الطالب علـي األهميـة األثريـة للنـصوص          
   .الهيراطيقية

أن يستخدم الطالب النـصوص الهيراطيقيـة فـي         . ٢.ب
  .تفسير األدلة التاريخية
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ل المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خال
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 

جمع وتحليل واستخدام المعلومات ذات الـصلة        .١. ١.ج
, بالنصوص المصرية القديمة المكتوبة بالخط الهيراطيقي     

   .باستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة
أن يعيد الطالب تنظيم المعطيات األثرية اللغوية       . ٢. ١.ج

  .بموضوعية لفهم قواعدها
 علي استخدام الحاسب اآللي     أن يكون الطالب قادرا   . ١.د  : المهارات العامة -د

وتكنولوجيا المعلومات في التواصل واالطالع والبحـث       
   .عن النصوص الهيراطيقية

 أن ينفذ الطالب عروض شفهية فعالة عن النصوص         .١.د
  .الهيراطيقية

  بردية خوفو و السحرة -١  : محتوي المقرر -٤
  بردية المالح -٢
  بردية تعاليم بتاح حتب -٣

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

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  اليوجد
  

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

 ١٥سبوعامتحان تحريري في اال:                    التوقيت -ب
 %١٠٠ :    توزيع الدرجات -جـ

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

 القـاهرة  ,الخـط الهيراطيقـي      :عبد الحليم نور الدين      :                   كتب ملزمة -ب
,٢٠١٠.  

 االتحاد العام لآلثـاريين العـرب ، مجلـة اتحـاد            مجلة :   كتب مقترحة -جـ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

 جامعـة   –المؤرخين العـرب ،  مجلـة كليـة اآلداب           
  اإلسكندرية

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

 ال يوجد

    التوقيع  أستاذ المادة
  رئيس مجلس القسم العلمي    د عادل زين    .

  علي أحمد السيد/ د.أ    
  

  
  

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  واآلثار المصرية واإلسالميةالتاريخ : قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

H٠٦٤  
  :اسم المقرر 

    نصوص هيروغليفية  
  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس / الرابعة

  :التخصص 
  تاريخ وسيط

  -  عملي      ٤٨    نظري : عدد الوحدات الدراسية
  

  القدرة علي قراءة وترجمة النصوص الهيروغليفية  : هدف المقرر -٢
دراسة  نصوص مكتوبة بالخط  الهيروغليفي من عصور         

  مختلفة
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

أن يتعرف الطالب علي النظريات والمدارس األثرية      . ١.أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
الخامات األثرية المختلفة التي     أن يتعرف الطالب علي      ال

 مختلفـة المهتمـة     كتبت عليها النصوص الهيروغليفيـة    
   .بالدراسات اللغوية

أن يميز الطالب بين النصوص الهيروغليفية التـي         .١.أ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

  .ترجع إلي حقب زمنية مختلفة
أن يبرهن الطالب علي األهمية األثرية للنصوص        . ١.ب  : المهارات الذهنية -ب

   .الهيروغليفية
أن يستخدم الطالب النصوص الهيروغليفيـة فـي        . ٢.ب

   .تفسير األدلة التاريخية
أن يبرهن الطالب علـى قدرتـه علـى قـراءة            . ٣.ب

 . النصوص المصرية القديمة المكتوبة بالخط الهيروغليفي
ــة  -ج ــارات المهني  المه

  :الخاصة بالمقرر 
 أن يراجع الطالب المصادر األثرية المتـضمنة        .١. ٢.ج

  ص هيروغليفيةنصو
أن يعيد الطالب تنظيم المعطيات األثرية اللغوية       . ٢. ٢.ج

   .بموضوعية لفهم قواعدها
أن يستطيع الطالب التعامل مع المراجع األجنبية   . ٣. ٢.ج

التي تدور حول النصوص الهيروغليفية، بما يكسبه القدرة       
  .على استخدام لغة أجنبية واحدة على األقل

