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 نـمــوذج لمواصفات المقرر
 

 التربيةالكلية :                                                           الجامعة :   بنها         
 القسم  : التاريخ
  معالم التاريخ المصرى القديممواصفات المقرر: 

 البرنامج/ البرامج التى يقدم من خاللها المقرر   قسم التاريخ
 المقرر يمثل عنصرًا رئيسيًا أو ثانويًا بالنسبة لمبرامج   

 سم العممى المسئول عن البرنامج   قسم التاريخ  الق
 القسم العممى المسئول عن تدريس المقرر  قسم التاريخ  

 ائيدراسات تعميم ابتد –العام الدراسى / المستوى الفرقة أولى 
  الفصل الدراسي األول 9002/9000تاريخ اعتماد توصيف البرنامج 

 م9/11/2009
 أوال : البيانات األساسية

 H 111: كود المقرر     معالم التاريخ المصرى القديم وان:العن

 ساعتان نظرى + -الساعات المعتمدة : 

  2 دروس عممية     2- المحاضرة
 )ساعة / أسبوع(  4 ساعات اإلرشاد االكاديمى                                       المجموع

 ثانياً : البيانات المهنية
 األهداف العامة لممقرر -0

   مالمح التاريخ المصرى القديم فى عصرى البطالمة والرومانمعرفة  -

 النتائج التعميمية المستهدفة لممقرر  -9
 المعرفة والفهم - أ
 معرفة عالقة اآلثار بالبيئة . -1-أ
 .    التعرف عمى تقسيمات التاريخ المصرى القديم -2-أ
 والوسطى والحديثة  التمييز بين عصر الدولة القديمة -3-أ

 .  لتعرف عمى أحوال مصر فى عصرى البطالمة والرومانا -4 - أ
 المهارات الذهنية -ب
 .المصرى القديم والحديث التاريخ  تقوية فكرة الربط بين -1-ب
 معرفة المواقع األثرية وتحديدها  . -2-ب
 تبين تكتشف األثار  . -3-ب
 المهارات العممية والمهنية -ج
 ار  .االصالح وكيفية التعرف عمى األث -1-ج
 التعرف عمى المغات القديمة   . -2-ج
 ر القديمة  .الحضارة المصرية القديمةمعرفة أشكال  -3-ج
 مهارات العامة والمنقولة -د
 .  المصرية القديمةالتعرف عمى النصوص ا -1-د
 التفرقة بين القطع األثرية الطبيعية والمصرية من قبل االنسان . -2-د
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 المحتويات -3
 

 ساعات ارشاد  المحاضرة الساعات عدد الموضوع
دروس أكاديمية / 

 عممية 
التشابه والتنوع فى  -

 تاريخ مصر القديم
تقسيمات التاريخ  -

 المصرى القديم
عصور ما قبل  -

 التاريخ
المظاهر الحضارية  -

فى عصور ما قبل 
 التاريخ

عصر فجر  -
 األسرات

المظاهر الحضارية  -
  فى التاريخ العتييق
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 9: المحاضرة أساليب وطرق التعميم والتعمم -4
 2-4                           2                             األبحاث    4-1

 المقاءات
                                                         المتحاناتا 4-3
 طالبأساليب تقييم ال -5
 لتقييم                              االبحاث        5-1
 ييم لتق           االمتحانات             امتحان  5-2
 

 جدول التقييم
                                              1التقييم 
 قبل االخير األسبوع    
آخر   األسبوع                      تحان الثانى االم     2التقييم 
 العام 

 النسب المئوية لكل تقييم
 %100 امتحان نصف العام/ الفصل الدراسي األول 
 % امتحان نهاية العام / الفصل الدراسي الثاني 
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 % االمتحانات الشفهية
 % االمتحانات العممية

إعمال السنة / الفصل الدراسى                                               
% 

ن التقييم                                                         أنواع أخرى م
% 

                                                            االجمالى
100% 

 أى تقييم أخر بدون درجات 
 
 قائمة المراجع -6
 مذكرات                                                                  6-1
 الكتب الدراسية6-2

  1982عبد العزيز صالح: الشرق األدنى القديم، القاهرة، 
    الشرق األدنى القديم 

مجالت دورية،  4-6                         كتب مقترحة                6-3
 مواقع عمى شبكة المعمومات

 حضارة مصر القديمة وآثارها  –د/ عبد اهلل طالح 
 لشرق األدنى القديم= حضارة ا-د/ بيرى 

 .المجمة التاريخية المصرية       -

 بعض مواقع االنترنت :   
- ss.com-www.bostan 

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

                                          
 : اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم -7

 وسائط متعددة  -
 أفالم وثائقية   .                               -
 داتا شو    .  -       
 جهاز العرض الرأسى . -      

http://www.bostan-ss.com/
http://www.bostan-ss.com/
http://www.moe.gov.eg/
http://www.moe.gov.eg/
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 خرائط تاريخية وزمنية -      

 ليرئيس القسم    ا.د/ سناء العاد   / جمال طلبة د منسق المقرر

 د/ سناء العادلى 0أ                  

 التوقيع :

 

 التاريخ :   /      /
 
 

 

 


