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 أ(4ممحق )
 جامعة بنها                                    كمية التربية ببنها 

 ونانى والرومانىمصر فى العصرين اليمواصفات المقرر / 
 

 نموذج لمواصفات المقرر
 مصر فى العصرين اليونانى والرومانى:     مواصفات المقرر

 التاريخ : البرنامج والبرامج الاي لقلم مج خاللها المقرر
الق ررم  رئيسيييا :للبرررامج المقرررر لم ررا منصرررا رأل ررلا أو  انولررا بالن ررب 

  التاريخ:  العلمي الم أوا مج البرنامج
 الفصل الداسى الثانى "تاريخ" الثانية اللرا ل  / الم اوى : ال ن 

 : اارلخ امامال اوصلف البرنامج

 H221 الكول: مصر فى العصرين اليونانى والرومانى  :  العنواج

 4:  ال امات المعامل  
 - 2:  اللروس العملل                                2:   المحانر 

  6: الم موع                -:  امات اإلرشال األكاللمي
 (األهلاف العام  للمقرر  :  1
  تزيد الطالب بخلفية تاريخية عن مصر فى العصرين اليونانى والرومانى -
 (النااأج الاعللمل  الم اهل   للمقرر : 2
 المعر   والفهم  -أ

 .يفهم حضارة مصر خالل عصر البطالمة-1
العصرين اليونانى ت السياسية فى أن يتعرف الطالب على أهم التطورا -2

 والرومانى
 أن يفسر الطالب سياسة البطالمة الدينية.-3
 . يفهم النظم اإلدارية والقضائية واالقتصادية واألحوال االجتماعية. -4
 المهارات الذهنل   -ب
 .  التاريخىالتفكير  -1ب
 التفكير الناقد . -2ب
 . التحليل واتخاذ القرار-3ب
 لمهنل  والعملل  المهارات ا -ت
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 المهارات السلوكية.-1ت
 .المصرية القديمة تنمية الوعي بقيمة االنجازات الحضارية-2ت
 المهارات األدائية .-3ت
 المهارات العام  والمنقول   -ث
 مهارات اتخاذ القرار. -1ث
 مهارات حل المشكالت. -2ث 

 (المحتويات 3
                                              

ساعات إرشاد دروس  محاضرة عدد الساعات الموضوع
 اكاديمية/عممية

   ا بوع  قبا الملالل 332الفاح المقلون  لمصر  ن  

   ا بوع    حنار  مصر خالا مصر البطالم 

   اسبوعان . سياسة البطالمة الخارجية 
   اسبوع .سياسة البطممة الدينية

   ا بوماج يةالنظم اإلدارية والقضائية واالقتصاد
   ا بوع إنهيار وسقوط دولة البطالمة
   ا بوماج ق م . 33الفتح الرومانى لمصر سنة 

   ا بوع االسرة المقدونية 

    ا بوع . وضع مصر بالنسبة لإلمبراطورية الرومانية

 سياسة الرومان االقصادية فى مصر
 

   أسبوع

   أسبوع األحوال االجتماعية فى مصر الرومانية



وذج لمواصفات المقررر    لللرا اتمامرال ونرماج ال رول   ر  أ( نم4الملحق )
 الاعللم العال     مصر

   أسبوعان عهد دقميديان

   ساعة 03 
 

 

 

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

 ( قائمة المراجع :0
 1891ج ، القاهرة،  42طالمة ابراهيم نصحى: تاريخ مصر فى عصر الب -

 :  مقترحةكتب  -3 -
                                     ليمػػػػػػػػػػػػػى عبػػػػػػػػػػػػػد ال ػػػػػػػػػػػػػواد : الدولػػػػػػػػػػػػػة البي نطيػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػى عهػػػػػػػػػػػػػد هر ػػػػػػػػػػػػػل -

- B9santion , E- H-R   
حسػػػػػػػػػػػػػػػين ربيػػػػػػػػػػػػػػػع : دراسػػػػػػػػػػػػػػػا  فػػػػػػػػػػػػػػػى تػػػػػػػػػػػػػػػاريخ الدولػػػػػػػػػػػػػػػة البي نطيػػػػػػػػػػػػػػػة                                  -

 ت، الخمجالت دورية  ، مواقع انترن -4
 الم مة التاريخية المصرية  -

 المؤرخ المصرى   –
 بعض مواقع االنترنت :   

- www.bostan-ss.com 

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

 لمتعميم والتعمم ( اإلمكانات المطموبة 7
 المكتبة   . -       
معمػػػػل حاسػػػػد الػػػػى لتػػػػدريد الطػػػػلد عمػػػػى ان ػػػػ  العػػػػرو  التقديميػػػػة  -

 وتصميم البرامج التعميمية . 
 .   المقررمعمل لتدريس  -

http://www.bostan-ss.com/
http://www.bostan-ss.com/
http://www.moe.gov.eg/
http://www.moe.gov.eg/
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                                .أفلم وثائقية     -
   .داتا  و     -       
 . ها  العر  الرأسى  -      
 اريخية و منيةخرائط ت -      
  يادة عدد الكتد والمكتبا  وت ويدها بالدوريا  العممية  -     

 توفير الخرائط التوضيحية  -
 

 منسق المقرر :                                     رئيس القسم 
 عبدالمطيؼ الصباغ د/.أ             د/ فاي  ن يد إسكندر  .أ 

 
 
 
 
 
 


