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 جامعة الفيوم -كلية اآلثار  -وحدة ضمان الجودة 

. Quality Assurance Unit, Faculty of Archaeology, Fayoum University 

arcqau@fayoum.edu.eghttp://www.fayoum.edu.eg/Arc/Qauarch-   

 63514رمز بريدي:  -مبنى كلية اآلثار  -العنوان البريدي: جامعة الفيوم 

 0842110464فاكس :         0842110464تليفون:

 ب

       فهــرس المحتويـات

 1                                  م(2020/2021توصيف ومصفوفات برامج اآلثار المصرية )عام   -

 2                                    (    م2020/2021)عام   دبلوم اآلثار المصريةتوصيف برنامج  -

 9                      (م2020/2021مصفوفة برنامج دبلوم اآلثار المصرية السنة األولي )عام   -

  12                      (م2020/2021مصفوفة برنامج دبلوم اآلثار المصرية السنة الثانية )عام   -

 14م                               2021/ 2020 وم اآلثار ومصفوفة مقررات  دبل مقررات وصيفت  -

-  :  15                    وم اآلثار المصرية السنة األوليمقررات  دبلومصفوفة  مقررات توصيفأوًلا

  16               سرات                               التاريخ وبداية األتوصيف مقرر عصور ما قبل  

 21                  سرات                            ر عصور ما قبل التاريخ وبداية األمصفوفة مقر 

  26                                      توصيف مقرر تاريخ مصر القديم حتى نهاية الدولة الوسطى 

  32                                       تاريخ مصر القديم حتى نهاية الدولة الوسطىمصفوفة مقرر 

 37                                 توصيف مقرر اآلثار المصرية القديمة حتى نهاية الدولة الوسطى   

 42                                 مصفوفة مقرر اآلثار المصرية القديمة حتى نهاية الدولة الوسطى 

 ) 48                       توصيف مقرر تاريخ الشرق القديم )العراق الشام وشبه الجزيرة العربية 

 ) 52                      مصفوفة  مقرر تاريخ الشرق القديم )العراق الشام وشبه الجزيرة العربية  

 57                                               توصيف مقرر اللغة المصرية القديمة قواعد وتمرينات 

 62                                               مصفوفة مقرر اللغة المصرية القديمة قواعد وتمرينات 

                                             67                   توصيف مقرر نصوص هيراطيقية مبادئ 

                                            72                   مصفوفة مقرر نصوص هيراطيقية مبادئ 

 77                                                 توصيف مقرر اللغة القبطية قواعد ونصوص بحيرية   

 83                                                 مصفوفة مقرر اللغة القبطية قواعد ونصوص بحيرية  

 89                                                                توصيف مقرر تدريب وبحث أعمال سنة 

 97                                                               مصفوفة  مقرر تدريب وبحث أعمال سنة 

 103                     م(2020/2021) السنة الثانية توصيف ومصفوفة مقررات  دبلوم اآلثار المصرية -

           104               توصيف مقرر تاريخ مصر القديم الدولة الحديثة والعصور المتأخرة 

                  109         مصفوفة مقرر تاريخ مصر القديم الدولة الحديثة والعصور المتأخرة 

 114                    الثار المصرية القديمة الدولة الحديثة والعصور المتأخرةتوصيف مقرر ا 

 119                   الثار المصرية القديمة الدولة الحديثة والعصور المتأخرةمصفوفة مقرر ا  

                            123              توصيف مقرر اللغة المصرية القديمة  نصوص مختارة  

                         129                 مصفوفة  مقرر اللغة المصرية القديمة  نصوص مختارة 

                                            137                          توصيف مقرر نصوص هيراطيقية 
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                                               143                     مصفوفة مقرر نصوص هيراطيقية 

 147                                        ةتوصيف مقرر اللغة القبطية  قواعد ونصوص صعيدي 

 152                                        ةمصفوفة مقرر اللغة القبطية  قواعد ونصوص صعيدي 

 157                            توصيف مقرر تاريخ وآثار مصر فى العصور البطلمية والرومانية  

  164                           والرومانيةمصفوفة  مقرر تاريخ وآثار مصر فى العصور البطلمية     

                                      172                    توصيف مقرر فنون زخرفية قديمة وقبطية   

                              177                           مصفوفة  مقرر فنون زخرفية قديمة وقبطية 

                                   ) 181                      توصيف مقرر تدريب وبحث )أعمال سنة  

                               ) 187                         مصفوفة  مقرر تدريب وبحث )أعمال سنة 

  192                                              م(2021/ 2020توصيف برنامج ماجستير اًلثار المصرية ) -

 198                                              م(2021/ 2020مصفوفة برنامج ماجستير اًلثار المصرية ) -

    200                   (م2021/ 2020برنامج ماجستير اًلثار المصرية )مقررات توصيف ومصفوفات   -

                                 201                    توصيف مقرر تاريخ مصر القديم ومناهج بحث  

                             206                        مصفوفة مقرر تاريخ مصر القديم ومناهج بحث  

 211                                                               توصيف مقرر اآلثار المصرية القديمة  

 216                                                               مصفوفة مقرر اآلثار المصرية القديمة   

 )221                                                    توصيف مقرر لغة مصرية قديمة )هيروغليفي 

 )226                                                    مصفوفة مقرر لغة مصرية قديمة )هيروغليفي   

                                         229                           توصيف مقرر نصوص هيراطيقية 

                                          234                         مصفوفة  مقرر نصوص هيراطيقية  

 ) 236                                                        توصيف مقرر  تدريب وبحث )أعمال سنة 

 ) 243                                                        مصفوفة مقرر  تدريب وبحث )أعمال سنة  

         249                                               م(2021/ 2020) توصيف برنامج ماجستير اًلثار اًلسالمية -

  256                                               م(2021/ 2020مصفوفة برنامج ماجستير اًلثار اإلسالمية ) -

 258                   م(2021/ 2020توصيف ومصفوفات  مقررات برنامج ماجستير اًلثار اإلسالمية )  -

  258                                                 المقــررات                                      توصيف 

 259                                                   رسم المعماريتوصيف مقرر العمارة اإلسالمية و 

 263                                                   رسم المعماريالعمارة اإلسالمية و مصفوفة مقرر 

 268                                              موضوع خاص توصيف مقرر فنون زخرفية إسالمية     

 274                                              موضوع خاص فنون زخرفية إسالمية مصفوفة مقرر 
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  280                                              موضوع خاص        تاريخ اسالمي  مقررتوصيف 

  285                                                       موضوع خاصمصفوفة مقرر تاريخ إسالمي 

  290                                                        )أعمال السنة(توصيف مقرر تدريب وبحث 

 295                                                        )أعمال السنة( مصفوفة مقرر تدريب وبحث 

 301                                                    موضوع خاص توصيف مقرر تصوير اسالمي 

 305               موضوع خاص                                      مصفوفة مقرر تصوير إسالمى 

  310                                                                              توصيف مقرر مسكوكات 

  314                                                                              مصفوفة مقرر مسكوكات       

 318                                                                               توصيف مقرر تاريخ الفن 

 322                                                                               مصفوفة مقرر تاريخ الفن 

 327                                                   م(2021/ 2020توصيف برنامج ماجستير ترميم اآلثار) -

      334                                                  م(2021/ 2020مصفوفة برنامج ماجستير ترميم اآلثار ) -

 336                      م(2021/ 2020) ترميم اآلثار توصيف ومصفوفات  مقررات برنامج ماجستير  -

  337            غير العضوية دراسة ومناهج بحثالتوصيف مقرر موضوعات في صيانة اآلثار  

  342            غير العضوية دراسة ومناهج بحثالمصفوفة مقرر موضوعات في صيانة اآلثار 

      .345              توصيف مقرر موضوعات في صيانة اآلثار العضوية دراسة ومناهج بحث      

      .351              مصفوفة مقرر موضوعات في صيانة اآلثار العضوية دراسة ومناهج بحث   

                      .355                  توصيف مقرر تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في حقل اآلثار 

                      .361                  مصفوفة مقرر تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في حقل اآلثار   

                     . 364                توصيف مقرر الوسائل العلمية لتسجيل اآلثار دراسة وبحث 

      .370                               مصفوفة مقرر الوسائل العلمية لتسجيل اآلثار دراسة وبحث 

  373                          )أعمال سنة في مادتين(توصيف مقرر دراسة حقلية في ترميم اآلثار  

 380                          )أعمال سنة في مادتين( مصفوفة مقرر دراسة حقلية في ترميم اآلثار 

    385                                                (م2021/ 2020) المصرية توصيف برنامج دكتوراه اآلثار -

 392                                                 م(2021/ 2020اإلسالمية )توصيف برنامج دكتوراه اآلثار  -

  386                                                       م(2021/ 2020توصيف برنامج دكتوراه ترميم اآلثار) -
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 توصيف برنامج دبلوم اآلثار المصرية

 م(2020/2021)عام  
 معلومات أساسية:  -أ

 دبلوم الدراسات العليا في اآلثار )اآلثار المصرية( :    اسم البرنامج -1

   )أحادي( طبيعة البرنامج: -2

 م16/9/2012: قسم اآلثار المصرية    تاريخ إقرار البرنامج:  عن البرنامج القسم المسئول

 4245قرار وزارى رقم                                                                               

 معلومات متخصصة:  -ب

 األهداف العامة للبرنامج:  -1

 يكون قادرا على:خريج برنامج دبلوم اآلثار المصرية يجب ان 

 تطبيق المعارف المتخصصة التي اكتسبها في ممارسته المهنية.  1-1

تحديددد المالددالت المهنيددة فددي تدداريخ مصددر الاديمددة و ثارلددا الاديمددة والل ددة المصددرية   1-2

 الاديمة بخطوطها المختلفة ومراحلها المختلفة، واقتراح حلول لها.

 التانولوجية المناسبة في ممارسته المهنية.إتاان المهارات المهنية واستخدام الوسائل   1-3

التواصل وقيادة فرق العمل المهني المنظومي في تاريخ مصر الاديمدة و ثارلدا الاديمدة   1-4

 والل ة المصرية الاديمة بخطوطها المختلفة ومراحلها المختلفة.

اتخدداا الاددرار فددي مددوم المعلومددات المتاحددة فددي تدداريخ مصددر الاديمددة و ثارلددا الاديمددة   1-5

 ل ة المصرية الاديمة بخطوطها المختلفة ومراحلها المختلفة.وال

 توظيف الموارد المتاحة بافامة.  1-6

الوعي بدوره فدي تنميدة الممتمدا والحفداظ علدي البيفدة بصدفة عامدة وبيفدة اآلثدار بصدفة   1-7

 خاصة.

التصددرف بمددا يعاددز ا لتددزام بالنزالددة والمصددداقية وقواعددد المهنددة وتابددل المسدداملة   1-8

 والمحاسبة. 

 راك مرورة تنمية ااته وا نخراط في التعلم المستمر.إد  1-9

 

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج:  -2

 : المعرفة والفهم: 2/1

بانتهاء دراسة برنامج دبلوم الدراسات العليا في اآلثار )آثار مصرية(، يجب أن يكون 

 الخريج قادًرا على أن:
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المتخصصدددة فدددي تددداريخ مصدددر الاديمدددة يعدددرف النظريدددات واتساسددديات والمعرفدددة   2-1-1

و ثارلا الاديمة والل ة المصرية الاديمة بخطوطها المختلفدة ومراحلهدا المختلفدة، وكدلا العلدوم 

 اات العلقة بممارسته المهنية في ممال اآلثار المصرية.

يتعرف علي المبادئ اتخلقيدة والاانونيدة للممارسدة المهنيدة فدي ممدال تداريخ مصدر   2-1-2

رلددا الاديمددة والل ددة المصددرية الاديمددة بخطوطهددا المختلفددة ومراحلهددا الاديمددة و ثا

 المختلفة .

يبدديم مبددادئ وأساسدديات المددودة فددي الممارسددة المهنيددة فددي ممالتدداريخ مصددر الاديمددة   2-1-3

 و ثارلا الاديمة والل ة المصرية الاديمة بخطوطها المختلفة ومراحلها المختلفة.

 ة والعمل علي الحفاظ علي البيفة وصيانتها.يومح تأثير الممارسة المهنية علي البيف  2-1-4

 

 القدرات الذهنية:  2/2

بانتهاء دراسة برنامج دبلوم الدراسات العليا في اآلثار )آثار مصرية(، يجب أن يكون 

 الخريج قادًرا على أن:

يحدددد ويحلددل المالدداكل فددي ممددال تدداريخ مصددر الاديمددة و ثارلددا الاديمددة والل ددة     2-2-1

 بخطوطها المختلفة ومراحلها المختلفة، وترتيبها وفاًا تولوياتها .المصرية الاديمة 

يحل المالاكل المتخصصة في ممال مهنته خاصة في ممدال تداريخ مصدر الاديمدة    2-2-2

 و ثارلا الاديمة والل ة المصرية الاديمة بخطوطها المختلفة ومراحلها المختلفة.

يمددة و ثارلددا الاديمددة يحلددل تبحددال والموامدديا اات العلقددة بتدداريخ مصددر الاد   2-2-3

 والل ة المصرية الاديمة بخطوطها المختلفة ومراحلها المختلفة.

يادديم المخدداطر فددي الممارسددات المهنيددة فددي ممددال تدداريخ مصددر الاديمددة و ثارلددا   2-2-4

 الاديمة والل ة المصرية الاديمة بخطوطها المختلفة ومراحلها المختلفة.

اديمددة و ثارلددا الاديمددة والل ددة يتخددل الاددرارات المهنيددة فددي ممددال تدداريخ مصددر ال  2-2-5

المصددرية الاديمددة بخطوطهددا المختلفددة ومراحلهددا المختلفددة، فددي مددوم المعلومددات 

 المتاحة.

 

 مهارات مهنية وعملية:  2/3

بانتهاااء دراسااة برنااامج دبلااوم الدراسااات العليااا فااي اآلثااار )آثااار مصاارية(، يجااب أن يكااون 

 الخريج قادًرا على أن: 

المهنيددة فدددي ممددال تددداريخ مصددر الاديمدددة و ثارلددا الاديمدددة والل دددة يطبددق المهدددارات  2-3-1

 المصرية الاديمة بخطوطها المختلفة ومراحلها المختلفة.

ياتب التاارير المهنية في ممال تاريخ مصر الاديمة و ثارلا الاديمة والل دة المصدرية  2-3-2

 الاديمة بخطوطها المختلفة ومراحلها المختلفة.
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 مهارات عامة:  2/4

بانتهاااء دراسااة برنااامج دبلااوم الدراسااات العليااا فااي اآلثااار )آثااار مصاارية(، يجااب أن يكااون 

 الخريج قادًرا على أن: 

 يتواصل بفاعلية النواحي المختلفة.  2-4-1

 يستخدم تانولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير الممارسة المهنية.  2-4-2

 يايم ااته ويحدد احتياجاته التعليمية الالخصية.  2-4-3

 لمختلفة للحصول علي المعلومات والمعارف. يستخدم المصادر ا  2-4-4

 يعمل في فريق بافامة.  2-4-5

 ياود فريق عمل في السياقات المهنية .   2-4-6

 يتعلم تعلًما ااتيًا مستمًرا.   2-4-7

 يدير الوقت بافامة.   2-4-8

 

 المعايير األكاديمية للبرنامج:  -3

للدراسات العليا الصادرة يتبني البرنامج معاييراكاديمية تم اشتااقها مم المعايير الاياسية الاومية 

 (.ARSعم الهيفة الاومية لضمان جودة التعليم وا عتماد بممهورية مصر العربية.)

 العالمات المرجعية:  -4

   يوجد

 هيكل ومكونات البرنامج:  -5

 عامان جامعيان كامالن مدة البرنامج: -أ

 هيكل البرنامج:  -ب

 إجمالي نظري عدد الساعات/ عدد الوحدات:

 %100 44 ماررات علوم التخصص:

 ال ينطبق  مستويات البرنامج )في نظام الساعات المعتمدة(:  -ج

 

 مقررات البرنامج:  -د

 إلزامي:  -أ
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 السنة اتولي  

عدد الساعات  اسم المارر رقم 

 اتسبوعية

الفرقة 

 والمستوى

 الفصل الدراسي

    نظري

عصور ما قبل  1

التاريخ وبداية 

 ا سرات

 عام دراسي كامل اتولي 2

تاريخ مصر الاديم  2

حتي نهاية الدولة 

 الوسطي

 عام دراسي كامل اتولي 4

ا ثار المصرية  3

الاديمة حتي نهاية 

 الدولة الوسطي

 عام دراسي كامل اتولي 4

تاريخ الالرق الاديم          4

) العراق و شبه 

 المزيرة العربية(

 عام دراسي كامل اتولي 2

الل ة المصرية  5

الاديمة قواعد و 

 تمرينات

 عام دراسي كامل اتولي 4

نصوص ليراطياية  6

 مبادىم

 عام دراسي كامل اتولي 2

الل ة الابطية قواعد و  7

 نصوص بحيرية

 عام دراسي كامل اتولي 2

تدريب و بحث  8

 )اعمال السنة(

 عام دراسي كامل اتولي 2

 

  السنة الثانية 

عدد الساعات  المارراسم  رقم 

 اتسبوعية

الفرقة 

 والمستوى

الفصل 

 الدراسي

   نظري

عام دراسي  الثانية 4تاريخ مصر الاديم الدولة  1
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الحديثة و العصور 

 المتاخرة

 كامل

ا ثار المصرية الاديم  2

الدولة الحديثة و العصور 

 المتاخرة

عام دراسي  الثانية 4

 كامل

الل ة المصرية الاديمة  3

 نصوص مختارة

عام دراسي  الثانية 4

 كامل

4 
 نصوص ليراطياية

عام دراسي  الثانية 2

 كامل

الل ة الابطية قواعد و  5

 نصوص  صعيدية

عام دراسي  الثانية 2

 كامل

تاريخ و اثار مصر في  6

العصور البطلمية و 

 الرومانية

عام دراسي  الثانية 2

 كامل

اللفنون زخرفية قديمة و  7

 قبطية

عام دراسي  الثانية 2

 كامل

تدريب و بحث )اعمال  8

 السنة(

عام دراسي  الثانية 2

 كامل

 

 راجا استمارات توصيف الماررات محتويات المقررات: -5 

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج:  -6

 (: 9مـــــــادة )

درجة يالترط لايد الطالب لنيل دبلوم الدراسات العليا في اآلثار أن ياون حاصلً علي  -

الليسانز أو الباالوريوس مم إحدى المامعات المصرية أو علي درجة معادلة لها بتادير 

)جيد( علي اتقل، ولمملز الالية إعفام العامليم في حال اآلثار مم شرط )جيد(. ويحدد 

مملز الالية كل عام بنام علي اقتراح مملز الاسم عدد مم يابلون مم المتادميم. وإاا زاد 

 دميم، فلمملز الالية المفاملة بيم المتادميم علي أساس ممموع الدرجات.عدد المتا

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج:  -7

mailto:arcqau@fayoum.edu.eg


 

 

 

 

 
جامعة الفيوم -كلية اآلثار  -وحدة ضمان الجودة   

. Quality Assurance Unit, Faculty of Archaeology, Fayoum University 

arcqau@fayoum.edu.eg  -http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Qauarch 

63514رمز بريدي:  -مبنى كلية اآلثار  -العنوان البريدي: جامعة الفيوم   

0842110464فاكس :         0842110464تليفون:  

7 

 (: 10مـــــــادة )

مدة الدراسة لنيل درجة الدبلوم عامان جامعيان، والطالب اللي يرسب في مادة أو مادتيم في  -

عليه اإلعادة فيهما فاط، وإاا رسب في أكثر امتحان ماررات الدبلوم بالسنة اتولي أو الثانية 

مم مادتيم يؤدي ا متحان في جميا المواد، و  ينتال الطالب إلي السنة الثانية إ  إاا كان 

 ناجًحا في جميا المواد. 

 ( 12مـــــــادة )

 شفوية حسبما يارره مملز الالية. تحريرية و أن ياون ا متحان تحريريًة او -

 (: 41)مـــــــادة 

تعاد ا متحانات لسنتي الدراسة في الدبلوم مرتيم كل عام، أو لما في السنة المامعية  -

واتخرى في بداية السنة التالية في الموعد اللي يحدده مملز الالية بنام علي اقتراح مملز 

 الاسم المختص، وللطالب أن يتادم تي مم ا متحانيم أو كليهما و  يموز التادم للمتحان

الواحد أكثر مم مرتيم، ويموز أن يمنح طلبة السنة الثانية فرصة استثنائية واحدة والك 

 بارار مم مملز الالية.

 (: 15مـــــــادة )

مم الساعات  ٪75يسمح للطالب بدخول ا متحان إاا لم تال نسبة حضوره في كل مارر عم  -

 للمتحان . المحددة لال مارر والك في السنة الدراسية التي يتادم فيها

 ( مارر: 18مـــــــادة )

 يقدر النجاح في المقررات والتقدير العام بدبلومات الدراسات العليا كاآلتي: 

 ( فأكثر مم ممموع الدرجات. ٪90تادير ممتاز مم ) -

 ( مم ممموع الدرجات.٪90( إلي أقل مم )٪80تادير جيد جدًا مم ) -

 ممموع الدرجات.( مم ٪80( إلي أقل مم )٪75تادير جيد مم ) -

 ( مم ممموع الدرجات.٪75( إلي أقل مم )٪70تادير مابول مم ) -

 ويقدر رسوب الطالب كاآلتي: 

 ( مم ممموع الدرجات.٪70( إلي أقل مم )٪50تادير معيف مم ) -

 ( مم ممموع الدرجات.٪50تادير معيف جدًا مم أقل مم ) -

 طرق وقواعد تاييم الملتحايم بالبرنامج: -8

تقيسه من المخرجات التعليمية ما  الطريقة

 المستهدفة
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 جميا المخرجات التعليمية المستهدفة امتحان تحريري في نهاية العام الجامعي -1

المهارات المهنية والمهارات العامة  بحث تطبيقي -2

 والمناولة

 جميا المخرجات التعليمية المستهدفة زيارة ميدانية لمواقع اآلثار المصرية -3

 طرق تاويم البرنامج:  -9

 العينة الوسيلة القائم بالتقويم

 عالرة طلب استبيان طالب الفرقة النهائية. -1

 ثمانية طلب ندوة -اجتماع  الخريجون. -2

نمواج أعدته الهيفة الاومية  مقيم خارجي أو ممتحن خارجي. -3

لضمان جودة التعليم 

 وا عتماد

يختاره  مراجا خارجي 

وفق المعايير  مملز الاسم

 المعتمدة.

 

 المسفول عم البرنامج: 

    أ.د./ أيمم وزيري 
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 -مصفوفة برنامج دبلوم اآلثار المصرية

 جامعة الفيوم -كلية اآلثار
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ية مصفوفة برنامج دبلوم االثار المصر

 السنة االولى 
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م2020/2021السنة األولى مع نواتج التعلم المستهدفة لبرنامج اآلثار المصرية  –برنامج دبلوم اآلثار المصرية  :مصفوفة مقــررات  

 المقرر الدراسي

 المعـــرفة والفهـــم

2/1  

 المهــارات الذهنية

2/2  

 المهــارات المهنية

2/3  

 المهــارات العامة

2/4  

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 

                    عصور ما قبل التاريخ وبداية االسرات

                    تاريخ مصر القديم حتى نهاية الدولة الوسطى

طىاالثار المصرية القديمة حتى نهاية الدولة الوس                     

تاريخ الشرق القديم )العراق و شبه الجزيرة 

 العربية(
                   

                    اللغة المصرية القديمة قواعد و تمرينات

                    نصوص هيراطيقية مبادىء

                    اللغة القبطية قواعد و نصوص بحيرية

                    تدريب و بحث )اعمال السنة(

          منسق البرنامج

   رئيس قسـم اآلثار المصرية 
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ية مصفوفة برنامج دبلوم االثار المصر

 السنة الثانية 
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م2020/2021السنة الثانية مع نواتج التعلم المستهدفة لبرنامج اآلثار المصرية  –برنامج دبلوم اآلثار المصرية  :مصفوفة مقــررات  

 المقرر الدراسي

 المعـــرفة والفهـــم

2/1  

 المهــارات الذهنية

2/2  

المهــارات 

 المهنية

2/3  

 المهــارات العامة

2/4  

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 

رةتاريخ مصر القديم الدولة الحديثة و العصور المتاخ                     

الدولة الحديثة و العصور االثار المصرية القديم 

 المتاخرة
                   

                    اللغة المصرية القديمة نصوص مختارة

                    نصوص هيراطيقية

                    اللغة القبطية قواعد و نصوص  صعيدية

ةتاريخ و اثار مصر فى العصور البطلمية و الروماني                     

                    الفنون زخرفية قديمة و قبطية

                    تدريب و بحث )اعمال السنة(

          منسق البرنامج

رئيس قسـم اآلثار المصرية
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توصيف مقررات ومصفوفة مقررات 

 دبلوم اآلثار المصرية
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أوال: توصيف مقررات ومصفوفة 

 مقررات دبلوم اآلثار المصرية

 السنة األولى

 

 

 

 

 

 

mailto:arcqau@fayoum.edu.eg


 

 

 

 

 
جامعة الفيوم -كلية اآلثار  -وحدة ضمان الجودة   

. Quality Assurance Unit, Faculty of Archaeology, Fayoum University 

arcqau@fayoum.edu.eg  -http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Qauarch 

63514رمز بريدي:  -مبنى كلية اآلثار  -العنوان البريدي: جامعة الفيوم   

0842110464فاكس :         0842110464تليفون:  

16 

عصور ما قبل التاريخ وبداية االسرات :توصيف مقرر  -1  

 دبلوم اآلثار المصرية الفرقة األولى

م 2020/2021العام الجامعى    
 البيانات األساسية المقرر -1

 عصور ما قبل التاريخ وبداية االسرات اسم المقرر

 اآلثار المصرية التخصص : 

  عدد الساعات الدراسية :

يقدم من البرنامج أو البرامج التى 

 خاللها المقرر
 اآلثار المصرية

 

 هدف المقرر : -2

Aim of Course 

 يهدف هذا المقرر إلى:

يهدف المارر الي إكساب الطالب المعارف والمهارات المتعلاة بـ 

 سمات وخصائص عصور و ثار ما قبل التاريخ وبداية اتسرات.

      Intended Learning Outcomes النواتج التعليمية المستهدفة مم تدريز المارر: -3

المعلومات  -أ

 والمفاهيم:

Knowledge and 

Understanding 

 يكون الطالب قادراً علي ان:

سمات وخصائص  ثار ما قبل التاريخ وبداية  علي يتعرف 1أ/

 اتسرات.

يلكر التصنيفات المختلفة تدوات و ثار ما قبل التاريخ وبداية  2أ/

 اتسرات. 

 الفروق البينية للسمات الفنية واتثرية لتلك الفترة.يحدد  3أ/

 يصف مالية أدوات العصور الحمرية الاديمة. 4أ/

يفهم الفروق البينية لسمات المستوطنات الحضارية فيما قبل  5أ/

 التاريخ بمصر.

يتعرف علي المصطلحات التخصصية لحضارة ما قبل التاريخ  6أ/

 وبداية اتسرات.

الُمتخصصة  في  ثار ما قبل التاريخ وبداية  يتعرف المراجا 7أ/

2 
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 اتسرات.

 

 

  Course contentمحتوى المقرر:   -4

 أسبوع الموموع

 المهارات الذهنية : -ب

Intellectual skills 

 

 

 

 يكون الطالب قادرأ علي أن:

 يستنبط د لة أدوات العصور الحمرية الاديمة. 1ب/

 يُحلل سمات وخصائص حضارة ما قبل التاريخ وبداية اتسرات. 2ب/

 يُمي ِّز بيم الفروق البينية آلثار ما قبل التاريخ في مصر.   3ب/

يستنتج ممنيات تطور صناعة أدوات عصور ما قبل التاريخ في  4ب/

 مصر.

بيم أنماط السمات التطورية لمواقا و ثار ما قبل التاريخ  ياارن 5ب/

   بمصر.

المهارات المهنية  -جـ

 الخاصة بالمقرر :

Professional and 

Practical Skills 

 يكون الطالب قادراً علي أن :

يارأ البدايات اتولي للاتابة المصرية الاديمة عصر قبيل وبداية  1ج/

 اتسرات. 

يصف سمات وخصائص عصور و ثار ما قبل التاريخ وبداية  2ج/

 اتسرات. 

ياُلخص الفروق البينية لخصائص حضارة ما قبل التاريخ وبداية  3ج/

 اتسرات. 

يُبرز د  ت ومظالر المستوطنات الحضارية فيما قبل التاريخ  4ج/

 بمصر.

ياُلارك في إعداد جداول احصائية توميحية لمظالر السمات  5ج/

  الحضارية لعصور و ثار ما قبل التاريخ وبداية اتسرات في مصر.

المهارات  -د

 العامة:

General Skills 

 

 

 يكون الطالب قادراً علي أن:

 يستخدم وسائل التانولوجيا الحديثة بما يخدم اللمارسات المهنية.  1د/

 يعمل بافامة ممم فريق العمل المماعي . 2د/

 يتواصل بالاٍل فعاٍل ما اآلخريم. 3د/

 يُلم بمهارات التنمية المعرفية المختلفة. 4د/

 ياتسب مهارات إدارة الحوار والتواصل الفعَّال . 5د/
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 اتول البيفة الم رافية لمصر في بداية عصر الهولوسيم. -1

 الثاني ـ مادمة عم عصر ما قبل التاريخ.2

 الثالث العصر الحمري الاديم اتسفل. -3

 الرابا ـ العصر الحمري الاديم اتوسط.4

 الخامز ـ العصر الحمري الاديم اتعلي.5

 السادس الحمري الوسيطالعصر  -6

 السابا العصر الحمري الحديث. -7

 الثامم حضارات العصر الحمري الحديث. -8

 التاسا  ـ حضارة مرمدة بني سلمة.9

 العاشر ـ حضارة الفيوم.10

 الحادى عالر ـ حضارة العمري بحلون.11

 الثاني عالر ـ حضارة دير تاسا.12

 الثالث عالر الحمري الحديث. ـ المظالر الحضارية لمصر في العصر13

 الرابا عالر ـ العصر الحمري الحديث النحاسي )حضارة البداري(.14

 الخامز عالر ـ حضارة ناادة اتولي.15

 السادس عالر ـ حضارة ناادة الثانية )جرزة(.16

 السابا عالر ـ ثاافة المعادي.17

 عالرالثامم  ـ ثاافة بوتو والمستوطنات الحضارية بالرق الدلتا.18

 التاسا عالر ـ  ناادة الثالثة.19

 العالرون ـ المظالر الحضارية للنصف اتول مم ناادة الثالثة.20

 الحادى والعالرون الصليات.-21

 الثاني والعالرون المااما. -22

 الثالث والعالرون ـ التوحد الحضاري لمصر في النصف الثاني لناادة الثالثة.23

 الرابا والعالرون اتسرة التمهيدية. ـ التوحد السياسي لمصر في24

 الخامز والعالرون فنون عصر اتسرة التمهيدية. -25

 السادس والعالرون  ـ زعمام اتسرة التمهيدية.26

الثامم  +السابا والعالرون عصر بداية اتسرات" اتسرة اتولي " -27

 والعالرون

 والعالرون+الثلثونالتاسا   عصر بداية اتسرات " اتسرة الثانية ". -28

 

 أساليب التعليم والتعلم -5

 

 )المحامرة النظرية   )منصات إلاترونية 

   المناقالة في المحامرات 

  استخدام الماتبة الرقمية والتدرب علي كيفية
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الحصول علي المعلومات المناظرة والمفيدة والتي 

 تخدم محتوي المارر.

 عروض تفاعلية 

 التعليم التعاوني 

  اللاتيالتعلم 

 .تعليم ا قران 

 تاليفات بحثية 

أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى  -6

 القدرات المحدودة

 .تعليم ا قران 

 التعليم المتمايز للطلب 

 .التعليم اللاتي 

 تقويم الطـــالب :   -7

 تاارير وابحال مص رة.  .1 األساليب المستخدمة -أ

 إمتحان تحريري نهائي  .2

 التوقيت -ب

 

 

 األسبوع الطريقة م

1 
إمتحان تحريري 

 نهائي
  خر العام

 
 توزيع الدرجات -جـ

 

العامإمتحان نهاية  د رجة 20   

% 100 المجموع  

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 م.1991علي رموان: الخطوط العامة لعصور ما قبل التاريخ وبداية اتسرات في مصر، الاالرة 

التاريخ في مصر، دار العالم العربي للنالدر والتوزيدا، الطبعدة اتولدي، ناجح عمر علي:  ثار ما قبل 

 م.2019الاالرة 

أشرف زكريا , تماثيل و رموز اتمومة في مصدر و بدلد الالدرق اتدندي الادديم فدي عصدور مدا قبدل 

 . 1995جامعة الاالرة  –التاريخ، رسالة ماجستير ) غير منالورة ( , كلية اآلثار 

رشيد سالم النامدوري، المددخل فدي التحليدل المومدوعي المادارن للتداريخ الحضداري والسياسدي فدي 

 م  1967، بيروت 2جنوب غربي  سيا وشمال أفريايا، المزم  اتول، ط
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 Bajeot, Jade 2017. Predynastic Maadi in context: the research of the 

Italian expedition revisited (1977-1986). with the contribution of R. T. 

J. Cappers, S. Drudi, M. Gleba, A. Hauptmann, G. Siracusano, and D. 

Zampetti. Studi di Preistoria Orientale (SPO) 4. Rome: Dipartimento di 

Scienze dell'Antichità, Sapienza Università di Roma. At head of title: 

Dipartimento di Scienze dell'Antichità.  

 أ.د/ ناجح عمر علىأستاذ المادة :  

 أ.د/ أيمن وزيريرئيس مجلس القسم العلمي :                                            
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 عصور ما قبل التاريخ وبداية االسراتمصفوفة مقرر 

 م2021-2020 اآلثار المصريةقسم  – دبلوم السنة األولى 

 

 الموضوع

 نواتج التعلم المستهدفة

 المهارات العامة المهارات المهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 5د 4د 3د 2د 1د 5ج 4ج 3ج 2ج 1ج 5ب 4ب 3ب 2ب 1ب 7أ 6أ 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ

البيئة الجغرافية لمصر في بداية عصر 

 الهولوسين.

     √ √     √    √     √ √ 

  √      √     √    √     √ مقدمة عن عصر ما قبل التاريخ.

 √    √   √ √    √ √    √  √  √ العصر الحجري القديم األسفل.

  √   √  √  √  √  √   √  √  √   الحجري القديم األوسط.العصر 

 √  √  √  √ √   √   √ √   √ √  √  لعصر الحجري القديم األعلى.

 √ √   √ √  √ √   √  √ √ √   √   √ لعصر الحجري الوسيط
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 √    √   √ √    √ √     √ √ √  العصر الحجري الحديث.

  √ √  √  √ √ √  √   √  √  √  √   حضارات العصر الحجري الحديث. 

 √    √  √ √ √  √   √    √ √  √  حضارة مرمدة بني سالمة. 

   √ √ √ √ √ √   √  √ √  √  √    √ حضارة الفيوم. 

 √ √   √  √ √    √ √ √   √ √  √   حضارة العمري بحلون.

 √ √     √ √   √  √ √    √   √ √ حضارة دير تاسا.

المظاهر الحضارية لمصر في العصر  

 الحجري الحديث.
  √ √ √   √ √   √  √ √ √ √ √ √  √  

العصر الحجري الحديث النحاسي )حضارة  

 البداري(.
 √ √  √   √ √   √   √ √    √ √ √ 

  √  √    √ √ √ √ √  √    √  √  √ حضارة نقادة األولى. 

 √   √ √  √ √  √ √ √  √    √  √ √  حضارة نقادة الثانية )جرزة(.

 √ √   √  √ √    √ √ √   √ √  √   ثقافة المعادي.
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ثقافة بوتو والمستوطنات الحضارية بشرق 

 الدلتا.

√ √   √    √ √  √   √ √     √ √ 

  √  √    √ √ √ √ √  √    √  √  √ نقادة الثالثة.

المظاهر الحضارية للنصف األول من نقادة 

 الثالثة.

  √ √ √   √ √   √ √ √ √ √  √ √  √  

 √ √   √    √ √  √ √  √  √  √  √ √ الصاليات.

 √ √   √    √   √   √  √  √  √  المقامع. 

التوحد الحضاري لمصر في النصف الثاني 

 لنقادة الثالثة.

  √ √ √   √ √   √  √ √ √ √ √ √  √  

التوحد السياسي لمصر في األسرة 

 التمهيدية.
  √   √   √ √   √   √     √ √ 

 √ √  √  √   √ √ √  √       √ √ √ فنون عصر األسرة التمهيدية. 

  √ √  √  √  √ √ √   √   √ √    √ زعماء األسرة التمهيدية. 

  √   √   √ √ √   √ √  √ √   √  √ عصر بداية األسرات" األسرة األولى "
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  √   √   √ √ √   √ √  √ √   √  √ عصر بداية األسرات" األسرة األولى " 

  √   √   √ √ √   √ √  √ √   √  √ عصر بداية األسرات " األسرة الثانية ".

  √   √   √ √ √   √ √  √ √   √  √ عصر بداية األسرات " األسرة الثانية ". 

                                                 استاا المادة : أ.د/ ناجح عمر علي        

 رئيز الاسم العلمي : أ.د/ ايمم وزيرى          
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 تاريخ مصر القديم حتى نهاية الدولة الوسطى  :توصيف مقرر -2

 دبلوم اآلثار المصرية الفرقة األولى

م 2020/2021عام الجامعي ال   

 
 البيانات األساسية المقرر -1

 نهاية الدولة الوسطى تاريخ مصر القديم حتى اسم المقرر:  

 اآلثار المصرية التخصص : 

  عدد الساعات الدراسية :

البرنامج أو البرامج التى يقدم من 

 خاللها المقرر
 اآلثار المصرية

 

 هدف المقرر : -2

Aim of Course 

 

 يهدف هذا المقرر إلى:

يهدف المارر الي إكساب الطالب المعارف والمهارات المتعلاة بـ 

تاريخ مصر السياسي وا جتماعي والعساري وا فتصادى و الادرة 

 علي تحليل المصادر التاريخية المختلاة. 

      Intended Learning Outcomes النواتج التعليمية المستهدفة من تدريس المقرر: -3

المعلومات  -أ

 والمفاهيم:

Knowledge and 

Understanding 

 يكون الطالب قادراً علي ان:

 يتعرف علي ملوك مصر الاديمة في لله الفترة . -1-أ

 يلكر الم انمازات ملوك مصر الاديمة في لله الفترة . -2-أ

يصف ا حدال السياسية وا جتماعية خلل عصر الدولتيم  -3-أ

 الاديمة والوسطي .

علي المراجا المتخصصة في التاريخ المصرى الاديم يتعرف  -4-أ

. 

 يفهم الصفات الالخصية والسياسية لملوك لله الفترة   -5-أ

4 
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  Course contentمحتوى المقرر:   -4

 أسبوع الموضوع

 اتول بداية ونهاية عصرالدولة الاديمة .1

 الثاني نالأة ا سرتيم اتولي والثانية .2

 الثالث الم ملوك ا سرتيم اتولي والثانية .3

 الرابا المظالر الحضارية في عصر ا سرتيم اتولي والثانية .4

المهارات الذهنية  -ب

: 

Intellectual skills 

 

 

 

 يكون الطالب قادرأ علي أن:

 يحدد السمات المميزة لال اسرة في لله الفترة.  1-ب

 لله الفترة . يميزالطالب الفرق بيم كل اسرة في-2-ب

 يحلل الم ا حدال السياسية في لله الفترة.  3-ب

 ياارن الطالب بيم احدال التاريخ في فتراته الاديمة   4-ب

 يستنبط الطالب اساليب نماح الحام في الدولة .  5-ب 

 يفهم التطورات السياسية في موم اتبعاد اإلجتماعية.. 6ب/

ضارة المصرية  خلل يستنبط عوامل ازدلار وانحدار الح  7ب/

 العصور المتعاقبة.

المهارات المهنية  -جـ

 الخاصة بالمقرر :

Professional and 

Practical Skills 

 يكون الطالب قادراً علي أن :

 ياتب المادة التاريخية بموموعية وحيادية .  1-ج/

 يستطيا الفصل بيم الحاائق التاريخية  السليمة والمزيفة  2-ج

 اساليب الحام الناجحة مم الفاشلة .يالخص   3-ج

يبرز مواطم النماح في العصور المصرية الاديمة للستفادة منها   4-ج

  حاليا كلما امام الك.

المهارات  -د

 العامة:

General Skills 

 

 

 يكون الطالب قادراً علي أن:

 يتواصل ما اآلخريم بالال جيد.  1-د

المعلومة  مم مصادر عديدة يتام استخدام طرق ووسائل البحث عم  2-د

 ورقية والاترونية .

 يتمام مم ادارة الحوار بالال جيد ويتابل الراى والراى ا خر.  3-د

 يتواصل بالال فعال ما المعنييم بالتاريخ المصرى الاديم . 4-د
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 الخامز الم ملوك ا سرة الثالثة -نالأة ا سرة الثالثة .5

 السادس المظالر الحضارية في عصر ا سرة الثالثة .6

 السابا نالأة ا سرة الرابعة وانتفال العرش  .7

 الثامم الم ملوك ا سرة الرابعة .8

 التاسا  مظالر الحضارية في عصر ا سرة الرابعة .9

 العاشر نالأة ا سرة الخامسة وانتفال العرش .10

 الحادى عالر الم ملوك ا سرة الخامسة .11

 الثاني عالر نالأة ا سرة السادسة وانتفال العرش .12

 الثالث عالر ا سرة السادسةالم ملوك  .13

 الرابا عالر المظالر الحضارية في عصر ا سرة السادسة  .14

 الخامز عالر انتفال العرش مم ا سرة السادسة .15

 السادس عالر اتسرة السابعة .16

 السابا عالر ا سرة الثامنة  .17

 الثامم عالر مظالر الحضارية في عصر ا سرتيم السابعة والثامنة. .18

 التاسا عالر عصر ا سرتيم السابعة والثامنة.مظالر الحضارية في  .19

 العالرون اسباب انهيار الدولة الاديمة. .20

 الحادى والعالرون تحليل مصادر النصية وا ثرية التي تالير  نهيار الدولة الاديمة. .21

 الثاني والعالرون بداية ونهاية عصرا نتاال ا ول. .22

 والعالرونالثالث  الصراعات المحلية في عصر ا نتفال ا ول. .23

 الرابا والعالرون الصراعات المحلية بعد موت عنخ تيفي. .24

 الخامز والعالرون التوسا الطيبي حتي توحيد البلد علي يد الملك منتوختب نب حبت رع .25

 السادس والعالرون  انتفال العرش مم ا سرة الحادية عالرة الي ا سرة الثانية عالرة .26

والعالرون+ السابا  الم ملوك ا سرة الثانية عالرة .27

 الثامم والعالرون

التاسا  السياسة الخارجية في عصر ا سرة الثانية عالرة .28

 والعالرون+الثلثون

 

 المحامرة النظرية  )منصات إلاترونية(   أساليب التعليم والتعلم -5
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   المناقالة في المحامرات 

  عروض تفاعلية 

  استخدام الماتبة الرقمية والتدرب علي كيفية الحصول علي

 المعلومات المناظرة والمفيدة والتي تخدم محتوي المارر.

 التعليم التعاوني 

 التعلم اللاتي 

 .تعليم ا قران 

 .تاليفات بحثية 

أساليب التعليم والتعلم  -6

للطالب ذوى القدرات 

 المحدودة

 .تعليم ا قران 

 التعليم المتمايز للطلب 

 التعلم اللاتي 

 تقويم الطـــالب :   -7

 تاارير وابحال مص رة.  .3 المستخدمةاألساليب  -ت

 إمتحان تحريري نهائي  .4

 التوقيت -ث

 
 األسبوع الطريقة م

1 
  إمتحان تحري

 نهائي
  خر العام

 
 توزيع الدرجات -جـ

 

عامإمتحان نهاية ال د رجة 20   

% 100 المجموع  

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 

 .1967‘المزم اتول ، الاالرة عبد العزيز صالح : تاريخ مصر الاديم ، 

 .1979رمضان عبده علي السيد:معالم تاريخ مصر الاديم، ا ساندرية ، 

 . 1997عبدالحليم نور الديم : تاريخ وحضارةمصر الاديمة ، الاالرة ،   

محمد ابراليم بار : موسوعة تاريخ مصر عبر العصور ) تاريخ مصر الاديمة ( ، اعداد عبد 

 . 1997الاالرة، العظيم رمضان ، 

 
 .2000عبد الحليم نور الديم :تاريخ وحضارة مصر الاديمة ، الاالرة ،  -

 .1957عبد المنعم ابو بار : كفاحنا مد ال زاة ،العصر الفرعوني ، الاالرة ،  -
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 .1976محمد بيومي مهران :حركات التحرر في مصر الاديمة، الاالرة،  -

 .1970الاالرة ، احمد فخرى :مصر الفرعونية ،  -

نياو  جريمال : تاريخ مصر الاديم ، ترجمة مالر جويماتي ، مراجعة زكية طبوزادة ، الاالرة  -

1993. 

 .1977سيد توفيق : معالم تاريخ وحضارة مصر ، الاالرة ،  -

عبد الحميدزايد : مصر الخالدة ، مادمة في تاريخ مصر الفرعونية منل اقدم العصور حتي  -

 . 1966م ،الاالرة،  ق. 335عام

 

Altenmuller, H., “Trade and Markets”, OEAE III, (2001), pp. 445-50 

Bakir, Abd El-M., Slavery in Pharaonic Egypt, SASAE 18,Cairo,1952 

Beitak, M., Egypt and the Levant, in: Egyptian World, Edited by 

Wilkinson, T.,  New York, 2010, pp. 417-48 

 The Economy of Ancient Egypt”, in: Civilization of“ ,.ــــــــــــــــــــــ .1

Ancient 

 

 Shaw, Garry J. 2017. War and trade with the pharaohs: an 

archaeological study of ancient Egypt's foreign relations. Barnsley, 

South Yorkshire: Pen & Sword Archaeology. 

 Dean, Rebecca 2017. Warfare & weaponry in Dynastic Egypt. 

Barnsley: Pen & Sword Archaeology. 

 Mendoza, Barbara 2017. Artifacts from ancient Egypt. Daily life 

through artifacts. Santa Barbara, CA; Denver, CO: Greenwood. 

 Stiebing, William H. and Susan N. Helft 2017. Ancient Near 

Eastern history and culture, 3rd ed. New York; Abingdon [U.K.]: 

Routledge. 

 Bárta, Miroslav 2017. Temporary and permanent: status race and the 

mechanism of change in a complex civilisation: ancient Egypt in 

between 2900 and 2120 BC. In Cunningham, Tim and Jan Driessen 

(eds), Crisis to collapse: the archaeology of social breakdown, 277-

293. Louvain-la-Neuve: UCL, Presses universitaries de Louvain.   

 Morris, Ellen 2017. Prevention through deterrence along Egypt's 
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Northeastern border: or the politics of a weaponized 

desert. Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage 

Studies 5 (2), 133-147. 

 Li, Jean 2017. Women, gender and identity in Third Intermediate 

Period Egypt: the Theban case study. Routledge Studies in Egyptology 

4. London; New York: Routledge. 

 

 : د/ الهام حسيم يونز     د/ مروي محمد السيدأستاا المادة 

 أ.د/ أيمم وزيريرئيز مملز الاسم العلمي :                                                              
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 تاريخ مصر القديم حتى نهاية الدولة الوسطىمصفوفة مقرر: 

 م2021-2020 اآلثار المصريةقسم  – دبلوم السنة األولى 

 

 الموضوع

 نواتج التعلم المستهدفة

 المهارات العامة المهنيةالمهارات  المهارات الذهنية المعرفة والفهم

أ

1 

أ

2 
 3أ

أ

4 

أ

5 

ب

1 

ب

2 

ب

3 

ب

4 

ب

5 

ب

6 

ب

7 

ج

1 

ج

2 

ج

3 

ج

4 

د

1 

د

2 

د

3 

د

4 

 √ √  √ √  √  √ √  √ √  √  √ √ √ √ بداية ونهاية عصرالدولة القديمة

 √ √  √   √ √ √ √  √ √  √   √ √ √ نشأة االسرتين األولى والثانية

 √ √  √   √ √    √ √   √  √ √ √ اهم ملوك االسرتين األولى والثانية

  √   √ √  المظاهر الحضارية في عصر االسرتين األولى والثانية

 

√ 
 √ √ √  √ √ √   √  

    √ √ √           √ √ √ √ اهم ملوك االسرة الثالثة -نشأة االسرة الثالثة
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   √ √   √        √  √   √ المظاهر الحضارية في عصر االسرة الثالثة

  √ √    √ √     √ √    √  √ االسرة الرابعة وانتفال العرشنشأة 

  √ √   √ √   √  √ √   √   √ √ اهم ملوك االسرة الرابعة

    √ √ √ المظاهر الحضارية في عصر االسرة الرابعة
 

√ 
√      √ √ 

 

 

 

 

 √ √  

  √     √ √    √      √ √ √ نشأة االسرة الخامسة وانتفال العرش

  √  √ √   √    √  √ √    √ √ االسرة الخامسة اهم ملوك

  √     √ √    √      √ √ √ نشأة االسرة السادسة وانتفال العرش

  √  √ √   √    √  √ √    √ √ اهم ملوك االسرة السادسة

 √    √ √      √ √  √ √ √ √ المظاهر الحضارية في عصر االسرة السادسة

 

 

√ 
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   السادسة انتفال العرش من االسرة

 

√ 
√  √  √     

 

√ 
√  

 

 
 √ √  

  √   √  √ √    √   √   √ √ √ األسرة السابعة

  √   √  √ √    √   √   √ √ √ االسرة الثامنة

  √      √    √       √ √ مظاهر الحضارية في عصر االسرتين السابعة والثامنة.

   √ √  √ √  √ √   √     √ √  المظاهر الحضارية في عصر االسرتين السابعة والثامنة.

  √ √  √ √   √  √  √    √ √   اسباب انهيار الدولة القديمة.

  √   √  √ √    √   √   √ √ √ تحليل مصادر النصية واالثرية التي تشير النهيار الدولة القديمة.

 √     √ √   √ √   بداية ونهاية عصراالنتقال االول.

 

√ 
  √ √   

 √     √ √   √ √   المحلية في عصر االنتفال االول.الصراعات 

 

√ 
  √ √   
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   الصراعات المحلية بعد موت عنخ تيفي.