 أن يكون الطالب قادرا علي استخدام الحاسب اآللي        . ١.د  :ة  المهارات العام-د
وتكنولوجيا المعلومات في التواصل واالطالع والبحـث       
عن النصوص الهيروغليفي أن ينفذ الطالـب عـروض         

   .شفهية فعالة عن النصوص الهيروغليفية 
أن يكتسب الطالب الخبرات من التعاون الفعال داخل . ٢.د

  .فريق عمل
   سنوهيت -١  : المقرر  محتوي-٤

  االخوين -٢
   احمس بن ابانا-٣

  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

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

 ..ومجتمع مدني

  : تقويم الطالب -٧
 حان تحريريامت:                      األساليب المستخدمة -أ

 ١٥امتحان تحريري اسبوع :                    التوقيت -ب
 %١٠٠ :    توزيع الدرجات -جـ

  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
 ، القاهرة,  اللغة المصرية القديمة:  عبد الحليم نور الدين:                         مذكرات  -أ

٢٠٠٩.  
قواعد "اللغة المصرية القديمة    :محمد عبد الرحيم السيد    -١ :                   كتب ملزمة -ب

   .٢٠٠٨ , سوهاج , "وتدريبات
 ،     القـاهرة ،قواعد اللغة العربيـة  : عبد المحسن بكير   -٢

١٩٧٣ 
 GARDINAR,EGYPTION :   كتب مقترحة -جـ

GRAMMAR,LONDON. 
دوريات علمية أو  -د

   الخ...نشرات 
مجلة االتحاد العام لآلثـاريين العـرب ، مجلـة اتحـاد            

 جامعـة   –المؤرخين العـرب ،  مجلـة كليـة اآلداب           
  اإلسكندرية

ASAE , BIFAO , JARC , JEA , JNES ,  
MDAIK , Z S: 
http://WWW.newton.cam.ac.uk/egypt 
http://WWW.ifao.egent.net/liens/ 

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

ل المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خال
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   
  لمصرية واإلسالميةواآلثار االتاريخ : قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

H٦٥0 
  :اسم المقرر 
 تدريب عملي

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس / الرابعة

  :التخصص 
  -      عملي  ٢٤    نظري : عدد الوحدات الدراسية  تاريخ اسالمي

   .التعرف على طبيعة العمل داخل المواقع األثرية  : هدف المقرر -٢
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 أن يتعرف الطالب علي النظريات والمدارس األثرية       .١.أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
   .المختلفة

 أن يميز الطالب بين أنواع المواد والخامات األثرية         .٢.أ
  .لآلثار سواء الثابتة أو المنقولة

ت التي تواجـه طبيعـة      ان يحدد الطالب المشكال   . ١.ب  : المهارات الذهنية -ب
  .العمل في  المواقع األثرية و كيفية مواجهتها

 أن يستطيع الطالب أن يتعامل مع األثر المكتـشف          .٢.ب
  .من خالل جمع المعلومات وتحليلها

ــة  -ج ــارات المهني  المه
  :الخاصة بالمقرر 

أن يكون الطالب قـادر علـى التعامـل مـع           . ١ .١.ج
تي يستمد منهـا معلوماتـه      المصادر األثرية المختلفة وال   

  .التاريخية والحضارية
 أن يكون الطالب قادرا علي استخدام الحاسـب         .١ .١.ج  : المهارات العامة -د

اآللي وتكنولوجيا المعلومات فـي التواصـل واالطـالع         
والبحث عن احدث الطرق والوسائل الخاصة بالعمل فـي    

  .المواقع األثرية
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

  هشورزيارة د -١  : محتوي المقرر -٤
  االقصر و اسوان  -٢
  سقارة -٣

  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
 امتحان تحريري:                      األساليب المستخدمة -أ

 ١٥امتحان تحريري اسبوع :                   لتوقيت  ا-ب
 %١٠٠ :    توزيع الدرجات -جـ

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

مواقع اآلثار المصرية القديمة منذ     : عبد الحليم نور الدين    :                   كتب ملزمة -ب
أقدم العصور وحتى نهاية األسرات المـصرية القديمـة،         
الجزءان األول والثاني مواقع مـصر الـسفلي والعليـا،          

