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 جامعة بنها                                    كمية التربية ببنها 

 مدخل إلى عمم اآلثارمواصفات المقرر 
 المقررنموذج لمواصفات 

  التاريخ:إعداد معمم  البرامج التي تقدم من خالل المقرراو البرنامج 
 رئيسيا:   للبرامج المقرر لمثا منصرا رئلسلا أو ثانولا بالنسبة

  التاريخ:  القسم العلمي المسئوا مج البرنامج
 "تاريخ" الثانيةالفرقة/  السنة اللراسلة / المساوى :

 األول)عام ( الفصل الدراسى 
 :   ارلخ امامال اوصلف البرنامجا

 H212 الكول: مدخل إلى عمم اآلثار  :  العنواج

 4:  السامات المعامل  
 2:  الاطبلقلةاللروس                                2:   المحانر 

 4:   الم موع               -: سامات اإلرشال األكاللمي
 (األهلاف العامة للمقرر  :  1
 الفهم المعر ة و -أ
 (يتعرف نشأة علم الىثار وتعريفاته  -1-أ
 يتفهم فكرة البحث والتنقيب عن اآلثار من خالل نظريات ثابتة -2-أ
 .يوضح أهمية المعابد وأماكن إقامتها ودورها -3-أ

 يفسر وجود المعابد اليونانية والرومانية فى مصر-1
 يحدد دور المادة االثرية فى خدمة شتى العلوم -
 ات الذهنلةالمهار -.ب
 في التفكير. التاريخىالقدرة على اتباع المنهج  -1-ب
 .ووزن األدلة التاريخية القدرة على التفكير الناقد -2-ب
 .التاريخية القدرة على طرح األسئلة -3-ب
 المهارات العمللة والمهنلة -ج
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 والمصادر التاريحية المختلفة. اآلثارالقدرة على التعامل مع  -1-ج
ة على ممارسة الوصف التاريخي لألحداث والوقائع القدر -2-ج

 التاريخية وتحليلها.
القدرة على استخدام النماذج التاريخية في التعامل مع  -3-ج

 الظواهر المختلفة.
 مهارات العامة والمنقولة -ل
القدرة على استخدام إمكانات الحاسوب والوساط التكنولوجية  -1-د

 .التاريخية والمحكاة المعلوماتالحديثة في االطالع والببحث عن 
 القدرة على العمل الجماعي وإدارة الفريق. -2-د
 .والتمييز بين الرأى والحقيقة استخدام أساليب حل المشكالت  -3-د

 المحاولات
 سامات ارشال  المحانر  ملل السامات المونوع

لروس أكاللملة / 
 ململة 

   اجأسبوم الاعرلف بعلم اآلثار

لب مج البحث والانق
 اآلثار

   اجأسبوم

   أسابلع 3 المعابل

   أسبوع المقابر

العلوم والفنوج 
 اللونانلة

   أسابلع 3

   أسابلع 3 المقابر

   أسابلع 3 الاماثلا

لور المال  اتثرلة 
    البحث العلم 

   أسابلع 4

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

 أساليب تقييم الطلبة :
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)لتقييم قدرة الطالب على توظيف                   حبثيةكتابة تقارير  -
 علومات(امل

 اختبار شفوى                 )لتقييم االستيعاب والفهم ( -
 اختبار مواقف                  )لتقييم قدرة الطالب على التعامل مع املواقف ( -    

 جدول التقييم : 
 :                      األسبوع  : أسبوعيا   1التقييم
 تاسع  :                     األسبوع :ال  2التقييم
 :                      األسبوع : نهاية الفصل الدراسى   3التقييم 

 النسبة المئوية لكل تقييم 
 %   08نهاية الفصل      -
 %  5امتحان شفوي  -
 %08أعمال السنة  -
 %  5تقييمات أخرى   -
 %088المجموع   -

 ( قائمة المراجع :6
1-  
 :  مقترحةكتب  -3

 ،7977، سيد الناصرى" اإلغريق، القاهرة -

شحاته محمد اسماعيل: حول منهجية البحث فى التاريخ اليونانى،  -
 7985القاهرة، 

 7961مايرز: فجر التاريخ ، ترجمة عمى عزت األنصارى، القاهرة،  -
 مجالت دورية  ، مواقع انترنت، الخ -4
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 مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية . -
 المجمة التاريخية المصرية -

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

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

 ( اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم 7
 المكتبة   . -       
د عمللللى انللللل  العللللرو  التقديميللللة معمللللل  اسللللد الللللى لتللللدريد ال للللا -

 وتصميم البرامج التعميمية . 
 .   المقررمعمل لتدريس  -

 .                                 تاريخية ومواقع تاريخية عمى االنترنت أفام وثائقية  -
 داتا لو    .  -       
 جهاز العر  الرأسى . -      
 خرائ  تاريخية وزمنية -      

 رئيس القسم                                      منسق المقرر :
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