 

√ 
√   √ √     √ 

 

√ 
  √ √   

التوسع الطيبي حتى توحيد البالد على يد الملك منتوحتب نب حبت 

 رع
 

 

√ 
 √  √   √    √ √   √   √ 

 √ √     √ √ √ √   √     √ √  الى االسرة الثانية عشرةانتفال العرش من االسرة الحادية عشرة 

    √    √    √  √ √   √ √  اهم ملوك االسرة الثانية عشرة

    √    √    √  √ √   √ √  اهم ملوك االسرة الثانية عشرة

    √    √    √  √ √   √ √  السياسة الخارجية في عصر االسرة الثانية عشرة

    √    √    √  √ √   √ √  في عصر االسرة الثانية عشرة السياسة الخارجية

 استاا المادة : د/ الهام حسيم يونز     د/ مروي محمد السيد

يأيمم وزيررئيز الاسم العلمي : أ.د/                                                                                                                       

mailto:arcqau@fayoum.edu.eg


 

 

 

 

 
جامعة الفيوم -كلية اآلثار  -وحدة ضمان الجودة   

. Quality Assurance Unit, Faculty of Archaeology, Fayoum University 

arcqau@fayoum.edu.eg  -http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Qauarch 

63514رمز بريدي:  -مبنى كلية اآلثار  -العنوان البريدي: جامعة الفيوم   

0842110464فاكس :         0842110464تليفون:  

37 

 اآلثار المصرية القديمة حتى نهاية الدولة الوسطى :توصيف مقرر -3

 دبلوم اآلثار المصرية السنة األولى

 م 2020/2021العام الجامعى 
 

 البيانات اتساسية المارر -1

 اآلثار المصرية الاديمة حتي نهاية الدولة الوسطي اسم المارر :

 اآلثار المصرية التخصص : 

  عدد الساعات الدراسية

البرنامج أو البرامج التي 

 يادم مم خللها المارر
 اآلثار المصرية

 

 لدف المارر : -2

Aim of Course 

 

 

 يهدف للا المارر إلي:

ة بـ يهدف المارر الي إكساب الطالب المعارف والمهارات المتعلا

ة الاديمة بفروعها المختلفة المدنيدراسة العمارة المصرية 

والدينية والمنائزية, والتعرف علي خصائصها وسماتها 

والعوامل التي أثرت عليها خلل عصر الدولتيم الاديمة 

 والوسطي.

      Intended Learning Outcomes النواتج التعليمية المستهدفة مم تدريز المارر: -3

 المعلومات والمفاليم: -أ

Knowledge and 

Understanding 

 ياون الطالب قادراً علي :

يتلكرالخصائص العامة للعمارة المصرية المدنية والدينية  1أ/

 والمنازية خلل عصر العتيق والدولتييم الاديمة والوسطي.

يعدد العوامل المختلفة التي أثرت علي العمائر والمنالآت  2أ/

 خلل عصر الدولتييم الاديمة والوسطي.

الدور الوظيفي والديني لعمائر ومنالآت عصر يعرف  3أ/

 الدولتييم الاديمة والوسطي.

يصف تخطيط المابرة الملاية خلل العصر العتيق   4-أ

4 
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 والدولتيم الاديمة والوسطي.

يصف تخطيط ماابر اتفراد خلل العصر العتيق والدولتيم  5-أ

 الاديمة والوسطي.

لعتيق يصف تخطيط المعبد المصرى خلل العصر ا 6-أ

 والدولتيم الاديمة والوسطي.

 

المهارات  -ب

 الللنية :

Intellectual 

skills 

 

 

 

 ياون الطالب قادرأ علي أن:

ياارن بيم خصائص وسمات العمارة خلل العصر العتيق والدولتييم الاديمة  1ب/

 والوسطي والفترات الساباة عليها.

العصر العتيق يحلل خصائص العمارة في اتسرات المختلفة خلل  2ب/

 والدولتييم الاديمة والوسطي.

يميز بيم الماابر الملاية وماابر اتفراد وخصائصها في ا سرات المختلفة  3ب/

 خلل العصر العتيق والدولتييم الاديمة والوسطي.

يحلل العناصر الرئيسية في عمارة المعبد المصرى خلل الفترة المبارة  4-ب

 والدولتيم الاديمة والوسطي.

المهارات  -جـ

المهنية الخاصة 

 بالمارر :

Professional 

and Practical 

Skills 

 ياون الطالب قادراً علي أن :

 يرسم تخطيطات للمواقا اتثرية خلل عصر الدولتيم الاديمة والوسطي. 1ج/

يستخدم أدوات البحث العلمي والمصادر المختلفة المرتبطة بالعمارة   2ج/

 المصرية الاديمة.

 يالارك في إعداد الدراسات المختلفة المتعلاة بالعمارة المصرية الاديمة. 3ج/

المهارات  -د

 العامة:

General Skills 

 

 

 ياون الطالب قادراً علي أن:

 يتفاعل ويدير الحوار بالال بنام لتوصيل أفااره لآلخريم. 1-د

 يعمل ممم فريق. 2-د

 يستخدم مهارات الحاسب اآللي. 3-د

 اعداد دراسات وبحول في ممال اآلثار المصريةيالارك في  4-د
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  Course contentمحتوى المارر:   -4

 أسبوع الموموع

تعريف بالمنهج ومادمة عم العمارة المصرية الاديمة خصائصها والعوامل  .1

 المؤثرة فيه خلل الدولتييم الاديمة والوسطي.
 اتول

 الثاني تطور المابرة الملاية خلل العصر العتيق .2

 الثالث تطور المابرة الملاية خلل العصر العتيق)نمااج( .3

 الرابا ممموعة الملك زوسر بمنطاة ساارة .4

 الخامز لرم سخم خت بساارة .5

 السادس الممموعة الهرمية للملك سنفرو بميدوم .6

 السابا الممموعات الهرمية وعناصرلا الرئيسية .7

 الثامم لرمي سنفرو بدلالور .8

 التاسا  خوفو الممموعة الهرمية للملك .9

 العاشر الممموعة الهرمية للملك خفرع .10

 الحادى عالر الممموعة الهرمية للملك منااورع .11

 الثاني عالر الممموعات الهرمية لملوك ا سرتيم الخامسة والسادسة .12

 الثالث عالر الممموعة الهرمية للملك أوناس .13

 الرابا عالر الممموعة الهرمية للملك تتي .14

 الخامز عالر تطورالمابرة الملاية خلل عصر الدولة الوسطي  .15

 السادس عالر الممموعة الهرمية للملك سنوسرت الثاني في الللون .16

 السابا عالر الممموعة الهرمية للملك أمنمحات الثالث في لوارة .17

 الثامم عالر الممموعة المنائزية للملك منتوحتب نب حبت رع بالدير البحرى .18
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 التاسا عالر ا فراد خلل العصر العتيق والدولة الاديمةعمارة ماابر  .19

 العالرون (قبة الهواماابر افراد الدولة الاديمة بأسوان) .20

 الحادى والعالرون ماابر ا فراد خلل عصر الدولة الاديمة )ماابر ساارة(نمااج ل .21

 والعالرونالثاني  ماابر ا فراد خلل عصر الدولة الاديمة )ماابر ساارة(نمااج ل .22

 الثالث والعالرون عمارة المعبد المصرى خلل العصر العتيق والدولة الاديمة  .23

 الرابا والعالرون معابد الالمز .24

 الخامز والعالرون معبد الدولة الوسطي بمدينة مامي .25

المااصير والمواسق الملاية تطبياا علي جوسق الملك سنوسرت ا ول  .26

 بالارنك

 السادس والعالرون 

ا فراد خلل عصر الدولة الوسطي تطبياا علي نمااج مختارة مم ماابر  .27

 ماابر بني حسم

السابا والعالرون+ 

 الثامم والعالرون

ماابر ا فراد خلل عصر الدولة الوسطي تطبياا علي نمااج مختارة مم  .28

 ماابرأسوان

التاسا 

 والعالرون+الثلثون

 

 أساليب التعليم والتعلم -5

 

 

 

    منصات إلاترونية(المحامرة النظرية( 

 النااط البحثية 

    المناقالة في المحامرات 

 التعلم اللاتي 

 .تعليم ا قران 

أساليب التعليم والتعلم  -6

 للطلب اوى الادرات المحدودة

 .تعليم ا قران 

 .التعليم اللاتي 

 التعليم التعاوني 

 تاويم الطـــلب :   -7

 تاارير وابحال مص رة.  .1 اتساليب المستخدمة -ج

 إمتحان تحريري نهائي  .2
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 التوقيت -ح

 

 

 اتسبوع الطرياة م

1 
إمتحان تحريري 

 نهائي
  خر العام

 
  توزيا الدرجات -جـ

 قائمة الاتب الدراسية والمراجا : -8

 .1990سيد توفيق, تاريخ العمارة في مصر الاديمة,   2

 .1989جيمز بياي, اآلثار المصرية في وادى النيل,  3

 .2007اتلرامات المصرية, ماتبة ا نملو المصرية, أحمد فخرى,  4

 2005, , ماتبة ا نملو المصرية, 1عبد العزيز صالح, حضارة مصر الاديمة و ثارلا, ج 5

 د.مختار محمد عمارة -أستاا المادة :  د. محمد أحمد السيد

 رئيز مملز الاسم العلمي : أ.د. أيمم وزيري 
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 م2021 -2020المصرية السنة األولى دبلوم اآلثار  -مصفوفة مقرر اآلثار المصرية القديمة حتى نهاية الدولة الوسطى
 

 الموضوع

 

 

 

 نواتج التعلم المستهدفة

 المعرفة والفهم
المهارات  المهارات الذهنية

 المهنية
 المهارات العامة

 4د 3د 2د 1د 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 6أ 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ

المؤثرة تعريف بالمنهج ومقدمة عن العمارة المصرية القديمة خصائصها والعوامل 

 فيه خالل الدولتيين القديمة والوسطي.

√ √     √       √    

    √  √     √   √   √ تطور المقبرة الملكية خالل العصر العتيق

  √     √   √ √   √  √ √ تطور المقبرة الملكية خالل العصر العتيق)نماذج(

 √   √ √  √   √    √  √  مجموعة الملك زوسر بمنطقة سقارة

 √      √   √    √   √ هرم سخم خت بسقارة

 √      √   √ √   √    المجموعة الهرمية للملك سنفرو بميدوم
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   √ √ √ √    √ √    √   المجموعات الهرمية وعناصرها الرئيسية

 √ √    √ √   √ √   √    هرمى سنفرو بدهشور

 √     √ √   √ √   √ √  √ المجموعة الهرمية للملك خوفو

  √  √  √ √    √   √ √   المجموعة الهرمية للملك خفرع

 √     √ √   √ √   √ √  √ المجموعة الهرمية للملك منكاورع

 √   √   √   √ √   √   √ المجموعات الهرمية لملوك االسرتين الخامسة والسادسة

  √  √  √ √   √ √   √  √ √ المجموعة الهرمية للملك أوناس

 √ √    √ √   √ √   √    الهرمية للملك تتىالمجموعة 

 √   √ √ √ √  √ √ √   √  √ √ تطورالمقبرة الملكية خالل عصر الدولة الوسطى 

  √     √  √  √   √  √  المجموعة الهرمية للملك سنوسرت الثاني فى الالهون

 √   √ √  √   √    √  √  المجموعة الهرمية للملك أمنمحات الثالث فى هوارة

 √   √   √   √ √   √   √ المجموعة الجنائزية للملك منتوحتب نب حبت رع بالدير البحرى
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 √  √   √    √ √  √   √ √ عمارة مقابر االفراد خالل عصر الدولة القديمة

 √   √  √ √  √  √  √   √  (قبة الهوامقابر افراد الدولة القديمة بأسوان)

  √     √   √ √  √   √ √ الدولة القديمة )مقابر سقارة( مقابر االفراد خالل عصرنماذج ل

  √  √ √  √  √ √   √    √ مقابر االفراد خالل عصر الدولة القديمة )مقابر سقارة(نماذج ل

 √ √     √ √   √ √    √ √ عمارة المعبد المصرى خالل العصر العتيق والدولة القديمة 

   √ √  √ √ √  √  √    √ √ معابد الشمس

 √  √  √  √ √  √ √ √     √ معبد الدولة الوسطى بمدينة ماضي

  √ √    √ √  √ √ √   √ √  المقاصير والجواسق الملكية تطبيقا على جوسق الملك سنوسرت االول بالكرنك

مقابر االفراد خالل عصر الدولة الوسطى تطبيقا على نماذج مختارة من مقابر بني 

 حسن

√ √   √  √ √ √  √  √ √ √   

مقابر االفراد خالل عصر الدولة الوسطى تطبيقا على نماذج مختارة من مقابر بني 

 حسن

 

√ √   √  √ √ √  √  √ √ √   
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مقابر االفراد خالل عصر الدولة الوسطي تطبيقا على نماذج مختارة من 

 مقابرأسوان

 √ √  √   √ √   √ √   √ √ 

تطبيقا على نماذج مختارة من مقابر االفراد خالل عصر الدولة الوسطي 

 مقابرأسوان

 √ √  √   √ √   √ √   √ √ 

    د/ أيمن وزيرى                                                                                                                 -أستاذ المادة:   د/محمد أحمد السيد

رئيس القسم العلمي:  ا.د. ايمن وزيرى                                                                                                         
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 تاريخ الشرق القديم )العراق الشام وشبه الجزيرة العربية ( :توصيف مقرر -4

 دبلوم اآلثار المصرية السنة األولى

م 2020/2021معى العام الجا  

 البيانات األساسية المقرر -1

 تاريخ الشرق القديم )العراق الشام وشبه الجزيرة العربية ( اسم المقرر:  

 اآلثار المصرية              التخصص : 

  عدد الساعات الدراسية :  

البرنامج أو البرامج التى 

 يقدم من خاللها المقرر
 اآلثار المصرية

 

 هدف المقرر : -2

Aim of Course 

 

 

 يهدف هذا المقرر إلى:

بـ  يهدف المارر الي إمداد الطالب المعارف والمهارات المتعلاة

له دراسة سمات وخصائص تاريخ و ثار العراق الاديم بمراح

مراحله المختلفة وتاريخ و ثار شبه المزيرة العربية والالام ب

يعية المختلفة و كلا التعرف علي الم رافية والبيفة الطب

.الالام مزيرة العربية ووتاثيرلا قيام حضارات العراق وشبه ال  

      Intended Learning Outcomes النواتج التعليمية المستهدفة من تدريس المقرر: -3

 المعلومات والمفاهيم: -أ

Knowledge and 

Understanding 

 يكون الطالب قادراً علي ان:

سمات وخصائص تاريخ و حضارة و ثار  علي يتعرف 1أ/

 وبلد الالام.العراق و شبه المزيرة العربية 

يلكر اإلختلف بيم السياسة الداخلية والخارجية لملوك  2أ/

 العراقو شبه المزيرة العربية وبلد الالام.

يتعرف علي المراجا والاواميز الخاصة بحضارة العراق  3أ/

 و شبه المزيرة العربية والالام.

يحدد الفروق البينية السياسة الداخلية والخارجية لملوك  4أ/

2 
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 و شبه المزيرة العربية وبلد الالام.العراق 

 

المهارات الذهنية  -ب

: 

Intellectual skills 

 

 

 

 يكون الطالب قادرأ علي أن:

الطالب بيم مختلف مراحل تاريخ العراقو شبه المزيرة  ياارن 1ب/

 العربية والالام  وإيماد أوجه تالابه وأختلف.

وشبه يُحلل سمات وخصائص تاريخ وحضارة و ثار العراق   2ب/

 المزيرة العربية والالام.

يُمي ِّز بيم الفروق البينية لمصادر دراسة تاريخ وحضارة و ثار  3ب/

 العراق  وشبه المزيرة العربية والالام. 

يستنتج التطور اللي مر به تاريخ العراق وشبه المزيرة العربية  4ب/

 والالام في المراحل المختلفة.

المهارات المهنية  -جـ

 بالمقرر :الخاصة 

Professional and 

Practical Skills 

 يكون الطالب قادراً علي أن :

يرسم خريطة منطاة الوطم العربي  مومحاً عليها مواقا حضارة  1ج/

 العراق  وشبه المزيرة العربية والالام. 

يصف سمات وخصائص النالاط السياسي لحضارات العراق و شبه  2ج/

 المزيرة العربية والالام.

الخص الفروق البينية لخصائص اتوماع السياسية داخليا يُ  3ج/

 وخارجيا في حضارة العراق و شبه المزيرة العربية والالام.

ياُلارك في إعداد جداول احصائية توميحية لحضارات  العراق   4ج/

  وشبه المزيرة العربية والالام.

المهارات  -د

 العامة:

General Skills 

 

 

 أن:يكون الطالب قادراً علي 

 يستخدم وسائل التانولوجيا الحديثة . 1د/

يعمل ممم فريق في استخدام المصادر التاريخية واتثرية في جما  2د/

 المعلومات في ممال اآلثار.

يتواصل بالاٍل فعاٍل ما المعنييم بتاريخ وحضارة و ثار  العراق   3د/

 وشبه المزيرة العربية والالام.. 

رفية الخاصة بتاريخ وحضارة و ثار العراق يُلم بمهارات التنمية المع 4د/

 و شبه المزيرة العربية والالام.

يظهر قدرات التعلم اللاتي في نالر الوعي بألمية احترام تاريخ  5د/ 

 اآلثار والحفاظ عليها في الممتما.
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  Course contentمحتوى المقرر:   -4

 أسبوع الموضوع

 مصادر تاريخ و اثار العراق الاديم  .1

 الموقا الم رافي للعراق الاديم .2

 عصور ما قبل التاريخ في العراق الاديم .3

 تاريخ و اثار عصر بداية اتسرات السومرى  .4

 تاريخ و اثار العصر ا كدى .5

 تاريخ و اثار عصر اإلحيام السومري .6

 تاريخ و اثار دولة بابل ا ولي والثانية ) العصر البابلي الاديم( .7

 لثة)الااشييم(تاريخ و اثار دولة بابل الثا .8

 تاريخ و اثار العصر ا شورى الاديم .9

 تاريخ و اثار العصراآلشوري الوسيط .10

 تاريخ و اثار العصراآلشوري الحديث .11

 الموقا الم رافي -مصادر تاريخ و اثار  شبه المزيرة العربية  .12

 عصور ما قبل التاريخ في شبه المزيرة العربية .13

 مملاة سبأ.-تاريخ و اثار ممالك المنوب  .14

 مملاة معيم. -تاريخ و اثار مملاة قتبان  .15

  تاريخ و اثار مملاة حمير .16

 مملاة حضرموت .17

 مملاة أوسان. .18

 مصادرتاريخ و اثار بلد الالام الاديم  .19

 الموقا الم رافي لبلد الالام .20

 عصور ما قبل التاريخ في بلد الالام .21

الفينيايون )  -الهمرات المزرية الي بلد الالام ولي : ا موريون .22

 العبرانيون. –الانعانيون( ا راميون 

الفينيايون )  -الهمرات المزرية الي بلد الالام ولي : ا موريون .23

 العبرانيون. –الانعانيون( ا راميون 

 اتول

 الثاني

 الثالث

 الرابا

 الخامز

 السادس

 السابا

 الثامم

 التاسا 

 العاشر

 الحادى عالر

 الثاني عالر

 الثالث عالر

 الرابا عالر

 الخامز عالر

 السادس عالر

 السابا عالر

 الثامم عالر

 التاسا عالر

 العالرون

 الحادى والعالرون

 

 

 الثاني والعالرون

 

 الثالث والعالرون
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 تاريخ و اثار مملاة إبل. .24

 تاريخ و اثار مملاة ماري. .25

 تاريخ و اثار مملاة يمحاض. .26

 مملاة قطنا. -تاريخ و اثار مملاة ا  خ .27

 

الحيثي الميتاني المصرى للسيطرة علي سوريا في الصراع  .28

 ق.م. 15-16الارنيم 

 الرابا والعالرون

 الخامز والعالرون

 السادس والعالرون 

السابا والعالرون+ الثامم 

 والعالرون

 

 

 

 أساليب التعليم والتعلم -5

 

 

 

 )المحامرة النظرية   )منصات إلاترونية 

    المناقالة في المحامرات 

 العروض التفاعلية 

  والتدرب علي كيفية الحصول علي استخدام الماتبة الرقمية

 المعلومات المناظرة والمفيدة والتي تخدم محتوي المارر.

 التعليم التعاوني 

 التعلم اللاتي 

 .تعليم ا قران 

 تاليفات بحثية 

أساليب التعليم والتعلم  -6

للطالب ذوى القدرات 

 المحدودة

 .تعليم ا قران 

 التعليم المتمايز للطلب 

 التعلم اللاتي 

 تقويم الطـــالب :   -7

 تاارير وابحال مص رة.  .1 األساليب المستخدمة -خ

 إمتحان تحريري نهائي  .2

 التوقيت -د

 

 

 األسبوع الطريقة م

1 
إمتحان تحريري 

 نهائي
  خر العام
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 توزيع الدرجات -جـ
 

عامإمتحان نهاية ال د رجة 20   

% 100 المجموع  

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 
العزيز صالح, الرحلت والاالوف ا ثرية للعصر الحديث في شبه المزيرة العربية، عبد 

 1981الاويت 

  1981عبد العزيز صالح, تاريخ شبه المزيرة العربية, الاالرة,  

 .1980موسااتي، الحضارات السامية الاديمة، بيروت  

 1993سورية،صنعام،( 1أحمد ارحيم لبو ،تاريخ الالرق اتدني الاديم ) 

 1963، اتساندرية ،  5نميب ميخائيل ، مصر والالرق اتدني الاديم ، جـ  

 
-إلي مميم اإلساندر اتكبر–رمضان عبده علي ،تاريخ الالرق اتدني الاديم وحضارته 

 1997،الاالرة،

 
محمد الالحات عبد الفتاح شاليم،تاريخ وحضارة العراق الاديم حتي نهاية أسرة بابل 

 2001اتولي،الاالرة،

 1963احمد فخرى، دراسات في تاريخ الالرق ا دني الاديم، الاالرة  

 

 Adams, Matthew J. 2017. Egypt and the Levant in the Early/Middle 

Bronze Age transition. In Höflmayer, Felix (ed.), The late third 

millennium in the ancient Near East: chronology, C14, and climate 

change, 493-515. Chicago: Oriental Institute of the 

University of Chicago.  

 

 

 حنان محمد ربيعد/ أستاذ المادة :  

أ.د. أيمن وزيريرئيس مجلس القسم العلمي :   

  

mailto:arcqau@fayoum.edu.eg
http://oeb.griffith.ox.ac.uk/oeb_entry.aspx?parent=257671
http://oeb.griffith.ox.ac.uk/oeb_entry.aspx?parent=257671
http://oeb.griffith.ox.ac.uk/oeb_entry.aspx?parent=257671
http://oeb.griffith.ox.ac.uk/ReferenceExport.aspx?id=258729
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 مصفوفة مقرر تاريخ الشرق القديم

ة ()العراق الشام وشبه الجزيرة العربي  

 دبلوم اآلثار المصرية السنة األولى

م 2020/2021   
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م 2020/2021 -دبلوم اآلثار المصرية السنة األولى  -القديم )العراق الشام وشبه الجزيرة العربية ( مصفوفة مقرر تاريخ الشرق  

 

 الموضوع

 نواتج التعلم المستهدفة

 المهارات العامة المهارات المهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 5د 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

  √       √  √      √ تاريخ و اثار العراق الاديممصادر 

 √ √       √    √    √ الموقا الم رافي للعراق الاديم

  √   √   √  √  √   √  √ عصور ما قبل التاريخ في العراق الاديم

  √   √  √ √  √  √ √   √ √ تاريخ و اثار عصر بداية اتسرات السومرى

    √ √  √ √  √  √ √ √  √ √ تاريخ و اثار العصر ا كدى

  √ √  √  √ √  √ √  √ √  √  تاريخ و اثار عصر اإلحيام السومري

    √ √  √ √  √  √ √ √  √ √ تاريخ و اثار دولة بابل ا ولي والثانية ) العصر البابلي الاديم(

  √ √  √  √ √  √ √  √ √  √  تاريخ و اثار دولة بابل الثالثة)الااشييم(
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  √  √  √  √  √  √ √ √  √ √ اثار العصر ا شورى الاديم تاريخ و

  √  √  √  √  √  √ √ √  √ √ تاريخ و اثار العصراآلشوري الوسيط

    √ √  √ √  √  √ √ √  √ √ تاريخ و اثار العصراآلشوري الحديث

 √ √   √    √ √ √      √ الموقا الم رافي -مصادر تاريخ و اثار  شبه المزيرة العربية 

  √   √   √  √  √   √  √ عصور ما قبل التاريخ في شبة المزيرة العربية .

  √   √  √ √ √ √  √ √   √ √ مملاة سبأ.-تاريخ و اثار ممالك المنوب 

    √ √  √ √  √  √ √  √ √ √ مملاة معيم. -تاريخ و اثار مملاة قتبان 

 √ √ √  √  √ √  √ √  √ √  √  تاريخ و اثار مملاة حمير

  √ √ √  √ √  √  √ √ √ √ √ √  مملاة حضرموت

  √   √  √  √ √ √   √  √ √ مملاة أوسان.

 √ √   √    √ √ √      √ مصادرتاريخ و اثار بلد الالام الاديم

 √ √       √    √    √ الموقا الم رافي  لبلد الالام.

mailto:arcqau@fayoum.edu.eg


 

 

 

 

 
جامعة الفيوم -كلية اآلثار  -وحدة ضمان الجودة   

. Quality Assurance Unit, Faculty of Archaeology, Fayoum University 
arcqau@fayoum.edu.eg  -http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Qauarch 

63514رمز بريدي:  -مبنى كلية اآلثار  -العنوان البريدي: جامعة الفيوم   

0842110464فاكس :         0842110464تليفون:  

55 

  √   √   √  √  √   √  √ عصور ما قبل التاريخ في بلد الالام.

الفينيايون ) الانعانيون(  -الهمرات المزرية الي بلد الالام ولي : ا موريون

 العبرانيون. –ا راميون 
√  √  √  √  √ √ √  √ √  √  

الفينيايون ) الانعانيون(  -الهمرات المزرية الي بلد الالام ولي : ا موريون

 العبرانيون. –ا راميون 

 

√  √  √  √  √ √ √  √ √  √  

    √ √  √ √  √  √ √ √  √ √ تاريخ و اثار مملاة إبل.

    √ √  √ √  √  √ √ √  √ √ تاريخ و اثار مملاة ماري.

  √  √  √  √  √  √ √ √  √ √ تاريخ و اثار مملاة يمحاض.
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  √  √  √  √  √  √ √ √  √ √ مملاة قطنا. -تاريخ و اثار مملاة ا  خ

  √  √  √  √  √  √ √ √  √ √ مملاة قطنا. -تاريخ و اثار مملاة ا  خ

  √ √ √   √ √  √  √  √  √  ق.م. 15-16الصراع الحيثي الميتاني المصرى للسيطرة علي سوريا في الارنيم 

  √ √ √   √ √  √  √  √  √  ق.م. 15-16الصراع الحيثي الميتاني المصرى للسيطرة علي سوريا في الارنيم 

 

 حنان ربيااستاد المادة : د/ 

 رئيز الاسم العلمي : أ.د/ أيمم وزيرى                                                            
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 اللغة المصرية القديمة قواعد وتمرينات :توصيف مقرر -5

 دبلوم اآلثار المصرية السنة  األولى

م 2021/ 2020العام الجامعى  

 األساسية المقرر البيانات -1

 الل ة المصرية الاديمة قواعد وتمرينات اسم المقرر :

 اآلثار المصرية التخصص : 

عدد الساعات 

   الدراسية :
 

البرنامج أو البرامج 

التى يقدم من خاللها 

 المقرر

 اآلثار المصرية

 

 لدف المارر : -2

Aim of Course 

 

 

 يهدف هذا المقرر إلى:

الي إكساب الطالب المعارف والمهارات المتعلاة بـ يهدف المارر 

دراسة الاواعد الخاصة بالل ة المصرية الاديمة في عصرلا 

الوسيط,مثل تركيب المملة اإلسمية بأنواعها والصيغ الفعلية المختلفة 

والضمائر وإلستخداماتها,والتدريب علي حل نمااج ُمبسطة لهله 

 الاواعد..

      Intended Learning Outcomes المستهدفة مم تدريز المارر:النواتج التعليمية  -3

المعلومات  -أ

 والمفاهيم:

Knowledge and 

Understandin

g 

 يكون الطالب قادراً علي :

  يعرف الفرق بيم المملة الفعلية واإلسمية  -1-أ

 يلكر كل نوع مم الضمائر -2-أ

 يلكر طرق التفضيل والتفضيل الُمطلق  -3-أ

 يعرف عناصر المملة الفعلية ,انواعها وازمنتها -4-أ

 يعرف البنية الصرفية لإلسم وطرق التثنية والمما -5-أ

 يلكر صفات وممائر اإلشارة والملاية -6-أ

 يصف أنواع التاديم في الممل الفعلية واإلسمية -7-أ

4 
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 Course contentمحتوى المقرر:   -4

 أسبوع الموموع

الل ة المصرية الاديمة وعناصر كل نوع اتساسية أنواع الممل في  -1

 والفرعية
 اتول

الضمائر المتصلة وإستخداماتها و صي ة المبني للممهول وترتيب  -2

 المملة الفعلية وإستخداماتها
 الثاني

 الثالث الماارنة -الصفة -الضمائر المتعلاة وألم إستخداماتها -3

 الرابا صي ة المامي -إستخداماتهاالضمائر المنفصلة وألم  -4

المهارات الذهنية  -ب

: 

Intellectual skills 

 

 

 

 يكون الطالب قادرأ علي أن:

 يحدد تركيب المملة الفعلية واإلسمية   -1-ب

 يميز بيم أنواع الضمائر   -2-ب

 يميز بيم الطرق المختلفة للتثنية والمما   -3-ب

 يميز بيم التاديم للتبميل والتاديم للتوكيد   -4-ب

 يفرق بيم عناصر المملة الفعلية وأنواعها   -5-ب

 اإلشارةياارن بيم صفات اإلشارة وممائر     -6-ب

 يُفرق بيم أنواع الممل الالرطية -7-ب

المهارات المهنية  -جـ

 الخاصة بالمقرر :

Professional and 

Practical Skills 

 يكون الطالب قادراً علي أن :

 يصيغ جملة فعلية وإسمية صحيحة   -1-ج

 يارأ نصاً بسيطاً مم علي اتثر  -2-ج

 يوثق نصاً مم علي اتثر   -3-ج

  ياٌون جملً فعلية وإسمية   -4-ج

المهارات  -د

 العامة:

General Skills 

 يكون الطالب قادراً علي أن:

 يتواصل شفهياً وكتابياً  .  -1-د

 يميد مهارة المناقالة والتحليل . -2-د

 يميد التعامل بل ة أجنبية.  -3-د
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 الخامز التاديم للتبميل -الصي ة الفعلية كمملة إسم -صي ة السرد الاصصي -5

 السادس اإلسم وبنيته الصرفية وطرق التثنية والمما ويام النسب -6

العطف  -المنادى -البدل -اإلمافة وأنواعها -المملة اات المفعوليم -7

 والفصل
 السابا

 الثامم التعبير عم الال والاثير والاليل -التفضيل والتفضيل المطلق -8

 التاسا جمل الوجود ونفيها -النفي والنفي الُمطلق -9

 العاشر التعبيرات الدالة علي الملاية -صفات وممائر اإلشارة والملاية -10

 الحادى عالر المملة اإلسمية اات الخبر الظرفي ونفيها -11

التعبيرات الدالة  – pwجملة   -المملة اإلسمية اات الخبر اإلسمي -12

 علي الملاية
 الثاني عالر

 الثالث عالر المملة اإلسمية اات الخبر الوصفي ونفيها -13

 الرابا عالر الممل الالرطية-التاديم للتوكيد في الممل الفعلية واإلسمية -14

 الخامز عالر تهاحروف المر البسيطة والمركبة وإستخداما -15

 السادس عالر جملة اإلسم التابعة وإستخداماتها -16

 السابا عالر جملة الصلة التابعة وإستخداماتها -17

 الثامم عالر الظرف تركيبه وأنواعه ونفيه -18

 التاسا عالر جملة الظرف التابعة,أنواعهاوإستخداماتها -19

 العالرون اتدوات غير المسندة وإستخداماتها -20

 الحادى والعالرون اتدوات المسندة وإستخداماتها -21

 الثاني والعالرون اتعداد والاسور -22

 الثالث والعالرون المصدر,بُنيته وإستخداماته وصي ةالاربان -23

 الرابا والعالرون صي ة الحال وإستخداماتها -24
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 الخامز والعالرون الصي ة الفعلية الااابة -25

 السادس والعالرون ونفيها وأفعال النفيصي ة اتمر  -26

إسم الفاعل والمفعول إسم الفاعل في المستابل,صيغ السرد  -27

 الاصصي

 +السابا والعالرون

 الثامم والعالرون

 إسم الفاعل في المستابل,صيغ السرد الاصصي  -28
التاسا 

 والعالرون+الثلثون

 

 أساليب التعليم والتعلم -5

 

 

 

 (   المحامرة النظرية )منصات الاترونية 

     المناقالة في المحامرات 

  استخدام الماتبة الرقمية والتدرب علي كيفية الحصول علي

 المعلومات المناظرة والمفيدة والتي تخدم محتوي المارر.

 التعليم التعاوني 

 التعلم اللاتي 

 .تعليم ا قران 

 التاليفات البحثية 

أساليب التعليم والتعلم  -6

القدرات للطالب ذوى 

 المحدودة

 .تعليم ا قران 

 التعليم المتمايز للطلب 

 .التعلم اللاتي 

 تقويم الطـــالب :   -7

 األساليب المستخدمة -ذ

 

 تاارير وابحال مص رة.  .3

 إمتحان تحريري نهائي  .4

 األسبوع الطريقة م التوقيت -ر

1 
امتحان تحريرى 

 نهائى
  خر العام
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 توزيع الدرجات -جـ

 

 

 

د رجة 20 العام إمتحان نهاية  

% 100 المجموع  

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

  

209عبد الحليم نور الدين : اللغة المصرية القديمة,القاهرة    

 .1982عبد المحسن بكير :قواعد اللغة المصرية فى عصرها الذهبى, القاهرة, 

 Gardiner, A., Egyptian Grammar,Oxford,1957       

 
James,p.,Allen,The Ancient Egyptian Language,an Historical 

study,London,2013 

 
James,p.,Allen, Middle Egyptian: An Introduction to the Language 

and Culture of Hieroglyphs,London,2010 

 
James,p.,Allen,The Ancient Egyptian Language,an Historical 

study,London,2013 

 د.رانيا عبد العزيز       –أستاا المادة  : د.مختار محمد 

 أ.د. أيمم وزيريرئيز مملز الاسم العلمي : 
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مصفوفة مقرر اللغة المصرية القديمة 

 قواعد وتمرينات

 دبلوم اآلثار المصرية السنة  األولى

م 2021/ 2020   
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 اللغة المصرية القديمة قواعد وتمريناتمصفوفة مقرر 

 م2021-2020قسم اآلثار المصرية  - دبلوم السنة األولى 

 

 الموضوع

 نواتج التعلم المستهدفة

 المهارات المهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم
المهارات 

 العامة

 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 7ب 6ب 5ب 4ب 3ب 2ب 1ب 7أ 6أ 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ

أنواع الجمل فى اللغة المصرية القديمة  

 وعناصر كل نوع األساسية والفرعية
√       √    √  √ √   √ √ √  

الضمائر المتصلة وإستخداماتها و صيغة  

المبنى للمجهول وترتيب الجملة الفعلية 

 وإستخداماتها

 √  √     √   √   √     √  

 -الصفة -الضمائر المتعلقة وأهم إستخداماتها

 المقارنة
√ √  √    √ √   √    √  √ √  √ 
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صيغة  -لضمائر المنفصلة وأهم إستخداماتها

 الماضى
√ √  √    √ √   √   √ √  √  √ √ 

الصيغة الفعلية كجملة  -صيغة السرد القصصى

 التقديم للتبجيل -إسم
√   √   √ √   √ √ √   √  √  √ √ 

اإلسم وبنيته الصرفية وطرق التثنية والجمع  

 وياء النسب
√   √ √   √  √  √   √ √   √  √ 

 -اإلضافة وأنواعها -الجملة ذات المفعولين

 العطف والفصل -المنادى -البدل
√   √    √    √   √  √ √  √ √ 

التعبير عن الكل  -التفضيل والتفضيل المطلق

 والكثير والقليل
√  √ √    √    √   √ √  √ √  √ 

  √ √ √ √ √ √   √    √    √ √  √ جمل الوجود ونفيها -النفى والنفى الُمطلق 

التعبيرات  -صفات وضمائر اإلشارة والملكية 

 الدالة على الملكية
√   √  √  √    √ √   √  √  √ √ 

  √ √  √ √ √   √ √   √ √ √ √ √   √ الجملة اإلسمية ذات الخبر الظرفى ونفيها
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 pwجملة   -الجملة اإلسمية ذات الخبر اإلسمى

 التعبيرات الدالة على الملكية –
√   √ √ √ √ √    √   √  √  √ √ √ 

 √ √  √  √ √   √ √   √ √ √ √ √   √ الجملة اإلسمية ذات الخبر الوصفى ونفيها

-التقديم للتوكيد فى الجمل الفعلية واإلسمية

 الجمل الشرطية
√   √ √   √   √ √  √  √  √ √  √ 

  √ √  √  √   √    √   √ √   √ حروف الجر البسيطة والمركبة وإستخداماتها

 √ √  √  √    √    √   √ √   √ جملة اإلسم التابعة وإستخداماتها 

 √  √ √  √ √   √    √   √ √   √ جملة الصلة التابعة وإستخداماتها 

 √  √  √  √   √    √   √ √   √ الظرف تركيبه وأنواعه ونفيه

 √ √  √  √ √   √    √   √ √   √ جملة الظرف التابعة,أنواعهاوإستخداماتها

 √ √ √  √  √   √    √   √ √   √ األدوات غير المسندة وإستخداماتها

 √ √  √  √    √    √   √ √   √ األدوات المسندة وإستخداماتها 

 √  √  √  √   √    √   √ √   √ األعداد والكسور
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 √ √  √   √   √    √ √  √ √   √ المصدر,بُنيته وإستخداماته وصيغةالقربان

 √  √  √  √   √    √   √ √   √ صيغة الحال وإستخداماتها 

  √  √   √   √    √   √ √   √ الصيغة الفعلية الكاذبة

 √ √ √  √  √   √    √   √ √   √ صيغة األمر ونفيها وأفعال النفى

الفاعل والمفعول إسم الفاعل فى إسم 

 المستقبل,صيغ السرد القصصى
√   √ √   √    √   √ √  √  √  

إسم الفاعل والمفعول إسم الفاعل فى 

 المستقبل,صيغ السرد القصصى
√   √ √   √    √   √ √  √  √  

 √ √  √  √ √   √    √   √ √   √ إسم الفاعل فى المستقبل,صيغ السرد القصصى

 √ √  √  √ √   √    √   √ √   √ إسم الفاعل فى المستقبل,صيغ السرد القصصى 

 

 رئيز الاسم العلمي: أ.د. ايمم وزيرى                                                                 د.رانيا عبد العزيز     –أستاا المادة  : د.مختار محمد 
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نصوص هيراطيقية مبادئ  :توصيف مقرر  -6  

 دبلوم اآلثار المصرية الفرقة األولى

م 2020/2021امعى العام الج   
 البيانات األساسية المقرر -1

 نصوص هيراطيقية مبادئ اسم المقرر:   

 اآلثار المصرية التخصص : 

عدد الساعات 

 الدراسية:  
 

البرنامج أو البرامج 

خاللها التى يقدم من 

 المقرر

 اآلثار المصرية

 

 لدف المارر : -2

Aim of Course 

 

 

 يهدف هذا المقرر إلى:

يهدف المارر الي إكساب الطالب المعارف والمهارات المتعلاة بـ 

الخط الهيراطياي ومنهمية تبسيطه، باإلمافة الي التعامل  دراسة

ما أدوات الاتابة والمراجا والاواميز الخاصة بالخط 

 .الهيراطياية النصوص مم قرامة الطالب الهيراطياي حتي يتمام

      Intended Learning Outcomes النواتج التعليمية المستهدفة مم تدريز المارر: -3

المعلومات  -أ

 والمفاهيم:

Knowledge and 

Understanding 

 يكون الطالب قادراً علي ان:

 الخصائص العامة للخط الهيراطياي  يلكر 1-أ

 يعرف منهمية تبسيط الخط الهيراطياي 2-أ

 يلكر المراحل المختلفة للخط الهيراطياي 3-أ

 يلكر العوامل المؤثرة علي نالأة الخط الهيراطياي 4-أ

 يعرف مواد كتابة الخط الهيراطياي 5-أ

 يصف مميزات كل مرحلة مم مراحل الخط الهيراطياي 6-أ

 الخط الهيراطياي يتعرف علي المراجا والاواميز الخاصة ب  7-أ

 الهيراطياية يلكر اشاال العلمات والصيغ 8-أ

2 
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  Course contentمحتوى المارر:   -4

 أسبوع الموموع

 اتول نالأة الخط الهيراطياي -مادمة عم الخط الهيراطياي  .1

العوامل المؤثرة علي نالأة الخط -مراحل الخط الهيراطياي  .2

 الهيراطياي

 الثاني

 الثالث الهيراطيايمواد كتابة الخط  -منهمية تبسيط الخط الهيراطياي  .3

(الي Aدراسة تطور العلمات الهيراطياية مم الممموعة ) .4

 (  Fالممموعة )

 الرابا

(الي Gدراسة تطور العلمات الهيراطياية مم الممموعة ) .5

 ( Tالممموعة )

 الخامز

(الي Uدراسة تطور العلمات الهيراطياية مم الممموعة ) .6

 ( Aaالممموعة )

 السادس

 السابادراسة تطور العلمات الهيراطياية التي تمثل اترقام في الل ة  .7

المهارات الذهنية  -ب

: 

Intellectual skills 

 

 يكون الطالب قادرأ علي أن:

 يفسر التطورات التي مرت بها العلمات الهيراطياية 1-ب

 ياارن اتشاال المختلفة للعلمات الهيراطياية 2-ب

 يصنف النصوص الهيراطياية 3 -ب

 يحدد طرق إختزال العلمات الهيراطياية 4-ب

المهارات المهنية  -جـ

 الخاصة بالمقرر :

Professional and 

Practical Skills 

 يكون الطالب قادراً علي أن :

 يرسم اتشاال المختلفه للعلمات الهيراطياية 1-ج

يصمم جداول وفهارس للعلمات الهيراطياية والالمات وأسمام  2-ج

 وأسمام اتماكم اتشخاص

  جمل بالخط الهيراطياي ياتب 3-ج

المهارات  -د

 العامة:

General Skills 

  يكون الطالب قادراً علي أن:

 يستخدم تانولوجيا المعلومات بما يخدم الممارسة المهنية . 1-د

 يايم ااته ويحدد احتياجاته التعليمية الالخصية . 2-د

 علي المعلومات والمعارف .يستخدم المصادر المختلفة للحصول  3-د
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 المصرية الاديمة 

دراسة تطور العلمات الهيراطياية التي تمثل اترقام في الل ة  .8

 المصرية الاديمة 

 الثامم

 التاسا  تدريبات علي نمااج للممل المسملة بالخط الهيراطياي .9

المواد المستخدمة في كتابة  تدريب عملي عم كيفية التعامل ما .10

 الخط الهيراطياي.

 العاشر

 الحادى عالر تدريب عملي عم كيفية الاتابة علي أوراق البردي. .11

 الثاني عالر تدريب عملي عم كيفية الاتابة علي الالاافات. .12

تدريب عملي علي عمل الصوره الخطية باستخدام ورق الالك  .13

 وقلم التحبير. 

 الثالث عالر

 الرابا عالر علي تصميم جداول الفهرسة للخط الهيراطيايتدريب عملي  .14

 الخامز عالر تدريبات علي نمااج للممل المسملة بالخط الهيراطياي .15

 السادس عالر التطورات الخطية للهيراطياي خلل عصر الدولة الاديمة. .16

 السابا عالر التطورات الخطية للهيراطياي خلل عصر الدولة الوسطي. .17

 الثامم عالر شاافات مم عصر الدولة الاديمةدراسة ممموعة  .18

 التاسا عالر مالية المخربالات والسمات العامة والتصنيف .19

دراسة ممموعة مم كتابات العمال بمابرة بتاح شبسز مم عصر  .20

 الدولة الاديمة

 العالرون

 –اإلطار العام للخطابات خلل عصر الدولة الوسطي )الالال  .21

 الصيغ النصية( -المضمون -التصنيف

 الحادى والعالرون

 الثاني والعالرون دراسة ممموعة مم الخطابات الهيراطياية- .22

 الثالث والعالرون دراسة ممموعة مم الخطابات الهيراطياية- .23

 الرابا والعالرون نمااج للدب الديني .24

 الخامز والعالرون نمااج للدب الديني )تراتيل سنوسرت الثالث( .25

 السادس والعالرون  ا دب الاصصي خلل الدولة الوسطي .26

السابا والعالرون+ الثامم  نمااج للدب الاصصي )قصة سنولي( .27

 والعالرون

 التاسا والعالرون+الثلثون نمااج للدب الاصصي )قصة الملح ال ريق( .28
 

 أساليب التعليم والتعلم -5

 

 

   )المحامرة النظرية )منصات إلاترونية 

 عروض تفاعلية 

    المناقالة في المحامرات 
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  التعليم التعاوني 

 التعلم اللاتي 

 .تعليم ا قران 

 .تاليفات بحثية 

أساليب التعليم والتعلم للطلب  -6

 اوى الادرات المحدودة

 .تعليم ا قران 

 التعليم المتمايز للطلب 

 .التعليم اللاتي 

 تاويم الطـــلب :   -7

 تاارير وابحال مص رة.  .5 اتساليب المستخدمة -ز

 إمتحان تحريري نهائي  .6

 التوقيت -س

 

 

 اتسبوع الطرياة م

1 
إمتحان تحريري 

 نهائي
  خر العام

 
  توزيا الدرجات -جـ

 
د رجة 20 إمتحان نهاية الترم  

% 100 الممموع  

 قائمة الاتب الدراسية والمراجا : -8

  

 Goedicke. H., Old hieratic palaeography, Halgo, 1988. 

 .2006نورالديم.، الل ة المصرية الاديمة: الخط الهيراطياي، الاالره،  عبدالحليم 

 - Möller. G., Hieratische Paläographie, 3 vols, Leipzig, 1909-1912. 

 
- Regulski, I., The Beginning of Hieratic Writing in Egypt, SAK 38, 

2009, 259-274 

 

 Emberling, Geoff and Suzanne Davis (eds) 2019. Graffiti as devotion 

along the Nile and beyond. Kelsey Museum Publication 16. Ann 

Arbor, MI: Kelsey Museum of Archaeology. 

 Nassar, Mohamed A. 2019. Writing practices in El-Lahun papyri 

during the Middle Kingdom. Journal of the American Research 

Center in Egypt 55, 96-116.  

Nassar, Mohamed A. 2019. The wise woman and the healing 

practice (O. OIM 16974). Journal of Ancient Egyptian 
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Interconnections 24, 41-48. Nassar, M. 2019. Two account papyri 

from Deir el-Medina (P. Turin Cat 1961+2006): (P. Turin Cat. 

2024+ P. Turin Cat. 2052+ P. Turin Cat. 2077). Göttinger 

Miszellen 257, 119-144. 

  Nassar, Mohamed 2019. The funerary papyrus of Nxt-DHwty (P. 

Cairo JE.26231). Studien zur Altägyptischen Kultur 48, 191-206. 

  

 

 أستاا المادة :  د/. محمد علي محمد نصار

 رئيز مملز الاسم العلمي : أ.د/أيمم وزيري
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 نصوص هيراطيقية مبادئمصفوفة مقرر: 

 م2021-2020 قسم اآلثار المصرية - دبلوم السنة األولى 

 

 الموضوع

 نواتج التعلم المستهدفة

 المعرفة والفهم
المهارات  المهارات الذهنية

 المهنية

المهارات 

 العامة

 3د 2د 1د 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 8أ 7أ 6أ 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ

 √ √    √ √   √  √     √ √ نشأة الخط الهيراطيقي -الهيراطيقي مقدمة عن الخط 

العوامل المؤثرة علي نشأة الخط -مراحل الخط الهيراطيقي 

 الهيراطيقي

  √ √     √    √    √ √ 

 √ √   √ √ √  √ √    √   √  مواد كتابة الخط الهيراطيقي -منهجية تبسيط الخط الهيراطيقي 

(الى Aالهيراطيقية من المجموعة )دراسة تطور العالمات 

 (  Fالمجموعة )

 √      √ √   √ √     √ 

  √ √   √   √ √ √ √     √ (الى Gدراسة تطور العالمات الهيراطيقية من المجموعة )
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 ( Tالمجموعة )

(الى Uدراسة تطور العالمات الهيراطيقية من المجموعة )

 ( Aaالمجموعة )

 √      √  √  √ √   √  √ 

دراسة تطور العالمات الهيراطيقية التى تمثل األرقام فى اللغة 

 المصرية القديمة 

 √     √ √ √   √ √ √   √ √ 

دراسة تطور العالمات الهيراطيقية التى تمثل األرقام فى اللغة 

 المصرية القديمة 

 √     √ √ √   √ √ √   √ √ 

 √  √  √ √ √  √   √  √   √  تدريبات علي نماذج للجمل المسجلة بالخط الهيراطيقي

تدريب عملى عن كيفية التعامل مع المواد المستخدمة فى كتابة 

 الخط الهيراطيقى.

   √ √   √  √  √  √  √  √ 

  √  √  √ √    √   √   √  تدريب عملى عن كيفية الكتابة على أوراق البردي.

  √  √  √ √    √   √   √  تدريب عملى عن كيفية الكتابة على الشقافات.

تدريب عملى على عمل الصوره الخطية باستخدام ورق الكلك وقلم 

 التحبير. 

√ √      √  √  √ √  √  √  
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   √  √ √  √    √       تدريب عملى على تصميم جداول الفهرسة للخط الهيراطيقى

  √  √  √ √    √   √   √  تدريبات علي نماذج للجمل المسجلة بالخط الهيراطيقي

 √  √  √ √  √  √ √  √      التطورات الخطية للهيراطيقي خالل عصر الدولة القديمة.

 √  √  √ √  √  √ √  √      التطورات الخطية للهيراطيقي خالل عصر الدولة الوسطي.

 √ √    √   √ √ √   √   √  دراسة مجموعة شقافات من عصر الدولة القديمة

 √  √   √ √  √ √ √   √ √   √ العامة والتصنيفماهية المخربشات والسمات 

دراسة مجموعة من كتابات العمال بمقبرة بتاح شبسس من عصر 

 الدولة القديمة

      

 

√ 

√ √ √ √   √     √ 

 –اإلطار العام للخطابات خالل عصر الدولة الوسطى )الشكل 

 الصيغ النصية( -المضمون -التصنيف

      √ √ √  

√ 

√  √ √    √ 

 √  √  √ √ √  √ √ √ √ √  √    دراسة مجموعة من الخطابات الهيراطيقية-
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 √  √  √ √ √  √ √ √ √ √  √    دراسة مجموعة من الخطابات الهيراطيقية-

  √ √  √ √ √  √ √ √ √   √  √  نماذج لالدب الدينى

  √ √  √ √ √  √ √ √ √   √  √  نماذج لالدب الدينى )تراتيل سنوسرت الثالث(

  √ √  √ √  √ √ √ √ √ √    √  االدب القصصي خالل الدولة الوسطي

 √  √  √ √  √ √ √ √ √       نماذج لالدب القصصى )قصة سنوهى(

 √  √  √ √  √ √ √ √ √       نماذج لالدب القصصى )قصة سنوهى(

 √  √  √ √  √ √ √ √ √       نماذج لالدب القصصى )قصة المالح الغريق(

 √  √  √ √  √ √ √ √ √       لالدب القصصى )قصة المالح الغريق(نماذج 

 

 استاا المادة : د/ مروة عويز

 رئيز الاسم العلمي : أ.د/ ايمم وزيرى                                                                                                                                          
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 اللغة القبطية قواعد ونصوص بحيرية :توصيف مقرر -7

 دبلوم اآلثار المصرية السنة األولى

م 2021/ 2020العام الجامعي   

 البيانات اتساسية المارر -1

 اسم المقرر :
 بحيريةاللغة القبطية قواعد ونصوص 

 اآلثار المصرية التخصص : 

عدد الساعات الدراسية 

                              : 

 

البرنامج أو البرامج التى 

 يقدم من خاللها المقرر
 اآلثار المصرية

 

 هدف المقرر : -2

Aim of Course 

 

 يهدف هذا المقرر إلى:

يهدف المقرر الى إكساب الطالب المعارف والمهارات المتعلقة بـ دراسة 

تاريخ اللغة القبطية، الخط القبطي واسباب ظهوره، اللهجات القبطية 

 المختلفة. ودراسة القواعد االساسية للغة القبطية. 