 ٢٠٠٨الطبعة السابعة، دار األقصى، القاهرة، 
لمصرية الموجز في علم اآلثار، الهيئة ا:  علي حسن -١ :   كتب مقترحة -جـ

   .١٩٩٣، العامة للكتاب
الرائد في التنقيب عن : فوزي عبد الرحمن الفخراني -٢

   .١٩٩٣, بنغازي ,اآلثار
دوريات علمية أو  -د

  الخ... نشرات 
مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ، مجلة اتحاد 

 جامعة –المؤرخين العرب ،  مجلة كلية اآلداب 
  اإلسكندرية

ASAE , BIFAO , JARC , JEA , JNES 
,MDAIK , Z S 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

http://WWW.newton.cam.ac.uk/egypt 
Liens utiles de I'fao : 
http://WWW.ifao.egent.net/liens/ 

    التوقيع  أستاذ المادة
  رئيس مجلس القسم العلمي         د عادل زين.

  علي أحمد السيد/ د.أ    
  

  
  
  

  توصيف مقرر دراسي
دمنهور: أكاديمية / جامعة   

اآلداب : معهد / كلية   
  واآلثار المصرية واإلسالميةالتاريخ : قسم  

  
  

  : بيانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

H٠٦٦  
  :اسم المقرر 

 أدب"حضارة مصر القديمة 
  :ستوى الم/ الفرقة 
 الليسانس / الرابعة

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

  .التعرف على األلوان المختلفة لألدب المصري القديم  : هدف المقرر -٢

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

دارس األثرية  أن يتعرف الطالب علي النظريات والم     . ١.أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
   .المختلفة التي اهتمت باألدب المصري القديم

أن يتعــرف الطالــب علــى التطــورات العلميــة . ٢.أ
واالتجاهات الحديثة التي شهدتها الدراسـات المـصري        

   .القديم
أن يستنتج الطالب معلوماته عن الموضوعات األدبية   . ٣.أ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

ت المختلفة في مصر القديمة من خالل العلوم المختلفة ذا        
  .الصلة باآلثار المصرية وكيفية االستفادة منها

أن يستخدم الطالب المبـادئ والمفـاهيم العلميـة         . ١.ب  : المهارات الذهنية -ب
   .والنظريات المناسبة في دراسته لألدب المصري القديم

أن تتكون للطالب القدرة على تـشخيص بعـض         . ٢.ب
   .ديمالمشكالت التي يواجهها دارسي األدب المصري الق

للبقايا المادية لألثر وأنه      أن يدرك األهمية األثرية    . ٣.ب
يمكنه استنتاج معلوماته عن األدب في مصر القديمة من   

  .خالل هذه البقايا األثرية
ــة  -ج ــارات المهني  المه

  :الخاصة بالمقرر 
أن يكون الطالب قادر علـى جمـع وتحليـل          . ١. ١.ج

 المصري القديم،   واستخدام المعلومات ذات الصلة باألدب    
  .وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة

 أن يؤلف الطلب بين البيانات التي يجمعها عن         .٢. ١.ج
األدب المصري القديم، ويقوم بتحليلها ، وتقديم تقـارير          

  .تضم النتائج التي توصل إليها
ب أن يكتسب الطالب مهـارات اسـتخدام الحاسـو        . ١.د  : المهارات العامة -د

والوسائط التكنولوجية في التواصل واإلطالع والبحث عن   
   .المعلومات الخاصة باألدب المصري القديم

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

أن يقوم الطالب بالعمل في إطـار الفريـق حتـى           . ٣.د
  .يكتسب مهارة العمل الجماعي

  صراع بين حور وستقصة ال -١  : محتوي المقرر -٤
  قصة المالح  -٢
  بتاح حتب  -٣
  القروي الفصيح -٤
  االخوين  -٥
  سنوهيت -٦

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

ل المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خال
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
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  اليوجد
  

