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 أ(4ممحق )
 

 جامعة بنها                                    كمية التربية ببنها 
 حضارة مصر القديمة مواصفات المقرر /

 نموذج لمواصفات المقرر
 :إعداد معمم التاريخ مج اوالبرامج التي تقدم من خالل المقررالبرنا

 :رئيسيا المقرر يمثل عنصرا رئيسيا أو ثانويا بالنسبة لمبرنامج
 حضارة مصر القديمة:     مواصفات المقرر

  التاريخ:  القسم العلمي المسئول عن البرنامج
دراسى  الفصل ال الثانية "عام تاريخ " السنة الدراسية / المستوى :

 األول
 :   تاريخ اعتماد توصيف البرنامج

 H 213 الكود: حضارة مصر القديمة  :  العنوان

 4:  الساعات المعتمدة 
 -2:  الدروس العملية                              2:   المحاضرة

 6:   المجموع               -: ساعات اإلرشاد األكاديمي
 (األهداف العامة للمقرر  :  1
 نياً : البيانات المهنيةثا
 .                              بامهية دراسة التاريخ املصرى القدميتعريف الطالب  األهداف العامة للمقرر -1
 

 (النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر : 2
 المعرفة والفهم  -أ

                               القديممصر أن يفهم الطالب تاريخ -1
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مالمح وسمات ومظاهر الدولة ف الطالب عل  أن يتعر -2
 القديمة 

والدولة  إدراك عصر االنتقال االول وعصر الدولة الوسط  -3
 .الحديثة

 المهارات الذهنية  -ب3
 .التاريخ التفكير -1ب
 التفكير االبتكارى . -2ب
 . ووزن األدلة التحليل واتخاذ القرار-3ب
 المهارات المهنية والعملية  -ت
 االجتماعية. المهارات-1ت
 . المصريةتنمية الوعي بقيمة الشخصية -2ت
 المهارات األدائية .-3ت
 المهارات العامة والمنقولة  -ث
  مهارات القيادة-1ث
 مهارات اتخاذ القرار -2ث
 مهارات حل المشكالت. -3ث 
 (المحتويات 3

 
ساعات إرشاد دروس  محاضرة عدد الساعات الموضوع

 اكاديمية/عممية

   أسبوع  عمرانى والتطور السياسىالنشاط ال

   أسبوع تبمور نظم الحكم واإلدارة

   أسبوعان الدولة القديمة

   أسبوع عصر االنتقال االول

   أسبوعان الدولة الوسطى

   أسبوع عصر االنتقال الثانى

   أسبوعان الدولة الحديثة

   أسبوعان العصر المتأخر أسبوعان
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   أسبوعان تطور المجتمع ومظاهر الحضارة

  محاضرة 06 ساعة 06 االجمالى

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

 أساليب تقييم الطلبة :
 امتحان حتريري                          لتقييم القدرة على التفكري والتحليل

 امتحان شفهي                            لتقييم القدرة اللفظية واللغوية

 تطببيقات                                لتقييم القدرة البحثية والتحليلية

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

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

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

 ( قائمة المراجع :0
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 نجيب ميخائيل: مصر والشرق األدنى القديم -
  0896محمد عبد المطيف: تاريخ مصر الفرعونية، -
 0891محمد بيومى مهران: مصر والشرق األدنى القديم،  -
 
 كتب مقترحة  : -0
 مجالت دورية  ، مواقع انترنت، الخ -4

 لتربوية لمدراسات االجتماعية .مجمة الجمعية ا -

 مجمة الجمعية التاريخية المصرية -
 بعض مواقع االنترنت :   

- ss.com-www.bostan 

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

 المطموبة لمتعميم والتعمم  ( اإلمكانات7
 المكتبة   . -      
معمللللس حاسللللد الللللال لتللللدريد الرلللللد عمللللال ا  لللل  العللللرو  التقديميللللة  -

 وتصميم البرامج التعميمية . 
 معمس لتدريس المقرر .  -
 أفلم وثائقية   .                                -

 داتا  و    .  -       
 جهاز العر  الرأسال . -      
 خرائر تاريخية وزم ية -      

http://www.bostan-ss.com/
http://www.bostan-ss.com/
http://www.moe.gov.eg/
http://www.moe.gov.eg/
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 منسق المقرر :                                     رئيس القسم 
 
 
 
 
 
 
 

 