      Intended Learning Outcomes النواتج التعليمية المستهدفة من تدريس المقرر: -3

المعلومات  -أ

 والمفاهيم:

Knowledge and 

Understandin

g 

 يكون الطالب قادراً علي :

 يلكر المراحل الل وية المختلفة لل ة الابطية -1-أ

 يعرف أسباب ظهور الخط الابطي.  -2-أ

 يلكرا بمدية الابطية وماوناتها  -3-أ

ا صل يعرف الالمات اات ا صل المصري الاديم، وا خري اات  -4-أ

 اليوناني.

 يعرف المراحل المختلفة للخط الابطي -5-أ

2 
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 يصف ألم موموعات النصوص الابطية المختلفة. -6-أ

 يلكر الاواعد اتساسية لل ة الابطية -7-أ

 يلكر أدوات التعريف والتناير واتعداد -8-أ

 يصف أنواع الضمائروإستخدام كل نوع -9-أ

 

المهارات الذهنية  -ب

: 

Intellectual skills 

 

 

 

 يكون الطالب قادرأ علي أن:

يحدد ألم الفروق بيم الل ة الابطية، والمراحل الل وية ا قدم مم  -1-ب

 الل ة المصرية الاديمة

 يميز بيم النصوص الابطية والنصوص اليونانية -2-ب

ياارن الطالب بيم الاواعداتساسية لل ة الابطية وأصولها   -3-ب

 المصرية الاديمة

 يحدد تركيب المملة الفعلية واإلسمية -4-ب

 يميز بيم أنواع الضمائر -5-ب

 ياارن بيم إستخدام كل نوع مم الضمائر -6-ب

ياارن بيم اتزمنة المختلفة للممل الفعلية في الل ة الابطية باللهمة  -7-ب

 البحيرية.

يستنتج الفروق والخصائص الل وية في كتابة اتعداد في الل ة  -8-ب

 الابطية باللهمة البحيرية.  

يميز بيم  ا ستخدامات المختلفة تدوات ا ستفهام في الل ة الابطية  -9-ب

 باللهمة البحيرية..

المهارات المهنية  -جـ

 الخاصة بالمقرر :

Professional and 

Practical Skills 

 الطالب قادراً علي أن : يكون

 يصيغ جملة فعلية وإسمية قبطية صحيحة   -1-ج

 يارأ نصاً قبطياً بسيطاً مم علي اتثر  -2-ج

 يوثق نصاً مم علي اتثر.     -3-ج

يصف سمات وخصائص المملة الفعلية في الل ة الابطية باللهمة  -4-ج

   البحيرية.

 المهارات العامة: -ذ

General Skills 

 

 الطالب قادراً علي أن:يكون 

 يتواصل شفهياً وكتابياً  .  -1-د

 يميد مهارة المناقالة والتحليل . -2-د
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  Course contentمحتوى المارر:   -4

 أسبوع الموموع

 اتول تاريخ الل ة الابطية، واسباب ظهور الخط الابطي -1

 الثاني بينها اللهمات الابطية، وألم الفروق -2

 الثالث اتبمدية الابطية، وألم الملحظات عليها -3

 الرابا أدوات التعريف والتناير وا مافة -4

 الخامز اإلسم -5

 السادس (1الضمائر الالخصية) -6

 السابا (2الضمائر الالخصية ) -7

 الثامم صفات وممائر ا شارة -8

 التاسا  صفات وممائر الملاية -9

 العاشر ا ستفهام  -10

 الحادى عالر حروف المر والظرف -11

 الثاني عالر المملة ا سمية -الصفة  -12

 الثالث عالر المملة الفعلية -13

 الرابا عالر اتعداد -14

 الخامز عالر مادمة عم المملة الفعلية في الل ة الابطية باللهمة البحيرية.   -15

 السادس عالر نبلة عم تركيب وبنام المملة الفعلية باللهمة البحيرية.   -16

 السابا عالر زمم المضارع في الل ة الابطية باللهمة البحيرية.   -17

 يميد التعامل بل ة أجنبية  -3-د
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 الثامم عالر زمم المامي في الل ة الابطية باللهمة البحرية.   -18

 التاسا عالر زمم المستابل  في الل ة الابطية باللهمة البحيرية.   -19

 العالرون المملة ال ير محددة بزمم في الل ة الابطية باللهمة البحيرية.   -20

 الحادى والعالرون الممل التابعة للممل الفعلية باللهمة البحيرية.   -21

 الثاني والعالرون تماريم علي الممل الفعلية باللهمة البحيرية.   -22

 الثالث والعالرون باللهمة البحيرية.   اتعداد في الل ة الابطية -23

تماريم علي اتعداد مم خلل المصادر النصية باللهمة  -24

 البحيرية.  

 الرابا والعالرون

 الخامز والعالرون ا ستفهام في الل ة الابطية باللهمة البحيرية.   -25

تماريم علي ا ستفهام مم خلل المصادر النصية باللهمة  -26

 البحيرية.  

 السادس والعالرون 

السابا والعالرون+ الثامم  نمااج مم نصوص دينية قصيرة باللهمة البحيرية.   -27

 والعالرون

  نصوص و تماريم قصيرة متفرقة باللهمة البحيرية. -28

 

 التاسا والعالرون+الثلثون
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 أساليب التعليم والتعلم -5

 

 

 

   )المحامرة النظرية )منصات إلاترونية 

    المناقالة في المحامرات 

  استخدام الماتبة الرقمية والتدرب علي كيفية الحصول علي

 المعلومات المناظرة والمفيدة والتي تخدم محتوي المارر.

 التعليم التعاوني 

 التعلم اللاتي 

أساليب التعليم والتعلم  -6

للطالب ذوى القدرات 

 المحدودة

 .تعليم ا قران 

 التعليم المتمايز للطلب 

 .التعلم اللاتي 

 تقويم الطـــالب :   -7

 تاارير وابحال مص رة.  .3 األساليب المستخدمة -ش

 إمتحان تحريري نهائي  .4

 التوقيت -ص

 

 

 األسبوع الطريقة م

1 
إمتحان تحريري 

 نهائي
  خر العام

 
 توزيع الدرجات -جـ

 

 

إمتحان تحريري 

 نهائي

د رجة 20  

% 100 المجموع  

 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -

  

 - B. Layton, Coptic in 20 lessons, (Peetes- Leuven, 2007) 

(2012-عبد الحليم نور الدين، اللغة المصرية: الخط القبطي )اللهجة الصعيدية(، )القاهرة -   

(2015االسكندرية،  -االسكندريةماهر أحمد عيسي، تاريخ اللغة القبطية، )مكتبة  -   

 
Chris H. Reintges, Coptic Egyptian (Sahidic Diallect), A Learner’s 

Grammar, (Koln, 2004) 

 
ماهر أحمد عيسى، القواعد األساسية للغة القبطية:  مقارنة بين اللهجة الصعيدية، واللهجة  -

 2013االسكندرية،  -البحيرية، )مكتبة االسكندرية

 

- W.E.Crum, A Coptic Dictionay, Oxford-1939 
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                                  د/ مختار محمد محمد  مد علي محمد نصارحد/ مأستاا المادة 
 رئيز مملز الاسم العلمي : أ.د/ أيمم وزيري                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A. Mallon, Grammaire copte: Bibliographie, chrestomathie et 

vocabulaire, Beyrouth: Imprimerie Catholique, 1956 

 

 
سلسة كراسات قبطية، والتي تصدر عن مركز الدراسات القبطية، بمكتبة االسكندرية  -

 مصر(-)االسكندرية
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مصفوفة مقرر اللغة القبطية قواعد 

 ونصوص بحيرية 

 دبلوم اآلثار المصرية السنة األولى

م 2021/ 2020  
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 مصفوفة مقرر: اللغة القبطية قواعد ونصوص بحيرية 

 م2021/ 2020 –قسم اآلثار المصرية  –دبلوم السنة األولى  

 الموضــــــــــــوع

المستهدفةنواتج التعلم   

 المهارات العامة المهارات المهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

1أ 2أ  3أ  4أ  5أ  6أ  7أ  8أ   9 

 

1ب 2ب  3ب  4ب  5ب  6ب  7ب  8ب  9ب  1ج  2ج  3ج  4ج  1د  2د  3د   

تاريخ اللغة 

 القبطية، واسباب

ظهور الخط 

 القبطي

√ √  √ √ √    √             √ √ √ 

 للهجات القبطية،

اوأهم الفروق بينه  
√ √  √ √ √        √ √ √ √ √     √ √  

ة، األبجدية القبطي 

وأهم المالحظات 

 عليها

  √       √ √      √    √  √  √ 

أدوات التعريف  

فةوالتنكير واالضا  
       √  √ √            √ √  
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اإلسم              √ √       √   √ √  

الضمائر 

(1الشخصية)  
        √ 

 

 √   √ √      √  √ √  

ية الضمائر الشخص

(2)  
        √  √   √ √      √  √ √  

صفات وضمائر 

 االشارة
             √ √     √   √ √ √ 

صفات وضمائر 

 الملكية
        √     √ √      √  √ √  

االستفهام                    √   √  √ √ √ 

حروف الجر 

 والظرف
          √         √   √ √  

الجملة  -الصفة  

 االسمية
            √      √ √ √  √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √   √                الجملة الفعلية

  √ √  √ √ √  √                 األعداد

mailto:arcqau@fayoum.edu.eg


 

 

 

 

 
جامعة الفيوم -كلية اآلثار  -وحدة ضمان الجودة   

. Quality Assurance Unit, Faculty of Archaeology, Fayoum University 
arcqau@fayoum.edu.eg  -http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Qauarch 

63514رمز بريدي:  -مبنى كلية اآلثار  -العنوان البريدي: جامعة الفيوم   

0842110464فاكس :         0842110464تليفون:  

86 

مقدمة عن 

الجملة الفعلية 

هيفي اللغة القبط  

 

 

باللهجة  

 البحيرية.

         

 

√ √       √ √  √ √ √ √ √ √  

 نبذة عن تركيب

وبناء الجملة 

ة الفعليةباللهج

 البحيرية 

   

  

         √   √  √ √ √ √ √ √ √  

زمن المضارع 

ية في اللغة القبط

باللهجة 

 البحيرية.  

  √               √   √ √ √ √ √ √ √ 

زمن الماضي في 

اللغة القبطية 

 باللهجة البحرية.  

  √     √          √   √ √ √ √ √ √ √ 

زمن المستقبل  

في اللغة القبطية 

باللهجة 

 البحيرية.  

  √     √          √   √ √ √ √ √ √ √ 

الجملة الغير 

محددة بزمن في 

اللغة القبطية 

باللهجة 

 البحيرية.  

        √      √   √    √ √ √ √ √ √ 
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الجمل التابعة 

للجمل الفعلية 

باللهجة 

 البحيرية.  

        √      √   √    √ √ √ √ √ √ 

تمارين على 

الجمل الفعلية 

باللهجة 

 البحيرية.  

        √     √   √   √   √ √ √ √ 

األعداد في اللغة 

القبطية باللهجة 

 البحيرية.  

                  √   √ √ √ √  

تمارين على 

األعداد من خالل 

المصادر النصية 

باللهجة 

 البحيرية.  

                  √  √ √ √ √ √  

االستفهام في 

اللغة القبطية 

باللهجة 

 البحيرية.  

         √         √  √ √  √ √  

تمارين على 

االستفهام من 

خالل المصادر 

ة النصية باللهج

 البحيرية.  

         √         √  √ √  √ √ √ 
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رئيز الاسم                                                                                         د/ مختار محمد محمد مد علي محمد نصارحد/ مأستاا المادة 

 العلمي: أ.د.أيمم وزيرى
 

نماذج من  

نصوص دينية 

ة قصيرة باللهج

 البحيرية.  

       √ √  √    √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

نماذج من  

نصوص دينية 

ة قصيرة باللهج

 البحيرية.  

       √ √ √    √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

نصوص و 

 تمارين قصيرة

ة متفرقة باللهج

البحيرى 

 البحيرية.  

       √ √ √    √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

نصوص و 

 تمارين قصيرة

ة متفرقة باللهج

البحيرى 

 البحيرية.  

       √ √ √    √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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أعمال السنةدريب وبحث ت :توصيف مقرر -8  

 دبلوم اآلثار المصرية الفرقة األولى

م  2020/2021العام الجامعى    

 البيانات األساسية المقرر -1

 أعمال سنةدريب وبحث ت اسم المقرر:  

 اآلثار المصرية التخصص : 

عدد الساعات 

 الدراسية :           
 

البرنامج أو البرامج 

يقدم من خاللها التى 

 المقرر

 اآلثار المصرية

 

 هدف المقرر : -2

Aim of Course 

 

 

 يهدف هذا المقرر إلى:

يهدف المارر الي إكساب الطالب المعارف والمهارات المتعلاة بـ أساسيات 

ومنهميات البحث العلمي واستخدام أدواته المختلفة في ممال اآلثار 

وديانة واتاان نطاق مناسب مم المصرية الاديمة مم عمارة وفنون 

المهارات المهنية المتخصصة، واستخدام الوسائل التانولوجية المناسبة بما 

 يخدم ممارسته المهنية في اات التخصص.

      Intended Learning Outcomes النواتج التعليمية المستهدفة من تدريس المقرر: -3

المعلومات  -أ

 والمفاهيم:

Knowledge and 

Understandin

g 

 يكون الطالب قادراً علي ان:

يتعرف علي  النظريات واتساسيات المتعلاة في ممال  ثار وتاريخ  1أ/

مصر الاديم منل باكورة التاريخ المصري الاديم حتي العصريم اليوناني 

 والروماني، وكلا في المما ت اات العلقة.

مصر الاديم منل  يومح التطورات العلمية في ممال  ثار وتاريخ 2أ/

2 
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 باكورة التاريخ المصري الاديم حتي العصريم اليوناني والروماني.

يبيم المبادئ اتخلقية والاانونية للممارسة المهنية في ممال  ثار   3أ/

وتاريخ مصر الاديم منل باكورة التاريخ المصري الاديم حتي العصريم 

 اليوناني والروماني.

ت المودة في الممارسة المهنية في ممال يتعرف علي مبادئ وأساسيا 4أ/

 ثار وتاريخ مصر الاديم منل باكورة التاريخ المصري الاديم حتي 

 العصريم اليوناني والروماني. 

يلكر أساسيات وأخلقيات البحث العلمي في ممال  ثار وتاريخ مصر  5أ/

الاديم منل باكورة التاريخ المصري الاديم حتي العصريم اليوناني 

 ماني.والرو

يتعرف علي أساسيات وأخلقيات البحث العلمي في مما ت اآلثار  6أ/

 والتاريخ المصري الاديم.

 يتعرف علي المصطلحات التخصصية في ا ثار والتاريخ. 7أ/

   يستخدم المراجا الُمتخصصة  في ا ثار والتاريخ 8أ/

 

المهارات الذهنية  -ب

: 

Intellectual skills 

 

 

 

 قادرأ علي أن:يكون الطالب 

يحلل المعلومات في ممال  ثار وتاريخ مصر الاديم منل باكورة  1ب/

التاريخ المصري الاديم حتي العصريم اليوناني والروماني.، والاياس 

 عليها لحل المالاكل.

يحل المالاكل المتخصصة ما عدم توافر بعض المعطيات في ممال  2ب/

خ المصري الاديم حتي  ثار وتاريخ مصر الاديم منل باكورة التاري

 العصريم اليوناني والروماني.

يربط بيم المعارف المختلفة لحل المالاكل المهنية في ممال  ثار  3ب/

وتاريخ مصر الاديم منل باكورة التاريخ المصري الاديم حتي العصريم 

 اليوناني والروماني.

يمري دراسة بحثية أو كتابة دراسة علمية منهمية حول مالالة   4ب/

ثية في ممال  ثار وتاريخ مصر الاديم منل باكورة التاريخ المصري بح

 الاديم حتي العصريم اليوناني والروماني.

يايم المخاطر في الممارسات المهنية في ممال  ثار وتاريخ مصر  5ب/
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  Course contentمحتوى المقرر:   -4

 تعريف البحث العلمي وأهدافه .
 االول

الاديم منل باكورة التاريخ المصري الاديم حتي العصريم اليوناني 

 والروماني.

في ممال  ثار وتاريخ مصر الاديم منل باكورة  يخطط لتطوير اتدام 6ب/

 التاريخ المصري الاديم حتي العصريم اليوناني والروماني.

المهارات المهنية  -جـ

 الخاصة بالمقرر :

Professional and 

Practical Skills 

 يكون الطالب قادراً علي أن :

وتاريخ يطبق المهارات المهنية اتساسية والحديثة في ممال  ثار  1جـ/

مصر الاديم منل باكورة التاريخ المصري الاديم حتي العصريم اليوناني 

 والروماني.

ياتب تاريًرا مهنيًا في  ثار وتاريخ مصر الاديم منل باكورة التاريخ  2جـ/

 المصري الاديم حتي العصريم اليوناني والروماني.

الاديم منل يايم الطرق واتدوات الاائمة في ممال  ثار وتاريخ مصر  3جـ/

 باكورة التاريخ المصري الاديم حتي العصريم اليوناني والروماني.

يايم التاارير المهنية في ممال  ثار وتاريخ مصر الاديم منل باكورة  4جـ/

 التاريخ المصري الاديم حتي العصريم اليوناني والروماني.

 ياُلارك في إعداد جداول احصائية توميحية للثار والتاريخ عبر 5ج/

  العصور.

المهارات  -د

 العامة:

General Skills 

 

 

 يكون الطالب قادراً علي أن:

 يستخدم تانولوجيا المعلومات بما يخدم الممارسة المهنية . 1د/

 يايم ااته ويحدد احتياجاته التعليمية الالخصية . 2د/

 يستخدم المصادر المختلفة للحصول علي المعلومات والمعارف . 3د/

 تعلًما ااتيًا مستمًرا.يتعلم  4د/

 يعمل بافامة ممم فريق العمل المماعي  . 5د/

 يتواصل بالاٍل فعاٍل ما اآلخريم  .  6د/

 يُلم بمهارات التنمية المعرفية. 7د/

 ياتسب مهارات إدارة الحوار والتواصل الفعَّال . 8د/
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 الثاني  لمي .شمقومات البحث االع

. مصريةال العمارةأنواع البحوث العلمية في مجال   
 الثالث

 الصعوبات التي تواجه الباحثين في مجال البحث العلمي .
 الرابع

.  المصرية القديمة العمارة مناهج وطرق البحث العلمي في  
 الخامس

رية المص العمارة في مجال في كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة

، ) اختيار موضوع البحث ( .  القديمة  

 السادس

.  لقديمةالمصرية ا العمارة كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في في

 ، ) مواصفات وأنواع العنوان الجيد ( .

 السابع

رية المص العمارة كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال في

، ) وضع خطة البحث ( .  القديمة  

 الثامن

رية المص العمارة كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال في

، ) جمع المادة العلمية من المصادر ( .  القديمة  

 التاسع

رية المص العمارة كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال في

،) جمع المادة العلمية من المراجع ( .  القديمة  

 العاشر

رية المص العمارة كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال في

،) المسح األثري والدراسة الميدانية ( .  القديمة  

 الحادي عشر

رية المص العمارة كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال في

، ) التعامل مع المادة العلمية بالنقد إيجابا وسلبا ( .  القديمة  

 الثاني عشر

رية المص العمارة كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال في

، ) مفهوم االقتباس ، اإلحالة ( .  القديمة  

 الثالث عشر
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رية المص العمارة كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال في

، ) التوثيق ( .  القديمة  

 الرابع عشر

رية المص العمارة كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال في

، ) الببلوغرافيا ( .  القديمة  

 الخامس عشر

رية المص العمارة كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال في

، ) التصوير الفوتغرافي ( .  القديمة  

عشرالسادس   

رية المص العمارة كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال في

، ) إعداد كتالوج األشكال واللوحات ( .  القديمة  

 السابع عشر

رية المص العمارة كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال في

، ) إعداد المالحق ( .القديمة  

 الثامن عشر

. يمةالمصرية القد العمارة والدوريات المتخصصة في مجال فيالنشر العلمي   
 التاسع عشر     

 العشرون برنامج البليجرزم 

 الحادي والعشرون  مواصفات الدوريات العلمية المتخصصة .

 الثاني والعشرون استخدام قاعدة البيانات الدولية .

 قواعد تحكيم المجالت العلمية .
 الثالث والعشرون

 الرابع والعشرون استخدام الحاسب اآللي والوسائل الحديثة في كتابة األبحاث العلمية 

 الخامس والعشرون العلوم المساعدة في منهج البحث األثري .

 السادس والعشرون إعداد سيمينار ما قبل المناقشة .

 إجراءات المناقشة وما بعدها .
السابع والعشرون و 

 الثامن والعشرون
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 المشاركة في المؤتمرات العلمية وكيفية إلقاء البحوث .
التاسع والعشرون 

 والثالثون

 

 أساليب التعليم والتعلم -5

 

 

 

 )المحامرة النظرية   )منصات إلاترونية 

 التدريب الميداني 

    المناقالة في المحامرات 

  استخدام الماتبة الرقمية والتدرب علي كيفية الحصول علي

 المناظرة والمفيدة والتي تخدم محتوي المارر.المعلومات 

 التعليم التعاوني 

 التعلم اللاتي 

 .تعليم ا قران 

 .التعليم المتمايز للطلب 

أساليب التعليم والتعلم  -6

 للطالب ذوى القدرات المحدودة

 .تعليم ا قران 

 التعليم المتمايز للطلب 

 .التعليم اللاتي 

 تقويم الطـــالب :   -7

 تاارير مص رة.  .1 األساليب المستخدمة -ض

 نهائي تاديم بحث  .2

 التوقيت -ط

 

 

 األسبوع الطريقة م

  خر العام عمل بحث  1

 

  توزيع الدرجات -جـ

د رجة 20 إمتحان نهاية الترم   

% 100 المجموع  

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

  

 م.2009، الاالرة، 1ج  اثار وحضارة مصر الاديمة ،عبد الحليم نور الديم: .1 
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 م .2009، الاالرة ، 2اثار وحضارة مصر الاديمة، ج  عبد الحليم نور الديم: .2 

 م 1988محمد أنور شاري : العمارة في مصر الاديمة، الاالرة ،  .3 

 

  ،"أحمد عبد الحميد يوسف: "العادات والالعائر المنائزية في الدولة الاديمة عند اتفراد

دكتوراه غير منالورة، قسم اآلثار المصرية، كلية اآلداب، جامعة مخطوطة رسالة 

 م .1966الاالرة،  

  أيمم وزيري، الزمم في مصر الاديمة حتي نهاية الدولة الحديثة، مخطوطة رسالة

 م.2006ماجستير، غير منالورة، كلية اآلثار، جامعة الاالرة 

 اتها حتي أواخر الدولة عبد العزيز صالح: "مداخل الروح، اتبواب الولمية وتطور

 م.1964، جامعة الاالرة، 1، ع 22الاديمة"، حوليات كلية اآلداب، مج 

 الاالرة 1عبد المنعم أبو بار: "أساطير مصرية في موسوعة مصر الاديمة و ثارلا"، ج ،

 م.1956،

  ،"عبد المنعم أبو بار: "أسطورة حورس وست"، في موسوعة مصر الاديمة و ثارلا

 م.1956، الاالرة ،1ج

 الاالرة 1عبد المنعم أبو بار: "أوزيريز في في موسوعة مصر الاديمة و ثارلا"، ج ،

 م.1956،

 1عبد المنعم أبو بار: "كتاب الموتي" في في موسوعة مصر الاديمة و ثارلا"، ج ،

 م.1956الاالرة ،

  موسوعة تاريخ مصر الاديمة و ثارلا،  –عبد المنعم أبو بار: اتساطير المصرية

 م .1960الاالرة، ط 

  ،م.1984محمد عبد الاادر محمد: الديانة في مصر الاديمة، دار المعارف، الاالرة 

 

  كلرك )راندل(، الرمز واتسطورة في مصر الاديمة، ترجمة أحمد صليحة، الاالرة

 م.1999

  كونج )إيفان(، "السحر والسحره عند الفراعنة"، ترجمة فاطمة عبد هللا محمود، مراجعة

 م.1999حمود مالر طه، الاالرة، ط م
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  مياز )ديمترى( و خرون، الحياة اليومية لآللهة الفرعونية، ترجمة فاطمة عبد هللا

 م.2000محمود، ومراجعة محمود مالر طه، الاالرة، 

  العالم اآلخر لدى قدمام المصرييم"،  –لورننج )إريك(: "وادى الملوك أفق اتبدية

 م.1996العزب، مراجعة: محمود مالر ، الاالرة، ط ترجمة:محمد 

لورننج )إريك(، "ديانة مصر الاديمة، الوحدانية والتعدد"، ترجمة ومراجعة محمود مالر، 

م.1995الاالرة   

 

 استاا المادة : ا.د/ايمم وزيرى  د/ محمد احمد السيد

 د/ الهام حسيم يونز    د/مروى سيد

 رئيز مملز الاسم العلمي : أ.د/ أيمم وزيري                                          
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دريب وبحثتمصفوفة مقرر   

  أعمال السنة 

 دبلوم اآلثار المصرية الفرقة األولى

م  2020/2021  
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 م2021-2020القسم العلمي: اآلثار المصرية  - ألولىدبلوم السنة  -أعمال سنةدريب وبحث مصفوفة مقرر: ت

 

 الموضوع

 نواتج التعلم المستهدفة

 المهارات العامة المهارات المهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 8د 7د 6د 5د 4د 3د 2د 1د 5ج 4ج 3ج 2ج 1ج 6ب 5ب 4ب 3ب 2ب 1ب 8أ 7أ 6أ 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ
تعريف البحث العلمي 

 . وأهدافه
√ √     √ √ √      √      √       

       √ √    √ √   √  √ √ √ √     √ √  . مقومات البحث االعشلمي
 أنواع البحوث العلمية في

 . مجال العمارة المصرية
 √ √   √  √ √  √ √   √  √ √  √  √ √   √  

الصعوبات التي تواجه 
 الباحثين في مجال البحث

 . العلمي
  √  √ √  √  √  √  √ √ √   √ √  √    √ √ 

 مناهج وطرق البحث العلمي
في العمارة المصرية 

  . القديمة
  √ √    √ √  √ √   √ √   √ √ √   √ √   

كتابة البحوث والدراسات 
العلمية المتخصصة في 

مجال في العمارة المصرية 
ع القديمة  ، ) اختيار موضو

 . البحث (

   √  √  √    √ √ √ √ √   √     √ √ √  

كتابة البحوث والدراسات 
ي العلمية المتخصصة في ف

 العمارة المصرية القديمة .
، ) مواصفات وأنواع 

√ √     √ √ √   √   √      √     √  
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 . العنوان الجيد (
كتابة البحوث والدراسات 

العلمية المتخصصة في 
مجال في العمارة المصرية 

القديمة ، ) وضع خطة 

( البحث  . 

√ √     √ √ √ √  √    √  √  √ √       

كتابة البحوث والدراسات 
العلمية المتخصصة في 

مجال في العمارة المصرية 
القديمة  ، ) جمع المادة 

 . العلمية من المصادر (

 √ √   √  √ √  √ √   √  √ √  √   √   √  

كتابة البحوث والدراسات 
العلمية المتخصصة في 

العمارة المصرية مجال في 
القديمة  ،) جمع المادة 

 . العلمية من المراجع (

  √  √ √  √  √  √  √ √  √  √ √  √   √  √ 

كتابة البحوث والدراسات 
العلمية المتخصصة في 

مجال في العمارة المصرية 
القديمة  ،) المسح األثري 

 . والدراسة الميدانية (

  √ √   √  √  √ √   √ √   √ √ √  √  √   

كتابة البحوث والدراسات 
العلمية المتخصصة في 

مجال في العمارة المصرية 
القديمة  ، ) التعامل مع 
ابا المادة العلمية بالنقد إيج

√   √    √  √  √  √ √   √ √   √  √  √  
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 . وسلبا (
كتابة البحوث والدراسات 

العلمية المتخصصة في 
مجال في العمارة المصرية 

مفهوم القديمة  ، ) 

 . االقتباس ، اإلحالة (

√ √     √ √ √   √   √      √     √ √ 

كتابة البحوث والدراسات 
العلمية المتخصصة في 

مجال في العمارة المصرية 

 . القديمة  ، ) التوثيق (

  √  √ √  √  √  √  √ √  √  √ √  √   √  √ 

كتابة البحوث والدراسات 
العلمية المتخصصة في 

العمارة المصرية مجال في 

ا (القديمة  ، ) الببلوغرافي  . 

√ √     √ √ √      √      √       

كتابة البحوث والدراسات 
العلمية المتخصصة في 

مجال في العمارة المصرية 
القديمة  ، ) التصوير 

 . الفوتغرافي (

 √ √   √  √ √  √ √   √  √ √  √  √ √   √  

كتابة البحوث والدراسات 
المتخصصة في  العلمية

مجال في العمارة المصرية 
القديمة  ، ) إعداد كتالوج 

 . األشكال واللوحات (

  √  √ √  √  √  √  √ √ √   √ √  √    √ √ 

كتابة البحوث والدراسات 
العلمية المتخصصة في 

√ √     √ √ √ √  √    √  √  √ √       
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مجال في العمارة المصرية 
 القديمة، ) إعداد المالحق (

. 
النشر العلمي والدوريات 
المتخصصة في مجال في 

 . العمارة المصرية القديمة

 √ √   √  √ √  √ √   √  √ √  √   √   √  

   √ √   √ √ √   √ √   √ √  √ √    √ √    برنامج البليجرزم
ة مواصفات الدوريات العلمي

 . المتخصصة
   √  √  √    √ √ √ √ √   √     √ √ √  

استخدام قاعدة البيانات 

 . الدولية
 √ √   √  √ √  √ √   √  √ √  √   √   √  

قواعد تحكيم المجالت 

 . العلمية
  √  √ √  √  √  √  √ √  √  √ √  √   √  √ 

استخدام الحاسب اآللي 
ابة والوسائل الحديثة في كت

  األبحاث العلمية

  √  √ √  √  √  √  √ √  √  √ √  √   √  √ 

العلوم المساعدة في منهج 

 . البحث األثري
  √ √   √  √  √ √   √ √   √ √ √  √  √   

إعداد سيمينار ما قبل 

 . المناقشة
√   √    √  √  √  √ √   √ √   √  √  √  

إجراءات المناقشة وما 

 . بعدها
√ √     √ √ √ √  √   √ √    √ √       

       √ √    √ √   √  √ √ √ √     √ √المشاركة في المؤتمرات 
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إلقاء  العلمية وكيفية

 . البحوث
تعريف البحث العلمي 

 . وأهدافه
 √ √   √  √ √  √ √   √  √ √  √   √   √  

  √   √   √  √ √  √   √ √  √ √  √   √ √   . مقومات البحث االعشلمي

 

 استاا المادة : ا.د/ايمم وزيرى  د/ محمد احمد السيد

 يونز    د/مروى سيدد/ الهام حسيم 

 رئيز الاسم العلمي : ا.د/ايمم وزيرى                                                                                                             
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ثانيا: توصيف مقررات ومصفوفة 

 مقررات دبلوم اآلثار المصرية

 السنة الثانية 
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 تاريخ مصر القديم الدولة الحديثة والعصور المتأخرة  :توصيف مقرر -1

 دبلوم اآلثار المصرية الفرقة الثانية

م  2020/2021العام الجامعى    
 البيانات األساسية المقرر -1

 تاريخ مصر القديم الدولة الحديثة والعصور المتأخرة  اسم المقرر :

 اآلثار المصرية التخصص : 

  عدد الساعات الدراسية :                         

البرنامج أو البرامج التى 

 يقدم من خاللها المقرر
 اآلثار المصرية

 

 هدف المقرر : -2

Aim of Course 

 

 

 يهدف هذا المقرر إلى:

يهدف المارر الي إمداد الطالب بالمعارف والمهارات المتعلاة 

ا فتصادى  -العساري-ا جتماعي–مصر السياسي تاريخ بـ 

 .و الادرة علي تحليل المصادر التاريخية المختلاة

      Intended Learning Outcomes النواتج التعليمية المستهدفة من تدريس المقرر: -3

 المعلومات والمفاهيم: -أ

Knowledge and 

Understanding 

 يكون الطالب قادراً علي :

علي ملوك مصر الاديمة خلل الدولة الحديثة يتعرف  -1-أ

 والعصور المتأخرة .

يلكر الم انمازات ملوك مصر الاديمة خلل الدولة  -2-أ

 الحديثة والعصور المتأخرة .

يصف ا حدال السياسية وا جتماعية خلل الدولة  -3-أ

 الحديثة والعصور المتأخرة  .

المصرى الاديم يستخدم المراجا المتخصصة في التاريخ  -4-أ

. 

يفهم الصفات الالخصية والسياسية للملوك خلل الدولة  -5-أ

4 
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 الحديثة والعصور المتأخرة .

 

 

  Course contentمحتوى المارر:   -4

 أسبوع الموموع

المهارات  -ب

 الذهنية :

Intellectual 

skills 

 

 

 

 يكون الطالب قادرأ علي أن:

 لدولة الحديثة والعصور المتأخرة يحدد السمات المميزة لال اسرة خلل ا -1-ب

 الفرق بيم كل اسرة خلل الدولة الحديثة والعصور المتأخرة .يميزالطالب -2-ب

 يحلل الم ا حدال السياسية خلل الدولة الحديثة والعصور المتأخرة . -3-ب

 ياارن الطالب بيم احدال التاريخ في فتراته الحديثة والمتأخرة. -4-ب

 يستنبط الطالب اساليب نماح الحام في الدولة . -5-ب 

المهارات  -جـ

المهنية الخاصة 

 بالمقرر :

Professional 

and 

Practical 

Skills 

 يكون الطالب قادراً علي أن :

 ياتب المادة التاريخية بموموعية وحيادية . -1-ج

 يستطيا الفصل بيم الحاائق التاريخية  السليمة والمزيفة -2-ج

 يالخص اساليب الحام الناجحة مم الفاشلة .  -3-ج

اح في العصور المصرية الاديمة للستفادة منها حاليا يبرز مواطم النم -4-ج

 كلما امام الك .

المهارات  -د

 العامة:

General 

Skills 

 

 

 يكون الطالب قادراً علي أن:

 يتواصل ما اآلخريم بالال جيد. -1-د

يتام استخدام طرق ووسائل البحث عم المعلومة مم مصادر عديدة ورقية -2-د

 والاترونية .

 مم ادارة الحوار بالال جيد ويتابل الراى والراى ا خر.يتمام   -3-د

 يتواصل بالال فعال ما المعنييم بالتاريخ المصرى الاديم . -4-د

 يلم  بمهارات التنمية المعرفية الخاصة بالتاريخ المصرى الاديم . -5د. 
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ا سرتيم الثالثة عالر والرابعة  –الوسطي .اسباب ساوط الدولة  1

 عالر .
 اتول

 –المصادر التي  تحدثت عم كيفية احتلل الهاسوس لمصر  -2

 ا صل المنسي لهم  .

 الثاني

 الثالث عاصمة الهاسوس . –ديانة الهاسوس  –اسمام الهاسوس  -3

 الرابا تحرير مصر مم الهاسوس . -4

 الخامز الثامنة عالر .ملوك النصف اتول مم اتسرة -5

 السادس ملوك النصف اتول مم اتسرة الثامنة عالر . -6

 السابا ملوك النصف الثاني مم اتسرة الثامنة عالر . -7

 الثامم ملوك النصف الثاني مم اتسرة الثامنة عالر . -8

نهاية اتسرة الثامنة عالر والفترة اإلنتاالية الي عصر اتسرة  -9

 مصر الاديمة . التاسعة عالر في

 التاسا 

 العاشر ملوك النصف اتول مم اتسرة التاسعة عالر.-10

 الحادى عالر ملوك النصف اتول مم اتسرة التاسعة عالر. -11

 الثاني عالر ملوك النصف الثاني مم ا سرة التاسعة عالر . -12

 الثالث عالر ملوك النصف الثاني مم ا سرة التاسعة عالر . -13

ست نخت والملك رمسيز الثالث وسياستهم الداخلية  الملك -14

 والخارجية في البلد.

 الرابا عالر

 الخامز عالر الرعامسة ا واخر -15

 السادس عالر نهاية اتسرة العالريم. -16 

 السابا عالر ا سرة الحادية والعالرون -17

 الثامم عالر اتسرة الثانية والعالرون -18

 التاسا عالر والعالروناتسرة الثالثة -19

 العالرون ظهور منصب الحرم المادس آلمون ومدلوله السياسي-20

 الحادى والعالرون عصر اتسرة الرابعة والعالرون-21

 الثاني والعالرون عصراتسرة الخامسة والعالرون-22

 الثالث والعالرون عصر اتسرة السادسة والعالرون-23

 الرابا والعالرون عصر اتسرة السابعة والعالرون-24

 الخامز والعالرون عصر اتسرتيم الثامنة والعالرون25

 السادس والعالرون  ا سرة التاسعة العالرون-26 

السابا والعالرون+ الثامم  عصر اتسرة الثلثيم نختنبو ا ول-27
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 والعالرون

 التاسا والعالرون+الثلثون نهاية ا سرة الثلثيم-28

 

 والتعلمأساليب التعليم  -5

 

 

 

 )المحامرة النظرية )منصات إلاترونية 

    المناقالة في المحامرات 

  استخدام الماتبة الرقمية والتدرب علي كيفية الحصول علي

 المعلومات المناظرة والمفيدة والتي تخدم محتوي المارر.

 التعليم التعاوني 

 التعلم اللاتي 

 .تعليم ا قران 

 .التعليم المتمايز للطلب 

  الهميمالتعليم 

أساليب التعليم والتعلم  -6

للطالب ذوى القدرات 

 المحدودة

 .تعليم ا قران 

 التعليم المتمايز للطلب 

 .التعليم اللاتي 

 تقويم الطـــالب :   -7

 األساليب المستخدمة -ظ

 

 تاارير وابحال مص رة.  .1

 إمتحان تحريري نهائي  .2

 التوقيت -ع

 

 

 األسبوع الطريقة م

1 
إمتحان تحريري 

 نهائي
  خر العام

 
 توزيع الدرجات -جـ

 

 

 

د رجة 20 إمتحان نهاية الترم  

% 100 المجموع  

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
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 .1967‘عبد العزيز صالح : تاريخ مصر الاديم ، المزم اتول ، الاالرة 

 .1979رمضان عبده علي السيد:معالم تاريخ مصر الاديم، ا ساندرية ، 

 . 1965مونتييه : الحياةاليومية في مصر في عهدالرعامسة ، ترجمة عزيز مرقز ،الاالرة ، بيير 

 .1984محمد بار : صفحات مالرقة مم تاريخ مصر الاديم ، الاالرة ، 

عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ، مادمة في تاريخ مصر الفرعونية منل اقدم العصور حتي عام 

 . 1966ق. م ،الاالرة ، 335

او  جريمال : تاريخ مصر الاديمة ، ترجمة مالر جويماتي ، مراجعة زكية طبوزادة ، الاالرة ، ني

1993 . 

 1984فتحي عفيفي بدوى : مم تاريخ وحضارة مصر الفرعونية ، الاالرة ،  -

 .1956جون ولسون : الحضارة المصرية ، ترجمة احمد فخرى ، الاالرة ، 

 
تاريخ مصر عبر العصور ) تاريخ مصر الاديمة ( ، اعداد عبد محمد ابراليم بار : موسوعة 

 . 1997العظيم رمضان ، الاالرة، 

 

 Li, Jean 2017. Women, gender and identity in Third Intermediate 

Period Egypt: the Theban case study. Routledge Studies in Egyptology 

4. London; New York: Routledge. 

 Anthony, Flora Brooke 2017. Foreigners in ancient Egypt: Theban 

tomb paintings from the early Eighteenth Dynasty (1550-1372 BC). 

Bloomsbury Egyptology. London: Bloomsbury.  

 Riggs, Christina 2017. Egypt. Lost civilizations [Reaktion]. London: 

Reaktion.  

 Fischer, Peter M. and Teresa Bürge (eds) 2017. "Sea Peoples" up-to-

date: new research on transformations in the eastern Mediterranean in 

the 13th-11th centuries BCE: proceedings of the ESF-workshop held at 

the Austrian Academy of Sciences, Vienna, 3-4 November 2014. 

Denkschriften der Gesamtakademie 81; Contributions to the 

Chronology of the Eastern Mediterranean 35. Wien: Verlag der 

Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 

 د/ الهام حسيم يونز     د/ مروي محمد سيد استاا المادة:

 رئيز مملز الاسم العلمي : ا.د/ أيمم وزيري                                                      
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تاريخ مصر القديم  :مصفوفة مقرر

 الدولة الحديثة والعصور المتأخرة 
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 تاريخ مصر القديم الدولة الحديثة والعصور المتأخرة  مصفوفة مقرر:

 السنة الثانية -دبلوم اآلثار المصرية  

 م2021-2020 -قسم اآلثار المصرية

 الموضــوع

 نواتج التعلم المستهدفة

 المهارات العامة المهارات المهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 5د 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 5ب 4ب 3ب 2ب 1ب 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ

 –اسباب سقوط الدولة الوسطى 

االسرتين الثالثة عشر والرابعة 

 عشر .

√  √   √  √     √ √   √  √ 

المصادر التى  تحدثت عن كيفية 

االصل  –احتالل الهكسوس لمصر 

 الجنسى لهم  .

   √     √  √     √ √  √ 

ديانة  –اسماء الهكسوس 

 عاصمة الهكسوس . –الهكسوس 
√  √ √  √   √  √ √   √ √ √   

 √   √  √  √ √  √ √   √  √   تحرير مصر من الهكسوس . 

ملوك النصف األول من األسرة -

 الثامنة عشر .
√ √ √   √  √   √ √ √   √ √ √  

ملوك النصف األول من األسرة  

 الثامنة عشر .
√ √ √   √  √   √ √    √ √ √  
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ملوك النصف الثانى من األسرة 

 الثامنة عشر .
√ √ √   √  √     √ √  √ √   

ملوك النصف الثانى من األسرة 

 الثامنة عشر .
√ √ √   √  √   √ √      √ √ 

نهاية األسرة الثامنة عشر والفترة 

اإلنتقالية الى عصر األسرة التاسعة 

 عشر فى مصر القديمة .

√  √   √ √ √    √ √ √  √ √  √ 

ملوك النصف األول من األسرة 

 التاسعة عشر.
√ √ √   √  √   √ √ √   √ √ √  

ملوك النصف األول من األسرة 

 التاسعة عشر.
√ √ √   √  √   √ √    √ √ √  

ملوك النصف الثانى من االسرة 

 التاسعة عشر .
√ √ √     √  √  √ √   √   √ 

ملوك النصف الثانى من االسرة 

 التاسعة عشر .
√ √ √     √  √  √ √   √   √ 

الملك ست نخت والملك رمسيس 

الثالث وسياستهم الداخلية 

 والخارجية فى البالد.

√ √   √   √  √   √    √  √ 

  √ √ √  √ √ √  √ √ √     √ √ √ الرعامسة االواخر

   √ √ √ √ √   √  √  √  √ √   نهاية األسرة العشرين. 

 √   √   √ √ √   √ √ √   √ √ √ االسرة الحادية والعشرون 

 √   √   √ √ √   √ √ √   √ √ √ األسرة الثانية والعشرون 
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   √    √  √ √ √  √ √ √   √ √ األسرة الثالثة والعشرون

منصب الحرم المقدس  ظهور 

 آلمون ومدلوله السياسي
  √ √    √  √ √ √ √  √  √  √ 

عصر األسرة الرابعة -21

 والعشرون
√ √ √   √ √ √   √ √ √   √   √ 

عصراألسرة الخامسة -22

 والعشرون
  √ √  √  √  √   √ √ √ √ √   

  √ √ √    √ √   √  √   √ √ √ عصر األسرة السادسة والعشرون

  √ √ √  √ √ √  √ √ √     √ √ √ األسرة السابعة والعشرونصر ع

 √  √ √  √ √ √    √ √ √   √  √ عصر األسرتين الثامنة والعشرون

   √    √  √ √ √  √ √ √   √ √ االسرة التاسعة العشرون

 √  √    √   √  √   √   √ √ عصر األسرة الثالثين نختنبو االول

 √  √    √   √  √   √   √ √ نختنبو االولصر األسرة الثالثين ع

   √ √ √ √ √   √  √  √  √ √   نهاية االسرة الثالثين

   √ √ √ √ √   √  √  √  √ √   نهاية االسرة الثالثين

 

 استاا المادة:د/ الهام حسيم يونز     د/ مروي محمد سيد

 رئيز الاسم العلمي : أ.د/ أيمم عبد الفتاح وزيرى                                                                                                                     
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 المتأخرةالدولة الحديثة والعصور  المصرية القديمة اآلثارتوصيف مقرر  -2

 دبلوم اآلثار المصرية السنة الثانية

م 2020/2021العام الجامعى   
 البيانات األساسية المقرر -1

 الدولة الحديثة والعصور المتأخرة آالثار المصرية القديمة اسم المقرر:  

                   التخصص : اآلثار المصرية

  عدد الساعات الدراسية :                          

البرنامج أو البرامج التى 

 يقدم من خاللها المقرر
 اآلثار المصرية

 

 هدف المقرر : -2

Aim of Course 

 يهدف هذا المقرر إلى:

يهدف المارر الي إكساب الطالب المعارف والمهارات المتعلاة بـ 

الاديمة بفروعها المختلفة المدنية والدينية دراسة العمارة المصرية 

والمنازية, والتعرف علي خصائصها وسماتها والعوامل التي أثرت 

 .عليها خلل عصر اتنتاال اإلنتاال الثاني والدولة الحديثة

      Intended Learning Outcomes النواتج التعليمية المستهدفة من تدريس المقرر: -3

المعلومات  -ت

 والمفاهيم:

Knowledge and 

Understanding 

 يكون الطالب قادراً علي :

يتلكر الخصائص العامة للعمارة المصرية المدنية والدينية  1أ/

والمنائزية خلل عصر ا نتاال الثاني والدولة الحديثة والعصور 

 المتأخرة.

يحدد العوامل المختلفة التي أثرت علي العمائر والمنالآت خلل  2أ/

 ر ا نتاال الثاني والدولة الحديثة والعصور المتأخرة.عص

يتعرف علي الدور الوظيفي والديني لعمائر ومنالآت عصر  3أ/

 ا نتاال الثاني والدولة الحديثة والعصور المتأخرة.

يصف معابد اآللهة ومعابد الالعائر اتخروية خلل عصر   4أ/

 الدولة الحديثة والعصور المتأخرة.

يتلكر تخطيط المابرة الملاية في الدولة الحديثة والعصور   5أ/

4 
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 المتأخرة.

يتعرف علي تخطيط ماابر اتفراد في الدولة الحديثة والعصور  6أ/

 المتأخرة.

 

 

  Course contentمحتوى المارر:   -4

 أسبوع الموموع

المهارات  -ث

 الذهنية :

Intellectual 

skills 

 

 

 يكون الطالب قادرأ علي أن:

اتنتاال الثاني والدولة ياارن بيم خصائص وسمات العمارة خلل عصر  1ب/

 الحديثة والعصور المتأخرة والفترات الساباة عليها.

يحلل خصائص العمارة في ا سرات المختلفة في الدولة الحديثة   2ب/

 والعصور المتأخرة. 

يميز بيم الماابر الملاية وماابر ا فراد وخصائصها في ا سرات المختلفة  3ب/

 المتأخرة.في الدولة الحديثة والعصور 

المهارات  -جـ

المهنية الخاصة 

 بالمقرر :

Professional 

and 

Practical 

Skills 

 يكون الطالب قادراً علي أن :

 يرسم تخطيطات للمواقا اتثرية خلل عصر الدولة الحديثة. 1ج/

يستخدم أدوات البحث العلمي والمصادر المختلفة المرتبطة بالعمارة   2ج/

عصرى ا نتاال الثاني والدولة الحديثة والعصور  المصرية الاديمة خلل

 المتأخرة.

يالارك في إعداد الدراسات المختلفة المتعلاة بالعمارة المصرية الاديمة  3ج/

 خلل عصرى ا نتاال الثاني والدولة الحديثة والعصور المتأخرة.

المهارات  -ر

 العامة:

General 

Skills 

 

 

 يكون الطالب قادراً علي أن:

 يتفاعل ويدير الحوار بالال بنام لتوصيل أفااره لآلخريم. 1د/

 يعمل ممم فريق. 2د/

 يستخدم مهارات الحاسب اآللي 3د/

 يالارك في اعداد دراسات وبحول في ممال اآلثار المصرية 4د/
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الاديمة خصائصها والعوامل تعريف بالمنهج ومادمة عم العمارة المصرية  .1

 المؤثرة فيها خلل عصر اإلنتاال الثاني والدولة الحديثة.