  : تقويم الطالب -٧
  امتحان تحريري:                     لمستخدمة  األساليب ا-أ

 امتحان شفوي
  ٧امتحان شفوي في االسبوع:                    التوقيت -ب

 ١٥امتحان تحريري في االسبوع
  شفوي % ٢٥ :    توزيع الدرجات -جـ

  تحريري % ٧٥
  %١٠٠المجموع  

  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
مجلة االتحاد العام لآلثـاريين العـرب ، مجلـة اتحـاد                                                     :      مذكرات -أ

 جامعـة   –المؤرخين العـرب ،  مجلـة كليـة اآلداب           
   .اإلسكندرية

 ٢٠٠٠القاهرة ,١٧ج, األدب المصري القديم : سليم حسن :                   كتب ملزمة -ب
 , مصر والشرق األدنى القديم   : د بيومي مهران    محم -١ :   كتب مقترحة -جـ

ــوم"٤ج ــة ," اآلداب والعلـ ــة الجامعيـ , دار المعرفـ
  ١٩٩٠,اإلسكندرية

 ,حكايـات شـعبية فرعونيــة  : جاسـتون ماسـبيرو   -٢
الهيئـة المـصرية العامـة     ,فاطمة عبد الهـادي   :ترجمة
 ٢٠٠٨,للكتاب

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

ASAE , BIFAO , JARC , JEA , JNES ,  
MDAIK , Z S 

 
    التوقيع  أستاذ المادة

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

ل المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خال
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 

٠٦٧H 
  :اسم المقرر 

تاريخ واثار المغرب   
   وإفريقيا القديم   

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس / الرابعة

  :التخصص 
  -      عملي  ٤٨    نظري : عدد الوحدات الدراسية  تاريخ

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

   .ان يتعرف الطالب على آثار السودان والمغرب القديم
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

أن يتعــرف الطالــب علــى التطــورات العلميــة . ١.أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
واالتجاهات الحديثة التي شهدتها الدراسات التـي دارت        

ــديم  ــا الق ــرب وأفريقي ــار المغ ــاريخ وآث            .حــول ت
أن يتعرف الطالب علي بعض العلوم المساعدة ذات        . ٢.أ

   .الصلة بتاريخ وآثار المغرب وأفريقيا
 أن يتعرف الطالب علي الصيغ البحثيـة الرئيـسية          .٣.أ

  .لتاريخ وحضارة المغرب وأفريقيا القديم
لطالب المنهج العلمي فـي التفكيـر       أن يستخدم ا  . ١.ب  : المهارات الذهنية -ب

   . المغربوطرق االستدالل في دراسة تاريخ
أن يكون الطالب قادرا علي تحديد بعض المشكالت  .٢.ب

وأن الخاصة بتاريخ وحضارة المغرب  وأفريقيا القـديم         
   .يقترح حلول متنوعة لها

أن يحدد الطالب األهمية األثرية للبقايـا الماديـة         . ٣.ب
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

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

  .أفريقيا باستخدام المحاكاة و التجريب
ــة  -ج ــارات المهني  المه

  :الخاصة بالمقرر 
أن يميز الطالب بين المصادر األثرية المختلفة       . ١. ٢.ج

   .التي تتضمن تاريخ المغرب وأفريقيا
يم وتـصنيف المعطيـات      ان يعيد الطالب تنظ    .٢. ٢.ج

   .االثرية االولية بموضوعية
أن يستطيع الطالب التعامل مع المراجع األجنبية   . ٣. ٢.ج

  .تاريخ وآثار المغربالتي تدور حول 
أن يكتسب الطالب مهـارات اسـتخدام الحاسـوب         . ١.د  : المهارات العامة -د

والوسائط التكنولوجية في التواصل واإلطالع والبحث عن   
  .القديم ومات الخاصة بتاريخ وآثار المغرب وأفريقيا المعل

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

 أن يصف الطالب بشكل دقيق الخصائص األساسية        .٣.د
  .ريخ وآثار المغرب وأفريقيا القديملتا

  البيئة واالنسان في عصور ما قبل التاريخ -١  : محتوي المقرر -٤
  العصر التاريخي القديم بالمغرب -٢
  تاريخ واثار السودان منذ قيام نباتا حتي سقوط مروي -٣
تاريخ واثار الحبشة منذ االستيطان السبئي ثم قيام  -٤

