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 أ(4ممحق )
 جامعة بنها                                    كمية التربية ببنها 

 (حضارة الشرق األدنى القديممواصفات المقرر / 

 نموذج لمواصفات المقرر
  حضارة الشرق األدنى القديم:     مواصفات المقرر

 التاريخ : البرنامج والبرامج الاي لقلم مج خاللها المقرر
  رئيسيا: للبرامج المقرر لمثا منصرا رئلسلا أو ثانولا بالنسبة

  التاريخ:  القسم العلمي المسئوا مج البرنامج
 األولالفصل الداسى  الثانية "تاريخ" السنة اللراسلة / المساوى :

 : اارلخ امامال اوصلف البرنامج

 (حضارة الشرق األدنى القديم  :  العنواج
 H214 الكول:

 4:  السامات المعامل  
 -2:   اللروس العمللة                               2:   المحانر 

  6: الم موع                -: سامات اإلرشال األكاللمي
 (األهلاف العامة للمقرر1

 الاعرف مل  مظاهر حنارات الشرق األلن  القللم 

 (الناائج الاعللملة المساهل ة للمقرر : 2
 المعرفة والفهم  -أ

 .التعرف على مظاهر حضارات بالد الرافدين فى ما قبل التاريخ-1
 .ابراز مظاهر الحضارة السومرية -2
 األكدى التعرف على مظاهر الحضارة فى العصر-3
 التأكيد على أهمية الحظارة البابلية/ االشورية القديمة -3
 المهارات الذهنلة  -ب
 .  التاريخىالتفكير  -1ب
 . البحث والتنقيب عن اآلثار -2ب
 . التحليل واتخاذ القرار-3ب
 المهارات المهنلة والعمللة  -ت
 المهارات السلوكية.-1ت
 .للشرق األدنى القديم يةتنمية الوعي بقيمة االنجازات الحضار-2ت
 المهارات األدائية .-3ت
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 المهارات العامة والمنقولة  -ث
 مهارات اتخاذ القرار. -1ث
 مهارات حل المشكالت. -2ث 

 (المحتويات 3
                                              

ساعات إرشاد دروس  محاضرة عدد الساعات الموضوع
 اكاديمية/عممية

   أسبوع اق    مصور ما قبا الاارلخحنار  العر

   أسبوماج الحنار  السومارلة

   أسبوع العصر األكدى
   أسبوع عصر اإلحياء السومرى
   أسبوعان الحضارة البابمية القديمة

   أسبوعان العصر الكاسى
   أسبوعان آشور

   أسبوعان الحضارة البابمية والكمبانية

   أسبوعان الجزيرة العربية

  محاضرة 36 ساعة 06 االجمالى
 

 

 

 ( أساليب التعميم والتعمم :4
 املباريات  -احملاضرة                                 -
 متثيل االدوار  -احلوار والنقاش وتبادل االراء           -
 دراسة احلالة -العصف الذهىن                         -

 أساليب تقييم الطلبة :
 %03 امتحان نصف العام/ الفصل الدراسي األول 
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 %03 امتحان هناية العام / الفصل الدراسي الثاين 
 %51 االمتحانات الشفهية
 %51 االمتحانات العملية

 %  1إعمال السنة / الفصل الدراسى                                             
 %    1                               أنواع أخرى من التقييم                      

 %100                                                            االمجاىل
 أى تقييم أخر بدون درجات    قدرات البحث العلمى 

 جدول التقييم : 
 :                      األسبوع  : أسبوعيا   1التقييم
 األسبوع :التاسع     :                    2التقييم

 :                      األسبوع : نهاية الفصل الدراسى   3التقييم 
 النسبة المئوية لكل تقييم 

 %   08نهاية الفصل      -
 %  5امتحان شفوي  -
 %08أعمال السنة  -
 %  5تقييمات أخرى   -
 %088المجموع   -

 ( قائمة المراجع :0
 1991يم، محمد عبد المطيف: تاريخ العراق القد -
 1911محمد بيومى مهران: الديانات القديمة فى بالد الشرق األدنى،  -
 محمد بيومى مهران: دراسات فى تاريخ الشرق األدنى القديم -

 :  مقترحةكتب  -3 -
 المجمة التاريخية المصرية  -
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 المؤرخ المصرى   –
 بعض مواقع االنترنت :   

- www.bostan-ss.com 

- www.wikipedia.org 
- http://www.moe.gov.eg 
 www.google.comموقع  -

 ( اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم 7
 المكتبة   . -       
معمللللل حاسللللد الللللى لتللللدريد الطللللالد عمللللى انشلللل  العللللرو  التقديميللللة  -

   وتصميم البرامج التعميمية .
 .   المقررمعمل لتدريس  -

 أفالم وثائقية   .                                -
 داتا شو    .  -       
 جهاز العر  الرأسى . -      
 خرائط تاريخية وزمنية -      
 زيادة عدد الكتد والمكتبات وتزويدها بالدوريات العممية  -     

 لمختمفة.والوثائق اتوفير الخرائط التوضيحية  -       
 

 منسق المقرر :                                     رئيس القسم 
 د/ .أ 
 د/        
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