 اتول

 عناصر رئيسية في عمارة الدولة الحديثة)اتعمدة( .2
 الثاني

 عناصر رئيسية في عمارة الدولة الحديثة)طرق المواكب( .3
 الثالث

 المسلت( -عناصر رئيسية في عمارة الدولة الحديثة)الصروح .4
 الرابا

 عناصر رئيسية في عمارة الدولة الحديثة)الصروح( .5
 الخامز

 عناصر رئيسية في عمارة الدولة الحديثة)المسلت( .6
 السادس

 رمزية المعبد في الفار المصرى الاديم .7
 السابا

 طاوس تأسيز المعبد  .8
 الثامم

 طاوس الخدمة اليومية بالمعبد .9
 التاسا 

 تصميم المعبد المصرى في عصر الدولة الحديثة.  .10
 العاشر

 معابد اآللهة  في عصر الدولة الحديثة.  .11
 الحادى عالر

 معبد اتقصر .12
 الثاني عالر

 معبد الارنك .13
 الثالث عالر

 معابد تخليد اللكرى .14
 الرابا عالر

 معبد الملاة حتالبسوت بالدير البحرى .15
 الخامز عالر

 معبد مدينة لابو .16
 السادس عالر

 معبد الرامسيوم .17
 السابا عالر

 العمارة المنائزية في الدولة الحديثة .18
 الثامم عالر

 ماابر وادى الملوك)مابرة تحتمز الثالث( .19
 التاسا عالر

 مابرة توت عنخ  مون .20
 العالرون
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 مابرة رمسيز السادس .21
 الحادى والعالرون

 ماابر اتشراف ب رب طيبة .22
 الثاني والعالرون

 معابد العصر المتأخر  .23
 الثالث والعالرون

 معابد تانيز .24
 الرابا والعالرون

 معبد موت وخونسو بالارنك .25
 الخامز والعالرون

 اتنماط المعمارية لماابر العصر المتأخر .26
 السادس والعالرون 

 الماابر الملاية في العصر المتأخر .27
السابا والعالرون+ 

 الثامم والعالرون

 ماابر اتفراد في العصر المتأخر .28
التاسا 

 والعالرون+الثلثون

 

 أساليب التعليم والتعلم -5

 

 

 

 )المحامرة النظرية   )منصات إلاترونية 

    المناقالة في المحامرات 

 العروض التفاعلية 

  استخدام الماتبة الرقمية والتدرب علي كيفية الحصول علي

 المعلومات المناظرة والمفيدة والتي تخدم محتوي المارر.

 التعليم التعاوني 

 التعلم اللاتي 

 .تعليم ا قران 

 النااط البحثية 

أساليب التعليم والتعلم  -6

للطالب ذوى القدرات 

 المحدودة

 .تعليم ا قران 

 التعليم المتمايز للطلب 

 .التعليم اللاتي 

 تقويم الطـــالب :   -7

 تاارير وابحال مص رة.  .1 األساليب المستخدمة -غ

 إمتحان تحريري نهائي  .2
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 التوقيت -ف

 

 

 األسبوع الطريقة م

1 
إمتحان تحريري 

 نهائي
  خر العام

 
 توزيع الدرجات -جـ

 

 

 

العامإمتحان نهاية  د رجة 20   

% 100 المجموع  

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

  

 .1990سيد توفيق, تاريخ العمارة في مصر الاديمة,  

 .1999تالارلز نيمز, طيبة:  ثار اتقصر,  - 

 .1989بياي, اآلثار المصرية في وادى النيل, اتقصر شرقاً وغرباً, جيمز  - 

 

 Sayed, Ahmad, Rasha Omran, Ayman Waziry, and Abd El-Rehim Abd 

El-Mohesn 2019. The unidentified scene in TT 55. International 

Journal of Heritage, Tourism and Hospitality 13 (2), 100-110. 

 Waziry, Ayman 2019. An unpublished pedestal of Ramses II from 

Antinoopolis with reference to the Nine Bows. Journal of Ancient 

History and Archaeology 6 (1), 14-29. 

 Anthony, Flora Brooke 2017. Foreigners in ancient Egypt: Theban 

tomb paintings from the early Eighteenth Dynasty (1550-1372 BC). 

Bloomsbury Egyptology. London: Bloomsbury.  

  Maitland, Margaret (ed.) 2017. The tomb: ancient Egyptian burial. 

Edinburgh: National Museums Scotland. 

 د/مختار محمد محمد -محمد أحمد السيد  د/ أستاذ المادة :  

 رئيس مجلس القسم العلمي : أ.د/ أيمن وزيري                                      
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 ثار المصرية القديمةاآل :مقرر مصفوفة

 الدولة الحديثة والعصور المتأخرة
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 الدولة الحديثة والعصور المتأخرة مقرر: االثار المصرية القديمةمصفوفة 

 قسم اآلثار المصرية - السنة الثانية -بلوم اآلثار المصرية  

 2021-2020العام الدراسي: 

 الموضــــــــــــوع

 نواتج التعلم المستهدفة

 المهارات العامة المهارات المهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 4د 3د 2د 1د 3ج 2ج 1ج 3ب 2ب 1ب 6أ 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ

تعريف بالمنهج ومقدمة عن العمارة 

المصرية القديمة خصائصها والعوامل 

المؤثرة فيها خالل عصر اإلنتقال 

 الثانى والدولة الحديثة.

√ √     √    √  √    

عناصر رئيسية فى عمارة الدولة 

 الحديثة)األعمدة(
√ √      √   √  √    

عناصر رئيسية فى عمارة الدولة 

 الحديثة)طرق المواكب(
√ √     √ √   √ √ √  √  

عناصر رئيسية فى عمارة الدولة 

 المسالت( -الحديثة)الصروح
 √ √     √    √ √  √  

عناصر رئيسية فى عمارة الدولة 

 الحديثة)الصروح(
  √     √   √  √ √   

   √ √  √   √ √    √  عناصر رئيسية فى عمارة الدولة 
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 الحديثة)المسالت(

رمزية المعبد فى الفكر المصرى 

 القديم
 √ √    √    √    √ √ 

 √    √ √   √       √ طقوس تأسيس المعبد

 √   √  √    √   √    طقوس الخدمة اليومية بالمعبد

تصميم المعبد المصرى فى عصر 

 الدولة الحديثة.
 √  √   √ √  √ √   √ √  

معابد اآللهة  فى عصر الدولة 

 الحديثة.
 √ √ √   √ √   √ √ √ √   

   √ √ √  √  √ √   √ √   معبد األقصر

 √  √  √  √  √    √   √ معبد الكرنك

   √ √   √  √ √    √ √ √ معابد تخليد الذكرى

 √    √  √  √    √ √ √  معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى

 √   √  √ √  √ √   √ √   معبد مدينة هابو

 √    √  √  √    √ √ √  معبد الرامسيوم

   √ √ √ √   √ √     √ √ العمارة الجنائزية في الدولة الحديثة

مقابر وادى الملوك)مقبرة تحتمس 

 الثالث(
  √  √  √ √ √ √ √   √  √ 

 √ √    √ √  √ √  √  √   مقبرة توت عنخ آمون

   √ √ √  √ √ √ √  √  √   مقبرة رمسيس السادس

 √ √ √   √ √ √ √ √ √    √  مقابر األشراف بغرب طيبة

   √ √ √ √   √ √   √  √ √ معابد العصر المتأخر
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 √ √   √  √  √    √  √  معابد تانيس

 √    √  √  √    √ √ √  معبد موت وخونسو بالكرنك

األنماط المعمارية لمقابر العصر 

 المتأخر
√ √     √ √  √ √ √ √ √   

 √  √   √ √ √ √ √  √  √   المقابر الملكية فى العصر المتأخر

 √  √   √ √ √ √ √  √  √   المقابر الملكية فى العصر المتأخر

 √ √ √   √ √ √ √ √ √    √  مقابر األفراد فى العصر المتأخر

 √ √ √   √ √ √ √ √ √    √  مقابر األفراد فى العصر المتأخر
 

 المادة : ا.د/ ناجح عمر       د/ محمود عوضاستاا 

 رئيز الاسم العلمي : أ.د/ أيمم عبد الفتاح وزيرى                                                                                               
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 مختارةاللغة المصرية القديمة  نصوص  :توصيف مقرر -3

 دبلوم اآلثار المصرية الفرقة الثانية

م 2020/2021العام الجامعى    

 البيانات األساسية المقرر -1

 اللغة المصرية القديمة ) نصوص مختارة( اسم المقرر :

 اآلثار المصرية التخصص : 

  عدد الساعات الدراسية :                   

البرنامج أو البرامج التى 

 من خاللها المقرريقدم 
 اآلثار المصرية

 

 هدف المقرر : -2

Aim of Course 

 

 

 يهدف هذا المقرر إلى:

دراسة بـ  يهدف المقرر الى تزويد الطالب المعارف والمهارات المتعلقة

السمات العامة للنصوص المختلفة التى تعود لفترة العصر الوسيط لغوياً 

Middle Egyptian  علي نصوص أدبية ً حياة يومية وكذلك  -تطبيقا

  .نصوص سير زاتية ونصوص دينية

      Intended Learning Outcomes النواتج التعليمية المستهدفة من تدريس المقرر: -3

المعلومات  -أ

 والمفاهيم:

Knowledge 

and 

Understan

ding 

 يكون الطالب قادراً علي :

 النصوص المختلفةيعرف الفرق بيم أنواع   -1-أ

 يلكر أنواع نصوص الحياة اليومية -2-أ

 يفهم تركيبات كل نوعية مم النصوص  -3-أ

 يعرف طرق البحث الحديثة في قواميز الل ة -4-أ

 يلكر اتنواع المختلفة للاصص اتدبية  -5-أ 

 يلكر الصيغ الُمعتادة في النصوص الدينية  -6-أ

 يعرف أنواع المراسيم  -7-أ

 يلكر ماونات الخطاب  -8-أ

 يفهم الالال العام المميز لال ففة مم نصوص العصر الوسيط -9-أ

4 
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 يلكر الصيغ النصية  المميز لال ففة مم نصوص العصر الوسيط -10-أ

 

 

  Course contentمحتوى المارر:   -4

 أسبوع الموموع

 اتول  التعريف بالمارر وعرض التوصيف .1

المهارات  -ب

 الذهنية :

Intellectual 

skills 

 

 

 

 يكون الطالب قادرأ علي أن:

 يميز بيم أنواع النصوص في لله فترة   -1ب/

 ياارن بيم تركيبات كل نوع مم النصوص   -2-ب

 يميز الصيغ التي تدل علي السرد الاصصي   -3-ب

 يميز بيم أنواع الاصص المختلفة لهله الفترة -4-ب

 يميز بيم النص الديني والنص اتدبي ونص الحياة اليومية  -5-ب

 يفرق بيم كل نوع مم نصوص الحياة اليومية  -6-ب

 تادة لال نوع مم النصوصياارن بيم الصيغ المع  -7-ب

 يحدد أشهر قواميز لله الفترة.  -8-ب

المهارات  -جـ

المهنية الخاصة 

 بالمقرر :

Professional 

and 

Practical 

Skills 

 يكون الطالب قادراً علي أن :

 يُترجم نصاً بإستخدام الاواميز   -1-ج

 يحلل نصاً مم الناحية الل وية   -2-ج

 التاريخية والسياسية واإلجتماعية يستخرج د  ت النص  -3-ج

 يارأ نصاً مم علي اتثر  -4-ج

 يوثق نصاً مم علي اتثر   -5-ج

 يربط بيم الممل المختلفة للوصول للمعني المطلوب .  -6-ج

المهارات  -د

 العامة:

General 

Skills 

 

 يكون الطالب قادراً علي أن:

 يتواصل شفهياً وكتابياً  .  -1-د

 المناقالة والتحليل .يميد مهارة  -2-د

 يميد التعامل بل ة أجنبية.  -3-د

 يعمل داخل فريق. 4 -د
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 الثاني دراسة الالال العام واتطار الخارجي والصيغ النصية للخطابات .2

 الثالث دراسة نمااج مم الخطابات .3

 -الهيفة -التصنيف–اللوحات خلل عصر الدولة الوسطي )الالال  .4

 الصيغ النصية(

 الرابا

 الخامز دراسة نمااج مم اللوحات المنائزية .5

 السادس السمات العامة والصيغ النصية للاصص ا دبية. .6

 السابا نمااج للنصوص اتدبية .7

 الثامم نمااج لنصوص  السيرة اللاتية .8

 التاسا  والصيغ النصية للنصوص الدينية. السمات العامة .9

 العاشر أنواع النصوص الدينية خلل العصر الوسيط .10

 الحادى عالر نص ديني )تعاويل مم نصوص التوابيت( .11

 الثاني عالر أناشيد دينية. .12

 الثالث عالر دراسة الالال العام واتطار الخارجي للنصوص إ دارية .13

 الرابا عالر إ دارية الصيغ النصية للنصوص .14

 الخامز عالر نمااج للنصوص إ دارية .15

 السادس عالر مادمة عامة عم النصوص والتعاويل الدينية.. .16

 السابا عالر نالأة نصوص ا لرام . .17

 الثامم عالر شرح  عام  برز الاواعد المميزة لل ة في مرحلة  العصر الاديم.- .18

 التاسا عالر العصر الاديم والوسيط.الفوارق في الاتابة والاواعد بيم مرحلة  .19

 العالرونالفددوارق بدديم نصددوص ا لددرام والنصددوص الل ويددة ا خددري فددي  .20
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 مرحلة العصر الاديم.

نمدااج مددم نصدوص مرحلددة العصددرالاديم ) تعويدلات مددم نصددوص  .21

 ا لرام (.

 الحادى والعالرون

 الثاني والعالرون .2نص ا لرام  .22

 الثالث والعالرون . 2نص ا لرام .23

 الرابا والعالرون . 3ا لرام نص .24

تعلياات حضدارية وافيدة ودراسدة  بدرز الاواعدد المميدزة لنصدوص  .25

 ا لرام الساباة.

 الخامز والعالرون

 السادس والعالرون  (.1نصوص السير اللاتية )نص  .26

السابا والعالرون+ الثامم  .2نص سير ااتية .27

 والعالرون

التاسا  والوسيط.نمااج متنوعة مم فارات لنصوص العصر الاديم  .28

 والعالرون+الثلثون

 

 أساليب التعليم والتعلم -5

 

 

 

 )المحامرة النظرية   )منصات إلاترونية 

 العروض التفاعلية 

    المناقالة في المحامرات 

  استخدام الماتبة الرقمية والتدرب علي كيفية الحصول علي

 المعلومات المناظرة والمفيدة والتي تخدم محتوي المارر.

 التعليم التعاوني 

 التعلم اللاتي 

 .تعليم ا قران 

 النااط البحثية 

أساليب التعليم والتعلم  -6

للطالب ذوى القدرات 

 المحدودة

 .تعليم ا قران 

 التعليم المتمايز للطلب 

 .التعليم اللاتي 
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 تقويم الطـــالب :   -7

 تاارير وابحال مص رة.  .1 األساليب المستخدمة -ق

 إمتحان تحريري نهائي  .2

 التوقيت -ك

 

 

 األسبوع الطريقة م

1 
إمتحان تحريري 

 نهائي
  خر العام

 
 توزيع الدرجات -جـ

 

 

 

عامإمتحان نهاية ال د رجة 20   

% 100 المجموع  

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

  

 209عبد الحليم نور الديم : الل ة المصرية الاديمة,الاالرة  

 
المحسم باير :قواعد الل ة المصرية في عصرلا                                                          عبد 

 1982الللبي,الاالرة,

 

Aylward M. BLACKMAN, Middle-Egyptian Stories, 1. The story of 

Sinuhe, The shipwrecked sailor (Bibliotheca Aegyptiaca II); Bruxelles: 

1972, 1- 41. 

 Gardiner , A. H. , Egyptian Grammar , Oxford , 1927 . 

 

Waziry, A. 2015. Linguistic symbolic approach of ancient Egyptian 

differentiation between northern and southern constellations. Egyptian 

Journal of Archaeological and Restoration Studies 5 (2), 97-122.  

Christiansen, Thomas, David Buti, Kim Nicole Dalby, Poul Erik Lindelof, 

Kim Ryholt, and Anna Vila 2017. Chemical characterization of black and 

red inks inscribed on ancient Egyptian papyri: the Tebtunis temple 
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library. Journal of Archaeological Science: Reports 14, 208-219. 

Haring, Ben 2017. From single sign to pseudo-script: an ancient Egyptian 

system of workmen's identity marks. Culture 

and History of the Ancient Near East 93. Leiden; Boston: Brill.  

Allen , J. P. , "Reading a Pyramid" , BdE 106 , Hommages á Jean Leclant 

, Vol I , (1994) . 

- __________ , "Pyramid Texts' , in : OEAE III , Cairo , 2001 .  

- __________ , "The Ancient Egyptian  Pyramid Texts" , Writings from the 

Ancient World 23 (2005) . 

 - Sethe , K. , "Dramatische Texte zu Altaegyptischen Mysterienspielen" , 

UGAÄ (Leipzig , 1904) . 

- _________ ,Die Altägyptischen Pyramidentexte , 4 Bde ,  

Leipzig , 1908 – 22. 

- _______ I , 1-4 : Sethe , K. , Urkunden des Alten Reiches , Leipzig , 

1933 . 

IV , 1-16 : Idem , Urkunden der 18 Dynastie , Berlin , 1961 . 

IV , 17-22 : Helck , W. , Urkunden der 18 Dynastie , Berlin , 1955 – 61 . 

 

 د.رانيا عبد العزيز –أستاا المادة :  د/ محمد نصار 

 رئيز مملز الاسم العلمي : أ.د/أيمم وزيري                                                               
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 اللغة المصرية القديمة  :مصفوفة مقرر

 نصوص مختارة
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 مصفوفة مقرر: اللغة المصرية القديمة  نصوص مختارة

 قسم اآلثار المصرية -السنة الثانية -دبلوم اآلثار المصرية 

 م2020-2021

 الموضــوع

 نواتج التعلم المستهدفة

 المهارات العامة المهارات المهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 4د 3د 2د 1د 6ج 5ج 4ج 3ج 2ج 1ج 8ب 7ب 6ب 5ب 4ب 3ب 2ب 1ب 10أ 9أ 8أ 7أ 6أ 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ

التعريف 

بالمقرر 

وعرض 

 التوصيف

√   √              √ √      √  √  

دراسة الشكل 

العام واألطار 

الخارجي 

والصيغ 

النصية 

 للخطابات

√ √      √ √  √ √     √ √ √    √  √ √   

دراسة نماذج 

 من الخطابات
 √ √         √    √ √ √ √ √  √    √ √  
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اللوحات خالل 

عصر الدولة 

الوسطي 

–)الشكل 

 -التصنيف

الصيغ  -الهيئة

 النصية(

  √      √ √ √ √     √ √  √  √ √  √  √  

دراسة نماذج 

من اللوحات 

 الجنائزية

  √ √     √ √ √ √     √ √ √ √  √   √ √   

السمات 

العامة 

والصيغ 

النصية 

للقصص 

 االدبية.

√    √    √ √ √ √   √  √ √ √ √  √    √  √ 

نماذج 

للنصوص 

 األدبية

   √ √     √ √    √  √  √  √   √ √   √ 

نماذج 

لنصوص  

 السيرة الذاتية

√  √ √     √  √ √     √  √ √   √ √  √ √ √ 
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السمات 

العامة 

والصيغ 

النصية 

للنصوص 

 الدينية.

  √ √  √   √  √ √   √  √  √ √  √    √ √  

أنواع 

النصوص 

الدينية خالل 

العصر 

 الوسيط

 √ √   √  √ √   √   √  √  √   √  √ √  √ √ 

نص دينى 

)تعاويذ من 

نصوص 

 التوابيت(

√  √   √   √   √   √   √ √ √    √  √  √ 

 √  √ √ √ √    √  √     √ √ √    √   √   أناشيد دينية.

ددراسة 

الشكل العام 

واألطار 

الخارجي 

للنصوص 

 اإلدارية.

√  √      √ √  √     √ √     √  √ √   
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الصيغ النصية 

للنصوص 

 إالدارية

 √ √    √   √ √ √     √  √   √ √  √   √ 

نماذج 

للنصوص 

 إالدارية

  √    √   √  √   √  √ √ √ √  √  √  √ √  

مقدمة عامة 

عن النصوص 

والتعاويذ 

 الدينية.

√     √   √  √    √  √      √   √ √  

نشأة نصوص 

 االهرام .
  √      √ √    √ √   √ √    √  √ √   

شرح  عام -

البرز القواعد 

المميزة للغة 

في مرحلة  

 العصر القديم.

  √   √      √     √   √    √  √ √  

الفوارق في 

الكتابة 

والقواعد بين 

مرحلة العصر 

القديم 

  √      √ √  √    √ √   √  √  √  √ √ √ 
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 والوسيط.

الفوارق بين 

نصوص 

االهرام 

والنصوص 

اللغوية 

االخري في 

مرحلة العصر 

 القديم.

  √  √ √    √ √ √   √  √   √    √  √ √  

نماذج من 

نصوص 

مرحلة 

العصرالقديم ) 

تعويذات من 

نصوص 

 االهرام (.

  √ √  √      √     √ √ √ √  √   √ √  √ 

نص االهرام 

2. 
  √ √        √ √    √  √ √  √    √ √  

 2نص االهرام

. 
  √ √        √ √    √  √ √  √    √ √  

 3نص االهرام

. 
  √ √        √ √    √  √ √  √    √ √  
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تعليقات 

حضارية 

وافية و 

دراسة البرز 

القواعد 

المميزة 

لنصوص 

االهرام 

 السابقة.

  √ √  √    √       √ √  √ √  √   √ √ √ 

نصوص 

السير الذاتية 

 (.1)نص 

√  √ √     √  √ √     √  √ √   √ √  √ √ √ 

نص سير 

 .2ذاتية
√  √ √     √  √ √     √  √ √   √ √  √ √ √ 

نص سير 

 .2ذاتية
√  √ √     √  √ √     √  √ √   √ √  √ √ √ 

نماذج 

متنوعة من 

فقرات 

لنصوص 

العصر القديم 

 والوسيط.

  √ √  √    √ √ √   √  √  √ √ √ √   √ √ √ √ 
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نماذج 

متنوعة من 

فقرات 

لنصوص 

العصر القديم 

 والوسيط.

  √ √  √    √ √ √   √  √  √ √ √ √   √ √ √ √ 

 

المادة : د/ محمد نصار    د/ رانيا عبدالعزيزاستاا   

رئيز الاسم العلمي :أ.د/ أيمم عبد الفتاح وزيرى                                                                                                              
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 نصوص هيراطيقية :توصيف مقرر -4

 دبلوم اآلثار المصرية الفرقة الثانية

م 2020/2021العام الجامعى   

 

 البيانات األساسية المقرر -1

 اسم المقرر :
 نصوص هيراطيقية

 اآلثار المصرية التخصص : 

  عدد الساعات الدراسية :                     

البرنامج أو البرامج التى يقدم من 

 خاللها المقرر
 المصريةاآلثار 

 

 هدف المقرر : -2

Aim of Course 

 

 

 يهدف هذا المقرر إلى:

يهدف المارر الي إكساب الطالب المعارف والمهارات المتعلاة بـ 

دراسة الخط الهيراطياي خلل عصر الدولة الحديثة والعصر 

المتأخر ومعرفة العلمات والصيغ الهيراطياية خلل عصر الدولة 

ليتمام الطالب مم ماارنة وتحليل العلمات حديثة والعصر متأخر 

 الهيراطياية خلل تلك الفترة.

      Intended Learning Outcomes النواتج التعليمية المستهدفة مم تدريز المارر: -3

المعلومات  -أ

 والمفاهيم:

Knowledge and 

Understanding 

 يكون الطالب قادراً علي :

الهيراطياي خلل عصر الدولة يلكر الخصائص العامة للخط  1-أ

 حديثة والعصر متأخر

يلكر اشاال العلمات والصيغ الهيراطياية خلل عصر الدولة   2-أ

 حديثة والعصر متأخر

 يلكر اشاال علمات الهيراطياي ال ير مألوف والالاا 3-أ

يتعرف علي الموموعات المسملة بالهيراطياي والهيراطياي  4-أ

 ال ير مألوف والالاا

2 
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  Course contentمحتوى المارر:   -4

 أسبوع الموموع

 اتول خصائص الخط الهيراطياي خلل عصر الدولة حديثة  (1

( خلل F) الي الممموعة  (A)  دراسة تطور العلمات مم الممموعة (2

 عصر الدولة الحديثة 

 الثاني

( خلل Tالي الممموعة ) (G) دراسة تطور العلمات مم الممموعة (3

 عصر الدولة الحديثة 

 الثالث

المهارات  -ب

 الذهنية :

Intellectual 

skills 

 

 

 

 يكون الطالب قادرأ علي أن:

يفسر التطور التي مرت بها العلمات الهيراطياية خلل عصر الدولة  1-ب

 حديثة والعصر متأخر

ياارن ويحلل الطالب اتشاال المختلفة لعلمات الهيراطياي والهيراطياي  2-ب

 ال ير مألوف والالاا

 النصوص الهيراطيايةيصنف  3-ب

يستنتج الهوية ا جتماعية والثاافية للممتما خلل عصر الدولة حديثة  4-ب

 والعصر متأخر. 

المهارات  -جـ

المهنية الخاصة 

 بالمقرر :

Professional 

and 

Practical 

Skills 

 يكون الطالب قادراً علي أن :

 يرسم اتشاال المختلفه للعلمات الهيراطياية 1-ج

يصمم جداول وفهارس للعلمات الهيراطياية والالمات وأسمام اتشخاص  2-ج

 وأسمام اتماكم

 ياتب نصوص بالخط الهيراطياي ال ير مألوف والالاا 3-ج

المهارات  -د

 العامة:

General 

Skills 

 يكون الطالب قادراً علي أن:

 يتمام مم مهارات الل ات ا جنبية 1-د

  رائهم عم التعبير ملاة تحفيز 2-د

  يتواصل ما ا خريم 3-د
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( خلل Aa(الي الممموعة )Uدراسة تطور العلمات مم الممموعة ) (4

 عصر الدولة الحديثة 

 الرابا

 الخامز  خصائص الخط الهيراطياي خلل العصر المتأخر (5

( خلل F) الي الممموعة  (A)  دراسة تطور العلمات مم الممموعة (6

 العصر المتأخر 

 السادس

( خلل Tالي الممموعة ) (G) دراسة تطور العلمات مم الممموعة (7

  العصر المتأخر

 السابا

( خلل Aa(الي الممموعة )Uدراسة تطور العلمات مم الممموعة ) (8

 العصر المتأخر

 الثامم

 التاسا  دراسة نمااج للبرديات الدينبة )كتاب الموتي( (9

 العاشر للبرديات الدينبة )ا ناشيد الدينية(دراسة نمااج  (10

 الحادى عالر دراسة نمااج للبرديات الدينبة )صيغ تاديم الارابيم( (11

 الثاني عالر نمااج مم النصوص الاانونية. (12

 الثالث عالر نمااج مم النصوص الاانونية. (13

 الرابا عالر السمات الخطية والصيغ النصية المميزة للنصوص ا دبية (14

 الخامز عالر دراسة نمااج مم ا دب الاصصي  (15

 السادس عالر دراسة نمااج مم ا دب الاصصي  (16

 السابا عالر دراسة نمااج مم ا دب الاصصي  (17

 الثامم عالر السمات الخطية والصيغ النصية المميزة للنصوص ا دارية (18

 التاسا عالر دراسة نمااج للنصوص الحسابية )شاافات مم دير المدينة( (19

 العالرون نمااج للبرديات الحسابية دراسة (20

 الحادى والعالرون دراسة نمااج للبرديات الحسابية (21

 الثاني والعالرون السمات الخطية والصيغ النصية المميزة للمخربالات  (22

 الثالث والعالرون دراسة نمااج مم جرافيتي الزوار (23
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 الرابا والعالرون جرافيتي العمال. (24

 الخامز والعالرون خصائص الهيراطياي ال ير مألوف (25

 السادس والعالرون  دراسة نمااج مم عاود الزواج (26

السابا والعالرون+  دراسة نمااج مم نصوص الهيراطياي ال ير مألوف مم عهد أمازيز (27

 الثامم والعالرون

دراسة نمااج مم الخطابات المسملة بالهيراطياي ال ير مألوف مم   (28

 عهد أمازيز

التاسا 

 والعالرون+الثلثون

 

 أساليب التعليم والتعلم -5

 

 

 

 )المحامرة النظرية   )منصات إلاترونية 

    المناقالة في المحامرات 

 العروض التفاعلية 

  استخدام الماتبة الرقمية والتدرب علي كيفية الحصول علي

 المعلومات المناظرة والمفيدة والتي تخدم محتوي المارر.

 التعليم التعاوني 

 التعلم اللاتي 

 .تعليم ا قران 

 .تاليفات بحثية 

أساليب التعليم والتعلم  -6

 للطالب ذوى القدرات المحدودة

 .تعليم ا قران 

 التعليم المتمايز للطلب 

 .التعليم اللاتي 

 تقويم الطـــالب :   -7

 األساليب المستخدمة -ت

 

 تاارير وابحال مص رة.  .1

 إمتحان تحريري نهائي  .2

 التوقيت -ث

 

 

 األسبوع الطريقة م

1 
تحريري إمتحان 

 نهائي
  خر العام
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 توزيع الدرجات -جـ

 

 

 

عامإمتحان نهاية ال د رجة 20   

% 100 المجموع  

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 

- Möller. G.,Hieratische Paläographie, 3 vols, Leipzig, 1909-1912. 

 - Gosline. Lee.,Writing Late Egyptian Hieratic, Shangri-La Publications, 

1998. 

 .2006عبدالحليم نورالديم.، الل ة المصرية الاديمة: الخط الهيراطياي، الاالره، -

 

-Mohamed Ali Nassar., The hieratic Graffiti in 18th-19th dynasties, PhD 

Thesis, Fayoum, 2015. 

- Gosline. Lee.,Introductory Late Egyptian, , Shangri-La Publications, 

1999. 

- Gardiner, A., Egyptian Hieratic Texts: Transcribed, translated and 

annotated. Series. Literary Texts of the New Kingdom. The Papyrus 

Anastasi I and the Papyrus Koller together with the Parallel Texts, J. C. 

Hinrichs’sche Buchhandlung: Leipzig, 1911 

 

- Gardiner, A., Late Egyptian Miscellanies, Bibliotheca Aegyptiaca, 7, 

Fondation  Égyptologique Reine Élisabeth: Bruxelles, 1937ز 

ي " اإلدارية في المتحف المصرمحمد شريف عبده، ممموعة مم البرديات الهيراطياية  - 

1989دراسة ل وية وخطية ماارنة " رسالة ماجستير غير منالورة، كلية اآلثار، الاالرة ، . 

-Allam,S.,Hieratische ostraca und Papyri aus der Ramessidenzeit,2 

Vols.,Tubingen 1973. 

- El-Aguizy, O., A paleographical study of Demotic papyri in the Cairo 

museum from the reign of king Taharka to the end of the Ptolemaic period 

(684-30 B.C), IFAO 113, Le caire, 1998. 
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- Donker, V.,Very easy crash course in abnormal hieratic: being a step by 

step introduction to the least accessible of all ancient Egyptian scripts, 

Leiden, 2013. 

 

- Allen, J. , Funerary Texts and their Meaning, in: Mummies and Magic: 

The Funerary Arts of Ancient Egypt, edited by S. D’Auria, P. Lacovara, C 

Roehrig, Boston: Museum of Fine Arts( 1988), pp. 38-49. 

 مروة أحمد عويزأستاا المادة :  د/ 

 رئيز مملز الاسم العلمي : أ.د/أيمم وزيري                                                  
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 مصفوفة مقرر نصوص هيراطيقية
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 دبلوم اآلثار المصرية -نصوص هيراطيقية: مصفوفة مقرر

 م2021-2020قسم اآلثار المصرية  -السنة الثانية 

 

 الموضــوع

 نواتج التعلم المستهدفة

 المهارات العامة المهارات المهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 3د 2د 1د 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

خصائص الخط الهيراطيقى خالل 

 عصر الدولة حديثة
√  √  √    √   √ √  

 دراسة تطور العالمات من المجموعة

 (A)  الى المجموعة (F خالل )

 عصر الدولة الحديثة

 √ √  √ √   √    √ √ 

 دراسة تطور العالمات من المجموعة

(G) ( الى المجموعةT خالل عصر )

 الدولة الحديثة

 √ √  √ √   √ √  √  √ 

دراسة تطور العالمات من المجموعة 

(U( الى المجموعة)Aa ) خالل

 عصر الدولة الحديثة

√ √ √  √ √   √ √  √  √ 

خصائص الخط الهيراطيقى خالل العصر 

 المتأخر
√ √ √  √ √   √    √ √ 

  دراسة تطور العالمات من المجموعة

(A)  الى المجموعة (F خالل العصر )

 المتأخر

 √ √  √ √   √    √ √ 

 √  √  √ √   √ √  √ √  دراسة تطور العالمات من المجموعة
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(G) الى المجموعة (T خالل )

 العصر المتأخر

دراسة تطور العالمات من المجموعة 

(U( الى المجموعة)Aa خالل )

 العصر المتأخر

√ √ √  √ √   √ √  √  √ 

دراسة نماذج للبرديات الدينبة )كتاب 

 الموتى(
√   √  √ √  √  √ √ √  

دراسة نماذج للبرديات الدينبة 

 )االناشيد الدينية(
√ √ √   √ √   √ √  √ √ 

دراسة نماذج للبرديات الدينبة )صيغ 

 تقديم القرابين(
 √  √ √ √ √   √ √  √ √ 

 √  √  √ √ √ √  √ √ √ √  نماذج من النصوص القانونية.

 √  √  √ √ √  √ √ √ √ √  نماذج من النصوص القانونية.

السمات الخطية والصيغ النصية المميزة 

 للنصوص االدبية
√ √  √  √ √ √ √ √  √ √  

 √ √   √ √  √ √ √ √ √ √  دراسة نماذج من االدب القصصى

 √ √  √ √   √ √  √ √  √ دراسة نماذج من االدب القصصى

  √ √ √ √   √ √  √ √  √ دراسة نماذج من االدب القصصى

السمات الخطية والصيغ النصية 

 المميزة للنصوص االدارية
 √ √ √ √  √   √ √ √ √  

دراسة نماذج للنصوص الحسابية 

 )شقافات من دير المدينة(
 √  √  √ √ √ √ √  √  √ 

 √ √   √ √  √ √ √ √ √ √  دراسة نماذج للبرديات الحسابية

  √ √ √ √   √ √  √  √  دراسة نماذج للبرديات الحسابية
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السمات الخطية والصيغ النصية 

 المميزة للمخربشات
 √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  

 √ √  √  √ √  √  √ √   دراسة نماذج من جرافيتى الزوار

  √ √  √ √  √ √   √ √  جرافيتى العمال.

 √  √ √ √   √ √   √ √  خصائص الهيراطيقى الغير مألوف

 √  √  √ √ √ √  √ √ √ √  دراسة نماذج من عقود الزواج

دراسة نماذج من نصوص 

الهيراطيقى الغير مألوف من عهد 

 أمازيس

 √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ 

دراسة نماذج من نصوص 

الهيراطيقى الغير مألوف من عهد 

 أمازيس

 √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ 

دراسة نماذج من الخطابات المسجلة 

بالهيراطيقى الغير مألوف من عهد 

 أمازيس

 √  √  √  √ √ √  √ √ √ 

دراسة نماذج من الخطابات المسجلة 

عهد  بالهيراطيقى الغير مألوف من

 أمازيس

 √  √  √  √ √ √  √ √ √ 

 

 استاا المادة :  د/ مروة أحمد عويز

 رئيز الاسم العلمي :   أ.د/ أيمم عبد الفتاح وزيرى                                                                                                               
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 اللغة القبطية  قواعد ونصوص صعيدية :توصيف مقرر -5

 دبلوم اآلثار المصرية الفرقة الثانية

م 2020/2021العام الجامعى   

 البيانات األساسية المقرر -1

 اسم المقرر :
 اللغة القبطية  قواعد ونصوص صعيدية

 اآلثار المصرية التخصص : 

  عدد الساعات الدراسية :                                  

البرنامج أو البرامج التى 

 يقدم من خاللها المقرر
 اآلثار المصرية

 

 لدف المارر : -2

Aim of Course 

 

 

 يهدف هذا المقرر إلى:

يهدف المارر الي إكساب الطالب المعارف والمهارات المتعلاة بـ تاويم 

الفعلية في الل ة الابطية مم خلل بنام المملة واتفعال البادئة المملة 

المحددة للزمم ، كللك التعرف علي أدوات ا ستفهام واستخداماتها 

المختلفة ودراسة اتعداد وطرياة كتابتها ونطاها والك في سياق التدريب 

 الصعيدية. علي تماريم تتضمم نصوص قصيرة باللهمة

      Intended Learning Outcomes التعليمية المستهدفة مم تدريز المارر:النواتج  -3

المعلومات  -أ

 والمفاهيم:

Knowledge 

and 

Understa

nding 

 يكون الطالب قادراً علي :

يتعرف علي تركيب المملة الفعلية بأركانها المختلفة في الل ة الابطية  1/أ

 باللهمة الصعيدية.

المميزة بيم اتزمنة المختلفة للممل الفعلية في الل ة  يلكر السمات المختلفة 2أ/

 الابطية باللهمة الصعيدية.

يحدد الفروق بيم اتشاال الاتابية بيم اللهمة الصعيدية وغيرلا مم  3أ/

 اللهمات اتخرى.

 يسرد اتعداد وطرياة كتابتها في الل ة الابطية باللهمة الصعيدية.  4أ/

تلفة تدوات ا ستفهام في الل ة الابطية باللهمة يفرق بيم اتساليب المخ 5أ/

2 
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 الصعيدية.

 يستخدم اتدوات في إعادة نسخ النصوص اتصلية . 6أ/

 يدرس نصوص مم العهد الاديم. 7أ/

 يتعرف علي شوالد الابور. 8أ/

 يلكر سمات اقوال و مواعظ اآلبام الاهنة . 9أ/

 

المهارات  -ب

 الذهنية :

Intellectual 

skills 

 

 

 

 يكون الطالب قادرأ علي أن:

يحلل السمات الل وية المستخدمة في تركيب الممل الفعلية باللهمة  1ب/

 الصعيدية.

ياارن بيم اتزمنة المختلفة للممل الفعلية في الل ة الابطية باللهمة  2ب/

 الصعيدية.

يستنتج الفروق والخصائص الل وية في كتابة اتعداد في الل ة الابطية  3ب/

 باللهمة الصعيدية.  

يميز بيم ا ستخدامات المختلفة تدوات ا ستفهام في الل ة الابطية باللهمة  4ب/

 الصعيدية.

  .22يحلل السمات الل وية المستخدمة في نصوص اإلصحاح  5ب/

المهارات  -جـ

صة المهنية الخا

 بالمقرر :

Professional 

and 

Practical 

Skills 

 يكون الطالب قادراً علي أن :

 يارأ نصوص قبطية قصيرة باللهمة الصعيدية.   1ج/

 يصف سمات وخصائص المملة الفعلية في الل ة الابطية باللهمة الصعيدية.   2ج/

 يسرد اتعداد في الل ة الابطية باللهمة الصعيدية.   3ج/

 اللهمة الصعيدية عم غيرلا مم اللهمات.يميز  4ج/

وشوالد الابور و مواعظ اآلبام  22يارأ نصوص قبطية مم اإلصحاح  5ج / 

 الاهنة.

المهارات  -د

 العامة:

General 

Skills 

 

 

 يكون الطالب قادراً علي أن:

 يستخدم وسائل التانولوجيا الحديثة في الممارسات المهنية.  1د/

 اتثرية اتصلية باستخدام أقلم التحبير وورق الالك.يعيد كتابة الاطا  2د/

يطبق اتساليب العلمية الحديثة في جما بعض المصادر اتثرية الماتوبة  3د/

 بالل ة الابطية باللهمة الصعيدية.  

 يدير حوار بطرياة علمية موموعية. 4د/
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  Course contentمحتوى المارر:   -4

 أسبوع الموموع

 اتول مادمة عم المملة الفعلية في الل ة الابطية باللهمة الصعيدية.   -1

 الثاني نبلة عم تركيب وبنام المملة الفعلية باللهمة الصعيدية.   -2

 الثالث زمم المضارع في الل ة الابطية باللهمة الصعيدية.   -3

 الرابا زمم المامي في الل ة الابطية باللهمة الصعيدية.   -4

 الخامز زمم المستابل  في الل ة الابطية باللهمة الصعيدية.   -5

 السادس المملة ال ير محددة بزمم في الل ة الابطية باللهمة الصعيدية.   -6

 السابا الممل التابعة للممل الفعلية باللهمة الصعيدية.   -7

 الثامم تماريم علي الممل الفعلية باللهمة الصعيدية.   -8

 التاسا  باللهمة الصعيدية.   اتعداد في الل ة الابطية -9

تماريم علي اتعداد مم خلل المصادر النصية باللهمة  -10

 الصعيدية.  

 العاشر

 الحادى عالر ا ستفهام في الل ة الابطية باللهمة الصعيدية.   -11

تماريم علي ا ستفهام مم خلل المصادر النصية باللهمة  -12

 الصعيدية.  

 الثاني عالر

 -نمااج مم نصوص دينية قصيرة باللهمة الصعيدية.   -13

 نصوص قصيرة متفرقة باللهمة الصعيدية.  

 الثالث عالر

 الرابا عالر تماريم متفرقة باللهمة الصعيدية.  -14

 الخامز عالر . 6:  1ر التاويم مم اآلية مم سف 22دراسة اإلصحاح  -15

 السادس عالر . 11:  7مم سفر التاويم مم اآلية  22دراسة اإلصحاح  -16
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 السابا عالر . 16:  12مم سفر التاويم مم اآلية  22دراسة اإلصحاح  -17

 الثامم عالر . 21:  17مم سفر التاويم مم اآلية  22دراسة اإلصحاح  -18

 التاسا عالر . 25:  22مم سفر التاويم مم اآلية  22 دراسة اإلصحاح -19

 العالرون . 28:  26مم سفر التاويم مم اآلية  22دراسة اإلصحاح  -20

 الحادى والعالرون شالد قبر الرالب باباس. -21

 الثاني والعالرون شالد قبر ثيوجنوستا . -22

 الثالث والعالرون شالد قبر مارثا . -23

 الرابا والعالرون إليماني.شالد قبر  -24

 الخامز والعالرون التعريف باتابات ومواعظ اآلبام الاهنة . -25

 السادس والعالرون  والوداعة. التواما حياة -26

السابا والعالرون+ الثامم  أقوال في التوبة. -27

 والعالرون

 التاسا والعالرون+الثلثون أقوال في الحب.  -28

 

 والتعلمأساليب التعليم  -5

 

 

 

 )المحامرة النظرية   )منصات إلاترونية 

  المناقالة في المحامرات 

   العروض التفاعلية 

  استخدام الماتبة الرقمية والتدرب علي كيفية الحصول علي

 المعلومات المناظرة والمفيدة والتي تخدم محتوي المارر.

 التعليم التعاوني 

 التعلم اللاتي 

 .تعليم ا قران 

 تاليفات بحثية 

أساليب التعليم والتعلم  -6

للطالب ذوى القدرات 

 المحدودة

 .تعليم ا قران 

 التعليم المتمايز للطلب 

 .التعليم اللاتي 
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 تقويم الطـــالب :   -7

 تاارير وابحال مص رة.  .3 األساليب المستخدمة -ل

 إمتحان تحريري نهائي  .4

 التوقيت -م

 

 

 األسبوع الطريقة م

1 
إمتحان تحريري 

 نهائي
العام خر   

 
 توزيع الدرجات -جـ

 

عامإمتحان نهاية ال د رجة 20   

% 100  مجموع  

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

  

  2010عبد الحليم نور الديم ، الل ة الابطية ، الاالرة ،  .4 

 1- Gignac, Francis Thomas. (1991). "Old Coptic". In The Coptic 

Encyclopedia, edited by Aziz Suryal Atiya. Vol. 8 of 8 vols.  

 
2- Layton, Bentley. (2000). A Coptic Grammar (Sahidic Dialect): With 

a Chrestomathy and Glossary. (Porta linguarum orientalium; N.S., 

20). Wiesbaden: Harrassowitz. 

 3- Polotsky, Hans Jakob. (1987). Grundlagen des koptischen Satzbaus. 

American Studies in Papyrology 28. Decatur, Ga.: Scholars Press. 

 
4-Reintges, Chris H. (2004). Coptic Egyptian (Sahidic dialect): a 

learner's grammar. 

 

Eissa, Maher A. and Renate Dekker 2018. The latest known (Bohairic) 

Coptic epitaphs (NMEC 46 and 47). Journal of Coptic Studies 20, 57-79.  

 Eissa, Maher A. and Sohair Ahmed 2017. Epistolary school exercises 

from NMEC. Bulletin de la Société d'Archéologie Copte 56, 21-34.  

 أستاا المادة :  د/ مختار محمد محمد

 رئيز مملز الاسم العلمي : أ.د / أيمم وزيري                                           
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اللغة القبطية  قواعد  :مصفوفة مقرر 

 ةونصوص صعيدي
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 ةمصفوفة مقرر: اللغة القبطية  قواعد ونصوص صعيدي

 م2021-2020 -قسم اآلثار المصرية  -السنة الثانية -دبلوم اآلثار المصرية

 المومــــــــــــوع

 نواتج التعلم المستهدفة

 المهارات العامة المهارات المهنية المهارات الللنية المعرفة والفهم

  4د 3د 2د 1د 5ج 4ج 3ج 2ج 1ج 5ب 4ب 3ب 2ب 1ب 9أ 8أ 7أ 6أ 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ
مقدمة عن الجملة الفعلية 

في اللغة القبطية باللهجة 

 الصعيدية.

√ √        √ √     √       √  

نبذة عن تركيب وبناء 

الجملة الفعلية باللهجة 

 الصعيدية.

√ √        √ √     √      √ √  

زمن المضارع في اللغة 

القبطية باللهجة 

 الصعيدية.

 √ √   √     √     √  √    √ √  

زمن الماضي في اللغة 

القبطية باللهجة 

 الصعيدية.

 √ √   √     √     √  √    √ √  

زمن المستقبل  في اللغة 

القبطية باللهجة 

 الصعيدية.

 √ √   √     √     √  √    √ √  
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الجملة الغير محددة بزمن 

في اللغة القبطية باللهجة 

 الصعيدية.

 √ √       √ √     √  √    √ √  

الجمل التابعة للجمل 

 الفعلية باللهجة الصعيدية.
 √ √       √ √     √  √    √ √  

تمارين على الجمل 

 الفعلية باللهجة الصعيدية.
 √ √   √    √ √    √ √  √   √  √  

 األعداد في اللغة القبطية

 باللهجة الصعيدية.
    √       √     √ √   √  √  

تمارين على األعداد من 

خالل المصادر النصية 

 باللهجة الصعيدية.

  √ √  √      √     √ √   √  √  

االستفهام في اللغة 

القبطية باللهجة 

 الصعيدية.

  √  √     √   √   √  √   √  √  

تمارين على االستفهام 

من خالل المصادر النصية 

 باللهجة الصعيدية.

  √  √        √   √  √   √ √ √  

نماذج من نصوص دينية 

قصيرة باللهجة 

نصوص  -الصعيدية.  

قصيرة متفرقة باللهجة 

  √   √ √   √ √    √ √  √   √  √  
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 الصعيدية.

تمارين متفرقة باللهجة 

 الصعيدية.
     √ √   √ √    √ √  √ √  √ √   

من  22دراسة اإلصحاح 

 1سفر التكوين من اآلية 

 :6  

       √  √ √   √ √ √  √ √  √ √   

من  22دراسة اإلصحاح 

 7سفر التكوين من اآلية 

 :11 . 

      √   √ √   √ √ √   √  √ √ √  

من  22دراسة اإلصحاح 

سفر التكوين من اآلية 

12  :16 . 

√    √  √   √ √   √ √ √   √  √ √ √  

من  22دراسة اإلصحاح 

سفر التكوين من اآلية 

17  :21 . 

√   √ √  √  √ √    √  √   √  √ √   

من  22دراسة اإلصحاح 

سفر التكوين من اآلية 

22  :25 . 

√   √ √  √  √ √    √ √ √   √  √ √   

من  22دراسة اإلصحاح  

سفر التكوين من اآلية 

26  :28 . 

√   √ √    √  √   √ √ √  √ √ √ √ √   

   √ √ √ √ √   √    √  √ √   √    √ شاهد قبر الراهب باباس.
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    √ √ √ √ √      √ √ √ √  √ √    √ شاهد قبر ثيوجنوستا .

   √ √ √ √ √   √    √  √ √   √    √ شاهد قبر مارثا .

    √ √ √ √ √      √ √ √ √  √ √    √ شاهد قبر إليجاني.

ف بكتابات ومواعظ التعري

 اآلباء الكهنة 
√ √       √ √ √    √    √   √ √  

  √ √  √  √  √ √  √  √  √      √ √  والوداعة. التواضع حياة

    √ √ √   √ √   √ √ √ √   √   √ √  أقوال في التوبة.

    √ √ √   √ √   √ √ √ √   √   √ √  التوبة.أقوال في 

  √ √ √  √ √   √    √ √ √      √ √  أقوال في الحب.

  √ √ √  √ √   √    √ √ √      √ √  أقوال في الحب.

 

 رئيز الاسم العلمي : أ.د/ أيمم عبد الفتاح وزيرى                                                                                استاا المادة: د/ مختار محمد محمد
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 تاريخ وآثار مصر فى العصور البطلمية والرومانية :توصيف مقرر -6

 دبلوم اآلثار المصرية الفرقة الثانية

م 2020/2021العام الجامعى   

 البيانات األساسية المقرر -1

 تاريخ وآثار مصر فى العصور البطلمية والرومانية اسم المقرر :

 اآلثار المصرية التخصص : 

  عدد الساعات الدراسية :                  

البرنامج أو البرامج التى يقدم 

 من خاللها المقرر
 اآلثار المصرية

 

 هدف المقرر : -2

Aim of Course 

 

 

 يهدف هذا المقرر إلى:

إكساب الطالب المعارف والمهارات المتعلاة بـ تاريخ يهدف المارر الي 

وحضارة مصر خلل العصريم البطلمي والروماني, والتعرف علي 

ملوك وأباطرة البطالمة والرومان ,كما يهدف الي التعرف علي الملمح 

 .العامة آلثار العصريم البطلمي والروماني في مصر

      Intended Learning Outcomes المقرر:النواتج التعليمية المستهدفة من تدريس  -3

المعلومات  -أ

 والمفاهيم:

Knowledge and 

Understandin

g 

 يكون الطالب قادراً علي :

يتعرف علي نااط الضعف في الدولة المصرية والتي أدت الي  1أ/

 ساوطها في قبضة المادونييم والبطالمة ومم بعدلم الرومان.

للتاريخ المصري في العصريم البطلمي يصف اتحدال المختلفة  2أ/

 والروماني.

 يتلكر الملوك واتباطرة خلل لله الفترة وألم انمازاتهم. 3أ/

يعرف خصائص الممتما المصرى والعناصر الماونة لطبااته وما  4أ/

 يميزلا خلل تلك الفترة.

يحدد طرز الماابر وأنواع الدفنات خلل العصريم البطلمي  5أ/

 والروماني.

2 
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يتعرف علي السمات العامة للمعبد المصري في العصريم البطلمي  6/أ

 والروماني.

يصف الطالب الخصائص اتساسية للعمارة في العصريم البطلمي  7أ/

  والروماني.

 

المهارات  -ب

 الذهنية :

Intellectual 

skills 

 

 

 

 يكون الطالب قادرأ علي أن:

وبلد اليونان ودوافعها قبيل يفسر الطالب الروابط التاريخية بيم مصر  1ب/

 ال زو واإلحتلل المادوني لمصر.

يستنبط مظالر التأثير المتبادلة بيم الحضارة المصرية الاديمة وبلد  2ب/

 اليونان وروما قديماً.

يفسر الطالب أسباب ساوط مصر في قبضة المادونييم و البطالمة ومم  3ب/

 بعدلم الرومان دون مااومة.

الطالب ألم الاضايا السياسية والعلقات الخارجية لمصر خلل يناقش  4ب/

 العصريم البطلمي والروماني.