  اكسوم حتى دخول المسيحية -٥دولة 
عالقات مصر و بونت ساحل الصومال من المصادر  -٦

  المصرية القديمة
  محاضرات. ١. ٥  : أساليب التعليم والتعلم -٥

  قاعة بحث. ٢. ٥
  عمل أبحاث. ٣. ٥

 أساليب التعليم والـتعلم     -٦
ــدرات  ــالب ذوي الق للط

  :المحدودة 

  اليوجد
  

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

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

 ..ومجتمع مدني

  امتحان تحريري:                      األساليب المستخدمة -أ
 امتحان شفوي

   ٧امتحان شفوي اسبوع :                    التوقيت -ب
 ١٥امتحان تحريري اسبوع 

  %٢٥شفوي  :    توزيع الدرجات -جـ
 %٧٥تحريري 

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

 القاهرة ,الهيئة العامة للكتاب    , بالد النوبة    : وولتر إمرى  :                   كتب ملزمة -ب
,١٩٨٩.   

 ١٩٩٨ ،  مهران المغرب القديم االسكندرية :محمد بيومي
 ١٩٧٦  ،المغرب الكبير االسكندرية: رشيد الناضوري  :   كتب مقترحة -جـ

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

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

   .اإلسكندرية
JEA , JNES ,  MDAIK , Z S 

 
    التوقيع  أستاذ المادة

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

ل المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خال
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  

  
  

  :ر  بيانات المقر-١
  :الرمز الكودي 

H٠٦٨ 
  :اسم المقرر 

  موضوع خاص
 "المجتمع المصري القديم "

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس / الرابعة

  :التخصص 
  -      عملي  ٤٨    نظري : عدد الوحدات الدراسية  تاريخ

  التعرف علي مكونات المجتمع المصري القديم عامة  : هدف المقرر -٢
لمختلفة للحياة االجتماعيـة فـي      التعرف على الجوانب ا   

  ...زواج ، طالق ، مواريث (مصر القديمة مثل األسرة 
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

 ان يتعرف الطالب علـي المـدارس و النظريـات           .١.أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
   .الحديثة المختلفة التي تناولت المجتمع المصري القديم

 التطــورات العلميــة  أن يتعــرف الطالــب علــى.٢.أ
واالتجاهات الحديثة التي شهدتها الدراسات التي تناولـت        

  .المجتمع المصري القديم
أن يستخدم الطالب المبادئ والمفاهيم العلمية فـي        . ١.ب  : المهارات الذهنية -ب

   .دراسته للمجتمع المصري القديم
أن تكون للطالب القدرة علـى تـشخيص بعـض          . ٢.ب

اجهها دارسي المجتمع المصري القديم،     المشكالت التي يو  
   .وأن يقترح حلول متنوعة لها

أن يستخدم المحاكاة والتجريب في التحليل األثري        .٣.ب
  .بما يخدم المجال الذي يقوم بدراسته

ــة  -ج ــارات المهني جمع وتحليل واستخدام المعلومات ذات الـصلة       . ١. ١.ج المه
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

ديم باستخدام تكنولوجيا المعلومـات     بالمجتمع المصري الق    :الخاصة بالمقرر 
   .الحديثة

أن يؤلف الطالب بين البيانات التي يجمعها عن        . ٢. ١.ج
المجتمع المصري في العصر الفرعوني ويقوم بتحليلهـا،        

  .وإعداد تقارير عن النتائج التي توصل إليها
لي أن يكون الطالب قادرا علي استخدام الحاسب اآل       . ١.د  : المهارات العامة -د

وتكنولوجيا المعلومات في التواصل واالطالع والبحـث       
  .  المعن المعلومات الخاصة بالمجتمع

أن ينفذ الطالب عروض شفهية فعالة عن المجتمع        . ٢.د 
   . المصري القديمالمصري في العصر الفرعوني