يحلل الطالب ألم اتحدال السياسية واإلجتماعية والدينية خلل العصريم  5ب/

 البطلمي والروماني.

ياارن الطالب بيم اتوماع السياسية واإلجتماعية والدينية في العصريم  6ب/

والروماني والعصر الحديث بما يمانه مم وما تصورات للخروج مم البطلمي 

 بعض المالالت المعاصرة.

يستنتج الطالب السمات المميزة لال مم العصر البطلمي والعصر  7ب/

 الروماني.

 يستنتج الطالب عوامل اإلنهيار للدولة البطلمية. 8ب/

المصرى خلل يحلل الطالب الت يرات التي طرأت علي طباات الممتما  9ب/

 العصريم البطلمي والروماني.

يصف الطالب الخصائص اتساسية للعمارة في العصريم البطلمي  10ب/

 والروماني.

 يحلل الطالب خصائص العمارة في العصريم البطلمي والروماني. 11ب/

ياارن الطالب بيم  ثار العصريم البطلمي والروماني وما سباه مم  12ب/

 عصور تاريخية.

فسر الطالب المناظر والناوش المنفلة علي جدران معابد وماابر تلك ي 13ب/

 الفترة.

ياارن الطالب بيم طرز الماابر وأنواع الدفنات خلل العصريم البطلمي  14ب/

 والروماني. 
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  Course contentمحتوى المارر:   -4

 أسبوع الموموع

 اتول تعريف بالمارر ومادمة عامة عم العصر الهللينستي -1

اليونان والمت يرات السياسية والعسارية  تاريخ العلقات بيم مصر وبلد -2

 في منطاة الالرق وبلد اليونان قبيل ال زو المادوني لمصر

 الثاني

 الثالث ساوط مصر في قبضة اتساندر المادوني  -3

 الرابا تأسيز الدولة البطلمية -مؤتمر بابل -4

 الخامز بطلميوس اتول -5

 السادس عصر الاوة للدولة البطلمية -6

 السابا بطلميوس الثالث –الثاني بطلميوس  -7

 الثامم ق.م ونتائمها217معركة رفح  -بطلميوس الرابا -8

 التاسا  بطلميوس الخامز  -انهيار الدولة البطلمية -9

المهارات  -جـ

المهنية الخاصة 

 بالمقرر :

Professional 

and 

Practical 

Skills 

 يكون الطالب قادراً علي أن :

يرسم تخطيطات للمواقا اآلثرية والمنالآت خلل العصريم البطلمي   1ج/

 والروماني بمصر.

 يصف ويوثق اآلثار اليونانية والرومانية في مصر 2ج/

يالارك في اعداد الدراسات والبحول في ممال اآلثار اليونانية والرومانية  3ج/

 في مصر.

المهارات -د

 العامة:

General 

Skills 

 قادراً علي أن:يكون الطالب 

 يتفاعل ويدير الحوار بالال بنام لتوصيل أفااره لآلخريم. 1د/

 يعمل ممم فريق. 2د/

 يستخدم مهارات الحاسب اآللي. 3د/
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 العاشر بطلميوس الثامم -بطلميوس السادس -10

 الحادى عالر ق.م ونتائمها31موقعة أكتيوم البحرية  -كليوباترا السابعة -11

 -مصر والدولة الرومانية قبيل ال زو المادونيمظالر العلقات بيم  -12

 مادمات ال زو الرومان لمصر

 الثاني عالر

 الثالث عالر اإلمبراطور أغسطز وألم أعماله -مصر و ية رومانية -13

 عصر اتسرة اليوليوكلودية -14

 كاليمو ( -)اتباطرة تيبريوس

 الرابا عالر

 الخامز عالر نيرون(-عصر اتسرة اليوليوكلودية )كلوديوس -15

 عام اتباطرة اتربعة -16

 فسبسيان( -فيتيللوس -أوتو -)اتباطرى جالبا

 السادس عالر

 عصر اتسرة الفلفية -17

 دوميتيان( -تيتوس -)اتباطرة فسبسيان

 السابا عالر

 عصر اتسرة اتنطونية -18

 لادريان( -تراجان -)اتباطرة نيرفا

 الثامم عالر

 عصر اتسرة اتنطونية -19

 كومودس( -ماركوس أوريليوس -بيوس)أنطونيوس 

 التاسا عالر

 عصر اتسرة السيفيرية -20

 كاركل( -جيتا -)اتباطرة سبتميوس سفيروس

 وحتي عصر دقلديانوس

 العالرون

اتوماع السياسية و اإلجتماعية و الدينية في مصر خلل العصريم  -21

 البطلمي والروماني

 الحادى والعالرون

والروماني)عمائر وفنون مدنية  ثار مصر في العصريم البطلمي  -22

 وجنائزية(

 الثاني والعالرون

 ثار مصر في العصريم البطلمي والروماني)عمائر وفنون مدنية  -23

 وجنائزية(

 الثالث والعالرون

 ثار مصر في العصريم البطلمي والروماني)عمائر وفنون مدنية  -24

 وجنائزية(

 الرابا والعالرون
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 الخامز والعالرون اتقصرا مافات اليونانية والرومانية بمعد  -25

 السادس والعالرون  معبد ادفو -26

 معبد دندرة -27
السابا والعالرون+ 

 الثامم والعالرون

 معبد كوم امبو -معبد اسنا -28
التاسا 

 والعالرون+الثلثون

 

 أساليب التعليم والتعلم -5

 

 

 

 )المحامرة النظرية   )منصات إلاترونية 

    المناقالة في المحامرات 

  الرقمية والتدرب علي كيفية الحصول علي استخدام الماتبة

 المعلومات المناظرة والمفيدة والتي تخدم محتوي المارر.

 التعليم التعاوني 

 التعلم اللاتي 

 تاليفات بحثية 

أساليب التعليم والتعلم  -6

للطالب ذوى القدرات 

 المحدودة

 .تعليم ا قران 

 التعليم المتمايز للطلب 

 .التعليم اللاتي 

 تقويم الطـــالب :   -7

 األساليب المستخدمة -ن

 

 تاارير وابحال مص رة.  .1

 إمتحان تحريري نهائي  .2

 التوقيت -ه

 

 

 األسبوع الطريقة م

1 
إمتحان تحريري 

 نهائي
  خر العام
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 توزيع الدرجات -جـ

 

 

 

عامإمتحان نهاية ال د رجة 20   

% 100 المجموع  

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

  

 .2002أبو اليسر فرح: تاريخ مصر في عصرى البطالمة والرومان,  

 .2000محمود ابراليم السعدني, تاريخ مصر في عصرى البطالمة والرومان,  - 

 .1999مصطفي العبادى, مصر مم اتساندر اتكبر الي الفتح العربي,   - 

 
العصريم البطلمي والروماني في محمد السيد محمد عبد ال ني, جوانب مم الحياة في مصر في  -

 .2001موم الوثائق البردية., 

 
 2002عزت زكي حامد قادوس,  ثار مصر في العصريم البطلمي والروماني, 

 م.2000عزت زكي حامد قادوس,  ثار اتساندرية الاديمة,  -

 
Hölbl G., Altägypten im Römischen Reich, Der römische Pharao und seine 

Tempel, vol. I, Mainz am Rhein 2000 

 

 McGing, Brian 2019. Egypt's specificity and impact on 

Hellenistic history. In Vandorpe, Katelijn (ed.), A companion to Greco-

Roman and late antique Egypt, 565-572. Chichester: John Wiley & 

Sons. 

 Bąkowska-Czerner, Grażyna and Rafał Czerner (eds) 2019. Greco-

Roman cities at the crossroads of cultures: the 20th 

anniversary of Polish-Egyptian Conservation Mission Marina El-

Alamein. Archaeopress Archaeology. Oxford: Archaeopress. 
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 Eissa, Rabee and Ahmed Kh. Safina 2019. The inscriptions of the 

newly discovered temple of Ptolemy II at Gebel el-Nour. Studien zur 

Altägyptischen Kultur 48, 79-93. 

 

 د/احمد مالحوت  -أستاا المادة :  د/ محمد أحمد السيد 

 

 رئيز مملز الاسم العلمي : أ.د/ أيمم وزيري                                                              
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 مصفوفة مقرر تاريخ وآثار مصر فى

 العصور البطلمية والرومانية
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  تاريخ وآثار مصر فى العصور البطلمية والرومانيةمصفوفة مقرر: 

 السنة الثانية -دبلوم اآلثار المصرية 

 م2021-2020قسم اآلثار المصرية 

 الموضــوع

 نواتج التعلم المستهدفة

 المهارات الذهنية المعرفة والفهم
المهارات 

 المهنية

المهارات 

 العامة

أ

1 

أ

2 

أ

3 

أ

4 

أ

5 

أ

6 

أ

7 

ب

1 

ب

2 

ب

3 

ب

4 

ب

5 

ب

6 

ب

7 

ب

8 

ب

9 

ب

10 

ب

11 

ب

12 

ب

13 

ب

14 

ج

1 

ج

2 

ج

3 

د

1 

د

2 

د

3 

تعريف بالمقرر 

ومقدمة عامة 

عن العصر 

 الهللينستى

√ √      √ √ √              √ √ √  

تاريخ العالقات 

بين مصر وبالد 

اليونان 

والمتغيرات 

السياسية 

والعسكرية فى 

منطقة الشرق 

√ √      √ √ √              √ √ √ √ 
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وبالد اليونان 

قبيل الغزو 

 المقدونى لمصر

سقوط مصر فى 

قبضة األسكندر 

 المقدونى

√ √ √     √ √ √              √ √  √ 

 -مؤتمر بابل

تأسيس الدولة 

 البطلمية

√ √ √       √ √ √            √ √ √  

 √  √ √            √ √ √       √ √  بطلميوس األول

عصر القوة 

 للدولة البطلمية
 √ √ √      √ √ √ √           √ √ √ √ 

بطلميوس 

 –الثانى 

بطلميوس 

 الثالث

 √ √       √ √ √ √           √ √ √  

بطلميوس 

معركة  -الرابع

ق.م 217رفح 

 ونتائجها

√ √ √       √ √ √ √ √          √ √ √ √ 

انهيار الدولة 

 -البطلمية
√ √ √ √      √ √ √ √ √          √ √ √  
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بطلميوس 

 الخامس

بطلميوس 

 -السادس

بطلميوس 

 الثامن

√ √ √       √ √ √ √ √          √ √ √ √ 

كليوباترا 

موقعة  -السابعة

أكتيوم البحرية 

ق.م 31

 ونتائجها

√ √ √ √      √ √ √ √ √ √         √ √ √  

مظاهر العالقات 

بين مصر 

والدولة 

الرومانية قبيل 

الغزو 

 -المقدونى

مقدمات الغزو 

 الرومان لمصر

√ √ √ √      √ √ √ √ √ √         √ √ √ √ 

مصر والية 

 -رومانية

اإلمبراطور 

√ √ √ √      √ √ √ √ √ √         √  √ √ 
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أغسطس وأهم 

 أعماله

عصر األسرة 

 اليوليوكالودية

)األباطرة 

 -تيبريوس

 كاليجوال(

√ √ √ √       √ √ √ √          √   √ 

عصر األسرة 

اليوليوكالودية 

-)كالوديوس

 نيرون(

 √ √ √       √ √ √ √          √ √ √  

عام األباطرة 

 األربعة

)األباطرى 

 -أوتو -جالبا

 -فيتيللوس

 فسبسيان(

√ √ √ √       √ √ √ √          √ √ √ √ 

عصر األسرة 

 الفالفية

)األباطرة 

 -فسبسيان

 -تيتوس

√ √ √ √       √ √ √ √          √ √ √  
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 دوميتيان(

عصر األسرة 

 األنطونية

 -)األباطرة نيرفا

 -تراجان

 هادريان(

 √ √ √       √ √ √ √          √ √ √ √ 

عصر األسرة 

 األنطونية

)أنطونيوس 

 -بيوس

ماركوس 

 -أوريليوس

 كومودس(

√ √         √ √ √ √          √ √ √ √ 

عصر األسرة 

 السيفيرية

)األباطرة 

سبتميوس 

 -سفيروس

 كاركال( -جيتا

وحتى عصر 

 دقلديانوس

 √ √ √       √ √ √ √          √ √ √  

 √ √ √ √        √  √ √ √ √       √ √  األوضاع 
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السياسية و 

اإلجتماعية و 

الدينية فى مصر 

خالل العصرين 

البطلمى 

 والرومانى

آثار مصر فى 

العصرين 

البطلمى 

والرومانى)عما

ئر وفنون مدنية 

 وجنائزية(

    √  √          √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ 

آثار مصر فى 

العصرين 

البطلمى 

والرومانى)عما

ئر وفنون مدنية 

 وجنائزية(

    √  √          √ √ √ √  √ √ √ √ √  

آثار مصر فى 

العصرين 

البطلمى 

والرومانى)عما

    √  √          √ √ √ √  √ √ √  √ √ 
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ئر وفنون مدنية 

 وجنائزية(

االضافات 

اليونانية 

والرومانية بمعد 

 األقصر

     √ √          √ √ √   √ √ √ √ √  

 √ √ √ √ √ √   √ √ √          √ √      معبد ادفو

 √ √  √ √ √   √ √ √          √ √      معبد دندرة

 √ √  √ √ √   √ √ √          √ √      معبد دندرة

معبد  -معبد اسنا

 كوم امبو
      √ √          √ √ √   √ √ √  √ 

معبد  -معبد اسنا

 كوم امبو
      √ √          √ √ √   √ √ √  √ 

 

 استاا المادة : د/ محمد أحمد السيد            

 د/ أحمد مالحوت 

 رئيز الاسم العلمي : أ.د/ أيمم عبد الفتاح وزيرى                                                                                                                     
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 فنون زخرفية قديمة وقبطية :توصيف مقرر -7

 اآلثار المصرية الفرقة الثانيةدبلوم 

م2020/2021العام الجامعى   
 

 البيانات األساسية المقرر -1

 فنون زخرفية قديمة وقبطية اسم المقرر :

 اآلثار المصرية التخصص : 

  عدد الساعات الدراسية :                  

البرنامج أو البرامج التى يقدم 

 من خاللها المقرر
 المصريةاآلثار 

 

 هدف المقرر : -2

Aim of Course 

 

 

 يهدف هذا المقرر إلى:

يهدف المارر الي إكساب الطالب المعارف والمهارات المتعلاة بـ دراسة 

الفنون الص رى في مصر الاديمة حتي نهاية عصر الدولة الحديثة ما التطور 

باإلمافة الي الفنون الفني والديني لها.وتعرف الطالب علي نمااج لتلك الفنون 

 اياونات(. -لوحات – )كنائز والعمائر  الابطية

      Intended Learning Outcomes النواتج التعليمية المستهدفة مم تدريز المارر: -3

المعلومات  -أ

 والمفاهيم:

Knowledge and 

Understanding 

 يكون الطالب قادراً علي :

الدينية و ا جتماعية المؤثرة في سمات وخصائص العوامل  علي يتعرف 1أ/

 تطور الفنون الص رى المختلفة.

يتعرف علي أنواع وطرز الفنون الص رى المختلفة وتصنيفاتها عبر  2أ/

 العصور.

يلكر التصنيفات المختلفة تنواع الحلي والفنون الص رى المختلفة عبر  3أ/

 العصور وال رض الفني والم زى الديني لها .

ق بيم السمات الفنية لألختام في مصر الاديمة ومثيلتها في يفهم الفرو 4أ/

 الحضارات المعاصرة كالعراق الاديم.

  الابطية . والفنون نمااج للعمائر يتعرف علي 5أ/

2 
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  Course contentمحتوى المارر:   -4

 أسبوع الموموع

 اتول مصطلح الفنون الص رى (1

المهارات  -ب

 الذهنية :

Intellectual 

skills 

 

 

 

 يكون الطالب قادرأ علي أن:

 ياارن بيم أنواع الفنون الص رى عبر العصور. 1ب/

 يستنبط د لة الم زى الديني للمعران.  2ب/

يُحلل سمات وخصائص العلمات الهيروغليفية للتمائم المختلفة ما التحليل  3ب/

 الفني والديني لها.

 يُمي ِّز بيم أنواع اتختام والمعاريم وكللك الحلي. 4ب/

 يستنتج الد ئل العلمية لمحاولة تأريخ الاطعة الفنية محل الدراسة. 5ب/

 بيم أنماط تخطيط الانيسة .  ياارن 6ب/

المهارات  -جـ

المهنية الخاصة 

 بالمقرر :

Professional 

and 

Practical 

Skills 

 يكون الطالب قادراً علي أن :

 يارأ ُمسميات التمائم واتختام والمعاريم وكللك الحلي.  1ج/

يصف سمات وخصائص الاطا الفنية الص رى عبر العصور مم خلل  2ج/

 النصوص والمناظر المسملة عليها .

 ياُلخص الفروق البينية للاطا الفنية الص رى . 3ج/

 يمارس العمل في المواقا اتثرية الفرعونية. 4ج/

المهارات  -د

 العامة:

General 

Skills 

 

 

 يكون الطالب قادراً علي أن:

 يستخدم وسائل التانولوجيا الحديثة في توثيق وتأريخ الفنون الص رى .  1د/

 يعمل بافامة ممم فريق العمل المماعي . 2د/

 يتواصل بالاٍل فعاٍل ما المعنييم بالفنون الص رى المصرية الاديمة.  3د/

 يُلم بمهارات التنمية المعرفية الخاصة بالفنون الص رى المصرية الاديمة.  4د/

ياتسب مهارات إدارة الحوار الفعَّال فيما يخص مفاليم الفنون الص رى  5د/

  المصرية الاديمة.
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 الثاني الحلي : ال رض مم الحلي  (2

 الثالث المواد المستخدمة في صناعة الحلي (3

 الرابا الرمزية الدينية  لوان الحلي  (4

 الخامز تصنيف الحلي مم الناحية الفنية (5

 السادس الالعر المستعار( –)اغطية الرأس للعامة حلي الرأس  (6

 السابا حلي اتان ) اتقراط( (7

 الثامم الخواتم( –الخلخيل  –حلي اتطراف ) اتساور  (8

 التاسا  حلي الخصر  (9

 العاشر حلي الرقبة ) الالئد والعاود( (10

 الحادى عالر نمااج مم الحلي. (11

حاملي اتختام اتختام والااب  –اتختام : مالية اتختام  (12

أنواع اتختام)الختم اتسطواني  –في الل ة المصرية الاديمة 

 الختم او المزم اتعلي المدبب.( –

 الثاني عالر

 –المواد التي صنعت منها اتختام  –أصل اتختام  (13

 إستخدامات اتختام

 الثالث عالر

 الرابا عالر نمااج مم اتختام علي مر العصور..  (14

 الخامز عالر بالمعران المعران : التعريف  (15

 السادس عالر اتلمية الدينية للمعران  (16

 –أنواع المعاريم في النصوص المصرية الاديمة ) كختم  (17

 جعران الالب ( –المعران التلكارى  –كتميمة 

 السابا عالر

 الثامم عالر طرياة تأريخ المعران (18

 التاسا عالر نمااج للمعاريم علي مر العصور. (19

مسميات التمائم في الل ة  -التميمةالتمائم : تعريف  (20

 المصرية

 العالرون

 الحادى والعالرون بداية ظهور التمائم وتطورلا. (21
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 الثاني والعالرون نواع التمائم أ (22

 الثالث والعالرون  التيمان الملاية. (23

 الرابا والعالرون اتوشابتي (24

وسادة  -مساند الرأس : تعريف وتاريخ مساند الرأس  (25

 الرأس

 والعالرونالخامز 

 السادس والعالرون  تخطيط ا ديرة والانائز في مصر (26

السابا والعالرون+ الثامم  الفم الابطي (27

 والعالرون

 التاسا والعالرون+الثلثون اياونات(.  –نمااج للفنون الابطية ) لوحات  (28

 

 أساليب التعليم والتعلم -5

 

 

 

   )المحامرة النظرية )منصات إلاترونية 

    المناقالة في المحامرات 

 عروض تفاعلية 

  استخدام الماتبة الرقمية والتدرب علي كيفية الحصول علي

 المعلومات المناظرة والمفيدة والتي تخدم محتوي المارر.

 التعليم التعاوني 

 التعلم اللاتي 

 .تعليم ا قران 

 .التعليم المتمايز للطلب 

 تاليفات بحثية 

أساليب التعليم والتعلم  -6

للطالب ذوى القدرات 

 المحدودة

 .تعليم ا قران 

 التعليم المتمايز للطلب 

 التعلم اللاتي 

 تقويم الطـــالب :   -7

 األساليب المستخدمة -ذ

 

 تاارير وابحال مص رة.  .3

 إمتحان تحريري نهائي  .4

 التوقيت -ر

 
 األسبوع الطريقة م
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1 

إمتحان تحريري 

 نهائي
  خر العام

 
 توزيع الدرجات -جـ

 

 

 

عامإمتحان نهاية ال د رجة 20   

% 100 المجموع  

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 .1999رندل كلرك, الرمز وا سطورة في مصر الاديمة, الاالرة  

 .2000سيرج سونرون واخرون , معمم الحضارة المصرية الاديمة, الاالرة  

 .2000الاديمة. الاالرة مانفرد لوركر, معمم المعبودات والرموز في مصر  

 .2007ريتالارد ويلانسون, قرامة الفم المصرى الاديم , الاالرة  -1 

 .2004روبير جاك تيبو. موسوعة ا ساطير والرموز الفرعونية, الاالرة  

 
 Mendoza, Barbara 2017. Artifacts from ancient Egypt. Daily life 

through artifacts. Santa Barbara, CA; Denver, CO: Greenwood. 

 

 

 استاا المادة : أ.د/ أيمم عبد الفتاح وزيرى    د/ حنان ربيا

 رئيز مملز الاسم العلمي : أ.د/أيمم وزيري                                                    
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 فنون زخرفيةمصفوفة مقرر 

 قديمة وقبطية 
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 م2021-2020 -قسم اآلثار المصرية -السنة الثانية -دبلوم اآلثار المصرية -مصفوفة مقرر: فنون زخرفية قديمة وقبطية

 

 الموضــوع

 نواتج التعلم المستهدفة

 العامةالمهارات  المهارات المهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 5د 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 6ب 5ب 4ب 3ب 2ب 1ب 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ

 √ √  √ √   √    √  √     √ √ مصطلح الفنون الصغرى

   √ √ √  √ √    √ √  √   √ √ √ الحلى : الغرض من الحلى

 √   √ √ √ √ √    √ √  √   √ √  المواد المستخدمة فى صناعة الحلى

 √ √   √ √ √     √ √  √    √ √ اللوان الحلىالرمزية الدينية 

  √ √  √ √ √       √ √   √ √  تصنيف الحلى من الناحية الفنية

 –حلى الرأس )اغطية الرأس للعامة 

 الشعر المستعار(
√ √ √   √  √ √   √ √   √ √ √   

 √ √     √ √   √ √   √   √ √  حلى األذن ) األقراط(

 –الخالخيل  – حلى األطراف ) األساور

 الخواتم(
√ √ √   √   √ √   √ √ √ √   √ √ 

 √ √   √ √ √ √   √ √   √   √ √ √ حلى الخصر

 √ √   √ √ √ √ √   √ √  √    √ √ حلى الرقبة ) القالئد والعقود(

  √ √  √  √ √    √  √ √    √ √ نماذج من الحلى.

األختام  –األختام : ماهية األختام 

والقاب حاملى األختام فى اللغة 

أنواع األختام)الختم  –المصرية القديمة 

الختم ذو الجزء األعلى  –األسطوانى 

 √  √  √   √ √  √ √ √  √ √  √ √ 
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 المدبب.(

المواد التى صنعت منها  –أصل األختام 

 إستخدامات األختام –األختام 
 √  √  √   √ √  √ √ √  √ √  √ √ 

 √ √  √ √  √ √ √  √ √   √  √  √  نماذج من األختام على مر العصور..

 √ √ √    √ √ √   √  √ √    √ √ الجعران : التعريف بالجعران

 √ √     √    √   √    √   األهمية الدينية للجعران

أنواع الجعارين في النصوص المصرية 

الجعران  –كتميمة  –القديمة ) كختم 

 جعران القلب ( –التذكارى 

√ √    √ √  √   √ √ √    √ √ √ 

 √ √   √      √ √       √  طريقة تأريخ الجعران

 √ √   √ √ √ √    √      √ √  نماذج للجعارين على مر العصور.

مسميات  -التمائم : تعريف التميمة

 التمائم في اللغة المصرية
 √ √   √  √    √ √   √ √    

 √ √     √ √   √  √  √    √ √ بداية ظهور التمائم وتطورها.

    √ √   √ √    √  √   √ √  نواع التمائمأ

  √ √   √ √ √   √   √     √ √ التيجان الملكية.

 √ √   √ √ √ √   √    √    √ √ األوشابتى

مساند الرأس : تعريف وتاريخ مساند 

 وسادة الرأس -الرأس 
√ √ √   √    √   √ √  √ √ √   

 √   √  √    √      √    √ تخطيط االديرة والكنائس في مصر

 √   √  √     √    √ √   √ √ الفن القبطى
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 √   √  √     √    √ √   √ √ الفن القبطى

 –نماذج للفنون القبطية ) لوحات 

 ايقونات(.
√ √ √  √ √    √   √ √ √ √  √ √  

 –لوحات نماذج للفنون القبطية ) 

 ايقونات(.
√ √ √  √ √    √   √ √ √ √  √ √  

 

 استاا المادة : أ.د/ أيمم عبد الفتاح وزيرى 

 د/ حنان ربيا   

 رئيز الاسم العلمي : أ.د/ أيمم عبد الفتاح وزيرى                                                                                              
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 )أعمال سنة (دريب وبحث ت :توصيف مقرر -8

 دبلوم اآلثار المصرية الفرقة الثانية

م 2020/2021العام الجامعى   

 البيانات األساسية المقرر -1

 )أعمال سنة (دريب وبحث ت اسم المقرر :

 اآلثار المصرية التخصص : 

  عدد الساعات الدراسية :                                         

البرنامج أو البرامج التى 

 يقدم من خاللها المقرر
 اآلثار المصرية

 

 لدف المارر : -2

Aim of Course 

 

 

 يهدف هذا المقرر إلى:

تطبيدق يهدف المارر الدي إكسداب الطالدب المعدارف والمهدارات المتعلادة بدـ 

فددي ممددال  أساسدديات ومنهميددات البحددث العلمددي واسددتخدام أدواتدده المختلفددة 

بددداكورة التددداريخ المصدددري الادددديم حتدددي  ثدددار وتددداريخ مصدددر الادددديم مندددل 

العصريم اليوناني والروماني. وإتادان نطداق مناسدب مدم المهدارات المهنيدة 

 المتخصصة بما يخدم ممارسته المهنية في اات التخصص.

      Intended Learning Outcomes التعليمية المستهدفة مم تدريز المارر: النواتج -3

المعلومات  -أ

 والمفاهيم:

Knowledge and 

Understanding 

 يكون الطالب قادراً علي :

يفسر النظريات واتساسيات المتعلاة في ممال  ثار وتاريخ مصر الاديم  1أ/

العصريم اليوناني والروماني، وكلا منل باكورة التاريخ المصري الاديم حتي 

 في المما ت اات العلقة.

يومح التطورات العلمية في ممال  ثار وتاريخ مصر الاديم منل باكورة  2أ/

 التاريخ المصري الاديم حتي العصريم اليوناني والروماني.

يبيم المبادئ اتخلقية والاانونية للممارسة المهنية في ممال  ثار وتاريخ  3أ/

صر الاديم منل باكورة التاريخ المصري الاديم حتي العصريم اليوناني م

2 
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 والروماني.

يتعرف مبادئ وأساسيات المودة في الممارسة المهنية في ممال  ثار  4أ/

وتاريخ مصر الاديم منل باكورة التاريخ المصري الاديم حتي العصريم 

 اليوناني والروماني. 

العلمي في ممال  ثار وتاريخ مصر  يلكر أساسيات وأخلقيات البحث 5أ/

  الاديم منل باكورة التاريخ المصري الاديم حتي العصريم اليوناني والروماني.

 

المهارات  -ب

 الذهنية :

Intellectual 

skills 

 

 

 

 يكون الطالب قادرأ علي أن:

يحلل المعلومات في ممال  ثار وتاريخ مصر الاديم منل باكورة التاريخ  1ب/

 الاديم حتي العصريم اليوناني والروماني.، والاياس عليها لحل المالاكل.المصري 

يحل المالاكل المتخصصة ما عدم توافر بعض المعطيات في ممال  ثار  2ب/

وتاريخ مصر الاديم منل باكورة التاريخ المصري الاديم حتي العصريم اليوناني 

 والروماني.

المهنية في ممال  ثار وتاريخ  يربط بيم المعارف المختلفة لحل المالاكل  3ب/

 مصر الاديم منل باكورة التاريخ المصري الاديم حتي العصريم اليوناني والروماني.

يحل مالالة بحثية علمية منهمية حول مالالة بحثية في ممال  ثار وتاريخ   4ب/

 مصر الاديم منل باكورة التاريخ المصري الاديم حتي العصريم اليوناني والروماني.

ايم المخاطر في الممارسات المهنية في ممال  ثار وتاريخ مصر الاديم منل ي 5ب/

 باكورة التاريخ المصري الاديم حتي العصريم اليوناني والروماني.

يخطط لتطوير اتدام في ممال  ثار وتاريخ مصر الاديم منل باكورة التاريخ  6ب/

 المصري الاديم حتي العصريم اليوناني والروماني. 

المهارات  -جـ

المهنية 

الخاصة 

 بالمقرر :

Professional 

and 

Practical 

Skills 

 يكون الطالب قادراً علي أن :

يطبق المهارات المهنية اتساسية والحديثة في ممال  ثار وتاريخ مصر الاديم  1جـ/

 منل باكورة التاريخ المصري الاديم حتي العصريم اليوناني والروماني.

هنًيا في  ثار وتاريخ مصر الاديم منل باكورة التاريخ المصري ياتب تاريًرا م 2جـ/

 الاديم حتي العصريم اليوناني والروماني.

يايم الطرق واتدوات الاائمة في ممال  ثار وتاريخ مصر الاديم منل باكورة   3جـ/

 التاريخ المصري الاديم حتي العصريم اليوناني والروماني.

ممال  ثار وتاريخ مصر الاديم منل باكورة التاريخ  يايم التاارير المهنية في 4جـ/

 المصري الاديم حتي العصريم اليوناني والروماني.
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  Course contentمحتوى المقرر:   -4

 الموموع 
 ا سبوع

 تعريف البحث العلمي وألدافه .
 ا ول

 الثاني  لمي .الماومات البحث االع

.يمالفم المصري الادالعلمية في ممال أنواع البحول   
 الثالث

العلمي  الصعوبات التي تواجه الباحثيم في ممال البحث

. 

 الرابا

.يمالفم المصري الادمنالج وطرق البحث العلمي في   
 الخامز

ممال  كتابة البحول والدراسات العلمية المتخصصة في

، ) اختيار موموع البحث ( .الفم المصري الاديم   

 السادس

ممال  كتابة البحول والدراسات العلمية المتخصصة في

لميد .، ) مواصفات وأنواع العنوان االفم المصري الاديم

. ) 

 السابا

المهارات  -د

 العامة:

General 

Skills 

 

 

 يكون الطالب قادراً علي أن:

 يستخدم وسائل التانولوجيا الحديثة المرتبطة بممارسات المهنة. 1د/

 المماعي .يعمل بافامة ممم فريق العمل  2د/

 يتواصل بالاٍل فعاٍل ما اآلخريم .  3د/

 يُلم بمهارات التنمية المعرفية المتعددة. 4د/

 ياتسب مهارات إدارة الحوار  والتواصل . 5د/

 يستخدم تانولوجيا المعلومات بما يخدم الممارسة المهنية . 6د/

 يايم ااته ويحدد احتياجاته التعليمية الالخصية. 7د/

 ادر المختلفة للحصول علي المعلومات والمعارف .يستخدم المص 8د/

 يتعلم تعلًما ااتيًا مستمًرا. 9د/
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ممال  كتابة البحول والدراسات العلمية المتخصصة في

. ، ) وما خطة البحث ( .الفم المصري الاديم  

 الثامم

ممال  كتابة البحول والدراسات العلمية المتخصصة في

، ) جما المادة العلمية مم  الفم المصري الاديم

 المصادر ( .

 التاسا

ممال  كتابة البحول والدراسات العلمية المتخصصة في

جا ،) جما المادة العلمية مم المرا الفم المصري الاديم

. ) 

 العاشر

ممال  كتابة البحول والدراسات العلمية المتخصصة في

،) المسح اتثري والدراسة  الفم المصري الاديم

 الميدانية ( .

 الحادي عالر

ممال  كتابة البحول والدراسات العلمية المتخصصة في

بالناد  . ، ) التعامل ما المادة العلميةالفم المصري الاديم

 إيمابا وسلبا ( .

 الثاني عالر

ممال  كتابة البحول والدراسات العلمية المتخصصة في

( . ، ) مفهوم ا قتباس ، اإلحالة الفم المصري الاديم  

 الثالث عالر

ممال  راسات العلمية المتخصصة فيكتابة البحول والد

، ) التوثيق ( .الفم المصري الاديم   

 الرابا عالر

ممال  كتابة البحول والدراسات العلمية المتخصصة في

، ) الببلوغرافيا ( . الفم المصري الاديم  

 الخامز عالر

ممال  كتابة البحول والدراسات العلمية المتخصصة في

. ، ) التصوير الفوت رافي ( الفم المصري الاديم  

 السادس عالر

ممال  كتابة البحول والدراسات العلمية المتخصصة في

، ) إعداد كتالوج اتشاال  الفم المصري الاديم

 واللوحات ( .

 السابا عالر

ممال  راسات العلمية المتخصصة فيكتابة البحول والد

. ، ) إعداد الملحق ( .الفم المصري الاديم   

 الثامم عالر

م الفالنالر العلمي والدوريات المتخصصة في ممال 

.المصري الاديم  
 التاسا عالر     
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 العالرون برنامج البليمرزم 

 الحادي والعالرون  مواصفات الدوريات العلمية المتخصصة .

 الثاني والعالرون استخدام قاعدة البيانات الدولية .

 الثالث والعالرون قواعد تحايم المملت العلمية .

ابة استخدام الحاسب اآللي والوسائل الحديثة في كت

 اتبحال العلمية 
 الرابا والعالرون

منهج البحث اتثري .العلوم المساعدة في   الخامز والعالرون 

 السادس والعالرون إعداد سيمينار ما قبل المناقالة .

 إجرامات المناقالة وما بعدلا .
امم السابا والعالرون و الث

 والعالرون

حول .المالاركة في المؤتمرات العلمية وكيفية إلاام الب  
التاسا والعالرون 

 والثلثون
 

 أساليب التعليم والتعلم -5

 

 

 

 )المحامرة النظرية   )منصات إلاترونية 

    التدريب العملي المعملي 

 التدريب الميداني 

    المناقالة في المحامرات 

  استخدام الماتبة الرقمية والتدرب علي كيفية الحصول علي

 المعلومات المناظرة والمفيدة والتي تخدم محتوي المارر.

 التعليم التعاوني 

 التعلم اللاتي 

  ا قران.تعليم 

 التعليم الهميم 

أساليب التعليم والتعلم  -6

للطالب ذوى القدرات 

 المحدودة

 .تعليم ا قران 

 التعليم المتمايز للطلب 

 .التعليم اللاتي 

 تقويم الطـــالب :   -7
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 األساليب المستخدمة -و

 

 تاارير وابحال مص رة.  .1

  عمل بحث .2

 التوقيت -ي

 

 

 األسبوع الطريقة م

العام خر  عمل بحث 1  

 

 توزيع الدرجات -جـ

 

 

 

د رجة 20 عمل بحث  

% 100 المجموع  

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 م.2009، الاالرة، 1اثار وحضارة مصر الاديمة ، ج عبد الحليم نور الديم: 

 م .2009، الاالرة ، 2اثار وحضارة مصر الاديمة، ج  عبد الحليم نور الديم: 

 م 1988محمد أنور شاري : العمارة في مصر الاديمة، الاالرة ،  

 ا.د/ايمم وزيرى     د/ محمد احمد السيد استاا المادة :

د/ الهام حسيم          د/ مروي محمد سيد                    

رئيز الاسم العلمي : أ.د/ أيمم عبد الفتاح وزيرى                                
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 دريب وبحث تمصفوفة مقرر 

 )أعمال سنة (
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 م2021-2020 -قسم اآلثار المصرية -السنة الثانية -دبلوم اآلثار المصرية -)أعمال سنة (دريب وبحث مصفوفة مقرر: ت

 الموضــوع

 نواتج التعلم المستهدفة

 المهارات العامة المهنيةالمهارات  المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 9د 8د 7د 6د 5د 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 6ب 5ب 4ب 3ب 2ب 1ب 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ
     √ √     √  √    √  √    √ √ . تعريف البحث العلمي وأهدافه

    √    √ √   √ √   √   √  √ √ √   . مقومات البحث االعشلمي
 أنواع البحوث العلمية في مجال الفن

 .المصري القديم
√ √   √  √ √ √   √ √ √       √  √ √ 

ي الصعوبات التي تواجه الباحثين ف
 . مجال البحث العلمي

√ √ √   √ √  √    √  √ √  √     √  

 مناهج وطرق البحث العلمي في الفن
  √     √  √   √ √ √  √ √    √ √ √  .المصري القديم

كتابة البحوث والدراسات العلمية 
 المتخصصة في مجال  الفن المصري

 . القديم، ) اختيار موضوع البحث (
√   √ √ √   √  √ √  √ √ √     √    

كتابة البحوث والدراسات العلمية 
 المتخصصة في مجال الفن المصري
القديم.، ) مواصفات وأنواع العنوان 

 . الجيد (

  √ √ √ √ √ √     √ √  √ √  √   √   

والدراسات العلمية كتابة البحوث 
 المتخصصة في مجال الفن المصري

 . القديم. ، ) وضع خطة البحث (
√ √   √   √ √  √ √ √  √      √ √ √ √ 

كتابة البحوث والدراسات العلمية 
 المتخصصة في مجال الفن المصري

√ √   √ √  √ √   √ √ √  √ √ √     √ √ 
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القديم ، ) جمع المادة العلمية من 
 . المصادر (

كتابة البحوث والدراسات العلمية 
 المتخصصة في مجال الفن المصري

ع القديم ،) جمع المادة العلمية من المراج
) . 

 √   √  √ √ √   √ √   √    √ √ √   

كتابة البحوث والدراسات العلمية 
 المتخصصة في مجال الفن المصري

القديم ،) المسح األثري والدراسة 
 . الميدانية (

 

√ √ 

 √ 

√ √ √ 

   √  √ √ √ √  √      

كتابة البحوث والدراسات العلمية 
 المتخصصة في مجال الفن المصري
القديم. ، ) التعامل مع المادة العلمية 

 . بالنقد إيجابا وسلبا (

 √  

√ √ 

 √  √  √ √ √  √      

√ √ √ √ 

كتابة البحوث والدراسات العلمية 
 المتخصصة في مجال الفن المصري

، ) مفهوم االقتباس ، اإلحالة ( القديم  . 
√ √   √ 

√ √ √ 
   

√ √ √ 
  √  √  √    

كتابة البحوث والدراسات العلمية 
 المتخصصة في مجال  الفن المصري

 . القديم، ) التوثيق (

√ √ 
 √  

√ √ 
  

√ √ √ √ √ 
    √   √  √ 

كتابة البحوث والدراسات العلمية 
 المتخصصة في مجال الفن المصري

 . القديم ، ) الببلوغرافيا (
 

√ √ 
 √  

√ √ √ 
  

√ √ 
 √ √  √   √    

كتابة البحوث والدراسات العلمية 
 المتخصصة في مجال الفن المصري

 . القديم ، ) التصوير الفوتغرافي (
 

√ √ 
 √  

√ √ √ 
  

√ √ 
 √   √   √   √ 
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كتابة البحوث والدراسات العلمية 
 المتخصصة في مجال الفن المصري

القديم ، ) إعداد كتالوج األشكال 
 . واللوحات (

√ √ √ 

   

√ √ √ 

  

√ √ 

   √   √   √  

كتابة البحوث والدراسات العلمية 
 المتخصصة في مجال  الفن المصري

 . القديم. ، ) إعداد المالحق (
  

√ √ √ √ √ √ 
  √ 

√ √ 
 √ √   √   √ √  

ة النشر العلمي والدوريات المتخصص
المصري القديمفي مجال الفن  .  √  √ √ √ √  √    √ √ √   √   √   √ 

  √   √   √   √ √  √    √ √ √   √ √  برنامج البليجرزم
مواصفات الدوريات العلمية 

 √   √   √   √ √  √    √ √ √ √   √ √ . المتخصصة

   √   √   √  √ √ √  √ √   √ √ √   √ . استخدام قاعدة البيانات الدولية
تحكيم المجالت العلميةقواعد   . √ √  √    √ √   √ √   √    √   √ √ 

ديثة استخدام الحاسب اآللي والوسائل الح
  في كتابة األبحاث العلمية

√ √  √  √ √  √   √ √ √   √ √    √   

ريالعلوم المساعدة في منهج البحث األث  
. √ √   √ √ √ √    √  √ √   √   √   √ 

قبل المناقشةإعداد سيمينار ما   . √   √ √ √   √ √  √ √ √  √   √   √   
   √    √ √   √ √ √   √  √ √  √  √ √ . إجراءات المناقشة وما بعدها

فية المشاركة في المؤتمرات العلمية وكي
 . إلقاء البحوث

√ √  √  √ √  √   √ √ √   √ √    √   

 √   √   √   √ √ √  √   √ √    √ √  . تعريف البحث العلمي وأهدافه
 √   √   √   √ √ √  √   √ √    √ √   . مقومات البحث االعشلمي
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 ا.د/ايمم وزيرى     د/ محمد احمد السيد استاا المادة :

 د/ الهام حسيم          د/ مروي محمد سيد                                       

 رئيز الاسم العلمي : أ.د/ أيمم عبد الفتاح وزيرى         
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 بــرنامج الماجستيـر
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 توصيف برنامج اآلثار ماجستير اآلثار المصرية

 م(2021/ 2020)عــام 

 معلومات أساسية:  -أ

 االثار المصرية اسم البرنامج: ماجستير -1

 )أحادي( طبيعة البرنامج: -2

 م2012/   8/  16    تاريخ إقرار البرنامج:القسم المسئول عن البرنامج: اآلثار المصرية        

 4245قرار وزارى رقم                                                                

 معلومات متخصصة:  -ب

 األهداف العامة للبرنامج:  -1

 يهدف  برنامج الماجستير في االثار المصرية الى اكساب الطالب القدرة على:

إجادة تطبيق أساسيات ومنهجيات البحث العلمي واستخدام أدواته المختلفة في مجال  1-1

 االثار المصرية.

والمجاالت ذات تطبيق المنهج التحليلي والناقد للمعارف في مجال اآلثار المصرية،  1-2

 العالقة.

 إتقان المهارات المهنية العامة والُمتخصصة في مجال اآلثار المصرية. 1-3

 إظهار الوعي بالمشاكل الجارية والرؤى الحديثة في مجال اآلثار المصرية. 1-4

 تحديد المشكالت المهنية الخاصة بمجال اآلثار المصرية، وإيجاد حلول لها. 1-5

 ية المناسبة بما يخدم ممارسته المهنية في ذات المجال.إجادة استخدام الوسائل التكنولوج 1-6

 التواصل بفاعلية والقدرة على قيادة فرق العمل الميداني في مجال اآلثار المصرية. 1-7

القدرة على اتخاذ القرارات في مجال الحفاظ على اآلثار المصرية وتطوير المناطق  1-8

 األثرية لتنمية السياحة.

 عظم االستفادة منها والحفاظ عليها..توظيف الموارد المتاحة بما يُ  1-9

تنمية الوعي بدوره في خـدمة المجتمع والحفاظ على البيئة في ضوء المتغيرات العالمية  1-10

 واإلقليمية.

 االلتزام بالنزاهة والمصداقية وااللتزام وبقواعد المهنة. 1-11

 المستمر.تنمية المهارات الذاتية أكاديميًا ومهنًيا، والقدرة على التعليم والتعلم  1-12
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 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج:  -2

 : المعرفة والفهم:2/1

 بانتهاء دراسة الماجستير في االثار المصرية يجب أن يكون الخريج قادًرا على أن:

 يُعرف النظريات األساسية في مجال االثار المصرية.  2-1-1

 على البيئة. يشرح التأثيرات المتبادلة بين الممارسة المهنية وانعكاسها  2-1-2

 .المصريةيتعرف على التطورات العلمية الحديثة في مجال اآلثار   2-1-3

 يُحــدد المبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المهنية في مجال اآلثار المصرية.  2-1-4

 يتعرف على مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال اآلثار المصرية.  2-1-5

وأخالقيات البحث العلمي وأدواته المختلفة، وتطبيقاتها يتعرف على أساسيات ومنهجيات   2-1-6

 على اآلثار المصرية.

 القدرات الذهنية: 2/2

 بانتهاء دراسة الماجستير في االثار المصرية، يجب أن يكون الخريج قادًرا على أن:

 يحلل المعلومات في مجال االثار المصرية.  2-2-1

 يحل المشاكل المتخصصة استنادًا على المعطيات المتاحة.  2-2-2

 يربط بين المعارف المختلفة لحل المشاكل المهنية في مجال اآلثار المصرية. 2-2-3

 يُجرى دراسات علمية متخصصة في مجال اآلثارالمصرية. 2-2-4

 يُحــدد المخاطر في الممارسات المهنية في االثار المصرية . 2-2-5

 يُخطط لتطوير األداء في مجال اآلثار المصرية. 2-2-6

 يتخذ القرارت المهنية في مجال اآلثار المصرية. 2-2-7

 مهارات مهنية وعملية:  2/3

 بانتهاء دراسة الماجستير في االثار المصرية يجب أن يكون الخريج قادًرا على:  2-3-1

 مجال اآلثار المصرية.يطبق المهارات المهنية األساسية والحديثة في  2-3-2

 يكتب تقريًرا مهنيًا في مجال اآلثار المصرية. 2-3-3

 يقيم الطرق واألدوات القائمة في مجال اآلثار االمصرية. 2-3-4



 

 

 

 

جامعة الفيوم -كلية اآلثار  -وحدة ضمان الجودة   
 .Quality Assurance Unit, Faculty of Archaeology, Fayoum University 
arcqau@fayoum.edu.eg  -http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Qauarch 

63514رمز بريدي:  -مبنى كلية اآلثار  -العنوان البريدي: جامعة الفيوم   
0842110464فاكس :         0842110464تليفون:  

 195 

 مهارات عامة: 2/4

 بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في االثار المصرية يجب أن يكون الخريج قادًرا على: 

 يتواصل بفاعلية وكفاءة مع اآلخرين.  2-4-1

 يستخدم تكنولوجيا المعلومات بمهارة. 2-4-2

 يقيم نفسه ذاتيًا.  2-4-3

 يستخدم المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف بكفاءة. 2-4-4

 يضع قواعد ومؤشرات لتقييم أداء اآلخرين. 2-4-5

 اعلية. يعمل ضمن فريق العمل الجماعي بف 2-4-6

 يدير الوقت بكفاءة. 2-4-7

 يُعلم ذاته باستمرار.  2-4-8

 

 المعايير األكاديمية للبرنامج:  -3

يتبنى البرنامج معايير تم اشتقاقها من المعايير القياسية القومية للدراسات العليا الصادرة عن 

 م.2009الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بجمهورية مصر العربية لسنة 

 

 العالمات المرجعية:  ال يوجد -4

 هيكل ومكونات البرنامج:  -5

 مدة البرنامج: وفقـًا لالئحة الكلية للدراســات العليا. -أ

 هيكل البرنامج: ال ئحة قــديمة -ب

 إجمالي نظري عدد الساعات/ عدد الوحدات:

 %100 ساعة 12 مقررات علوم التخصص:

 نظام الساعات المعتمدة(: ال ينطبقمستويات البرنامج )في  -ج

 مقررات البرنامج: تمهيدي الماجستير -د

 

 ساعات معتمدة(12المواد اإلجبارية: )

 اسم المقرر رقم 
 عدد الساعات األسبوعية

 نظري

1 
 تاريخ مصر القديمة ومناهج بحث

 
2 

 2 اآلثار المصرية القديمة 2

 2 (هيروغليفى) لغة مصرية قديمة 3

 2 هيراطيقيةنصوص  4

 2 نصوص ديموطيقية أو قبطية 5

 2 تدريب وبحث ) أعمال سنة( 6
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 محتويات المقررات:  راجع توصيف المقررات -6

 

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج: - 7

يشترط لقيد الطالب  لدرجة الماجستير في اآلثار )اآلثار المصرية( أن يكون حاصالً  -

)اآلثار المصرية( بتقدير )جيد( على األقل من إحدى على   درجة الليسانس في اآلثار 

 الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها.

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج: -8 

يسمح للطالب بتأدية امتحان السنة التمهيدية للماجستير أربع مرات فقط في عامين  -

 متتاليين.

في نهاية السنة الجامعية، واألخرى في بداية تعقد االمتحانات مرتين في كل عام، أوالهما  -

 السنة التالية في الموعد الذي يحدده مجلس الكلية.

على   ٪70ال يعد الطالب ناجًحا إال إذا حصل في كل مقرر من مقررات الدراسة على  -

 األقل من مجموع درجات المقرر.

 الطالب الذي يرسب في مادة يؤدي االمتحان في جميع المواد.  -

امتحان تحريري فى أي مقرر من مقررات السنة التمهيدية للماجستير ثالث  مدة كل -

 ساعات.

يتقدم الطالب بعد نجاحه فى امتحان السنة التمهيدية للماجستير، وبعد الحصول على  -

بخطة مقترحة يتقدم درجة ( 450)بمجموع درجات في اللغة االنجليزية  Tofelشهادة 

ماجستير فيه، وتناقش الخطة مناقشة علنية فى حلقة الللبحث الذي يود إعداد رسالة 

( يحضرها أعضاء القسم المختص. وبعد اجتيازه حلقة المناقشة، يقر Seminarمناقشة )

بناء على موافقة مجلس موضوع البحث نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث 

فى مدة ال تقل عن  تهرسال المختص. ويعد الطالبس القسم لالكلية، وبعد أخذ رأى مج

سنة وال تزيد على خمس سنوات من تاريخ موافقة مجلس الكلية على التسجيل، ولمجلس 

الكلية اإلبقاء على التسجيل لمدة عام قابل للتجديد بناء على تقرير المشرف على الرسالة 

 وبعد أخذ رأى مجلس القسم .