أن يصف الطالب بشكل دقيق الخصائص األساسية       . ٣.د
  .للمجتمع المصري القديم

  االسرة  -١  :المقرر  محتوي -٤
  االسرية و االطفال -٢ 
  طبقات المجتمع المصري القديم -٣
  المنزل المصري القديم -٤
  وسائل التسلية والترفيه -٥
  الطب المصري القديم -٦
  المالبس واالزياء عند المصرى القديم -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 

  اليوجد
  

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

 ١٥امتحان تحريري اسبوع :                    التوقيت -ب
 %١٠٠ :    توزيع الدرجات -جـ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

  :المراجع  قائمة الكتب الدراسية و-٨
 مصر والحياة المصرية في     :أدلف إرمان وهرمان رانكة     :                         مذكرات  -أ

العصور القديمة ، ترجمة عبد المنعم أبو بكـر ومحـرم           
  .١٩٥٠كمال ، القاهرة ، 

ية القديمـة ،     الحـضارة المـصر    :محمد بيومي مهران     :                   كتب ملزمة -ب
 .١٩٨٩اإلسكندرية ، 

حـضارة  : احمد امين سليم و سوزان عبد اللطيـف          -١ :   كتب مقترحة -جـ
   .٢٠٠٨مصر القديمة االسكندرية 

 حضارة مصر الفرعونية :عبد المنعم عبد الحليم سيد     -٢
  .٢٠٠٢، اإلسكندرية ، 

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

خ الحضارة المصرية ، العـصر      نخبة من العلماء ، تاري    
  ١٩٦٢الفرعوني ، المجلد األول ، القاهرة ، 

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

  اإلسكندرية
ASAE , BIFAO , JARC , JEA , JNES ,  
MDAIK , Z S 

 
    التوقيع  أستاذ المادة

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

ل المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خال
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 

H٠٦٩ 
  :اسم المقرر 

نصوص تاريخية بلغة   
      اوربية حديثة

  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس / الرابعة

  :التخصص 
  -عملي  ٤٨   نظري : عدد الوحدات الدراسية  تاريخ

   .القدرة على التعامل مع المراجع األجنبية المتخصصة  : هدف المقرر -٢
التعرف على أهم ما كتب في علم المـصريات باللغـات           

   .األجنبية
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

أن يتعـرف الطالــب علــي النظريــات األجنبيــة  . ١.أ  :علومات والمفاهيم  الم-أ
   .والمدارس الفكرية في علم المصريات

أن يتعــرف الطالــب علــي التطــورات العلميــة . ٢.أ
  .واالتجاهات الحديثة في علم المصريات

أن يستخدم الطالب المنهج العلمـي فـي التفكيـر          . ١.ب  : المهارات الذهنية -ب
   .داللوطرق االست

أن يجرب الطالب تشخيص مـشكالت الترجمـة        . ٢.ب
  .وكيفية التعامل معها

ــة  -ج ــارات المهني  المه
  :الخاصة بالمقرر 

جمع وتحليل واستخدام المعلومات ذات الـصلة       . ١. ١.ج
بالمؤلفات األجنبية عـن اآلثـار المـصرية باسـتخدام          

   .تكنولوجيا المعلومات الحديثة
ــصنف ال. ٢. ١.ج ــصف وي ــة أن ي ــع األجنبي مراج

  .بموضوعية تمكنه من استنتاج معلومات
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

ل المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خال
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 يكون الطالب قادرا علي استخدام الحاسب اآللي        . ١.د  : المهارات العامة -د
وتكنولوجيا المعلومات في التواصل واالطالع والبحـث       
عن احدث الطرق والوسائل الخاصة بكيفية التعامل مـع         

   .المراجع األجنبية المتخصصة
ينفذ الطالب عـروض شـفهية فعالـة تتنـاول          أن  . ٢.د

موضوعات مختلفة في مجال التخصص بلغـة أجنبيـةأو        
   .أكثر

أن يكون الطالب قـادرا علـي قـراءة وترجمـة           . ٣.د
 النصوص المكتوبة باللغات األجنبية في مجال التخصص      