شكيل لجنة الحكم على  قترح المشرف توتكون المناقشة فى رسالة الماجستير علنية.  -

الرسالة، ويعتمد التشكيل من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بعد أخذ 

رأى مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية. وتقوم اللجنة بمناقشة الطالب فى 

 خالل ستة أشهر من تاريخ موافقة مجلس الكلية.
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  طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج:  -9

 الطريقة
ما تقيسه من المخرجات التعليمية 

 المستهدفة

امتحان تحريري في نهاية العام الجامعي  -1

 لطالب السنة التمهيدية
 كل المخرجات التعليمية المستهدفة

 مادة أعمال السنة وبها بحثين -2
)جميع نواتج التعلم( المهارات الذهنية 

 والمهنية والعامة

تقرير سنوي يعده المشرفون على الرسالة  -1

 سنويا
 كل المخرجات التعليمية المستهدفة

 كل المخرجات التعليمية المستهدفة جلسة مناقشة علنية للرسالة -2

  طرق تقويم البرنامج: -10

 العينة الوسيلة القائم بالتقويم

 عشرة استبيان طالب السنة التمهيدية. -1

 اثنى عشر اجتماع / ندوة الخريجون. -2

 

          لمسئول عن البرنامج:ا

 ا. د  أيمن  عبد الفتاح وزيرى                   
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مصفوفة برنامج ماجستير قسم اآلثار 

 المصرية
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 مصفوفة برنامج تمهيدي ماجستير 

 قسم اآلثار المصرية  

 المقرر الدراسي

 المعـــرفة والفهـــم

2/1  

 المهــارات الذهنية

2/2  

المهــارات 

 المهنية

2/3  

 المهــارات العامة

2/4  

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 

 √  √ √ √ √  √   √    √ √ √ √  √  √  √ تاريخ مصر القديم ومناهج بحث

 √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √  √ √    √ √ √ اآلثار المصرية القديمة

   √ √ √  √  √ √ √   √  √  √  √  √  √ (هيروغليفى)لغة مصرية قديمة 

هيراطيقيةنصوص   √  √   √   √  √   √ √ √ √ √  √ √ √   

   √ √ √  √ √  √ √   √  √  √ √   √  √ نصوص ديموطيقية او قبطية

     √  √ √  √ √    √    √  √ √ √  تدريب وبحث )أعمال سنة(
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توصيف مقررات ومصفوفة مقررات 

 اآلثار المصريةتمهيدي ماجستير 
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 توصيف مقرر تاريخ مصر القديم ومناهج بحث -1

 م2021-2020العام الجامعي  

 بيانات المقرر -1

 : تمهيدي ماجستير السنة الدراسية تاريخ مصر القديم ومناهج بحث اسم المقرر

 التخصص: 

 

 اآلثار المصرية

  عدد الساعات الدراسية :

 هدف المقرر : -2

 

 

المقرر الى إكساب الطالب المعارف والمهارات المتعلقة بـ دراسة التاريخ يهدف 

المصري القديم عبر العصور, والتعرف على أساسيات ومنهجيات البحث العلمي 

 واستخدام أدواته المختلفة في التأريخ.

 المستهدف من تدريس المقرر)نواتج التعلم المستهدفة(:   -3

 

 المعلومات والمفاهيم: -أ

 يكون الطالب قادراً على أن :  

 يتعرف على موضوعات تفصيلية عن التاريخ السياسي لمصر القديمة. 1/أ

 يذكر اهم انجازات ملوك مصر القديمة. 2أ/

 يصف االحداث السياسية واالجتماعية خالل العصور التاريخية المختلفة. 3أ/

 مصر القديمة.يذكر التصنيفات المختلفة لبعض األحداث التاريخية في  4أ/

 يحدد أهم طرق الموضوعات االجتماعية واالقتصادية لتاريخ مصر القديم. 5أ/

 يصف أنواع العلوم واإلدارة في التاريخ المصري القديم. 6أ/

 

 المهارات الذهنية: -ب

 

 

 

 

 

 

 يكون الطالب قادر على أن :  

 يستنبط أهم األحداث التي غيرت وأثرت في الشخصية المصرية عبر 1ب/

 التاريخ المصري القديم.

 يُحلل السمات التاريخية للمجتمع المصري القديم. 2ب/

 يُمي ِّز ما بين بعض الفترات التاريخية المختلفة.  3ب/

 يستنتج األوضاع االقتصادية والمعتقدات الدينية. 4ب/

 يقارن الطالب بين احداث التاريخ فى فتراته القديمة.  5ب/

وانحدار الحضارة المصرية  خالل العصور يستنبط عوامل ازدهار  6ب/

 المتعاقبة.

يفهم التطورات السياسية فى ضوء األبعاد اإلجتماعية عبر العصور  7ب/

 التاريخية المختلفة.

المهارات المهنية  -جـ

 الخاصة بالمقرر :

 يكون الطالب قادر على أن :  

 يكتب المادة التاريخية بموضوعية وحيادية .  1ج/

2 
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 الجوانب التاريخية المختلفة للعصور المصرية القديمة. يقيم 2ج/

 بفصل بين الحقائق التاريخية  السليمة والمزيفة.  3ج/

 يشخص اساليب الحكم الناجحة من الفاشلة .  4ج/

برز مواطن النجاح فى العصور المصرية القديمة لالستفادة منها حاليا يُ   5ج/

 كلما امكن ذلك. 

 فى مجال التاريخ المصرى القديم.يكتب تقريرا مهنيا  6ج/

 يُشخص الفروق البينية لطرق التأريخ المختلفة . 7ج/

 يوثق األحداث التاريخية المتعاقبة. 8ج/

 يكون الطالب قادر على أن :   المهارات العامة :

 يستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة بما يخدم المماؤات المهنية. 1د/

 العمل الجماعي .يعمل بكفاءة ضمن فريق  2د/

 يتواصل بشكٍل فعاٍل مع اآلخرين.  3د/

 يُلم بمهارات التنمية المعرفية المتعددة. 4د/

 يكتسب مهارات إدارة الحواروالتواصل  الفعَّال. 5د/

 اسبوع الموضوع محتوى المقرر:  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم التاريخ عند المصري القديم. (1

 التعريف بمناهج البحث التاريخي. (2

(المالمح العامة لمنهجية كتابة بحث  في التاريخ 3

 المصري القديم.

 كيفية إعداد مادة علمية لموضوع بحثي في التاريخ. (4

كيفية اختيار بحث بأن يكون صالحاً لرسالة ماجستير  (5

 أو دكتوراه في التاريخ المصري القديم. 

موضوعات عن الجذور األولى للتاريخ المصري  (6

 القديم. 

موضوعات عن األوضاع السياسية عصر بداية  (7

 األسرات

موضوعات عن األوضاع االجتماعية عصر بداية  (8

 األسرات 

موضوعات عن األوضاع االقتصادية عصر بداية  (9

 األسرات. 

موضوعات عن األوضاع االقتصادية عصر   (10

 األسرتين الثالثة والرابعة. 

األسرتين موضوعات عن األوضاع السياسية عصر   (11

 الثالثة والرابعة

موضوعات عن األوضاع االجتماعية األسرتين  (12

 األول

 الثاني

 الثالث

 

 الرابع

 الخامس

 

 السادس

 

 السابع

 

 الثامن

 

 التاسع

 

 العاشر

 

 الحادى عشر

 

 الثانى عشر
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 الثالثة والرابعة

موضوعات عن األوضاع االقتصادية عصر  (13

 األسرتين الخامسة والسادسة. 

موضوعات عن األوضاع السياسية خالل عصر  (14

 األسرتين الخامسة والسادسة

خالل موضوعات عن األوضاع االجتماعية  (15

 األسرتين الخامسة والسادسة

موضوعات عن الفكر والمعتقد الديني خالل  (16

 عصر األسرتين الخامسة والسادسة

موضوعات عن الشخصية المصرية خالل عصر  (17

 االنتقال األول.

موضوعات عن طبقات الكهنة خالل عصر  (18

 الدولة القديمة.

 الوسطىالمشاريع االقتصادية خالل عصر الدولة  (19

موضوعات عن األوضاع السياسية خالل عصر  (20

 الدولة الوسطى

موضوعات عن األوضاع االجتماعية خالل  (21

 عصر الدولة الوسطى

اإلمبراطورية فى عصر الدولة الحديثة  (22

 واالستفادة من دروس الماضي.

موضوعات عن األوضاع السياسية خالل عصر  (23

 الدولة الحديثة

األوضاع االجتماعية خالل موضوعات عن  (24

 عصر الدولة الحديثة

الملكية اإللهية والفكر الكهنوتي في العصر  (25

 المتأخر.

موضوعات عن األوضاع السياسية خالل العصر  (26

 المتأخر.

موضوعات عن األوضاع االجتماعية خالل  (27

 العصر المتأخر.

 

(موضوعات عن األوضاع االقتصادية خالل العصر 28

 المتأخر.

 

 الثالث عشر

 

 الرابع عشر

 

 الخامس عشر

 

 السادس عشر

 

 السابع عشر

 

 الثامن عشر

 

 التاسع عشر

 

 العشرون

 

 الحادى والعشرون

 

 الثانى والعشرون

 

 الثالث والعشرون

 

 والعشرونالرابع 

 

 الخامس والعشرون

 

 السادس والعشرون

 

السابع 

والعشرون+الثامن 

 والعشرون

التاسع 

 والعشرون+الثالثون
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عصف   -المناقشة في المحاضرات -العروض التقديمية  -المحاضرة النظرية   طرق التدريس والتعلم -5

 تكليفات بحثية -ذهنى 

  

طرق التدريس والتعلم  -6

القدرات للطالب ذوى 

 المحدودة

 التعليم األقران . -التعلم التعاونى -

 تقويم الطـــالب :   -7

 األساليب

 المستخدمة

 درجة(20امتحان أخر العام ) -

 التوقيت

 

 وفق الجدول المعلن امتحان أخر العام

 

 توزيع الدرجات -جـ

 درجة  20 امتحان أخر العام

  درجة  20 المجموع
 الدراسية والمراجع :قائمة الكتب  -8

 

 كتب ملزمة

 .1967‘عبد العزيز صالح : تاريخ مصر القديم ، الجزء األول ، القاهرة 

 .1979رمضان عبده على السيد:معالم تاريخ مصر القديم، االسكندرية ، 

 .1984محمد بكر : صفحات مشرقة من تاريخ مصر القديم ، القاهرة ، 

مقدمة فى تاريخ مصر الفرعونية منذ اقدم العصور عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ، 

 . 1966ق. م ،القاهرة ، 335حتى عام 

نيقوال جريمال : تاريخ مصر القديمة ، ترجمة ماهر جويجاتى ، مراجعة زكية طبوزادة ، 

 . 1993القاهرة ، 

 

 كتب مقترحة -جـ

 

 .2000عبد الحليم نور الدين :تاريخ وحضارة مصر القديمة ، القاهرة ، 

 .1957عبد المنعم ابو بكر : كفاحنا ضد الغزاة ،العصر الفرعونى ، القاهرة ،  -

 .1976محمد بيومى مهران :حركات التحرر فى مصر القديمة، القاهرة،  -

 .1970احمد فخرى :مصر الفرعونية ، القاهرة ،  -

  1950احمد بدوى : فى موكب الشمس ، الجزء الثانى ،القاهرة ،   -

بيومى مهران :مصر والعالم الخارجى فى عصر رمسيس الثالث ، االسكندرية ،  محمد -

1969. 

 .1977سيد توفيق : معالم تاريخ وحضارة مصر ، القاهرة ،  -
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  Forshaw, Roger 2019. Egypt of the Saite pharaohs: 664–525 

BC. Manchester: Manchester University Press 

 Bonnet, Charles 2019. The black kingdom of the Nile. The 

Nathan I. Huggins lectures. Cambridge, MA; London: Harvard 

University Press. 

  Dodson, Aidan 2019. Sethy I, King of Egypt: his life and 

afterlife. Cairo; New York: American University in Cairo Press.  

 Wallenfels, Ronald 2019. Shishak and Shoshenq: a 

disambiguation. Journal of the American Oriental Society 139 

(2), 487-500.  

دوريات علمية  -د

 أو نشرات ... الخ

 ـ مجالت دورية، مواقع إنترنت، إلخ

 االنترنت المتخصصة في التاريخ المصري القديم.ـ مواقع 

  

 أستاذ المادة :   أ.د/ ناجح عمر علي عمر.                         

 د/مروى محمد سيد 

  

 رئيس القسم العلمي :أ.د/ أيمن وزيري.                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://oeb.griffith.ox.ac.uk/ReferenceExport.aspx?id=266197
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تاريخ مصر القديم   :رمصفوفة مقر

 ومناهج بحث

 اآلثار المصرية تمهيدي ماجستير

 م2020-2021
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 -مصفوفة مقرر:  تاريخ مصر القديم ومناهج بحث

 م2021-2020 - تمهيدي ماجستير

 الموضــــــــوع
 نواتج التعلم المستهدفة

 المهارات العامة المهنيةالمهارات  المهارات الذهنية المعرفة والفهم

ج 2ج 1ج 7ب 6ب 5ب 4ب 3ب 2ب 1ب 6أ 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ
33
3 

 5د 4د 3د 2د 1د 8ج 7ج 6ج 5ج 4ج

 √ √           √ √        √ √    مفهوم التاريخ عند المصري القديم.

     √    √ √    التعريف بمناهج البحث التاريخي.
 

√ 
    √  √ √   √  

المالمح العامة لمنهجية كتابة بحث  في 

 .التاريخ المصري القديم
√   √    √      √     √  √   √ √  

كيفية إعداد مادة علمية لموضوع بحثي 

 .في التاريخ
    √    √    √  √ √    √  √ √ √   

كيفية اختيار بحث بأن يكون صالحاً 

لرسالة ماجستير أو دكتوراه في التاريخ 

 .المصري القديم

    √    √    √  √ √    √  √ √ √   

موضوعات عن الجذور األولى للتاريخ 

 المصري القديم.
√  √ √     √    √  √     √     √ √ 
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موضوعات عن األوضاع السياسية عصر 

 بداية األسرات
  √    √      √  √     √ √    √  

موضوعات عن األوضاع االجتماعية 

 عصر بداية األسرات
  √  √   √     √  √     √  √   √ √ 

موضوعات عن األوضاع االقتصادية 

 عصر بداية األسرات.
√    √     √          √ √ √   √  

موضوعات عن األوضاع االقتصادية 

 عصر األسرتين الثالثة والرابعة.
√    √     √          √ √ √   √  

موضوعات عن األوضاع السياسية عصر 

 األسرتين الثالثة والرابعة
√  √    √    √  √ √   √ √   √    √ √ 

موضوعات عن األوضاع االجتماعية 

 األسرتين الثالثة والرابعة
  √  √   √     √  √     √  √   √ √ 

موضوعات عن األوضاع االقتصادية 

 عصر األسرتين الخامسة والسادسة.
√    √     √          √ √ √   √  

موضوعات عن األوضاع السياسية خالل 

 عصر األسرتين الخامسة والسادسة
√  √    √    √  √ √   √ √   √    √ √ 

موضوعات عن األوضاع االجتماعية 

 خالل األسرتين الخامسة والسادسة
  √  √   √     √  √     √  √   √ √ 

موضوعات عن الفكر والمعتقد الديني 

 خالل عصر األسرتين الخامسة والسادسة
     √ √ √      √           √ √ 
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موضوعات عن الشخصية المصرية خالل 

 عصر االنتقال األول.
√      √     √ √  √    √   √    √ 

 موضوعات عن طبقات الكهنة خالل

 عصر الدولة القديمة.
     √ √ √      √           √ √ 

عصر الدولة  المشاريع االقتصادية خالل

 الوسطى
√    √     √  √      √  √ √ √   √  

 خالل موضوعات عن األوضاع السياسية

 الدولة الوسطىعصر 
√  √    √    √  √ √   √ √   √    √ √ 

موضوعات عن األوضاع االجتماعية 

 عصر الدولة الوسطى خالل
  √  √   √     √  √     √  √   √ √ 

اإلمبراطورية في عصر الدولة الحديثة 

 واالستفادة من دروس الماضي.
 √ √      √  √ √   √  √ √    √  √   

 خالل موضوعات عن األوضاع السياسية

 الدولة الحديثةعصر 
√  √    √    √  √ √   √ √   √    √ √ 

موضوعات عن األوضاع االجتماعية 

 عصر الدولة الحديثة خالل
  √  √   √     √  √    √ √  √   √ √ 

الملكية اإللهية والفكر الكهنوتي في 

 العصر المتأخر.
     √ √ √      √           √ √ 

 خالل موضوعات عن األوضاع السياسية

 العصر المتأخر.
√  √    √    √  √ √   √ √   √    √ √ 
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 أ.د/ ايمن وزيري           رئيس القسم:  د/ مروي سيد          أستاذ المادة: أ.د/ ناجح عمر علي   

 

 

 

موضوعات عن األوضاع االجتماعية 

 العصر المتأخر. خالل

 

  √  √   √     √  √     √  √   √ √ 

موضوعات عن األوضاع االجتماعية 

 العصر المتأخر. خالل

 

  √  √   √     √  √     √  √   √ √ 

موضوعات عن األوضاع االقتصادية 

 العصر المتأخر. خالل

 

√    √     √  √      √  √ √ √   √  

موضوعات عن األوضاع االقتصادية 

 العصر المتأخر. خالل

 

√    √     √  √      √  √ √ √   √  
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 توصيف مقرر اآلثار المصرية القديمة -2

 م2021-2020العام الجامعي  

 المقرربيانات  -1

: السنة التمهيدية السنة الدراسية اآلثار المصرية القديمة اسم المقرر:  

 للماجستير

 التخصص: 

 

                  آثار مصرية                

  عدد الساعات الدراسية :

 هدف المقرر : -2

 

 

 

اآلثار يهدف المقرر الى إكساب الطالب المعارف والمهارات المتعلقة بـ 

المصرية القديمة من عمارة وفنون وديانة, والتعرف على أساسيات ومنهجيات 

 البحث العلمي واستخدام أدواته المختلفة في مجال اآلثار المصرية القديمة.

 المستهدف من تدريس المقرر)نواتج التعلم المستهدفة(:   -3

 

 المعلومات والمفاهيم: -أ

 يكون الطالب قادراً على أن :  

النظريات واألساسيات المتعلقة في مجال اآلثار المصرية القديمة  يُعرف 1/أ

 من عمارة وفنون وديانة، وكذا في المجاالت ذات العالقة.

 يذكر التطورات العلمية في مجال اآلثار المصرية القديمة من عمارة وفنون  2أ/

مجال اآلثار يحدد المبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المهنية في  3أ/

 المصرية القديمة من عمارة وفنون وديانة.

يشرح مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال اآلثار  4أ/

 المصرية القديمة من عمارة وفنون وديانة.

يتعرف على أساسيات وأخالقيات البحث العلمي في مجال اآلثار المصرية  5أ/

 القديمة من عمارة وفنون وديانة.

 يتعرف على المصطلحات التخصصية في االثار المصرية . 6/أ

  يعدد المراجع الُمتخصصة  في االثار المصرية 7أ/

 

 المهارات الذهنية: -ب

 

 

 

 

 يكون الطالب قادراً على أن :  

يستنبط المعلومات في مجال اآلثار المصرية القديمة من عمارة وفنون  1ب/

 المشاكل.وديانة، والقياس عليها لحل 

يُحلل المشاكل المتخصصة مع عدم توافر بعض المعطيات في مجال  2ب/ 

 اآلثار المصرية القديمة من عمارة وفنون وديانة.

يُمي ِّز بين المعارف المختلفة لحل المشاكل المهنية في مجال اآلثار  3ب/

2 
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 المصرية القديمة من عمارة وفنون وديانة. 

اسة علمية منهجية حول مشكلة بحثية في يجري دراسة بحثية أو كتابة در 4ب/

 مجال اآلثار المصرية القديمة من عمارة وفنون وديانة.

يقيم المخاطر في الممارسات المهنية في مجال اآلثار المصرية القديمة  5ب/

 من عمارة وفنون وديانة.

يخطط لتطوير األداء في مجال اآلثار المصرية القديمة من عمارة وفنون  6ب/

  وديانة.

المهارات المهنية  -جـ

 الخاصة بالمقرر :

 

 

 

 يكون الطالب قادراً على أن :  

يطبق المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجال اآلثار المصرية  1جـ/

 القديمة من عمارة وفنون وديانة بإتقان.

يكتب تقريًرا مهنيًا في مجال اآلثار المصرية القديمة من عمارة وفنون  2جـ/

 وديانة.

يقيم الطرق واألدوات القائمة في مجال اآلثار المصرية القديمة من عمارة  3جـ/

 وفنون وديانة.

يقيم التقاريرالمهنية في مجال اآلثار المصرية القديمة من عمارة وفنون  4جـ

 وديانة.

يُشارك في إعداد جداول احصائية توضيحية لالثار المصرية عبر  5ج/

  العصور التاريخية .

 المهارات العامة :

 

 

 

 

 

 يكون الطالب قادراً على أن :  

 يستخدم تكنولوجيا المعلومات بما يخدم الممارسة المهنية . 1د/

 يقيم ذاته ويحدد احتياجاته التعليمية الشخصية . 2د/

 يستخدم المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف .  3د/

 يتعلم تعلًما ذاتيًا مستمًرا . 4د/

 يعمل بكفاءة ضمن فريق العمل الجماعي  . 5د/

 يتواصل بشكٍل فعاٍل مع اآلخرين  .  6د/

 يُلم بمهارات التنمية المعرفية. 7د/

 يكتسب مهارات إدارة الحوار الفعَّال . 8د/

 محتوى المقرر:  -4

 

 اسبوع الموضوع

 

 

 

 

 

 

 فن النحت والتصوير منذ باكورة التاريخ  (1

 تطور فن النحت والتصوير في الدولة القديمة  (2

مدى تطور فن النحت والتصوير في الدولة  (3

 الوسطى 

مدى تطور فن النحت والتصوير في الدولة  (4

 الحديثة 

 األول

 الثاني

 الثالث

 

 الرابع
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 فن النحت والتصوير في العصور المتأخرة  (5

فن النحت والتصوير بداية العصرين اليوناني  (6

 والروماني.

 مقابر األفراد منذ باكورة التاريخ  (7

 مقابر األفراد في الدولة القديمة  (8

 مقابر األفراد في الدولة الوسطى  (9

 مقابر األفراد في الدولة الحديثة (10

 مقابر األفراد في العصور المتأخرة  (11

مقابر األفراد حتى بداية العصرين اليوناني  (12

 والروماني.

 نذ باكورة التاريخ المقابر الملكية م (13

 المقابر الملكية في الدولة القديمة  (14

 المقابر الملكية في الدولة الوسطى  (15

 المقابر الملكية في الدولة الحديثة  (16

 المقابر الملكية في العصور المتأخرة   (17

المقابر الملكية حتى بداية العصرين اليوناني  (18

 والروماني.

 معابد الوادي في مصر القديمة  (19

 المعابد الجنائزية في مصر القديمة  (20

 معابد الشمس في مصر القديمة  (21

 معابد تخليد الذكرى في مصر القديمة  (22

 معابد اآللهة منذ باكورة التاريخ  (23

 تطور معابد اآللهة في الدولة القديمة  (24

 تطور معابد اآللهة في الدولة الوسطى (25

 تطور معابد اآللهة في الدولة الحديثة  (26

 

  عابد اآللهة في العصور المتأخرة تطور م (27

 

 

(تطور معابد اآللهة حتى بداية العصرين اليوناني 28

 والروماني.

 الخامس

 

 السادس

 السابع

 الثامن

 التاسع

 العاشر

 الحادى عشر

 الثانى عشر

 

 الثالث عشر

 الرابع عشر

 الخامس عشر

 السادس عشر

 السابع عشر

 الثامن عشر

 

 التاسع عشر

 العشرون

 الحادى والعشرون

 الثانى والعشرون

 الثالث والعشرون

 الرابع والعشرون

 الخامس والعشرون

 السادس والعشرون

 

السابع 

والعشرون+الثامن 

 والعشرون

التاسع 

 والعشرون+الثالثون

 المناقشات -      العروض التقديمية  -المحاضرة النظرية  - طرق التدريس والتعلم -5

 التعلم الذاتى –عصف ذهنى   -تكليفات بحثية -
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طرق التدريس والتعلم  -6

للطالب ذوى القدرات 

 المحدودة

 التعليم باألقران -التعلم التعاونى -

 تقويم الطـــالب :   -7

 

 األساليب

 المستخدمة

 لقاءات ومناقشات وسيمنارات.  -

 التقويم الدائم والمستمر أثناء اللقاءات والسيمنارات  -

 امتحان تحريري نهاية العام الجامعي -

 وفق الجدول المعلن امتحان نهاية العام الجامعي التوقيت

 أخر العام (  –درجة )امتحان تحريري  20 توزيع الدرجات -جـ

 والمراجع :قائمة الكتب الدراسية  -8

 

 كتب ملزمة

 م.2009، القاهرة، 1عبد الحليم نور الدين:اثار وحضارة مصر القديمة ، ج 

 م .2009، القاهرة ، 2عبد الحليم نور الدين: اثار وحضارة مصر القديمة، ج 

 م1988محمد أنور شكري : العمارة في مصر القديمة، القاهرة ، 

 

 كتب مقترحة -جـ

 

 

 

 

يوسف: "العادات والشعائر الجنائزية فى الدولة القديمة عند أحمد عبد الحميد 

األفراد"، مخطوطة رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم اآلثار المصرية، كلية اآلداب، 

 م .1966جامعة القاهرة،  

أحمد محمود عيسى: "الحج والزيارات الجنائزية والرمزية فى المناظر والنصوص 

ة ماجستير غير منشورة، كلية اآلثار، القاهرة، المصرية القديمة"، مخطوطة رسال

 م.1983

أيمن وزيري، الزمن فى مصر القديمة حتى نهاية الدولة الحديثة، مخطوطة رسالة 

 م.2006ماجستير، غير منشورة، كلية اآلثار، جامعة القاهرة 

أيمن وزيري، مفهوم ومظاهر الخلود فى مصر القديمة حتى نهاية الدولة الحديثة، 

 م.2009ة رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية اآلثار، جامعة القاهرة مخطوط

تحفة حندوسة: الخدمة اليومية فى المعبد المصرى القديم، مخطوطة رسالة ماجستير 

 م.1967غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، 

دوريات علمية أو  -د

 نشرات ... الخ

 

 

 Wilson, Hilary 2019. The Musée Royale de Mariemont: part 

2. Ancient Egypt: the history, people and culture of the Nile 

valley 114 (19/6), 28-33.  

 Bierbrier, Morris L. 2019. Who was who in Egyptology, 5th 

revised ed. London: Egypt Exploration Society. 

 Ridley, Ronald T. 2019. Akhenaten: a historian's view. The 

AUC History of Ancient Egypt 1. Cairo; New York: The 

http://oeb.griffith.ox.ac.uk/ReferenceExport.aspx?id=269600
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American University in Cairo 

 Assmann, A., Liturgische Lieder van den Sonnengott, 

Untersuchungen zur Altägyptischen Hymnik, MÄS, 19, 

1969, pp. 271-272. 

 Assmann, J., Schoepfung, LÄ V, 1982, cols. 679-687. 

Assmann, J., Totenkult, Totenglauben, LÄ., VI, cols. 659ff. 

 

 

 أستاذ المادة :   أ.د./ أيمن وزيري         

 د.أحمد مشحوت                     

 رئيس القسم العلمي : أ.د/ أيمن وزيري                                                                    
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 القديمةفة مقرر: اآلثار المصرية مصفو

 م2021-2020 - تمهيدي ماجستير

 الموضــــــــــــوع

 نواتج التعلم المستهدفة

 المهارات العامة المهارات المهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 8د 7د 6د 5د 4د 3د 2د 1د 5ج 4ج 3ج 2ج 1ج 6ب 5ب 4ب 3ب 2ب 1ب 7أ 6أ 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ

 √ √         √      √  √  √    √  حت والتصوير منذ باكورة التاريخ فن الن

     √ √      √     √ √   √    √ √ حت والتصوير في الدولة القديمة نتطور فن ال

    √ √  √   √  √    √   √  √    √ √ ن النحت والتصوير في الدولة الوسطى مدى تطور ف

 √ √   √      √  √   √ √  √ √   √  √  ن التحت والتصوير في الدولة الحديثة مدى تطور ف

    √  √  √    √ √    √  √  √  √  √  فن التحت والتصوير في العصور المتأخرة 
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التصوير بداية العصرين اليوناني فن التحت و

 والروماني.
√     √ √  

 

√ 
√      √  √ √  √    √  

  √  √ √     √ √ √   √  √  √   √  √  √ راد منذ باكورة التاريخ مقابر األف

   √  √ √   √  √  √   √ √      √ √ √  مقابر األفراد في الدولة القديمة 

   √   √    √ √ √    √ √ √  √  √  √   راد في الدولة الوسطى مقابر األف

      √   √     √  √   √ √ √     √ راد في الدولة الحديثةمقابر األف

     √   √ √  √      √  √ √ √    √  راد في العصور المتأخرة مقابر األف

راد حتى بداية العصرين اليوناني مقابر األف

 والروماني.
     √ √  √    √ √    √  √  √   √  

  √   √ √    √  √   √ √   √ √      √ ملكية منذ باكورة التاريخ المقابر ال

     √ √ √    √  √  √ √    √ √      ملكية في الدولة القديمة المقابر ال

   √    √  √    √   √   √ √     √ √ المقابر الملكية في الدولة الوسطى  
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  √ √   √   √  √     √  √   √  √  √  لملكية في الدولة الحديثة المقابر ا 

     √ √   √   √    √ √   √  √   √  ملكية في العصور المتأخرة  المقابر ال

الملكية حتى بداية العصرين اليوناني المقابر 

 والروماني.
 √    √ √  √ √   √ √    √      √ √  

     √ √    √   √ √    √ √ √ √      دي في مصر القديمة معابد الوا

     √ √    √   √ √    √ √ √ √      جنائزية في مصر القديمة المعابد ال

 √ √      √  √  √  √   √   √ √     √ معابد الشمس في مصر القديمة 

 √ √   √      √ √     √  √  √ √   √  د الذكرى في مصر القديمة معابد تخلي

   √  √      √     √ √   √ √    √  هة منذ باكورة التاريخ معابد اآلل

      √  √    √ √    √  √  √ √   √  تطور معابد اآللهة في الدولة القديمة 

      √  √    √ √    √  √  √ √   √  اآللهة في الدولة الوسطى تطور معابد (1
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 أ.د/ ايمن وزيريرئيس القسم:            المادة : أ.د/ ايمن وزيري           د/ احمد مشحوتاستاذ 

 

 

 

 

 

      √  √  √      √ √   √ √      اآللهة في الدولة الحديثة  تطور معابد (2

  √    √  √ √    √ √  √  √ √ √ √    √  تطور معابد اآللهة في العصور المتأخرة 

  √    √  √ √    √ √  √  √ √ √ √    √  اآللهة في العصور المتأخرة  تطور معابد

اآللهة حتى بداية العصرين اليوناني  تطور معابد

 والروماني.
 √   √ √ √  √   √ √ √ √ √ √  √  √   √  √ 

اآللهة حتى بداية العصرين اليوناني  تطور معابد

 والروماني.
 √   √ √ √  √   √ √ √ √ √ √  √  √   √  √ 
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 (هيروغليفي)لغة مصرية قديمة  :توصيف مقرر -3

 م2020/2021العام الجامعى

 بيانات المقرر -1

تمهيدى الدراسية:السنة  لغة مصرية قديمة )هيروغليفي(  اسم المقرر :

 ماجستير

 

 التخصص :  

 

                                             اآلثار المصرية               

  عدد الساعات الدراسية :

 هدف المقرر : -

 

 

 

 يهدف هذا المقرر إلى:

يهدف المقرر الى إكساب الطالب المعارف والمهارات المتعلقة بـ دراسة نشأة 

الهيروغليفى, ومراحل تطوره والعصور المختلفة له وصوالً للعصر  الخط

البطلمى, كما يهدف الى دراسة السمات الخطية واللغوية للنقوش الهيروغليفية 

المسجلة على اآلثار خالل العصرين اليوناني والروماني, وكيفية قراءتها 

 والتعامل معها.

 

 المستهدفة(المستهدف من تدريس المقرر)نواتج التعلم  -3

 المعلومات والمفاهيم:

 

 

 

 يكون الطالب قادراً علي ان:

 يعرف على النظريات االساسية المرتبطة بالمراحل اللغوية المتعاقبة . 1/أ

يعرف على السمات الخطية والقواعد اللغوية  لنصوص  العصرين 2أ/

  اليوناني والروماني .

 والروماني. يذكر أهم طرق تأريخ نصوص العصرين اليوناني3أ/

 يذكر المصادر المتنوعة لنصوص العصرين اليوناني والروماني.4أ/

 يتعرف على القواميس اللغوية الخاصة بدراسة هذه الفترة .5أ/

 

 يكون الطالب قادرأ علي أن: المهارات الذهنية :

يحدد أهم  السمات الخطية  والقواعد اللغوية  لنصوص  العصرين اليوناني 1ب/

 والروماني . 

 يميز الطالب  بين نصوص العصرين اليوناني والروماني.2ب/

يقارن الطالب بين  السمات الخطية  والقواعد اللغوية   لنصوص   3ب/

 العصرين اليوناني والروماني والفترات السابقة.

 لطالب بين نصوص  العصرين البطلمى  والروماني.يقارن ا  4ب/

2 
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 محتوى المقرر -4

 اسبوع الموضوع

تمهيد) اصل اللغة المصرية القديمة وكيفية نشأتها ودوافع  -التعريف بالمقرر 1

 (تطورها

 األول

نشأة الخط الهيروغليفى, ومراحل تطوره والعصور المختلفة له وصوالً  2

 للعصر البطلمى

 الثاني

 الثالث مدخل لدراسة الكتابة البطلمية والقيم الصوتية لعالماتها المختلفة 3

 الرابع اسهامات العلماء فى وضع قواعد الكتابة البطلمية وتفسير عالماتها 4

 الخامس السمات الخطية والقواعد اللغوية لنصوص العصرين اليوناني والروماني 5

 السادس والقواعد اللغوية لنصوص العصرين اليوناني والروماني السمات الخطية 6

 السابع (كيفية اكتساب العالمات البطلمية لقيمها الصوتية)العالمات األحادية 7

 الثامن (كيفية اكتساب العالمات البطلمية لقيمها الصوتية)العالمات المقطعية 8

  التاسع (الصوتية)العالمات المركبةكيفية اكتساب العالمات البطلمية لقيمها  9

 العاشر (كيفية اكتساب العالمات البطلمية لقيمها الصوتية)العالمات التصويرية 10

 الحادى عشر   . األلقاب الملكية في معابد العصرين اليوناني والروماني 11

 الثانى عشر .األلقاب الملكية  بمعبد دندرة وإدفو 12

 الثالث عشر .بتقدمات القرابين في معابد العصرين اليوناني والرومانيالصيغ الخاصة  13

 الرابع عشر .نماذج لتقدمات القرابين بمعبد دندرة 14

 الخامس عشر .نماذج لتقدمات القرابين بمعبد دندرة 15

 السادس عشر .نماذج لتقدمات القرابين بمعبد دندرة 16

 السابع عشر .نماذج لتقدمات القرابين بمعبد دندرة 17

المهارات المهنية  -جـ

 الخاصة بالمقرر :

 يكون الطالب قادراً علي أن :

 يستخدم  القواميس اللغوية لهذه الفترة .1ج/

 يتعامل مع المصادر المتنوعة لنصوص العصرين اليوناني والروماني.2ج/

والقواعد اللغوية  لنصوص  العصرين يوثق بكل دقة أهم السمات الخطية 3ج/

 اليوناني والروماني.

يستخدم  المواقع االلكترونية  الحديثة في تجميع  المصادر المتنوعة  4ج/

  لنصوص العصرين اليوناني والروماني .

 يكون الطالب قادراً علي أن:  المهارات العامة:

 يعمل داخل فريق.1د/

 ممتاز. يستخدم أدوات البحث العلمي بشكل2د/ 

 يجيد التعامل بلغة أجنبية.3د/

 يتقن استخدام الحاسب اآللي.4د/
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 الثامن عشر .نماذج لتقدمات القرابين بمعبد أدفو 18

 التاسع عشر .نماذج لتقدمات القرابين بمعبد أدفو 19

 العشرون .نماذج لتقدمات القرابين بمعبد أدفو 20

 الحادى والعشرون .نماذج لتقدمات القرابين بمعبد أدفو 21

 الثانى والعشرون .نماذج لتقدمات القرابين بمعبد اسنا 22

 الثالث والعشرون .نماذج لتقدمات القرابين بمعبد اسنا 23

 الرابع والعشرون .نماذج لتقدمات القرابين بمعبد اسنا 24

 الخامس والعشرون .نماذج لتقدمات القرابين بمعبد اسنا 25

  السادس والعشرون .نماذج للوحات خالل العصر البطلمي 26

السابع والعشرون+  .العصر البطلمي نماذج للوحات خالل 27

 الثامن والعشرون

التاسع  .نماذج للوحات خالل العصر البطلمي 28

 والعشرون+الثالثون
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 طرق التعليم والتدريس -5

 المحاضرة النظرية 

 العروض التقديمية  

 المناقشة في المحاضرات  - 

 عصف ذهنى   - 

 تعلم ذاتى    -

 تعلم تعاونى -

 بحثيةتكليفات  - 

 

طرق التدريس والتعليم للطالب ذوى القدرات  -6

 المحدودة

 تعلم تعاونى -

 التعليم باألقران -

 تقويم الطـــالب : -7

 األساليب المستخدمة

 

 إمتحان نهاية العام

 

 التوقيت

 
 وفق الجدول المعلن إمتحان أخر العام

 توزيع الدرجات -جـ

 

 

 درجة  20 إمتحان أخر الفصل

  درجة   20 المجموع

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 كتب ملزمة

- Junker, H., Über das Schriftsystem im Tempel der Hathor in 

Dendera, Berlin: Schaefer 1903. [F287 and F714] 

- Daumas, F. (ed.), Valeurs phonétiques des signes 

hiéroglyphiques d’époque gréco–romaine I.IV, Montpellier : 

Publications de la Recherche . Université de Montpellier 

1988.1995. [F964 /I-IV] 

- Wilson, P., A Ptolemaic Lexikon. A Lexicographical Study of 

the Texts in the Temple of Edfu, (OLA 78), Leuven: Peeters 

1997. [P208]. 

 تب مقترحةك -جـ

 

- Cauville, S., Le fonds hiéroglyphique au temps de Cléopâtre, 

Paris: Cybèle 2001. 

- Fairman, H., .Some Unrecorded Ptolemaic Words., ZÄS 91 

(1964), p.4.11. 
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 Waziry, A. 2015. Linguistic symbolic approach of ancient 

Egyptian differentiation between northern and southern 

constellations. Egyptian Journal of Archaeological and 

Restoration Studies 5 (2), 97-122.  

 Christiansen, Thomas, David Buti, Kim Nicole Dalby, Poul 

Erik Lindelof, Kim Ryholt, and Anna Vila 2017. Chemical 

characterization of black and red inks inscribed 

on ancient Egyptian papyri: the Tebtunis temple 

library. Journal of Archaeological Science: Reports 14, 208-

219. 

 Haring, Ben 2017. From single sign to pseudo-script: 

an ancient Egyptian system of workmen's identity marks. 

Culture and History of the Ancient Near East 93. Leiden; 

Boston: Brill.  

 

دوريات علمية أو  -د

 نشرات ... الخ

 

- Fairman, H.W., An Introduction to the Study of Ptolemaic Signs 

and their Value., BIFAO 43 (1945), p. 51.138. 

- Fairman, H.W., Notes on the Alphabetic Signs Employed in the 

Hieroglyphic Inscriptions of the Temple of Edfu., ASAE 43 

(1943), p. 193.310. 

– Fairman, H.W., Ptolemaic Notes., ASAE 44 (1944), p. 263.277. 

- Kurth, D., Die Lautwerte der Hieroglyphen in den 

Tempelinschriften der griechisch-römischen Zeit  Zur Systematik 

ihrer Herleitungsprinzipien., ASAE 69 (1983), p. 287.309.  

.  

 

 أستاذ المادة : ا.د/ أيمن عبد الفتاح وزيرى      

 د/  محمدأحمد السيد     

 

 رئيس القسم العلمي : أ.د/أيمن وزيري                                                              
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لغة مصرية قديمة  :مصفوفة مقرر

 )هيروغليفي(

 م2021/ 2020 تمهيدي ماجستير
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 رر: لغة مصرية قديمة )هيروغليفي(مصفوفة مق

 م2021-2020  تمهيدي ماجستير 

 

 الموضوع

 نواتج التعلم المستهدفة

 المهارات العامة المهنيةالمهارات  المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ

تمهيد ) اصل اللغة المصرية القديمة وكيفية نشأتها ودوافع  -التعريف بالمقرر

 تطورها(
√       √     √   √  

نشأة الخط الهيروغليفى, ومراحل تطوره والعصور المختلفة له وصوالً للعصر 

 البطلمى
√      √      √  √   

 √  √   √ √   √  √  √  √ √ مدخل لدراسة الكتابة البطلمية والقيم الصوتية لعالماتها المختلفة

  √ √    √ √ √   √ √  √  √ اسهامات العلماء فى وضع قواعد الكتابة البطلمية وتفسير عالماتها

  √ √   √    √  √    √  والرومانيالسمات الخطية والقواعد اللغوية لنصوص العصرين اليوناني 

  √ √   √    √  √    √  السمات الخطية والقواعد اللغوية لنصوص العصرين اليوناني والروماني

 √  √   √   √   √  √  √ √ كيفية اكتساب العالمات البطلمية لقيمها الصوتية)العالمات األحادية(

 √  √   √   √   √ √   √ √ الصوتية)العالمات المقطعية(.كيفية اكتساب العالمات البطلمية لقيمها 

 √  √   √   √   √    √ √ كيفية اكتساب العالمات البطلمية لقيمها الصوتية)العالمات المركبة(

 √  √   √   √   √    √ √ كيفية اكتساب العالمات البطلمية لقيمها الصوتية)العالمات التصويرية(.

  √ √    √ √ √  √ √  √ √   معابد العصرين اليوناني والروماني .األلقاب الملكية في 

  √ √    √ √ √  √ √  √ √   معبد دندرة وإدفو.األلقاب الملكية  ب

  √ √    √ √ √  √  √ √  √  الصيغ الخاصة بتقدمات القرابين في معابد العصرين اليوناني والروماني .
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   √ √   √ √  √ √  √ √  √  نماذج لتقدمات القرابين بمعبد دندرة.

 √  √ √   √ √ √ √    √  √  نماذج لتقدمات القرابين بمعبد دندرة.

 √  √ √ √  √ √ √  √  √ √    نماذج لتقدمات القرابين بمعبد دندرة.

   √ √   √ √  √ √  √ √  √  نماذج لتقدمات القرابين بمعبد دندرة.

 √  √ √   √ √ √ √    √  √  نماذج لتقدمات القرابين بمعبد أدفو.

 √  √ √ √  √ √ √  √  √ √    نماذج لتقدمات القرابين بمعبد أدفو.

   √ √   √ √  √ √  √ √  √  نماذج لتقدمات القرابين بمعبد أدفو.

 √  √ √   √ √ √ √    √  √  نماذج لتقدمات القرابين بمعبد أدفو.

 √  √ √ √  √ √ √  √  √ √    نماذج لتقدمات القرابين بمعبد اسنا.

 √  √ √ √  √ √ √  √  √ √    نماذج لتقدمات القرابين بمعبد اسنا.

 √ √ √   √ √ √ √ √ √  √  √ √  نماذج لتقدمات القرابين بمعبد اسنا.

   √ √   √ √  √ √  √ √  √  نماذج لتقدمات القرابين بمعبد اسنا.

 √  √ √   √ √ √ √    √  √  نماذج للوحات خالل العصر البطلمي.

 √ √ √   √ √ √ √ √ √  √  √ √  نماذج للوحات خالل العصر البطلمي.

 √ √ √   √ √ √ √ √ √  √  √ √  نماذج للوحات خالل العصر البطلمي.

 √ √ √   √ √ √ √ √ √  √  √ √  نماذج للوحات خالل العصر البطلمي.

 √ √ √   √ √ √ √ √ √  √  √ √  نماذج للوحات خالل العصر البطلمي.

 استاذ المادة: أ. د/ أيمن وزيرى                   

 رئيس القسم: أ.د/ ايمن وزيري                                                                          د/ محمد أحمد السيد                                         
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 توصيف مقرر : نصوص هيراطيقية -4

 م2021-2020العام الجامعي  

 بيانات المقرر:  -1

 تمهيديةالدراسية: السنة  نصوص هيراطيقية اسم المقرر:

 لماجستيرا

 اآلثار المصرية              التخصص: 

  عدد الوحدات الدراسية:  

يهدف المقرر الى إكساب الطالب المعارف والمهارات المتعلقة بـ   هدف المقرر:  -2

إجادة تطبيق أساسيات ومنهجيات البحث العلمي واستخدام أدواته 

المختلفة في مجال اللغة المصرية القديمة )الخط الهيراطيقي( 

 ومراحله القديمة والكالسيكية والمتأخرة.

 المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 يكون الطالب قادراً علي أن : المعلومات والمفاهيم:  -أ

يوضح التطورات العلمية في مجال اللغة المصرية القديمة   1-أ

 )الخط الهيراطيقي( ومراحله القديمة والكالسيكية والمتأخرة.

 يصف مميزات كل مرحلة من مراحل الخط الهيراطيقى. 2-أ

خالل عصر الدولة  يذكر الخصائص العامة للخط الهيراطيقى 3-أ

 القديمة والحديثة والعصر متأخر

يذكر اشكال العالمات والصيغ الهيراطيقية خالل عصر   4-أ

 الدولةالقديمة والحديثة والعصر متأخر

 يذكر اشكال عالمات الهيراطيقي الغير مألوف والشاذ 5-أ

يتعرف على الموضوعات المسجلة بالهيراطيقى  والهيراطيقي  6-أ

 والشاذ الغير مألوف

يعرف أساسيات وأخالقيات البحث العلمي في مجال اللغة  7-أ

المصرية القديمة )الخط الهيراطيقي( ومراحله القديمة والكالسيكية 

 والمتأخرة.

 يكون الطالب قادراً علي أن : المهارات الذهنية:  -ب

يحلل المعلومات في مجال اللغة المصرية القديمة )الخط  1-ب

احله القديمة والكالسيكية والمتأخرة، والقياس الهيراطيقي( ومر

 عليها لحل المشاكل.

يفسر التطور التى مرت بها العالمات الهيراطيقية خالل  2-ب

 عصر الدولة القديمة والحديثة والعصر متأخر.

2 
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يقارن ويحلل الطالب األشكال المختلفة لعالمات الهيراطيقى  3-ب

 والهيراطيقي الغير مألوف والشاذ

 نف النصوص الهيراطيقية المختلفة.يص 4-ب

يستنتج الهوية االجتماعية والثقافية للمجتمع خالل عصر  5-ب

 القديمة والحديثة والعصر متأخر.

يجري دراسة بحثية أو كتابة دراسة علمية منهجية حول  6-ب

مشكلة بحثية في مجال اللغة المصرية القديمة )الخط الهيراطيقي( 

 كية والمتأخرة.ومراحله القديمة والكالسي

يخطط لتطوير األداء في مجال اللغة المصرية القديمة )الخط  7-ب

  الهيراطيقي( ومراحله القديمة والكالسيكية والمتأخرة.

المهارات المهنية الخاصة  -ج

 بالمقرر: 

 يكون الطالب قادراً علي أن :

يطبق المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجال اللغة  1-ج

المصرية القديمة )الخط الهيراطيقي( ومراحله القديمة والكالسيكية 

 والمتأخرة بإتقان.

يصمم جداول وفهارس للعالمات الهيراطيقية والكلمات  2-ج

 وأسماء األشخاص وأسماء األماكن

 يكتب نصوص بالخط الهيراطيقي الغير مألوف والشاذ 3-ج

المصرية القديمة )الخط يكتب تقريًرا مهنيًا في مجال اللغة  4-ج

 الهيراطيقي( ومراحله القديمة والكالسيكية والمتأخرة.

يقيم الطرق واألدوات القائمة في مجال اللغة المصرية القديمة  5-ج

 )الخط الهيراطيقي( ومراحلها القديمة والكالسيكية والمتأخرة.

 يكون الطالب قادراً علي أن : المهارات العامة:  -د

 نولوجيا المعلومات بما يخدم الممارسة المهنية .يستخدم تك 1-د

 يقيم ذاته ويحدد احتياجاته التعليمية الشخصية . 2-د

يستخدم المصادر المختلفة للحصول على المعلومات  3-د

 والمعارف.

 الموضوع محتوى المقرر:  -4

 

 اسبوع

 نموذج نص ديني من المرحلة القديمة (1 

 نموذج نص ديني من المرحلة القديمة (2

 نموذج نص أدبي من المرحلة القديمة (3

 نموذج نص أدبي من المرحلة القديمة (4

 نموذج نص تاريخي من المرحلة القديمة (5

 نموذج نص تاريخي من المرحلة القديمة (6

 نموذج نص ديني من المرحلة الكالسيكية (7

 األول

 الثانى

 الثالث

 الرابع

 الخامس

 السادس

 السابع
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 كيةنموذج نص ديني من المرحلة الكالسي (8

 نموذج نص أدبي من المرحلة الكالسيكية (9

 نموذج نص أدبي من المرحلة الكالسيكية (10

 نموذج نص تاريخي من المرحلة الكالسيكية (11

 نموذج نص تاريخي من المرحلة الكالسيكية (12

 نموذج للشقافات خالل المرحلة الكالسيكية (13

 نموذج للشقافات خالل المرحلة الكالسيكية (14

نماذج للنصوص االدارية خالل المرحلة ( 15

 الكالسيكية

نماذج للنصوص االدارية خالل المرحلة ( 16

 الكالسيكية

نماذج للنصوص الطبية خالل المرحلة ( 17

 الكالسيكية

نماذج للنصوص الطبية خالل المرحلة ( 18

 الكالسيكية

 نماذج للخطابات خالل المرحلة الكالسيكية( 19

 ت خالل المرحلة الكالسيكيةنماذج للخطابا( 20

 نماذج للنصوص الصخرية( 21

 

 نموذج نص ديني من المرحلة المتأخرة( 22

 

 

 نموذج نص ديني من المرحلة المتأخرة( 23

 

 وذج نص أدبي من المرحلة المتأخرةنم( 24

 

 وذج نص أدبي من المرحلة المتأخرةنم( 25

 

 وذج نص أدبي من المرحلة المتأخرةنم( 26

 

 ج نص تاريخي من المرحلة المتأخرةنموذ (27

 

 

 

 نموذج نص تاريخي من المرحلة المتأخرة (28

 الثامن

 التاسع

 العاشر

 الحادى عشر

 الثانى عشر
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والعشرون 

 الثالثون

 المحاضرة النظرية  طرق التدريس والتعلم:  -5

 العروض التقديمية   -

 المناقشات في المحاضرات   - 

 أفالم وثائقية وعروض الكترونية  -

 عصف ذهنى   -

 تكليفات بحثية -

 تعلم تعاونى – 

أساليب التعليم والتعلم  -6

للطالب ذوي القدرات 

 المحدودة: 

 تعلم تعاونى -

 تعلم باألقران - 

  تقويم الطالب:  -7

 إمتحان نظرى األساليب المستخدمة:  -أ

 وفق الجدول المعلن الجامعيامتحان نهاية العام  التوقيت:  -ب

 درجة االمتحان التحريري 20 توزيع الدرجات:  -ج

قائمة الكتب الدراسية  -8

 والمراجع: 

 

 ,Goedicke. H., Old hieratic palaeography, Halgo - كتب ملزمة -ب

1988. 

عبدالحليم نورالدين.، اللغة المصرية القديمة: الخط الهيراطيقى،  -

 .2006القاهره، 

 ,Möller. G., Hieratische Paläographie, 3 vols - كتب مقترحة -ج

Leipzig, 1909-1912. 

 

دوريات علمية أو نشرات  -د

 ... إلخ

- Regulski, I., The Beginning of Hieratic Writing 

in Egypt, SAK 38, 2009, 259-274 

Nassar, M. 2019. Two account papyri from Deir 

el-Medina (P. Turin Cat 1961+2006): (P. Turin 

Cat. 2024+ P. Turin Cat. 2052+ P. Turin Cat. 

2077). Göttinger Miszellen 257, 119-144. 

  Nassar, Mohamed 2019. The funerary papyrus 

of Nxt-DHwty (P. Cairo JE.26231). Studien zur 
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Altägyptischen Kultur 48, 191-206. 

Nassar, Mohamed A. 2019. Writing practices in 

El-Lahun papyri during the Middle 

Kingdom. Journal of the American Research 

Center in Egypt 55, 96-116.  

Nassar, Mohamed A. 2019. The wise woman and 

the healing practice (O. OIM 16974). Journal of 

Ancient Egyptian Interconnections 24, 41-48.   

 

 

                          أستاذ المادة: ا.د/ أيمن وزيرى      

 محمد نصار د.    

 

 العلمي : أ.د/ أيمن وزيريرئيس القسم                                                            

http://oeb.griffith.ox.ac.uk/ReferenceExport.aspx?id=270343
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 م2021-2020ـر تمهيدي ماجستي - نصوص هيراطيقية :مصفوفة مقرر 

 الموضوع

 نواتج التعلم المستهدفة

 المهارات المهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم
المهارات 

 العامة

 3د 2د 1د 5ج 4ج 3ج 2ج 1ج 7ب 6ب 5ب 4ب 3ب 2ب 1ب 7أ 6أ 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ

 √ √     √ √  √  √  √       √ √ نموذج نص ديني من المرحلة القديمة

 √  √ √ √   √   √ √  √      √ √ √ نموذج نص ديني من المرحلة القديمة

  √ √ √    √    √  √ √ √   √  √  نموذج نص أدبي من المرحلة القديمة

  √ √ √   √ √   √ √  √     √ √ √  موذج نص أدبي من المرحلة القديمةن

 √  √    √ √     √ √ √    √ √  √ نموذج نص تاريخي من المرحلة القديمة

 √   √   √ √   √ √  √  √    √ √  نموذج نص تاريخي من المرحلة القديمة

 √  √ √ √   √ √  √ √  √      √ √ √ نموذج نص ديني من المرحلة الكالسيكية

 √ √     √ √  √  √  √       √ √ المرحلة الكالسيكيةنموذج نص ديني من 

  √ √  √ √ √   √   √ √    √ √  √  نموذج نص أدبي من المرحلة الكالسيكية

 √  √ √  √ √   √  √ √    √ √  √   نموذج نص أدبي من المرحلة الكالسيكية

 √   √   √ √   √ √  √  √    √ √  نموذج نص تاريخي من المرحلة الكالسيكية

 √  √    √ √     √ √ √    √ √  √ نموذج نص تاريخي من المرحلة الكالسيكية

 √     √ √  √  √ √ √    √ √ √    نموذج للشقافات خالل المرحلة الكالسيكية

 √     √ √  √  √ √ √    √ √ √    نموذج للشقافات خالل المرحلة الكالسيكية

 √  √   √ √ √ √  √  √ √   √ √  √   الكالسيكيةنماذج للنصوص االدارية خالل المرحلة 

 نماذج للنصوص االدارية خالل المرحلة الكالسيكية

 
  √  √ √ √  √ √  √ √  √ √ √   √  √ 
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 √    √  √   √   √ √  √ √ √     ماذج للنصوص الطبية خالل المرحلة الكالسيكية

 √    √  √   √   √ √  √ √ √     نماذج للنصوص الطبية خالل المرحلة الكالسيكية

 √  √ √ √   √    √ √ √   √  √ √   نماذج للخطابات خالل المرحلة الكالسيكية

 √  √ √ √   √    √ √ √   √  √ √   نماذج للخطابات خالل المرحلة الكالسيكية

 √     √ √    √ √ √    √ √     نماذج للنصوص الصخرية

 √  √ √ √   √   √ √  √      √ √ √ نموذج نص ديني من المرحلة المتأخرة

 √ √     √ √  √  √  √       √ √ نموذج نص ديني من المرحلة المتأخرة

  √ √ √   √ √   √ √  √     √ √ √  نموذج نص أدبي من المرحلة المتأخرة

  √ √ √    √    √  √  √   √  √  نموذج نص أدبي من المرحلة المتأخرة

  √ √ √   √ √   √ √  √     √ √ √  المرحلة المتأخرةنموذج نص أدبي من 

 √   √   √ √   √ √  √  √    √ √  نموذج نص تاريخي من المرحلة المتأخرة

 √   √   √ √   √ √  √  √    √ √  نموذج نص تاريخي من المرحلة المتأخرة

 √  √    √ √     √ √     √ √  √ نموذج نص تاريخي من المرحلة المتأخرة

 √  √    √ √     √ √     √ √  √ نموذج نص تاريخي من المرحلة المتأخرة

 استاذ المادة : أ.د/ أيمن وزيرى       

 عبد الفتاح وزيرىرئيس القسم/أ.د/أيمن                                                                                    د/ محمد نصار                                 
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 توصيف مقرر :  تدريب وبحث )أعمال سنة ( -5

 م2021-2020العام الجامعي 

  

 بيانات المقرر -1

: السنة التمهيدية السنة الدراسية تدريب وبحث )أعمال سنة ( اسم المقرر:  

 للماجستير

 التخصص: 

 

 آثار مصرية  

 

عدد الساعات 

 الدراسية : 

 

 

هدف  -2

 المقرر :

 

 

 

أساسيات ومنهجيات البحث العلمي واستخدام أدواته المختلفة في مجال  التعرف على 

اآلثار المصرية القديمة واتقان نطاق مناسب من المهارات المهنية المتخصصة في مجال 

المناسبة بما يخدم ممارسته المهنية اآلثار المصرية القديمة واستخدام الوسائل التكنولوجية 

 في ذات التخصص.

 المستهدف من تدريس المقرر)نواتج التعلم المستهدفة(:   -3

 

المعرفة  -أ

 والفهم:

 :  يكون الطالب قادراً على أن 

يعرف على  النظريات واألساسيات المتعلقة في مجال آثار وتاريخ مصر القديم منذ  1أ/

القديم حتى العصرين اليوناني والروماني، وكذا في المجاالت باكورة التاريخ المصري 

 ذات العالقة.

يوضح التطورات العلمية في مجال آثار وتاريخ مصر القديم منذ باكورة التاريخ  2أ/

 المصري القديم حتى العصرين اليوناني والروماني.

ثار وتاريخ مصر يبين المبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المهنية في مجال آ  3أ/

 القديم منذ باكورة التاريخ المصري القديم حتى العصرين اليوناني والروماني.

يتعرف على مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال آثار وتاريخ  4أ/

 مصر القديم منذ باكورة التاريخ المصري القديم حتى العصرين اليوناني والروماني. 

وأخالقيات البحث العلمي في مجال آثار وتاريخ مصر القديم منذ  يذكر أساسيات 5أ/

 باكورة التاريخ المصري القديم حتى العصرين اليوناني والروماني.

يتعرف على أساسيات وأخالقيات البحث العلمي في مجاالت اآلثار والتاريخ  6أ/

 المصري القديم.

 خ.يتعرف على المصطلحات التخصصية في االثار والتاري 7أ/

   يتعرف على المراجع الُمتخصصة  في االثار والتاريخ 8أ/

 يكون الطالب قادراً على أن :   

2 
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المهارات  -ب

 الذهنية:

 

 

 

 

 

يحلل المعلومات في مجال آثار وتاريخ مصر القديم منذ باكورة التاريخ المصري  1ب/

 المشاكل.القديم حتى العصرين اليوناني والروماني.، والقياس عليها لحل 

يحل المشاكل المتخصصة مع عدم توافر بعض المعطيات في مجال آثار وتاريخ  2ب/

 مصر القديم منذ باكورة التاريخ المصري القديم حتى العصرين اليوناني والروماني.

يربط بين المعارف المختلفة لحل المشاكل المهنية في مجال آثار وتاريخ مصر  3ب/

 المصري القديم حتى العصرين اليوناني والروماني.القديم منذ باكورة التاريخ 

يجري دراسة بحثية أو كتابة دراسة علمية منهجية حول مشكلة بحثية في مجال   4ب/

آثار وتاريخ مصر القديم منذ باكورة التاريخ المصري القديم حتى العصرين اليوناني 

 والروماني.

ار وتاريخ مصر القديم منذ باكورة يقيم المخاطر في الممارسات المهنية في مجال آث 5ب/

 التاريخ المصري القديم حتى العصرين اليوناني والروماني.

يخطط لتطوير األداء في مجال آثار وتاريخ مصر القديم منذ باكورة التاريخ  6ب/

 المصري القديم حتى العصرين اليوناني والروماني. 

المهارات  -جـ

المهنية 

الخاصة 

 بالمقرر :

 

 

 

 يكون الطالب قادراً على أن :  

يطبق المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجال آثار وتاريخ مصر القديم منذ  1جـ/

 باكورة التاريخ المصري القديم حتى العصرين اليوناني والروماني.

يكتب تقريًرا مهنيًا في آثار وتاريخ مصر القديم منذ باكورة التاريخ المصري القديم  2جـ/

 تى العصرين اليوناني والروماني.ح

يقيم الطرق واألدوات القائمة في مجال آثار وتاريخ مصر القديم منذ باكورة التاريخ  3جـ/

 المصري القديم حتى العصرين اليوناني والروماني.

يقيم التقارير المهنية في مجال آثار وتاريخ مصر القديم منذ باكورة التاريخ  4جـ/

 لعصرين اليوناني والروماني.المصري القديم حتى ا

 يُشارك في إعداد جداول احصائية توضيحية لالثار والتاريخ عبر العصور.  5ج/

المهارات 

 العامة :

 

 

 

 

 

 :  يكون الطالب قادراً على أن 

يستخدم تكنولوجيا المعلومات بما يخدم الممارسة المهنية في مجال آثار وتاريخ  1د/

 التاريخ المصري القديم حتى العصرين اليوناني والروماني.مصر القديم منذ باكورة 

يقيم ذاته ويحدد احتياجاته التعليمية الشخصية في مجال آثار وتاريخ مصر القديم منذ  2د/

 باكورة التاريخ المصري القديم حتى العصرين اليوناني والروماني.

في مجال آثار يستخدم المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف  3د/

وتاريخ مصر القديم منذ باكورة التاريخ المصري القديم حتى العصرين اليوناني 

 والروماني.

يتعلم تعلًما ذاتيًا مستمًرا في مجال آثار وتاريخ مصر القديم منذ باكورة التاريخ  4د/

 المصري القديم حتى العصرين اليوناني والروماني.

 لجماعي  .يعمل بكفاءة ضمن فريق العمل ا 5د/

 يتواصل بشكٍل فعاٍل مع المعنيين باالثار المصرية  .  6د/
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 يُلم بمهارات التنمية المعرفية. 7د/

 يكتسب مهارات إدارة الحوار الفعَّال . 8د/

محتوى  -4

 المقرر:

  االسبوع الموضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعريف البحث العلمي وأهدافه .
 االول

 الثاني  لمي .شمقومات البحث االع

. مصريةأنواع البحوث العلمية في مجال اآلثار ال  
 الثالث

لعلمي الصعوبات التي تواجه الباحثين في مجال البحث ا

. 

 الرابع

.  المصريةمناهج وطرق البحث العلمي في اآلثار   
 الخامس

مجال  كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في

، ) اختيار موضوع البحث ( .  المصريةاآلثار   

 السادس

مجال  كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في

(  ، ) مواصفات وأنواع العنوان الجيد  المصريةاآلثار 

. 

 السابع

مجال  كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في

، ) وضع خطة البحث ( .  المصريةاآلثار   

 الثامن

مجال  كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في

 ، ) جمع المادة العلمية من المصادر (  المصريةاآلثار 

. 

 التاسع

مجال  كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في

،) جمع المادة العلمية من المراجع ( .  المصريةاآلثار   

 العاشر

مجال  كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في

ة ( ،) المسح األثري والدراسة الميداني  المصريةاآلثار 

. 

 الحادي عشر

 



 

 

 

 

جامعة الفيوم -كلية اآلثار  -وحدة ضمان الجودة   
 .Quality Assurance Unit, Faculty of Archaeology, Fayoum University 
arcqau@fayoum.edu.eg  -http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Qauarch 

63514رمز بريدي:  -مبنى كلية اآلثار  -العنوان البريدي: جامعة الفيوم   
0842110464فاكس :         0842110464تليفون:  

 239 

مجال  كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في

د ، ) التعامل مع المادة العلمية بالنق  المصريةاآلثار 

 إيجابا وسلبا ( .

عشرثاني ال  

مجال  كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في

، ) مفهوم االقتباس ، اإلحالة ( .  المصريةاآلثار   

عشر ثالثال  

مجال  كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في

، ) التوثيق ( .  المصريةاآلثار   

عشر رابعال  

مجال  كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في

، ) الببلوغرافيا ( . المصريةاآلثار   

عشر خامسال  

مجال  كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في

، ) التصوير الفوتغرافي ( .  المصريةاآلثار   

عشرسادس ال  

مجال  كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في

 ، ) إعداد كتالوج األشكال واللوحات (  المصريةاآلثار 

. 

عشر سابعال  

مجال  كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في

، ) إعداد المالحق ( .  المصريةاآلثار   

عشر ثامنال  

ار النشر العلمي والدوريات المتخصصة في مجال اآلث

.. المصرية  
 التاسع عشر     

عشرونال برنامج البليجرزم   

 الحادي والعشرون  مواصفات الدوريات العلمية المتخصصة .

 الثاني والعشرون استخدام قاعدة البيانات الدولية .

 الثالث والعشرون قواعد تحكيم المجالت العلمية .

بة استخدام الحاسب اآللي والوسائل الحديثة في كتا

 األبحاث العلمية 
 الرابع والعشرون

 الخامس والعشرون العلوم المساعدة في منهج البحث األثري .
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المناقشة .إعداد سيمينار ما قبل   السادس والعشرون 

 إجراءات المناقشة وما بعدها .
السابع والعشرون و 

 الثامن والعشرون

حوث المشاركة في المؤتمرات العلمية وكيفية إلقاء الب

. 
التاسع والعشرون 

 والثالثون
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طرق  -5

التدريس 

 والتعلم

 المحاضرة النظرية  -

 العروض التقديمية  -

 التدريب الميداني  -  

 المناقشات في المحاضرات   -

 عصف ذهنى    -

 تكليفات بحثية -

 تعليم ذاتى  -  

طرق  -6

التدريس 

والتعلم 

للطالب ذوى 

القدرات 

 المحدودة

 

 تعليم باألقران –تعليم تعاونى 

 تقويم الطـــالب :   -7

 

 األساليب

 المستخدمة

 في االبحاث.ب مناقشة الطال تكليفات بحثية و -

 

 التوقيت

 نقاط بحثية في مجال تاريخ مصر القديم أو اآلثار المصرية القديمة

 طوال العام

توزيع  -جـ

 الدرجات

 درجة  موزعة بين بحثي التاريخ واآلثار(  20)

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 

 كتب ملزمة

 م.2009القاهرة،  ،1عبد الحليم نور الدين:اثار وحضارة مصر القديمة ، ج 

 م .2009، القاهرة ، 2عبد الحليم نور الدين: اثار وحضارة مصر القديمة، ج 

 م 1988محمد أنور شكري : العمارة في مصر القديمة، القاهرة ، 

كتب 

 مقترحة

 

 

 

 

أحمد عبد الحميد يوسف: "العادات والشعائر الجنائزية فى الدولة القديمة عند األفراد"، 

دكتوراه غير منشورة، قسم اآلثار المصرية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة،  مخطوطة رسالة 

 م .1966

أحمد محمود عيسى: "الحج والزيارات الجنائزية والرمزية فى المناظر والنصوص 

 م.1983المصرية القديمة"، مخطوطة رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلثار، القاهرة، 

دوريات  

علمية أو 

نشرات ... 

دراسة   -في عقيدة المصري القديم saHa-sHntأيمن وزيري: المفهوم الكوني لطقسة  

جامعة جنوب  –تحليلية لمظاهر إكتنافها للطقوس واإلحتفاالت األخرى"، مجلة كلية اآلثار 

الوادي بقنا ، دورية أكاديمية  علمية ُمحكمة تعني بنشر الدراسات اآلثارية ، تصدر عن 
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 الخ

 

 

 

 

 

 

 

، مجلد 18102مصر، رقم اإليداع المحلي  –جامعة جنوب الوادي  -كلية اآلثار بقنا

 م . 2011، يوليو 52-15البحوث باللغة العربية ، العدد السادس ، ص 

دراسة  –أيمن وزيري: مظاهر التل األزلي في الُمعتقدات األرضية والسماوية والكونية 

جامعة جنوب الوادي بقنا ،  –لة كلية اآلثار تحليلية في منهجية التطور عبر العصور"، مج

 -دورية أكاديمية  علمية ُمحكمة تعني بنشر الدراسات اآلثارية ، تصدر عن كلية اآلثار بقنا

، مجـلد البحوث باللغة العربية ، العدد 18102مصر، رقم اإليداع  –جامعة جنوب الوادي 

 م .2010، يوليو 474-338الخامس ، ص 

هر تقديس وعبادة ثالوث اإلسكندرية في حواضر الشرق األدنى القديم أيمن وزيري: مظا

جامعة أسيوط ، مجلة علمية تعني -إبان العصرين اليوناني والروماني، مجلة كلية اآلداب

بالدراسات التاريخية واألثرية، جامعة أسيوط، كلية اآلداب،قسم اآلثار،منشور في عدد 

 م. 2016ديسمبر 

في مصر  nt(3)yt^أيمن وزيري: أهم األلقاب والتعبيرات الُمرتبطة بالمعبودة شنتيت 

القديمة حتى نهاية العصرين اليوناني والروماني، منشور في المجلة الدولية للعمارة 

والفنون والعلوم االنسانية، تصدر من خالل الجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية، 

 م.2017، أكتوبر 8، العدد  2015لسنة  9768قم وهى جمعية مشهرة بر

أيمن وزيري: المخاطر وسُبل النجاة خالل أيام النسيء الخمسة في مصر القديمة حتى 

نهاية العصرين اليوناني والروماني، مقبول للنشر في المجلة الدولية للتراث والسياحة 

 م . 2017يسمبر جامعة الفيوم، عدد د –والتي تصدر عن كلية السياحة والفنادق 

 

  

 أستاذ المادة :   أ.د. ناجح عمر علي 

 د./ مروى سيد    

 

 رئيس القسم العلمي : أ.د/أيمن وزيري                                                          

 

 

 

 

 

\ 
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 تدريب وبحث :مصفوفة مقرر

 ()أعمال سنة 

اآلثار المصرية  رتمهيدي ماجستي

 م2020-2021
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 م2021-2020 -العام الدراسي تمهيدي ماجستير -مقرر:  تدريب وبحث )أعمال سنة ( مصفوفة

 الموضــــــــــــوع

 نواتج التعلم المستهدفة

 المهارات العامة المهارات المهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 8د 7د 6د 5د 4د 3د 2د 1د 5ج 4ج 3ج 2ج 1ج 6ب 5ب 4ب 3ب 2ب 1ب 8أ 7أ 6أ 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ

  √     √    √      √  √  √      √ تعريف البحث العلمي وأهدافه .

  √    √  √   √  √    √  √  √     √ √  لمي .شومات البحث االعمق

ار أنواع البحوث العلمية في مجال اآلث

. مصريةال   √   √  √ √ √ √  √   √ √   √ √  √ √  √   

في  صعوبات التي تواجه الباحثينال

 مجال البحث العلمي .
  √ √  √  √ √ √ √ √    √  √  √  √ √     

ار اهج وطرق البحث العلمي في اآلثمن

.  المصرية  
√    √   √ √  √  √  √   √  √   √   √ √ 

ابة البحوث والدراسات العلمية كت

 يةالمصرالمتخصصة في مجال اآلثار 

، ) اختيار موضوع البحث ( .   

√ √     √ √  √  √  √ √    √   √ √   √  
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ابة البحوث والدراسات العلمية كت

 يةالمصرالمتخصصة في مجال اآلثار 

 ، ) مواصفات وأنواع العنوان الجيد ( 

. 

√ √     √ √ √ √  √   √ √    √  √ √   √  

ابة البحوث والدراسات العلمية كت

 يةالمصرالمتخصصة في مجال اآلثار 

 ، ) وضع خطة البحث ( .

√ √   √ √   √   √    √  √ √    √   √  

ابة البحوث والدراسات العلمية كت

 يةالمصرالمتخصصة في مجال اآلثار 

، ) جمع المادة العلمية من المصادر (  

. 

 √  √   √ √ √ √ √ √    √  √ √   √ √ √    

ابة البحوث والدراسات العلمية كت

 يةالمصرالمتخصصة في مجال اآلثار 

،) جمع المادة العلمية من المراجع ( .   

 √     √ √ √ √  √    √ √  √ √  √    √ √ 

ابة البحوث والدراسات العلمية كت

 يةالمصرالمتخصصة في مجال اآلثار 

ة ( ،) المسح األثري والدراسة الميداني 

. 

√ √    √  √   √ √  √ √    √    √  √ √  

ابة البحوث والدراسات العلمية كت

 يةالمصرالمتخصصة في مجال اآلثار 

 ، ) التعامل مع المادة العلمية بالنقد

 إيجابا وسلبا ( .

√ √  √    √   √ √  √   √  √    √  √ √  

ابة البحوث والدراسات العلمية كت

 يةالمصرالمتخصصة في مجال اآلثار 

 ، ) مفهوم االقتباس ، اإلحالة ( .

√ √    √  √   √ √  √ √   √ √  √  √  √ √  

كتابة البحوث والدراسات العلمية 

 يةالمصرالمتخصصة في مجال اآلثار 

، ) التوثيق ( .   

√ √    √  √   √ √  √ √    √    √  √ √  
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ابة البحوث والدراسات العلمية كت

 يةالمصرالمتخصصة في مجال اآلثار 

، ) الببلوغرافيا ( .   

  √ √  √  √ √ √ √ √    √  √  √  √ √     

ابة البحوث والدراسات العلمية كت

 يةالمصرالمتخصصة في مجال اآلثار 

 ، ) التصوير الفوتغرافي ( .

  √ √  √  √ √ √ √ √    √  √  √  √ √     

ابة البحوث والدراسات العلمية كت

 يةالمصرالمتخصصة في مجال اآلثار 

 ، ) إعداد كتالوج األشكال واللوحات (

. 

√ √     √ √ √ √  √   √ √    √  √ √   √  

ابة البحوث والدراسات العلمية كت

المتخصصة في مجال اآلثار 

، ) إعداد المالحق ( .المصرية  

√ √   √ √   √   √    √  √ √    √   √  

ة النشر العلمي والدوريات المتخصص

.. المصريةفي مجال اآلثار    √     √ √ √ √  √    √ √  √ √  √    √ √ 

نامج البليجرزم بر  √ √    √  √   √ √  √ √   √ √  √  √  √ √  

اصفات الدوريات العلمية مو

 المتخصصة .
 √  √ √ √   √ √  √   √ √  √    √ √   √  

 √   √  √  √ √    √    √ √ √ √ √       استخدام قاعدة البيانات الدولية .

  √ √  √    √    √ √  √ √   √  √    √ √ قواعد تحكيم المجالت العلمية .
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 تاذ المادة: أ.د/ ناجح عمر        أس

رئيس القسم/ ا.د. أيمن عبد الفتاح وزيرى                                                                                                     د/ مروى سيد   

تخدام الحاسب اآللي والوسائل اس

ة الحديثة في كتابة األبحاث العلمي  
√ √    √  √   √ √  √ √   √ √  √  √  √ √  

علوم المساعدة في منهج البحث ال

 األثري .
√ √     √ √ √ √  √    √ √   √  √ √     

داد سيمينار ما قبل المناقشة .إع        √ √ √ √ √    √    √ √  √  √   √ 

  √ √  √    √    √ √  √ √   √  √    √ √ إجراءات المناقشة وما بعدها .

مشاركة في المؤتمرات العلمية ال

 وكيفية إلقاء البحوث .
√ √    √  √   √ √  √ √    √    √  √ √  

 √ √    √  √   √ √  √ √    √    √  √ √  

 √ √    √  √   √ √  √ √    √    √  √ √  
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 برنامج ماجستير اآلثار اإلسالمية
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: توصيف البرنـامج  أوًلا
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 ماجستير اًلثار اًلسالميةتوصيف برنامج 

 (م2021/ 2020)
 معلومات أساسية:  -أ

 (اإلسالمية)اآلثار  االثارماجستير اسم البرنامج:  -1

 برنامج: )أحادي(طبيعة ال -2

 اإلسالميةاآلثار القسم المسئول عن البرنامج: 

 م16/9/2012بتاريخ  4245تاريخ إقرار البرنامج:  قرار وزاري رقم 

 معلومات متخصصة:  -ب

 للبرنامج: األهداف العامة  -1

 اكساب الطالب القدرة على:يهدف البرنامج إلى 

 مجال االثار السالمية.إجادة تطبيق أساسيات ومنهجيات البحث العلمي واستخدام أدواته المختلفة في   1-1

 ، والمجاالت ذات العالقة.سالميةثار اإلمجال اآلتطبيق المنهج التحليلي والناقد للمعارف في   1-2

 .سالمية ثار اإلاآلفي مجال  مهارات المهنية العامة والُمتخصصةالإتقان   1-3

 إظهار الوعي بالمشاكل الجارية والرؤى الحديثة في مجال اآلثار اإلسالمية.  1-4

 ، وإيجاد حلول لها.سالميةبمجال االثار اإلتحديد المشكالت المهنية الخاصة   1-5

 .بما يخدم ممارسته المهنية في مجال االثار االسالمية بةاستخدام الوسائل التكنولوجية المناسإجادة   1-6

 مجال اآلثار اإلسالمية.التواصل بفاعلية والقدرة على قيادة فرق العمل الميداني في   1-7

القدرة على اتخاذ القرارات في مجال الحفاظ على اآلثار اإلسالمية والقبطيةة وتطةوير المنةاطق ايثريةة لتنميةة   1-8

 .السياحة

 يُعظم االستفادة منها والحفاظ عليها.توظيف الموارد المتاحة بما   1-9

 .تنمية الوعي بدوره في خـدمة المجتمع والحفاظ على البيئة في ضوء المتغيرات العالمية واإلقليمية  1-10

 بقواعد المهنة.وااللتزام بالنزاهة والمصداقية وااللتزام   1-11

 والقدرة على التعليم والتعلم المستمر.كاديميًا ومهنيًا، أالمهارات الذاتية تنمية   1-12

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج:  -2

 

 : المعرفة والفهم:2/1

 يجب أن يكون الخريج قادًرا على أن:  إسالمية االثاربانتهاء دراسة الماجستير في  

 .سالميةمجال االثار اإلفي  يُعرف النظريات ايساسية  2-1-1

 يشرح التأثيرات المتبادلة بين اآلثار اإلسالمية وانعكاساتها على البيئة.  2-1-2

 يتعرف على التطورات العلمية الحديثة في مجال اآلثار اإلسالمية.  2-1-3

 .ةسالميثار اإلمجال اآلالمبادئ ايخالقية والقانونية للممارسة المهنية في  يُحــدد  2-1-4

 .سالمية ثار اإلمجال اآلوأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في  يتعرف على مبادئ  2-1-5
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ت البحةث العلمةي وأدواتةه المختلفةة، وتطبيقاتهةا علةى اآلثةار يتعرف على أساسيات ومنهجيةات وأخالقيةا  2-1-6

 اإلسالمية.

  

 القدرات الذهنية: 2/2

 ريج قادًرا على أن: ، يجب أن يكون الخسالميةاإل االثاربانتهاء دراسة الماجستير في  

 يحلل المعلومات الالزمة للبحث في مجال اآلثار اإلسالمية.  2-2-1

 قيم المعلومات الالزمة للبحث في مجال اآلثار اإلسالمية. يُ    2-2-2

يحل المشاكل المتخصصة ذات الصلة في الدراسات الميدانية في مجال اآلثار اإلسالمية استنادًا على   2-2-3

 متاحة. المعطيات ال

 يربط بين المعارف المختلفة لحل المشاكل المهنية في مجال اآلثار اإلسالمية.  2-2-4

 يكتب دراسات علمية متخصصة في مجال اآلثار اإلسالمية.  2-2-5

 يُحدد المخاطر في الممارسات المهنية في مجال مجال اآلثار اإلسالمية.  2-2-6

 ني في مجال اآلثار اإلسالمية.يخطط لتطوير ايداء البحثي والمه  2-2-7

 يتخذ القرارات المهنية المناسبة في مجال اآلثار.  2-2-8

 

 مهارات مهنية وعملية:  2/3

 ( يجب أن يكون الخريج قادًرا على: إسالمية)آثار  االثاربانتهاء دراسة الماجستير في 

 مي اآلثار اإلسالمية.يطبق المهارات المهنية ايساسية والحديثة في مجال البحث العل  2-3-1

 يكتب تقريًرا مهنيًا في مجال اآلثار اإلسالمية.  2-3-2

 قيم الطرق وايداوات القائمة في مجال البحث العلمي اآلثار اإلسالمية.يُ   2-3-3

 مهارات عامة: 2/4

 بانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الخريج قادًرا على:  

 . اآلخرينمع اءة مع اآلخرين وكفيتواصل بفاعلية   2-4-1

 بمهارة.يستخدم تكنولوجيا المعلومات   2-4-2

  .قيم نفسه ذاتيًايُ   2-4-3

 بكفاءة.يستخدم المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف   2-4-4

 يضع قواعد ومؤشرات لتقييم أداء اآلخرين.   2-4-5

 . يعمل ضمن فريق العمل الجماعى بفاعلية  2-4-6

 دير الوقت بكفاءة.يُ   2-4-7

 يُعلم ذاته باستمرار.   2-4-8
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 المعايير األكاديمية للبرنامج:  -3

لمعايير القياسية القومية للدراسات العليا الصادرة عن الهيئة القومية امعايير تم اشتقاقها من  يتبنى البرنامج

 .2009 عام لضمان جودة التعليم واالعتماد بجمهورية مصر العربية

 

 ال يوجد  العالمات المرجعية: -4

 

 هيكل ومكونات البرنامج:  -5

 .وفقـًا لالئحة الكلية للدراســات العليا مدة البرنامج: -أ

 الئحة قــديمةهيكل البرنامج:  -ب

 إجمالي نظري عدد الساعات/ عدد الوحدات:

 %100 ساعة 12 مقررات علوم التخصص:

 م الساعات المعتمدة(: ال ينطبقمستويات البرنامج )في نظا -ج

 : تمهيدي الماجستيرمقررات البرنامج -د

 (ساعات دراسية 10المواد اإلجبارية: )

عدد  المقرر م

الساعات 

 النظرية

 4 عمارة إسالمية و رسم معمارى 1

 2 فنون زخرفيه اسالمية موضوع خاص  2

 2 تاريخ إسالمي موضوع خاص 3

 2 تدريب وبحث )أعمال سنة( 4
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 (دراسيةساعات  2المواد االختيارية: )

 عدد الساعات المقرر م

 النظرية 

 2 تصوير اسالمى موضوع خاص    1

 2 مسكوكات  2

 2 تاريخ الفن 3

 

 

 راجع توصيف المقررات  محتويات المقررات: -6

 

 متطلبات اًللتحاق:  -7

اإلسالمية( أن يكون حاصالً على  درجةة الليسةان  يشترط لقيد الطالب  لدرجة الماجستير فى اآلثار )اآلثار 

 فى اآلثار )اإلسالمية( بتقدير )جيد( على ايقل من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها.

 

 القواعد المنظمة ًلستكمال البرنامج:  -8

 متتاليين. يسمح للطالب بتأدية امتحان السنة التمهيدية للماجستير أربع مرات فقط في عامين -

تعقد االمتحانات مرتين في كل عام، أوالهما في نهاية السنة الجامعية، وايخرى في بداية السنة التالية  -

 في الموعد الذي يحدده مجل  الكلية.

على  ايقل من  ٪70ال يعد الطالب ناجًحا إال إذا حصل في كل مقرر من مقررات الدراسة على  -

 مجموع درجات المقرر.

 لب الذي يرسب في مادة يؤدي االمتحان في جميع المواد. الطا -

 مدة كل امتحان تحريري فى أي مقرر من مقررات السنة التمهيدية للماجستير ثالث ساعات. -

 مدة كل امتحان تحريري فى أي مقرر من مقررات السنة التمهيدية للماجستير ثالث ساعات. -

في  Tofelن السنة التمهيدية للماجستير، وبعد الحصول على شهادة يتقدم الطالب بعد نجاحه فى امتحا  -      

( درجة بخطة مقترحة للبحث الذي يود إعداد رسالة الماجستير 450اللغة االنجليزية بمجموع درجات )

( يحضرها أعضاء القسم المختص. وبعد Seminarفيه، وتناقش الخطة مناقشة علنية فى حلقة مناقشة )

قشة، يقر نائب رئي  الجامعة للدراسات العليا والبحوث موضوع البحث بناء على اجتيازه حلقة المنا

موافقة مجل  الكلية، وبعد أخذ رأى مجل  القسم المختص. ويعد الطالب رسالته فى مدة ال تقل عن سنة 
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وال تزيد على خم  سنوات من تاريخ موافقة مجل  الكلية على التسجيل، ولمجل  الكلية اإلبقاء على 

 تسجيل لمدة عام قابل للتجديد بناء على تقرير المشرف على الرسالة وبعد أخذ رأى مجل  القسم .ال

 

تكون المناقشة فى رسالة الماجستير علنية. يقترح المشرف تشكيل لجنة الحكم على الرسالة، ويعتمد    -

قسم المختص وموافقة التشكيل من نائب رئي  الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بعد أخذ رأى مجل  ال

 مجل  الكلية. وتقوم اللجنة بمناقشة الطالب فى خالل ستة أشهر من تاريخ موافقة مجل  الكلية.

 

 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج:  -9

 

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة

امتحةةان تحريةةري فةةي نهايةةة العةةام الجةةامعي لطةةالب  -1

 هيديةالسنة التم

 كل المخرجات التعليمية المستهدفة

 كل المخرجات التعليمية المستهدفة جلسة مناقشة علنية للرسالة -2

 

 طرق تقويم البرنامج:  -10

 العينة الوسيلة القائم بالتقويم

 خم  طالب استبيان طالب السنة التمهيدية. -1

 خريجين10 اجتماع / ندوة الخريجون. -2

 

 :رئي  القســم

      

  أمين الـرشيدي د ا.      

                                       

 م2020/   10/  18التاريخ:                                          
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 مصفوفة برنامج ماجستير

 قسم اآلثار اإلسالمية
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 قسم اآلثار اإلسالمية -رمصفوفة برنامج ماجستي

 المهــارات العامة 4-2 المهــارات المهنية 3-2 المهــارات الذهنية 2-2 المعـــرفة والفهـــم 1-2 المقرر الدراسي

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 

   √ √ √  √ √  √ √   √  √ √  √ √  √  √ عمارة إسالمية ورسم معماري

   √ √ √ √  √ √ √ √    √ √  √ √ √  √  √ فنون زخرفية إسالمية موضوع خاص

 √  √ √ √  √    √     √   √   √   سالمي موضوع خاصتاريخ إ

     √  √ √  √ √ √ √  √    √  √ √ √ √ تدريب وبحث ) أعمال سنة(

   √ √ √  √ √  √ √ √ √  √   √ √ √  √   تصوير إسالمي موضوع خاص

   √ √ √  √ √  √ √    √ √  √ √ √  √  √ مسكوكات

  √  √  √  √ √ √ √    √  √ √ √ √  √ √  تاريخ الفن

 

 منسق البرنامج                               

 رئي  قسم اآلثار اإلسـالمية                                                                                                                                                         

 رشيديا. د  أمين الـ 
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 ثــانياا: توصيف المقــررات
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 معماريسالمية ورسم إعمارة  :توصيف مقرر

 م(2021- 2020) 

 البيانات األساسية المقرر -1

تمهيدي السنة الدراسية:  عمارة إسالمية ورسم معماري اسم المقرر:  

 ماجستير 

 اآلثار اإلسالمية  التخصص : 

 (4) عدد الساعات :

 هدف المقرر : -2

Aim of Course 

 يهدف هذا المقرر إلى:

، وخصائصها العمارة اإلسالميةب اكساب الطالب المعارف الخاصة

 المعمارية والفنية، ومعرفة طرق وأساليب الرفع المعماري .

      Intended Learning Outcomes النواتج التعليمية المستهدفة من تدريس المقرر: -3

 المعلومات والمفاهيم: -أ

Knowledge and 

Understanding 

 

 

 

 يكون الطالب قادراً علي أن:

 خصائص وسمات العمارة اإلسالمية في العالم اإلسالمي.يُعدد  -1-أ

 الروابط المتنوعة بين مختلف طرز العمارة االسالمية . يُحدد -2-أ

 رة اإلسالمية بدقــة .يشرح العما  -3-أ

 يذكر التأثيرات المعمارية والفنية المختلفة على العمارة االسالمية -4-أ

معماري الخاص بالعمارة عرف طرق وأساليب الرفع اليُ  -5-أ

 .  اإلسالمية

 المهارات الذهنية : -ب

Intellectual skills 

 

 

 

 يكون الطالب قادرأ علي أن:

 لعمارة اإلسالمية  .يُحلل خصائص ومميزات ا -1-ب

 طرز العمائر اإلسالمية في العالم اإلسالمي يُقارن بين  -2-ب

المكونةةات وايسةة  الرئيسةةية التةةي اسةةتمدت منهةةا العمةةارة اإلسةةالمية  يُقةةي م  -3-ب

 خصائصها وسماتها الرئيسية .

ف مجةةةاالت العمةةةارة علةةةى مةةةر يسةةةتنتج المبتكةةةرات اإلسةةةالمية فةةةي مختلةةة -4-ب

 .العصور

 صمم مخططات للعمائر اإلسالمية بمختلف فروعها .ي  -5-ب

 يكون الطالب قادراً علي أن :المهارات المهنية  -جـ
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  Course contentمحتوى المقرر:   -4

 أسبوع الموضوع

مقدمةةةة عامةةةة حةةةول العمةةةارة اإلسةةةالمية وأهميتهةةةا وأهةةةم خصائصةةةها وأ راضةةةها 

 الوظيفية بكل من شرق العالم اإلسالمي والمغرب ومصر .
 ايول

 الثاني ا ة ماهية وشخصية العمارة اإلسالمية .المؤثرة في صي العوامل

 الثالث عناصر ووحدات العمارة اإلسالمية .

 الرابع عمارة المساجد وأنماطها ،وتطوراتها خالل العصور اإلسالمية .

 الخام  نماذج مختارة لعمارة المساجد في شرق العالم اإلسالمي .

 السادس نماذج مختارة لعمارة المساجد في مصر .

 السابع نماذج مختارة لعمارة المساجد في شرق العالم اإلسالمي.

 الثامن  نماذج مختارة لعمارة المساجد في  رب العالم اإلسالمي .

 التاسع عمارة المدارس وأنماطها ، وتطوراتها خالل العصور اإلسالمية .

 العاشر نماذج مختارة لعمارة المدارس في شرق العالم اإلسالمي.

 الحادي عشر مختارة لعمارة المدارس في مصر نماذج

 الثاني عشر نماذج مختارة لعمارة المدارس في  رب العالم اإلسالمي.

 الثالث عشر عمارة ايضرحة وأنماطها وتطوراتها ونماذج لها في العالم اإلسالمي .

 الرابع عشر العمارة السكنية وتطوراتها ونماذج لها في بالد المشرق ومصر .

 الخام  عشر عمارة الدفاعية ، خصائصها ، ونماذج لها في العالم اإلسالمي .ال

 السادس عشر ( 1التأثيرات المختلفة على العمائر اإلسالمية في العالم اإلسالمي )

 السابع عشر (2التأثيرات المختلفة على العمائر اإلسالمية في العالم اإلسالمي )

 الثامن عشر (3إلسالمية في العالم اإلسالمي )التأثيرات المختلفة على العمائر ا

 التاسع عشر اإلسالمية ، ايسباب ، المظاهر.  وحدة الطابع العربي اإلسالمي في العمارة

 الخاصة بالمقرر :

Professional and 

Practical Skills 

 يُعد دراسات وبحوث حول العمارة اإلسالمية. -1-ج

 لفنية .يؤرخ العمائر اإلسالمية من خالل سماتها وخصائصها المعمارية وا -2-ج

 يستخدم شبكة اإلنترنت في االطالع على المعلومات . -3-ج

 يستخدم الحاسب اآللي والبرامج الحديثة في تصميم المخططات المعمارية . -4-ج

 المهارات العامة: -د

General Skills 

 

 

 يكون الطالب قادراً علي أن:

 يتواصل بفاعلية مع اآلخرين. -1-د

 فريق. يعمل بكفاءة  داخل   -2 -د

 ظهر اتجاها إيجابيا نحو اآلخرين في مجال العمل .يُ  -3-د
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 العشرون مقدمة في الرسم المعماري والزخرفي.

 الحادي والعشرون الرسم المعماري للمباني االثرية  )مقياس الرسم(.

 الثاني والعشرون حةأقسام وأنواع علم المسا

 الثالث والعشرون الخواص الهندسية لعناصر الرسم المعماري .

 الرابع والعشرون طرق الرفع المساحي .

 الخام  والعشرون برامج الرسم المعماري )االوتوكاد( .

 السادس والعشرون برنامج الرسام الهندسي .

+ السابع والعشرون المساقط االفقية .

 نالثامن والعشرو

التاسع والعشرون+  تطبيق علي رفع المنشآت االسالمية .

 الثالثون

 –المناقشة في المحاضرات  -العصف الذهني  -المحاضرة النظرية  -  أساليب التعليم والتعلم -5

 التكليفات البحثية.

أساليب التعليم والتعلم  -6

للطالب ذوى القدرات 

 المحدودة

 

 التعليم الذاتي  -

 قران.تعليم اي  -

 تقويم الطـــالب :   -7

 ايساليب -أ

 المستخدمة -ب

 

 امتحان تحريري نهائي .

 التوقيت -ت

 

 

 ايسبوع الطريقة م

1 
اختبار تحريري 

 نهائي
 وفق الجدول الُمعلن

 

 توزيع الدرجات -جـ

 
امتحان تحريري 

 نهائي

20 

 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 كتب -أ

 ملزمة

مد حمزة الحداد : المجمل في اآلثار اإلسالمية، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مح

 م.2016

محمد عبد الستار عثمان : موسوعة العمارة الفاطمية .، نفسه : دراسات في  كتب مقترحة -ب

العمارة اإلسالمية العباسية والفاطمية .، عاصم رزق : أطل  العمارة اإلسالمية 
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د بدر : التأثيرات السلجوقية على العمارة اإلسالمية في مصر والقبطية .، منى محم

في العصرين اييوبي والمملوكي .، رامي ربيع عبد الجواد : عمارة المساجد في 

مدينة فاس بالمغرب ايقصى في عصر بني مرين . رسالة دكتوراة جامعة القاهرة 

ن بالمغرب .، محمد السيد أبو رحاب : المدارس المغربية في عصر بني مري

ايقصى .، أحمد فكري : مساجد القاهرة ومدارسها .، سعاد ماهر : مساجد مصر 

وأولياؤها الصالحون ، حسن الباشا : موسوعة العمارة والفنون اإلسالمية ، حسن 

عبد الوهاب : تاريخ المساجد ايثرية .، محمد ماجد عباس خلوصي : الموسوعة 

 الهندسية  .

مصةةادر عربيةةة أو  -ج

 رات ... الخنش

 

  .2017، عدد مجلة كلية اآلثار جامعة القاهرة

  .2017، مجلة كلية اآلداب جامعة المنيا

  .2016، مجلة كلية اآلداب جامعة جنوب الوادي

 .2017، عدد 2016مجلة اتحاد اآلثارين العرب، عدد 

 

 أساتذة المادة :

 . ابراهيم صبحيأ.د : 

 . مصطفىد : محمد 

 العلمي : رئي  مجل  القسم 

 أ.د / أمين عبدهللا رشيدي
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 معماريعمارة إسالمية ورسم  :مصفوفة مقرر

 اآلثار اإلسالمية -تمهيدي ماجستير

م2020-2021 
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 عمارة إسالمية ورسم معماريمصفوفة مقرر: 

 ةاآلثار اإلسالمي -القسم العلمي: تمهيدي ماجستير

  م2021-2020العام الدراسي: 

 الموضــــــــــــوع

 نواتج التعلم المستهدفة

 المهارات العامة المهارات المهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج   5ب 4ب 3ب 2ب 1ب 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ

مقدمة عامة حول العمارة اإلسالمية وأهميتها وأهم خصائصها 

وأ راضها الوظيفية بكل من شرق العالم اإلسالمي والمغرب 

 ومصر .

√ √ 

√ 

  √ √ √   

  

√ √ √  √ √  

  √ √ √ √  √ √  √ العوامل المؤثرة في صيا ة ماهية وشخصية العمارة اإلسالمية .
  

√  √   √ √ 

 √  √  √ √ √     √ √ √   √ √ √ عناصر ووحدات العمارة اإلسالمية .
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عمارة المساجد وأنماطها ،وتطوراتها خالل العصور اإلسالمية 

. 

√ √ √   
√ √ 

 √  
  

√ √ √   √ √ 

 √   √ √  √ √  √ تارة لعمارة المساجد في شرق العالم اإلسالمي .نماذج مخ
  

√ √ √  √ √  

  √ √ √ ة لعمارة المساجد في مصر .نماذج مختار
 

√ √  √    √ √ √   √ √ 

 √  √ √ ة لعمارة المساجد في شرق العالم اإلسالمي .نماذج مختار
 

√ √   √ 
  

√ √ √  √ √  

  √ √ √ تارة لعمارة المساجد في  رب العالم اإلسالمي .نماذج مخ
 

√ √  √ √   √ √ √  √ √  

رس وأنماطها ، وتطوراتها خالل العصور اإلسالمية عمارة المدا

. 

√ √  √ 
 

√ √ √   
  

√ √ √  √  √ 

  √ √  √ √ √    √  √ √   √ √ √ تارة لعمارة المدارس في شرق العالم اإلسالمي .نماذج مخ

 √ √   √ √ √   √   √ √   √ √ √ نماذج مختارة لعمارة المدارس في مصر
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  √ √  √ √     √  √    √ √ √ ة لعمارة المدارس في  رب العالم اإلسالمي .نماذج مختار

حة وأنماطها وتطوراتها ونماذج لها في العالم عمارة ايضر

 اإلسالمي .

√ √ √  
 

√ √   √ 
  

√ √ √  √ √ √ 

السكنية وتطوراتها ونماذج لها في بالد المشرق ومصر العمارة 

. 

√ √  √  √ √  √ √   √ √ √  √  √ 

  √ √  √ √    √   √ √   √ √ √ الدفاعية ، خصائصها ، ونماذج لها في العالم اإلسالمي .العمارة 

ت المختلفة على العمائر اإلسالمية في العالم اإلسالمي التأثيرا

(1 ) 

√ √  √  √ √ √      √ √   √ √ 
التأثيرات المختلفة على العمائر اإلسالمية في العالم اإلسالمي 

(2) 

√ √  √  √ √ √     √ √ √   √ √ 

ت المختلفة على العمائر اإلسالمية في العالم اإلسالمي التأثيرا

(3) 

√ √  √  √ √ √     √ √ √   √ √ 

ابع العربي اإلسالمي في العمارة اإلسالمية ، ايسباب وحدة الط

 ، المظاهر .

√ √    √ √  √    √  √  √ √  

  √ √ √      √     √     رسم المعماري والزخرفي.مقدمة في ال

 √ √ √ √      √     √     اري للمباني االثرية  )ومقياس الرسم(الرسم المعم
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 √ √ √ √           √     لهندسية لعناصر الرسم المعماري .الخواص ا

 √ √ √ √           √     ع المساحي .طرق الرف

 √ √ √ √           √     برامج الرسم المعماري )االوتوكاد( .

 √ √ √ √           √     لرسام الهندسي .برنامج ا

 √ √ √ √           √     االفقية .المساقط 

 √ √ √ √           √     ي رفع المنشآت االسالمية .تطبيق عل

 

 رئي  القسم العلمي: أ..د . أمين عبدهللا رشيدي                                                                                                                            لمادة أستاذ ا

  ابراهيم صبحيأ.د : 

                                                                                                                                                                                           . مصطفىد : محمد     
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 فنون زخرفيــة إسالمية  موضوع خاص :توصيف مقرر

 م(2021- 2020) 

 البيانات األساسية المقرر -1

 السنة الدراسية: تمهيدي ماجستير فنون زخرفيــة إسالمية  موضوع خاصاسم المقرر : 

 (2) عدد الساعا ت في ايسبوع:                                          

 اآلثار اإلسالمية التخصص : 

 هدف المقرر : -2

Aim of Course 

 المقرر إلى: يهدف هذا

الفنون اإلسالمية، امتداد الطالب بالمعارف والمهارات الخاصة ب

موضوعات دراسة من خالل والمدارس الفنية ومميزاتها وطرق الصناعة 

  خاصة.