. 
  نصوص عن الدولة القديمة -١  : محتوي المقرر -٤

  نصوص عن االهرامات  -٢
  ن العصر المتاخرنصوص ع -٣

  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
 امتحان تحريري:                      األساليب المستخدمة -أ

 ١٥امتحان تحريري اسبوع           :          التوقيت -ب
 %١٠٠ :    توزيع الدرجات -جـ
  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
,  موضوعات فـي النـصوص التاريخيـة     :  فايزة صقر :                         مذكرات  -أ

  .٢٠٠٨,  اإلسكندرية
نصوص وقراءات مختارة في التـاريخ      :  سن السعدي ح :                   كتب ملزمة -ب

  .٢٠٠٥، اإلسكندرية,  القديم والحضارة



 

 
     

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

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

ل المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خال
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 :   كتب مقترحة -جـ
دوريات علمية أو  -د

  الخ... نشرات 
مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ، مجلة اتحاد 

 جامعة –المؤرخين العرب ،  مجلة كلية اآلداب 
  اإلسكندرية

ASAE , BIFAO , JARC , JEA , JNES 
,MDAIK , Z S 

 
    التوقيع  أستاذ المادة

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

ل المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خال
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 

H٠٦٤  
  :اسم المقرر 

    نصوص هيروغليفية  
  :المستوى / الفرقة 
 الليسانس / الرابعة

  :التخصص 
  تاريخ وسيط

  -      عملي  ٤٨    نظري : عدد الوحدات الدراسية
  

 
  القدرة علي قراءة وترجمة النصوص الهيروغليفية  : هدف المقرر -٢

يروغليفي من عصور   دراسة  نصوص مكتوبة بالخط  اله      
  مختلفة

  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

أن يتعرف الطالب علي النظريات والمدارس األثرية      . ١.أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
 أن يتعرف الطالب علي الخامات األثرية المختلفة التي         ال

 مختلفـة المهتمـة     كتبت عليها النصوص الهيروغليفيـة    
   .بالدراسات اللغوية

أن يميز الطالب بين النصوص الهيروغليفية التـي         .١.أ
  .ترجع إلي حقب زمنية مختلفة

أن يبرهن الطالب علي األهمية األثرية للنصوص        . ١.ب  : المهارات الذهنية -ب
   .الهيروغليفية

أن يستخدم الطالب النصوص الهيروغليفيـة فـي        . ٢.ب
   .تفسير األدلة التاريخية

تـه علـى قـراءة      أن يبرهن الطالب علـى قدر     . ٣.ب
 . النصوص المصرية القديمة المكتوبة بالخط الهيروغليفي

ــة  -ج ــارات المهني  أن يراجع الطالب المصادر األثرية المتـضمنة        .١. ٢.ج المه
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

  نصوص هيروغليفية  :الخاصة بالمقرر 
أن يعيد الطالب تنظيم المعطيات األثرية اللغوية       . ٢. ٢.ج

   .بموضوعية لفهم قواعدها
 يستطيع الطالب التعامل مع المراجع األجنبية   أن. ٣. ٢.ج

التي تدور حول النصوص الهيروغليفية، بما يكسبه القدرة       
  .على استخدام لغة أجنبية واحدة على األقل

  
  
 

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

عن النصوص الهيروغليفي أن ينفذ الطالـب عـروض         
   .شفهية فعالة عن النصوص الهيروغليفية 

أن يكتسب الطالب الخبرات من التعاون الفعال داخل . ٢.د
  .فريق عمل

   سنوهيت -١  : محتوي المقرر -٤
  االخوين -٢
   احمس بن ابانا-٣

  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
 امتحان تحريري:                      األساليب المستخدمة -أ

 ١٥امتحان تحريري اسبوع :                    التوقيت -ب
 %١٠٠ :    توزيع الدرجات -جـ
  : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -٨
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

 ، القاهرة,  اللغة المصرية القديمة:  عبد الحليم نور الدين:                         مذكرات  -أ
٢٠٠٩.  

قواعد "اللغة المصرية القديمة    :محمد عبد الرحيم السيد    -١ :                   كتب ملزمة -ب
   .٢٠٠٨ , سوهاج , "وتدريبات

 ،     القـاهرة ،قواعد اللغة العربيـة  : عبد المحسن بكير   -٢
١٩٧٣ 

 GARDINAR,EGYPTION :   كتب مقترحة -جـ
GRAMMAR,LONDON. 

دوريات علمية أو  -د
  الخ... نشرات 

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

  سكندريةاإل
ASAE , BIFAO , JARC , JEA , JNES ,  
MDAIK , Z S: 
http://WWW.newton.cam.ac.uk/egypt 
http://WWW.ifao.egent.net/liens/ 

 
    التوقيع  أستاذ المادة

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

ل المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خال
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 

H٦٥0 
  :اسم المقرر 
 تدريب عملي

  :ستوى الم/ الفرقة 
 الليسانس / الرابعة

  :التخصص 
  -      عملي  ٢٤    نظري : عدد الوحدات الدراسية  تاريخ اسالمي

 
   .التعرف على طبيعة العمل داخل المواقع األثرية  : هدف المقرر -٢
  : المستهدف من تدريس المقرر -٣

ارس األثرية  أن يتعرف الطالب علي النظريات والمد      .١.أ  : المعلومات والمفاهيم -أ
   .المختلفة

 أن يميز الطالب بين أنواع المواد والخامات األثرية         .٢.أ
  .لآلثار سواء الثابتة أو المنقولة

ان يحدد الطالب المشكالت التي تواجـه طبيعـة         . ١.ب  : المهارات الذهنية -ب
  .العمل في  المواقع األثرية و كيفية مواجهتها

مع األثر المكتـشف     أن يستطيع الطالب أن يتعامل       .٢.ب
  .من خالل جمع المعلومات وتحليلها

ــة  -ج ــارات المهني  المه
  :الخاصة بالمقرر 

أن يكون الطالب قـادر علـى التعامـل مـع           . ١ .١.ج
المصادر األثرية المختلفة والتي يستمد منهـا معلوماتـه         

  .التاريخية والحضارية
علي استخدام الحاسـب     أن يكون الطالب قادرا      .١ .١.ج  : المهارات العامة -د

اآللي وتكنولوجيا المعلومات فـي التواصـل واالطـالع         
والبحث عن احدث الطرق والوسائل الخاصة بالعمل فـي    

  .المواقع األثرية
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

  زيارة دهشور -١  : محتوي المقرر -٤
  االقصر و اسوان  -٢
  سقارة -٣

  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
 امتحان تحريري:                      األساليب المستخدمة -أ

 ١٥امتحان تحريري اسبوع :                    التوقيت -ب
 %١٠٠ :    توزيع الدرجات -جـ
  :الدراسية والمراجع  قائمة الكتب -٨
  ال يوجد:                         مذكرات  -أ

مواقع اآلثار المصرية القديمة منذ     : عبد الحليم نور الدين    :                   كتب ملزمة -ب
أقدم العصور وحتى نهاية األسرات المـصرية القديمـة،         

 الـسفلي والعليـا،     الجزءان األول والثاني مواقع مـصر     
 ٢٠٠٨الطبعة السابعة، دار األقصى، القاهرة، 

الموجز في علم اآلثار، الهيئة المصرية :  علي حسن -١ :   كتب مقترحة -جـ
   .١٩٩٣، العامة للكتاب

الرائد في التنقيب عن : فوزي عبد الرحمن الفخراني -٢
   .١٩٩٣, بنغازي ,اآلثار

دوريات علمية أو  -د
  لخا... نشرات 

مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ، مجلة اتحاد 
 جامعة –المؤرخين العرب ،  مجلة كلية اآلداب 

  اإلسكندرية
ASAE , BIFAO , JARC , JEA , JNES 
,MDAIK , Z S 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

http://WWW.newton.cam.ac.uk/egypt 
Liens utiles de I'fao : 
http://WWW.ifao.egent.net/liens/ 

 
    التوقيع  أستاذ المادة

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

  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  