      Intended Learning Outcomes النواتج التعليمية المستهدفة من تدريس المقرر: -3

 المعلومات والمفاهيم: -ت

Knowledge and 

Understanding 

 

 

 

  يكون الطالب قادراً علي أن:

 عرف على مفهوم الجوانب الوظيفية في الفنون التطبيقية اإلسالمية  يُ  -1-أ

 يشرح أهمية دراسة الجوانب الوظيفية في الفنون التطبيقية اإلسالمية  -2-أ

ن يشةةةرح تطةةةور االهتمةةةام بالجوانةةةب الوظيفيةةةة فةةةي دراسةةةات الفنةةةو -3-أ

 اإلسالمية

 الجوانب الوظيفية المتنوعة وأدواتها يُحدد -4-أ

 مفهوم ثقافة المجتمع     يذكر -5-أ

 يشرح أهمية دراسة ثقافة المجتمع وتأثيرها في الفنون اإلسالمية  -6-أ

تطور االهتمام بثقافة المجتمع وتأثيرهةا فةي الفنةون اإلسةالمية  يوضح -7-أ

 في الدراسات ايثرية  

 .مصادر ثقافة المجتمع اإلسالمي ديعد -8-أ

 المهارات الذهنية : -ث

Intellectual skills 

 

 

 يكون الطالب قادرأ علي أن:

يستنتج تأثير حاجات اإلنسان في الجوانةب الوظيفيةة للفنةون التطبيقيةة  -1-ب

 اإلسالمية

يستنبط عالقة الجوانب الوظيفية للفنون التطبيقية اإلسالمية بايدوات  -2-ب
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  Course contentمحتوى المقرر:   -4

 أسبوع الموضوع

 ايول الجوانب الوظيفية في الفنون التطبيقية اإلسالمية  )التعريف(

 الثاني أهمية دراسة الجوانب الوظيفية في الفنون التطبيقية اإلسالمية

 الثالث يةتطور االهتمام بالجوانب الوظيفية في دراسات الفنون اإلسالم

حاجةةةات اإلنسةةةان وتأثيرهةةةا فةةةي الجوانةةةب الوظيفيةةةة للفنةةةون التطبيقيةةةة 

 اإلسالمية

 الرابع

 ايواني المتنوعةو 

 صنف أنواع الوظائف في الفنون التطبيقية اإلسالمية   يُ  -3-ب

 فسر عالقة الشكل بالوظيفة في الفنون التطبيقية اإلسالمية  يُ  -4-ب

فسةةةر عالقةةةة الجوانةةةب الوظيفيةةةة بالجوانةةةب الجماليةةةة فةةةي الفنةةةون يُ  -5-ب

 التطبيقية اإلسالمية 

 في الزخارف  يستنبط تأثير الجوانب الوظيفية -6-ب

قةةارن بةةين تةةأثير ثقافةةة المجتمةةع فةةي الفنةةون اإلسةةالمية فةةي أمةةاكن يُ  -7-ب

 متنوعة من العالم اإلسالمي

 

المهةةةةةةةارات المهنيةةةةةةةة  -جةةةةةةةـ

 الخاصة بالمقرر :

Professional and 

Practical Skills 

 يكون الطالب قادراً علي أن :

 يؤرخ القطع الفنية في العصر اإلسالمي  -1-ج

 خدم خبرته العلمية فى تصنيف التحف التطبيقية.يست -2-ج

 رتب التحف الفنية ترتيبا تاريخيا.يُ  -3-ج

 وثق التحف الفنية.يُ  -4-ج

 .عد معارض فنية للتحف اإلسالمية طبقا للموضوعات المتخصصةيُ  -5-ج

 

 المهارات العامة: -ذ

General Skills 

 

 

 يكون الطالب قادراً علي أن:

 خرين بشكل فعال.يتواصل مع اآل -1-د

 يعمل داخل فريق عمل جماعي. -2-د

 تقن استخدام الوسائل التكنولوجية في دراسة التحف الفنية.يُ  -3-د 

ظهر اتجاها إيجابيا نحو دراسة النواحي الوظيفية وتأثيرها في الفنةون يُ  -4-د

 اإلسالمية

فنةةون ظهةر اتجاهةةا إيجابيةا نحةةو دراسةة ثقافةةة المجتمةع وتأثيرهةةا فةي اليُ  -5-د

 اإلسالمية 
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 الخام  الجوانب الوظيفية المتعلقة بالطعام والشراب وأدواتهما

 السادس الجوانب الوظيفية المتعلقة باإلضاءة وأدواتها

 ابعالس الجوانب الوظيفية المتعلقة بالزينة والتجميل وأدواتها

 الثامن الجوانب الوظيفية المتعلقة بالكتابة وأدواتها

 التاسع الجوانب الوظيفية المتعلقة بالطب والصيدلة وأدواتهما

 العاشر الجوانب الوظيفية المتعلقة بالحرب والقتال وأدواتهما

 الحادي عشر الجوانب الوظيفية المتعلقة بالعلوم وأدواتها

بالعمةةائر وأدواتهةةا )ذات الةةنمط المعمةةاري أو الجوانةةب الوظيفيةةة المتعلقةةة 

 الثابت(

 الثاني عشر

 الثالث عشر تقسيمات وأنواع الوظائف على الفنون التطبيقية اإلسالمية   

 الرابع عشر عالقة الشكل بالوظيفة في الفنون التطبيقية اإلسالمية  

عالقةةةة الجوانةةةب الوظيفيةةةة بالجوانةةةب الجماليةةةة فةةةي الفنةةةون التطبيقيةةةةة 

 اإلسالمية

 الخام  عشر

 السادس عشر تأثير الجوانب الوظيفية في الزخارف

 السابع عشر الموضوع الثاني: تأثير ثقافة المجتمع في الفنون اإلسالمية )التعريف(

 الثامن عشر أهمية دراسة ثقافة المجتمع وتأثيرها في الفنون اإلسالمية

فنةةةون اإلسةةةالمية فةةةي تطةةةور االهتمةةةام بثقافةةةة المجتمةةةع وتأثيرهةةةا فةةةي ال

 الدراسات ايثرية  

 التاسع عشر

 العشرون مصادر ثقافة المجتمع اإلسالمي.

دراسةةة لثقافةةة المجتمةةع اإلسةةالمي وتأثيرهةةا فةةي الفنةةون اإلسةةالمية )فةةي 

 مصر(

 الحادي والعشرون

دراسةةة لثقافةةة المجتمةةع اإلسةةالمي وتأثيرهةةا فةةي الفنةةون اإلسةةالمية )فةةي 

 مصر(

 الثاني والعشرون

دراسة لثقافة المجتمع اإلسالمي وتأثيرها في الفنون اإلسةالمية )فةي بةالد 

 الشام(

 الثالث والعشرون

دراسةةة لثقافةةة المجتمةةع اإلسةةالمي وتأثيرهةةا فةةي الفنةةون اإلسةةالمية )فةةي 

 العراق(

 الرابع والعشرون

دراسةةة لثقافةةة المجتمةةع اإلسةةالمي وتأثيرهةةا فةةي الفنةةون اإلسةةالمية )فةةي 

 إيران(  

 خام  والعشرونال

دراسةةة لثقافةةة المجتمةةع اإلسةةالمي وتأثيرهةةا فةةي الفنةةون اإلسةةالمية )فةةي 

 المغرب وايندل ( 

 السادس والعشرون
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دراسةةة لثقافةةة المجتمةةع اإلسةةالمي وتأثيرهةةا فةةي الفنةةون اإلسةةالمية )فةةي 

 المغرب وايندل ( 

+ الثامن السابع والعشرون

 والعشرون

 + الثالثونوالعشرون التاسع اإلسالمي وتأثيرها في الفنون اإلسالمية.دراسة مقارنة لثقافة المجتمع 

أساليب  -5 

 التعليم والتعلم

 

التعليم  –المناقشة في المحاضرات  -العصف الذهني  -المحاضرة النظرية  - 

 ، تكليفات بحثية.التعاوني

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 تيالتعلم الذا -

 تعلم ايقران -

 

 تقويم الطـــالب :   -7

ايساليب  -ث

 المستخدمة

 تحريري نهائي  امتحان -

 التوقيت -ج

 

 

 ايسبوع الطريقة

 وفق الجدول الُمعلن تحريري نهائي امتحان
 

 توزيع الدرجات -جـ

 
 الدرجة االمتحان

 20 تحريري نهائي امتحان
 

 جع :قائمة الكتب الدراسية والمرا -8

كتب -أ

 ُملزمة

 م1986سعاد ماهر محمد، الفنون اإلسالمية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  -

علـــــى أحمــــــد الطايــــش : الفنون الزخرفية اإلسالمية المبكةرة )فةى العصةرين ايمةوى  -

 هـ.1421م / 2000والعباسى(، القاهرة، 

م / 2001ــفة : الفنون اإلسالمية فى العصر العثمانى ، القاهرة، ربيـــــــع حامــــــــد خليــ -

 هـ.1422

عبـــدالنـةةـاصر ياســــةةـين : الفنةةون الزخرفيةةة اإلسةةالمية بمصةةر فةةى العصةةر اييةةوبى، دار  -

 هـ1423م / 2002الوفاء لدار الطباعة والنشر ، اإلسكندرية ، 

 م /2003سةةالمية ، عمةةان ، دار مجةةدالوى ، : الفنةةون اإل إيـــــــــــــةةـاد الصـــــــةةـقر -

 هـ.1424

 -14هةـ /  11 -8سعائشــة عبدالعزيز التهامـى : النسةيج فةى العةالم اإلسةالمى منةذ القةرن ) -

 هـ.1424م / 2003دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،  الطبعة ايولى ، القاهرة ،  م( ،17

لعربية اإلسالمية فى مصر، مكتبة مدبولى، الطبعة عاصـــــــم محـــــــــمد رزق : الفنون ا -
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 هـ.1427م / 2006ايولى، القاهرة، 

 هـ. 1428م / 2007عبـــدهللا عطــــية عبــدالحافظ : اآلثار والفنون اإلسالمية، القاهرة،  -

 

كتب –ب 

 مقترحة

بي، زكي محمد حسن، أطل  الفنون الزخرفية والتصاوير اإلسالمية، دار الرائد العر -

 بيروت، )د.ت(.

 .1948....................: فنون اإلسالم ، دار الفكر العربى ، القاهرة ،  -

الفنون اإلسالمية فى العصرين اييوبى والمملوكى، منشورات  :أحمد عبد الرازق أحمد -

 .2003، كلية اآلداب، جامعة عين شم ، القاهرة

 .م 1986المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  سعاد ماهر محمد، الفنون اإلسالمية، الهيئة -

 . 1990اإلسالمية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، حسن الباشا : مدخل إلى اآلثار  -

محمود إبراهيم حسين، الخزف اإلسالمي في مصر، مكتبة نهضة الشرق، جامعة القاهرة،  -

1984 . 

نى ، مكتبة زهراء الشرق ، الطبعة الثانية ربيع حامد خليفة : فنون القاهرة فى العهد العثما -

 . 2001، القاهرة ، 

الفنون الزخرفية اإلسالمية فى العصرين اييوبى والمملوكى،  :جمال عبد الرحيم إبراهيم -

 .2000القاهرة، 

محمةةد عبةةد العزيةةز مةةرزوق : الفنةةون الزخرفيةةة اإلسةةالمية بمصةةر قبةةل الفةةاطميين ، مكتبةةة  -

 .  1974قاهرة ، اينجلو المصرية ، ال

أحمةد عبةد الةرازق أحمةد، الفنةون اإلسةةالمية حتةى نهايةة العصةر الفةاطمي، منشةورات كليةةة  -

 م.2001، الطبعة ايولى، القاهرة، اآلداب، جامعة عين شم 

الفنون الزخرفية اإلسالمية فى مصر منةذ الفةتح اإلسةالمى حتةى نهايةة  : عبد الناصر ياسين -

ثاريةةة حضةةارية للتةةأثيرات الفنيةةة الوافةةدة ، دار الوفةةاء ، الطبعةةة العصةةر الفةةاطمى ، دراسةةة آ

 . 2002ايولى ، اإلسكندرية  ، 

..................: الفنون الزخرفيةة اإلسةالمية بمصةر فةي العصةر اييةوبي، دار الوفةاء لةدنيا  -

 م.  2002الطباعة والنشر، اإلسكندرية، 

ظيفة على الفنون التطبيقية اإلسالمية فى أيمن مصطفى إدري : العالقة بين النص والو -

 - 641هـ( )923 - 21مصر منذ بداية العصر اإلسالمى وحتى نهاية العصر المملوكي )

 م.2014جامعة حلوان،  -م(، مخطوط رسالة ماجستير، مقدمة إلى كلية اآلداب 1517

ضةوء نمةاذج مةن مصةر  ........................: الوظيفية في الفنون التطبيقيةة اإلسةالمية فةي -

، )م( )دراسةةةة أثريةةةة فنيةةةة1805 - 641هةةةـ( )1220 - 21حتةةةى نهايةةةة العصةةةر العثمةةةاني )

 م. 2014جامعة طنطا،  -مخطوط رسالة دكتوراه، مقدمة إلى كلية اآلداب 

- Rice (D. T.): Islamic art, New York, 1991.  
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- Wiet (G.): Catalogue General du Musée Arabe du Caire: Objets en 

Cuivre, Cairo, 1932. 

- Yeomans (R.), The art and Architecture of Islamic Cairo, Lebanon, 

2006. 

دوريات  -د

علمية أو 

نشرات ... 

 الخ

بةدائع الزهةور فةى وقةةائع  هةـ(:935إبةن إيةاس )زيةن العابةةدين محمةد بةن أحمةد الحنفةي ت  -

 . 1982صطفى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الدهور، تحقيق محمد م

هـ(: النجةوم الزاهةرة 874إبن تغرى بردى )جمال الدين أبى المحاسن يوسف المتوفى سنة  -

 . 1992فى ملوك مصر والقاهرة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة ايولى، 

هةـ(: رحلةة ابةن جبيةر، 614متةوفى سةنة ابن جبير )أبو الحسين محمد بن أحمةد ايندلسةى ال -

 دار صادر، بيروت، لبنان. 

إبن خلدون )أبو زيد عبد الةرحمن بةن محمةد(: المقدمةة، وهةى الجةزء ايول مةن تةاريخ إبةن  -

خلدون المسمى العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجةم والبربةر ومةن عاصةرهم 

 . 2001الفكر العربى، بيروت، لبنان،  أجزاء(، دار 8من ذوى السلطان ايكبر، )

 :هـ(845المقريزى: )تقى الدين أبى العباس أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد ت  -

أجةةزاء،  3المواعةةـظ واإلعةةـتبار بةةذكر الخةةـطط واآلثةةار )المعةةروف بالخةةـطط المقريزيةةة(،  -

 . 1998تحقيق محمد زينهم، مديحة الشرقاوى، مكتبة مدبولى، 

هةةـ(: تةةاريخ عجائةةب اآلثةةار فةةي 1236تةةي )عبةةد الةةرحمن بةةن حسةةن برهةةان الةةدين ت الجبر -

 .التراجم وايخبار، دار الجيل، بيروت، لبنان

 ج

 

 

 أساتذة المادة :

 ا.د/ أمين عبد هللا رشيدي                  

 وليد علي خليل.                                                  /أ.م.د   

 رئي  مجل  القسم العلمي : أ.د/ أمين عبدهللا رشيدي.                                                    
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 فنون زخرفيــة إسالمية  موضوع خاص :مصفوفة مقرر

 تمهيدي ماجستير اآلثار اإلسالمية 

م2020-2021 
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 زخرفيــة إسالمية  موضوع خاصفنون مصفوفة مقرر:  

 قسم اآلثار اإلسالمية –القسم العلمي: تمهيدي ماجستير 

  م2021-2020العام الدراسي: 

 

 الموضــــــــــــوع

 نواتج التعلم المستهدفة

 المهارات العامة المهارات المهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

أ

1 

أ

2 

أ

3 

أ

4 

أ

5 

أ

6 

أ

7 

أ

8 

ب

1 

ب

2 

ب

3 

ب

4 

ب

5 

ب

6 

ب

7 

ج

1 

ج

2 

ج

3 

ج

4 

ج 

5 
  

د

1 

د

2 

د

3 

د

4 

د 

5 

الجوانب الوظيفية في الفنون التطبيقية  

 اإلسالمية  )التعريف(
√ √                      √ √ √ √ 

أهمية دراسة الجوانب الوظيفية في الفنون 

 التطبيقية اإلسالمية
 √                √     √  √ √ √ 

تطور االهتمام بالجوانب الوظيفية في 

 دراسات الفنون اإلسالمية
√ √ √               √     √ √ √   

 √ √  √ √     √       √  √       √ √حاجات اإلنسان وتأثيرها في الجوانب 
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 الوظيفية للفنون التطبيقية اإلسالمية

الجوانب الوظيفية المتعلقة بالطعام 

 والشراب وأدواتهما
√ √ √ √     √ √      √ √ √ √ √     √ √ √ 

الجوانب الوظيفية المتعلقة باإلضاءة 

 وأدواتها
√ √ √ √     √ √      √ √ √ √ √   √  √  √ 

الجوانب الوظيفية المتعلقة بالزينة والتجميل 

 وأدواتها
√ √ √ √     √ √      √ √ √ √ √     √ √ √ 

  √ √  √   √ √ √ √ √      √ √     √ √ √ √ الجوانب الوظيفية المتعلقة بالكتابة وأدواتها

الجوانب الوظيفية المتعلقة بالطب والصيدلة 

 وأدواتهما
√ √ √ √     √ √      √ √ √ √ √    √  √ √ 

الجوانب الوظيفية المتعلقة بالحرب والقتال 

 وأدواتهما
√ √ √ √     √ √      √ √ √ √ √     √ √ √ 

 √   √ √   √ √ √ √ √      √ √     √ √ √ √ الجوانب الوظيفية المتعلقة بالعلوم وأدواتها

الجوانب الوظيفية المتعلقة بالعمائر 

 وأدواتها )ذات النمط المعماري أو الثابت(
√ √ √ √     √ √      √ √ √ √ √   √   √ √ 

 √  √ √      √       √  √     √ √ √ √تقسيمات وأنواع الوظائف على الفنون 
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 التطبيقية اإلسالمية

عالقة الشكل بالوظيفة في الفنون التطبيقية 

 اإلسالمية
√ √ √ √     √   √    √  √     √ √  √  

عالقة الجوانب الوظيفية بالجوانب الجمالية 

 في الفنون التطبيقية اإلسالمية
√ √ √ √     √  √ √      √      √  √ √ 

 √   √ √     √     √ √ √  √     √ √ √ √ تأثير الجوانب الوظيفية في الزخارف

تأثير ثقافة المجتمع في الفنون اإلسالمية 

 )التعريف(
    √                    √ √ √ 

أهمية دراسة ثقافة المجتمع وتأثيرها في 

 الفنون اإلسالمية

 

     √        √  √  √      √ √  √ 

تطور االهتمام بثقافة المجتمع وتأثيرها في 

 الفنون اإلسالمية في الدراسات ايثرية
      √       √  √  √     √ √   √ 

  √  √ √     √  √  √      √ √       مصادر ثقافة المجتمع اإلسالمي.

دراسة لثقافة المجتمع اإلسالمي وتأثيرها 

 في الفنون اإلسالمية )في مصر(
      √       √  √        √  √ √ 
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دراسة لثقافة المجتمع اإلسالمي وتأثيرها 

 في الفنون اإلسالمية )في مصر(
      √       √  √       √ √   √ 

دراسة لثقافة المجتمع اإلسالمي وتأثيرها 

 في الفنون اإلسالمية )في بالد الشام(

 

      √       √  √       √  √ √  

دراسة لثقافة المجتمع اإلسالمي وتأثيرها 

 في الفنون اإلسالمية )في العراق(

 

      √       √  √         √ √ √ 

دراسة لثقافة المجتمع اإلسالمي وتأثيرها 

 في الفنون اإلسالمية )في إيران(

 

      √       √  √       √ √ √   

دراسة لثقافة المجتمع اإلسالمي وتأثيرها 

في الفنون اإلسالمية )في المغرب 

 وايندل (

      √       √  √       √ √   √ 

دراسة لثقافة المجتمع اإلسالمي وتأثيرها 

في الفنون اإلسالمية )في المغرب 
      √       √  √       √   √ √ 
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 وايندل (

 

دراسة مقارنة لثقافة المجتمع اإلسالمي 

 وتأثيرها في الفنون اإلسالمية.
      √        √         √ √  √ 

 أساتذة المادة :

 ا.د/ أمين عبد هللا رشيدي.                

 وليد علي خليل. /أ.م.د  

 دهللا رشيديرئي  القسم العلمي: أ. د/ أمين عب                         . 
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 توصيف مقرر:تاريخ اسالمي موضوع خاص

 م(2021- 2020) 

 البيانات األساسية المقرر -1

 السنة الدراسية: تمهيدي ماجستير اسم المقرر : تاريخ إسالمي موضوع خاص

 (2) عدد الساعا ت في ايسبوع:                                          

 اآلثار اإلسالمية التخصص : 

 هدف المقرر : -2

Aim of Course 

 يهدف هذا المقرر إلى:

اكساب الطالب المعارف والمهارات الخاصة بدراسة بعض الجوانب 

 الهامة في التاريخ اإلسالمي، من خالل دراسة موضوعات خاصة.

      Intended Learning Outcomes النواتج التعليمية المستهدفة من تدريس المقرر: -3

 المعلومات والمفاهيم: -ج

Knowledge and 

Understanding 

 

 

 

  يكون الطالب قادراً علي أن:

   يُعرف على مصادر التاريخ اإلسالمي -1-أ

  يذكر مصادر دراسة تاريخ التراجم -2-أ

  يشرح أهمية دراسة مقدمة ابن خلدون -3-أ

  العرب على أوروبا يحدد كيفية تأثير  -4-أ

 يعدد أهم معابر انتقال التأثيرات الحضارية بين المسلمين والغرب -5-أ

 يُعرف على مفهوم العالقات السياسية اإلسالمية -6-أ

 يُعرف على طرق على معالجة القضايا التاريخية -7-أ

 يعدد مناهج دراسة الوثائق التاريخية. -8-أ

 

 المهارات الذهنية : -ح

Intellectual skills 

 

 

 

 يكون الطالب قادرأ علي أن:

 يستنتج أهمية المصادر التاريخية في التوثيق التاريخي  -1-ب

 يستنبط النواحي الحضارية  لمقدمة ابن خلدون -2-ب

 يستنتج أهمية دراسة التاريخ في اآلثار اإلسالمية  -3-ب

 يُقارن بين المناهج العلمية في دراسة التاريخ  -4-ب
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  Course contentمحتوى المقرر:   -4

 أسبوع الموضوع

 ايول مصادر دراسة التاريخ اإلسالمي وكيفية االعتماد عليها

 الثاني منهج دراسة مصادر التاريخ اإلسالمي 

 الثالث (1ُمحددات دراسة المصادر التاريخية )

 الرابع (2التاريخية ) ُمحددات دراسة المصادر

 الخام  إشكالية التحيز في كتابة التاريخ

 السادس المصادر التاريخية: كيف يُمكن االعتماد عليها كمصادر أولية أو ثانوية

 السابع كيفية الُمفاضلة بين المصادر التاريخية

 الثامن (1منهج دراسة التاريخ اإلسالمي: السند والمتن )

 التاسع (2اإلسالمي: السند والمتن ) منهج دراسة التاريخ

 يُحلل التأثيرات المتبادلة بين المسلمين والغرب -5-ب

 يستنبط تأثير الحضارة اإلسالمية على الغرب ايوروبي -6-ب

 يُقارن بين كتب تراجم ايشخاص والقرون -7-ب

 

المهةةةةارات المهنيةةةةة  -جةةةةـ

 الخاصة بالمقرر :

Professional and 

Practical Skills 

 يكون الطالب قادراً علي أن :

 ستخدم النصوص التاريخية في فهم الخريطة السياسية للمنطقة العربيةي -1-ج

 يُعد خريطة لحدود الدولة اإلسالمية خالل العصور اإلسالمية المتنوعة -2-ج

يةةةؤرخ للمظةةةاهر الحضةةةارية والةةةنظم السياسةةةية مةةةن خةةةالل المصةةةادر  -3-ج

 التاريخية

 يرهةةا مةةن  يكتةةب تقريةةراً علميةةا عةةن تةةأثير الحضةةارة اإلسةةالمية علةةى -4-ج

 الحضارات

 يستخدم التاريخ لفهم منهج ابن خلدون في قضايا العمران -5-ج

 

 المهارات العامة:

General Skills 

 

 

 يكون الطالب قادراً علي أن:

 يتواصل مع اآلخرين بفاعلية ومهارة. -1-د

 يُتقن العمل داخل فريق. -2-د

 يُمارس مهارة حل المشكالت. -3-د

 وجيا الحديثة في مجال العمل بمهارة. يستخدم التكنول -4-د
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 العاشر طرق دراسة منهج توثيق الخبر أو توثيقة

 الحادي عشر شروط الروايات المقبولة في تطبيق منهج النقد في دراسة ايخبار التاريخية

 الثاني عشر أهمية دراسة مقدمة ابن خلدون

 ث عشرالثال طرق معالجة قضايا المجتمع من وجهة نظر ابن خلدون 

 الرابع عشر (1تأثير العرب المسلمين في دراسة التاريخ اإلسالمي )

 الخام  عشر (2تأثير العرب المسلمين في دراسة التاريخ اإلسالمي )

 السادس عشر معابر انتقال التأثيرات الحضارية بين المسلمين وأوروبا 

 السابع عشر اسهامات  ير المسلمين في دراسة التاريخ اإلسالمي

 الثامن عشر المدرسة التجريبية البن خلدون في دراسة الموضوعات التاريخية

 التاسع عشر طبائع العمران عند ابن خلدون

 العشرون االعتماد على المصادر الحديثة كمصادر أولية في الدراسة

 الحادي والعشرون كتب التاريخ العام )الحوليات(

 الثاني والعشرون كتب التراجم

 الثالث والعشرون لدول تاريخ ا

 الرابع والعشرون تراجم القرون

 الخام  والعشرون مصطلح تأريخ التاريخ

 السادس والعشرون (1الوثائق ودورها في دراسة التاريخ اإلسالمي )

السابع والعشرون+  (2الوثائق ودورها في دراسة التاريخ اإلسالمي )

 الثامن والعشرون

اسع والعشرون+ الت أهم المؤرخين المسلمين

 الثالثون

أساليب التعليم  -5

 والتعلم

 

 المحاضرة النظرية  -

 العصف الذهني  -

 المناقشة في المحاضرات -

 التعلم التعاوني. –

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 تعليم ايقـران

 الفرق البحثية 

 تقويم الطـــالب :   -7

ايساليب  -أ

 ستخدمةالم

 إمتحان تحريري نهائي  -
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 التوقيت -ب

 

 

 ايسبوع الطريقة

 وفق الجدول الُمعلن إمتحان تحريري نهائي
 

 توزيع الدرجات -جـ

 
 الدرجة اإلمتحان

 20 إمتحان تحريري نهائي
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

كتب -أ

 ُملزمة

ى، من العصر المسيحي حتى الفتح محمود محمد الحويري، مصر في العصور الوسط -

 .   2002العثماني، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، الطبعة الثانية، 

 

كتب –ب 

 مقترحة

إسماعيل أحمد يا ي: الدولة العثمانية في التاريخ اإلسالمي الحديث، مكتبة العبيكةان، الطبعةة 

 م.1996هـ / 1416ايولى، الرياض، 

ريخ العربةةي اإلسةةالمي، دار الفكةةر، الطبعةةة الخامسةةة، دمشةةق، شةةوقي أبةةو خليةةل: أطلةة  التةةا

 .2002سوريا، 

أيمن فؤاد سةيد، الدولةة الفاطميةة فةي مصةر تفسةير جديةد، الةدار المصةرية اللبنانيةة، الطبعةة  -

 م.1992ايولى، القاهرة، 

هةـ( ـ 923ـة 648عبد العزيز محمود عبد الةدايم: مصةر فةي عصةري المماليةع والعثمةانيين )

م(، مكتبة نهضةة الشةرق، جامعةة 1789ـ  1517م( ـ )1517ـ  1250هـ( )1213ـ  923)

 م.1996القاهرة، 

أحمد مختار العبادي: دراسات في تاريخ اييوبيين و المماليع، دار النهضةة العربيةة للطباعةة 

 م. 1995والنشر, بيروت، 

 م.1971أحمد مختار العبادي: في التاريخ العباسي وايندلسي، بيروت، 

سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكي في مصةر والشةام، دار النهضةة العربيةة، الطبعةة 

 .1976الثانية، القاهرة، 

قاسم عبده قاسم, علي السيد علي: اييوبيون والمماليع التةاريخ السياسةي والعسةكري، عةين  -

 م. 1995للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، القاهرة، 

 .1993حمد ، في تاريخ الدولة العربية ، دار المعرة الجامعية باإلسكندرية، نبيلة حسن م

حسن أحمد محمود، تاريخ المغرب و ايندل ، دار الفكةر العربةي، الطبعةة ايولةى، القةاهرة، 

 م. 1999

محمةةد سةةهيل طقةةور ، تةةاريخ الخلفةةاء الراشةةدين ) الفتوحةةات واإلنجةةازات السياسةةية ( ، دار 

 . 2010،  7طالنفائ  للنشر ، 

 . 2010،  7................ ، تاريخ الدولة العباسية ، دار النفائ  للنشر ، ط -
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 م.1975محمد عبد السالم عبود، تاريخ المغرب، تطوان، 

 م.1962السيد عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في ايندل ، بيروت، 

 

 -د

دوريات 

علمية أو 

نشرات ... 

 الخ

بةدائع الزهةور فةى وقةةائع  هةـ(:935)زيةن العابةةدين محمةد بةن أحمةد الحنفةي ت  إبةن إيةاس -

 . 1982الدهور، تحقيق محمد مصطفى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

هـ(: النجةوم الزاهةرة 874إبن تغرى بردى )جمال الدين أبى المحاسن يوسف المتوفى سنة  -

 . 1992ية، بيروت، لبنان، الطبعة ايولى، فى ملوك مصر والقاهرة، دار الكتب العلم

هةـ(: رحلةة ابةن جبيةر، 614ابن جبير )أبو الحسين محمد بن أحمةد ايندلسةى المتةوفى سةنة  -

 دار صادر، بيروت، لبنان. 

إبن خلدون )أبو زيد عبد الةرحمن بةن محمةد(: المقدمةة، وهةى الجةزء ايول مةن تةاريخ إبةن  -

دأ والخبر فى أيام العرب والعجةم والبربةر ومةن عاصةرهم خلدون المسمى العبر وديوان المبت

 . 2001أجزاء(، دار الفكر العربى، بيروت، لبنان،  8من ذوى السلطان ايكبر، )

 :هـ(845المقريزى: )تقى الدين أبى العباس أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد ت  -

أجةةزاء،  3ـطط المقريزيةةة(، المواعةةـظ واإلعةةـتبار بةةذكر الخةةـطط واآلثةةار )المعةةروف بالخةة -

 . 1998تحقيق محمد زينهم، مديحة الشرقاوى، مكتبة مدبولى، 

هةةـ(: تةةاريخ عجائةةب اآلثةةار فةةي 1236الجبرتةةي )عبةةد الةةرحمن بةةن حسةةن برهةةان الةةدين ت  -

 .التراجم وايخبار، دار الجيل، بيروت، لبنان

 ج

 

 

 أستاذ المادة : أ.د/ عاطف منصور

 أحمد محمود محمد أمينأ.م. د/                

 رئي  مجل  القسم العلمي                                                                    

 أ.د / أمين عبدهللا رشيدي                                                                     
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 تاريخ اسالميمصفوفة مقرر:  

 اصموضوع خ

 اآلثار اإلسالمية –تمهيدي ماجستير 

 م2020-2021
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 تاريخ اسالمي موضوع خاصمصفوفة مقرر:  

  م2021-2020العام الدراسي: قسم اآلثار اإلسالمية  –القسم العلمي: تمهيدي ماجستير 

 الموضــــــــــــوع

 نواتج التعلم المستهدفة 

 المهارات العامة المهارات المهنية المهارات الذهنية لفهمالمعرفة وا

أ

1 

أ

2 

أ

3 

أ

4 

أ

5 

أ

6 

أ

7 

أ

8 

ب

1 

ب

2 
 3ب

ب

4 

ب

5 

ب

6 

ب

7 

ج

1 

ج

2 

ج

3 

ج

4 

ج 

5 
  

د

1 

د

2 

د

3 

د

4 

مصادر دراسة التاريخ اإلسالمي 

 وكيفية االعتماد عليها

√ 
    √   

 
  √ 

√ 
  

  
 

√  
 

  √  √ 

منهج دراسة مصادر التاريخ 

 اإلسالمي 

 √ √ 
 √    

 √    
√  

 √ 
 

  
 

 √ √   

ُمحددات دراسة المصادر التاريخية 

(1) 
  √   

 
  

     
  

  
 

 √ 
 

 √  √  

ُمحددات دراسة المصادر التاريخية 

(2) 

 √  
√  

 
 √ 

√     
 √ 

  
 

  
 

  √  √ 
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   √ √           √ √       √    إشكالية التحيز في كتابة التاريخ

المصادر التاريخية: كيف يُمكن 

االعتماد عليها كمصادر أولية أو 

 ثانوية

   

 √ 

√      √   √  √   √ 

 

 √   √ 

كيفية الُمفاضلة بين المصادر 

 التاريخية

  √ 
 √ 

 
  

 √    
 √ 

 √ 
 

  
 

 √ √   

منهج دراسة التاريخ اإلسالمي: 

 (1السند والمتن )

   
 √ 

√   √   √   √  √    
 

   √ √ 

منهج دراسة التاريخ اإلسالمي: 

 (2السند والمتن )

  √ 
 √ 

 
 √ 

     
 √ 

 √ 
 

  
 

  √ √  

طرق دراسة منهج توثيق الخبر أو 

 توثيقة

√   
 √ 

√      √   √  √    
 

 √   √ 

شروط الروايات المقبولة في تطبيق 

منهج النقد في دراسة ايخبار 

 التاريخية

√   

  

√ 

 

 √ √     √    √  

 

 √ √   

 √ √     √     √      √   √     √ أهمية دراسة مقدمة ابن خلدون
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طرق معالجة قضايا المجتمع من 

 وجهة نظر ابن خلدون 

 √ √ 
√  

 
  

 √    
  

  
√ 

√  
 

 √ √   

تأثير العرب المسلمين في دراسة 

 (1التاريخ اإلسالمي )

  √ 
 √ 

 √    √  √ 
  

  √  √ 
  

√   √ 

تأثير العرب المسلمين في دراسة 

 (2التاريخ اإلسالمي )

   
  

√  √    √  
  

  √  √ 
  

 √  √ 

معابر انتقال التأثيرات الحضارية 

 بين المسلمين وأوروبا 

√   
  

 √     √ √ 
  

  √   
  

√  √  

اسهامات  ير المسلمين في دراسة 

 التاريخ اإلسالمي

   
√  

   √     
√  

√  √   
  

√ √   

المدرسة التجريبية البن خلدون في 

 دراسة الموضوعات التاريخية

   
  

√    √    
√  

  √ √ √ 
  

√ √   

 √ √     √ √ √    √    √ √         طبائع العمران عند ابن خلدون

االعتماد على المصادر الحديثة 

 كمصادر أولية في الدراسة

√   
√  

    √    
√  

√  √   
  

√   √ 

  √  √   √ √ √    √    √          كتب التاريخ العام )الحوليات(
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  √ √      √  √  √  √  √     √     كتب التراجم

  √  √   √ √ √    √    √       √   تاريخ الدول 

 √ √       √  √  √    √ √  √       تراجم القرون

 √   √   √  √   √          √    √ مصطلح تأريخ التاريخ

الوثائق ودورها في دراسة التاريخ 

 (1اإلسالمي )

 √  
 √ 

        
 √ 

  √  √ 
  

√  √  

الوثائق ودورها في دراسة التاريخ 

 (2اإلسالمي )

  √ 
  

 √   √  √  
  

√  √  √ 
  

 √  √ 

 √  √    √  √  √  √  √       √     أهم المؤرخين المسلمين

 أساتذة المادة :

 ا. د/ عاطف منصور         

  أ.د/ أحمد محمود أمين       

رئي  القسم العلمي: أ. د/ أمين عبدهللا رشيدي 
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 توصيف مقرر: تدريب وبحث )أعمال سنة(

 م(2021- 2020)

 البيانات األساسية المقرر -1

تمهيدي ماجستير آثار  تدريب وبحث ) أعمال سنة (   التخصص : اآلثار اإلسالمية

 إسالمية

البرنامج أو البرامج التى يقدم من خاللها 

 المقرر
 اآلثار اإلسالمية

نوع المقرر إجباري أو إختياري بالنسبة 

 للبرنامج
 إجباري          

 (2) عدد الساعات :

 هدف المقرر : -2

Aim of Course 

 يهدف هذا المقرر إلى:

اكساب الطالب المعارف والمهارات الخاصة بطرق كتابة أس ، 

 ومناهج البحث العلمي في مجال اآلثار .

      Intended Learning Outcomes من تدريس المقرر: النواتج التعليمية المستهدفة -3

 المعلومات والمفاهيم: .أ

Knowledge and 

Understanding 

 

 

 

 يكون الطالب قادراً علي أن:

يحدد الطرق الصحيحة ومنهجية كتابة البحوث والدراسات العلمية  -1-أ

  المتخصصة في مجال اآلثار .

 مجال اآلثار اإلسالمية .يذكر مناهج البحث العلمي في  -2-أ

يعدد طرق البحث العلمي في كتب المصادر والمراجع بمجال اآلثار   -3-أ

 اإلسالمية .

 يُعرف أخالقيات البحث العلمي في مجال اآلثار اإلسالمية . -4-أ

المهارات  .ب

 الذهنية :

 يكون الطالب قادرأ علي أن:

 العلمي ومناهجه في مجال اآلثار اإلسالمية .يُحلل طرق البحث  -1-ب
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  Course contentمحتوى المقرر:   -4

 أسبوع الموضوع

 ايول تعريف البحث العلمي وأهدافه . -1

 الثاني  مقومات البحث االعلمي . -2

 الثالث أنواع البحوث العلمية في مجال اآلثار اإلسالمية . -3

 الرابع ت التي تواجه الباحثين في مجال البحث العلمي .الصعوبا -4

 الخام  مناهج وطرق البحث العلمي في اآلثار اإلسالمية .  -5

( 1كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال اآلثار اإلسالمية ) -6

 ، ) اختيار موضوع البحث ( .

 السادس

( 2خصصة في مجال اآلثار اإلسالمية )كتابة البحوث والدراسات العلمية المت -7

 ، ) مواصفات وأنواع العنوان الجيد ( .

 السابع

Intellectual skills 

 

 

 

يستنبط الطرق العلمية الصةحيحة فةي كتابةة البحةوث والدراسةات العلميةة  -2-ب

 في مجال اآلثار اإلسالمية .

 النظريات الحديثة للبحث العلمي في مجال اآلثار اإلسالمية . يُقي م  -3-ب

النظريةات الحديثةة يحلل المشاكل المتخصصة في مجال مناهج البحث و  -4-ب

 فى علم اآلثار اإلسالمية .

المهارات المهنية  -جـ

 الخاصة بالمقرر :

Professional and 

Practical Skills 

 يكون الطالب قادراً علي أن :

يُعد دراسات وبحوث علمية سةليمة المةنهج حةول اآلثةار اإلسةالمية بوجةه  -1-ج

 عام

 مي .يطبق أس  ومناهج البحث في النشر العل -2-ج

 يستخدم شبكة اإلنترنت في االطالع على المعلومات . -3-ج

يسةةتخدم الحاسةةب اآللةةي والبةةرامج الحديثةةة فةةي كتابةةة وإعةةداد البحةةوث  - 4ج 

 العلمية .

المهارات  .د

 العامة:

General Skills 

 

 

 يكون الطالب قادراً علي أن:

 يتواصل بفاعلية مع اآلخرين. -1-د

 فريق.  يعمل بكفاءة  داخل  -2 -د

 يظهر اتجاها إيجابيا نحو اآلخرين في مجال العمل . -3-د
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( 3كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال اآلثار اإلسالمية ) -8

 ، ) وضع خطة البحث ( .

 الثامن

( 4كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال اآلثار اإلسالمية ) -9

 ) جمع المادة العلمية من المصادر ( . ،

 التاسع

كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال اآلثار اإلسالمية  -10

 ( ،) جمع المادة العلمية من المراجع ( .5)

 العاشر

كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال اآلثار اإلسالمية  -11

 راسة الميدانية ( .( ،) المسح ايثري والد6)

 الحادي عشر

كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال اآلثار اإلسالمية  -12

 ( ، ) التعامل مع المادة العلمية بالنقد إيجابا وسلبا ( .7)

 الثاني عشر

كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال اآلثار اإلسالمية  -13

 قتباس ، اإلحالة ( .( ، ) مفهوم اال8)

 الثالث عشر

كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال اآلثار اإلسالمية  -14

 ( ، ) التوثيق ( .9)

 الرابع عشر

كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال اآلثار اإلسالمية  -15

 ( ، ) الببلو رافيا ( .10)

 الخام  عشر

والدراسات العلمية المتخصصة في مجال اآلثار اإلسالمية  كتابة البحوث -16

 ( ، ) التصوير الفوتغرافي ( .11)

 السادس عشر

كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال اآلثار اإلسالمية  -17

 ( ، ) إعداد كتالوج ايشكال واللوحات ( .12)

 السابع عشر

المتخصصة في مجال اآلثار اإلسالمية كتابة البحوث والدراسات العلمية  -18

 ( ، ) إعداد المالحق ( .13)

 الثامن عشر

 التاسع عشر النشر العلمي والدوريات المتخصصة في مجال اآلثار اإلسالمية . -19

 العشرون برنامج البليجرزم  -20

 الحادي والعشرون مواصفات الدوريات العلمية المتخصصة . -21

 الثاني والعشرون بيانات الدولية .استخدام قاعدة ال -22

 الثالث والعشرون قواعد تحكيم المجالت العلمية . -23

 الرابع والعشرون استخدام الحاسب اآللي والوسائل الحديثة في كتابة ايبحاث العلمية  -24
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 الخام  والعشرون العلوم المساعدة في منهج البحث ايثري . -25

 السادس والعشرون لمناقشة .إعداد سيمينار ما قبل ا -26

السابع والعشرون+  إجراءات المناقشة وما بعدها . -27

 الثامن والعشرون

التاسع والعشرون+  المشاركة في المؤتمرات العلمية وكيفية إلقاء البحوث . -28

 الثالثون

 

التعلم  –العصف الذهني  -العصف الذهني  –المحاضرة النظرية  -  أساليب التعليم والتعلم -5

 التعاوني

أساليب التعليم والتعلم للطالب  -6

 ذوى القدرات المحدودة

 

 تعليم ايقران -التعلم الذاتي

 

 

 

 

 تقويم الطـــالب :   -7

 ايساليب -أ

 المستخدمة -ب

 تكليفات بحثية ومناقشة الطالب في االبحاث المفدمة

 التوقيت -ت

 

 

 ايسبوع الطريقة م

 لجدول الُمعلنوفق ا عمل بحثان 1

 

 

 توزيع الدرجات -جـ

 

 

 

تقديم ومناقشة 

 البحثين

20 
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 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 كتب -ب

 ملزمة

م، دار النهضة العربية 1988حسن الباشا : قاعة بحث في العمارة والفنون اإلسالمية، 

. 

كتب   -أ

 مقترحة

 م .2004سالمية، القاهرة، محمد حسام الدين : مناهج البحث في اآلثار اإل

حسام الدين إسماعيل ، منهج البحث في اآلثار اإلسالمية، دار العلوم للنشر والتوزيع  

 م2006

 م2006منذر الضامن، أساسيات البحث العلمي، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان   

يولى، روبر ت .أ. داي& باربرا جاستيل، كيف تكتب بحثا علميا وتنشره،  الطبعة ا

 م.2008الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة  

رحيم يون  العزاوي، مقدمة في منهج البحث العلمي،الطبعة ايولى ، دارة المكتبة 

 م2008الوطنية ، عمان   

محمد محمود الكبيسي، فلسفة العلم ومنطق البحث العلمي، بيت الحكمة ، بغداد 

 م.2009

ا، جامعة الملع محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض السرقة العلمية ماهي وكيف أتجنبه

 م  2012هـ 134

محمد باباعمي، مقاربة في فهم البحث العلمي، الطبعة الولى ، دار وحي القلم ، دمشق 

 م.2014

محمود أحمد درويش ، مناهج البحث في العلوم اإلنسانية , دار المة العربية للنشر، 

 م.2017

 

مصادر عربيةة  -ج

 ... الخ أو نشرات

 مجلة الدراسات التربوية 

 أساتذة المادة :

 أ.م.د : محمد عبد الودود .

 أ.م.د : أسماء محمد اسماعيل .

 رئي  مجل  القسم العلمي          

 أ.د/ أمين عبدهللا الرشيدي        
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 تدريب وبحثمصفوفة مقرر 

 ) أعمال سنة (

 سالميةاآلثار اإل–تمهيدي ماجستير 

م2020-2021
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 تدريب وبحث ) أعمال سنة (مصفوفة مقرر: 

 قسم اآلثار اإلسالمية –القسم العلمي: تمهيدي ماجستير 

 م2021-2020العام الدراسي: 

 الموضــــــــــــوع

 
 نواتج التعلم المستهدفة

 المعرفة والفهم
 المهارات الذهنية

 لمهارات العامةا المهارات المهنية

 4أ 3أ 2أ 1أ
 1ب

 3د 2د 1د 3ج  2ج 1ج 5ب 4ب 3ب 2ب

   √ √ تعريف البحث العلمي وأهدافه .
 

  √  √   √ √  

  √ √  مقومات البحث االعلمي .
√  

 √ √  √    √ √ 
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   √ أنواع البحوث العلمية في مجال اآلثار اإلسالمية .
 

 √ 

√ √  √   √ √  

  √ √ باحثين في مجال البحث العلمي .الصعوبات التي تواجه ال
 

 

  √  √ √  √  √ 

 √ √ √ مناهج وطرق البحث العلمي في اآلثار اإلسالمية . 
 

√ 
√  √  √ √   √ √ 

( ، ) 1كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال اآلثار اإلسالمية )

 اختيار موضوع البحث ( .
  √   √ √  √   √   √ √ 

( ، ) 2وث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال اآلثار اإلسالمية )كتابة البح

 مواصفات وأنواع العنوان الجيد ( .
  √   √ √     √  √ √  

( ، ) 3كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال اآلثار اإلسالمية )

 وضع خطة البحث ( .
  √   √ √   √  √  √  √ 
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( ، ) 4العلمية المتخصصة في مجال اآلثار اإلسالمية ) كتابة البحوث والدراسات

 جمع المادة العلمية من المصادر ( .
  √   √ √   √  √  √  √ 

( ،) 5كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال اآلثار اإلسالمية )

 جمع المادة العلمية من المراجع ( .
  √  

√ √ 

√ √   √  √ √  

( ،) 6راسات العلمية المتخصصة في مجال اآلثار اإلسالمية )كتابة البحوث والد

 المسح ايثري والدراسة الميدانية ( .
  √   √ √     √   √ √ 

( ، ) 7كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال اآلثار اإلسالمية )

 التعامل مع المادة العلمية بالنقد إيجابا وسلبا ( .
  √   √ √ √  √  √  √ √  

( ، ) 8كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال اآلثار اإلسالمية )

 مفهوم االقتباس ، اإلحالة ( .
  √   √ √  √ √  √  √ √  
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( ، ) 9كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال اآلثار اإلسالمية )

 التوثيق ( .
  √   √ √  √   √  √  √ 

( ، ) 10الدراسات العلمية المتخصصة في مجال اآلثار اإلسالمية )كتابة البحوث و

 الببلو رافيا ( .
  √   √ √     √   √ √ 

( ، ) 11كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال اآلثار اإلسالمية )

 التصوير الفوتغرافي ( .
  √   √ √     √  √ √  

( ، ) 12صصة في مجال اآلثار اإلسالمية )كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخ

 إعداد كتالوج ايشكال واللوحات ( .
  √   √ √     √  √ √  

( ، ) 13كتابة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال اآلثار اإلسالمية )

 إعداد المالحق ( .
  √   √ √     √  √  √ 

 √  √ √ √  √   √ √   √   اإلسالمية . النشر العلمي والدوريات المتخصصة في مجال اآلثار
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 √   برنامج البليجرزم 
√ 

√ √      √ √  √ 

 √ √  √      √ √ √ √   مواصفات الدوريات العلمية المتخصصة .

 √   استخدام قاعدة البيانات الدولية .
 

√ √   √   √  √ √ 

 √  √ √      √ √ √ √   قواعد تحكيم المجالت العلمية .

 √ √  √   √      √   لحاسب اآللي والوسائل الحديثة في كتابة ايبحاث العلمية استخدام ا

  √ √ √   √      √   العلوم المساعدة في منهج البحث ايثري .

  √   إعداد سيمينار ما قبل المناقشة .
 

√        √ √ 

  √   إجراءات المناقشة وما بعدها .
 

√       √  √ 

 √   ات العلمية وكيفية إلقاء البحوث .المشاركة في المؤتمر
√  

        √ √ 

         أ.م.د : أسماء محمد اسماعيل .                               ، أ.م.د : محمد عبد الودود . أساتذة المادة :

 رئي  القسم العلمي: أ. د/ أمين عبدهللا رشـيدي                        
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 توصيف مقرر: تصوير إسالمى موضوع خاص

 م(2021- 2020) 

 البيانات األساسية المقرر -1

السنة الدراسية:  تصوير إسالمى موضوع خاص اسم المقرر :

تمهيدي 

 ماجستير

 اآلثار االسالمية التخصص : 

 (2) عدد الساعات الدراسية  

 هدف المقرر : -2

Aim of Course 

 

 

 

 يهدف هذا المقرر إلى:

اكساب الطالب المعارف الخاصة بالتصوير العثمانى والمغولى الهندى 

واإليرانى )الصفوى، اإلفشارى، الزندى، القاجارى(، وخصائص تصاوير 

المخطوطات وايلبومات لهذه المدارس الفنية، وايساليب الفنية للمصوريين 

 وأهم أعمالهم الفنية. 

      Intended Learning Outcomes النواتج التعليمية المستهدفة من تدريس المقرر: -3

 المعلومات والمفاهيم: -خ

Knowledge and 

Understanding 

 

 

 يكون الطالب قادراً علي أن :

 . يُعرف على مصادر التصوير العثمانى والهندى -1-أ

 .ارس المحليةيذكر خصائص التصوير المغولى الهندى والمد -2-أ

 السمات الفنية للتصوير اإليرانى  في العصر القاجارى . يحدد -3-أ

 .يشرح موقف الحكام الصفويين من التصوير -4-أ

 ـ يعدد على خصائص التصوير العثمانى واإليرانى 5-أ

 ـ يذكر أراء المستشرقين فى قضية التصوير اإلسالمى.6-أ

 المهارات الذهنية : -د

Intellectual skills 

 

 

 

 يكون الطالب قادرأ علي أن:

 يقارن بين مدارس التصوير العثمانية والهندية واإليرانية.  -1-ب

 يستنتج اي راض التي من أجلها نفذ الفنان المسلم اعمال المخطوطات  -2-ب

يفسر المناظر والنصوص التي تمأل مخطوطات المدرسة العثمانية والمغولية  -3-ب

 رانية.والمحلية فى الهندواإلي

 يُحلل ما ورد في المصادر التاريخية وتصاوير المخطوطات.  -4-ب

 ــــ يقارن بين أنواع المخطوطات ايدبية والعلمية.5ب ـــ

 ـــ يميز بين أنواع التصويرفى المخطوطات وايلبومات والتصوير الزيتى.  6ب ـــ
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  Course contentمحتوى المقرر:   -4

 أسبوع الموضوع

 ايول مصادر التصوير اإليرانى والعثمانى

 الثاني الهندى مصادر التصوير المغولى

 الثالث مخطوطات المدرسة العثمانية.

 الرابع مخطوطات المدارس اإليرانية ) صفوى، إفشارى، زندى ، قاجارى(.

 الخام  مخطوطات المدرسة المغولية الهندية.

 السادس رعاية السالطين العثمانيين للتصوير والمصوريين.

 سابعال رعاية ايباطرة المغول للتصوير والمصوريين

 الثامن  رعاية شاهات إيران للتصوير والمصوريين.

 التاسع النقش خانة فى العصر العثمانى.

 العاشر معهد فنون الكتاب فى إيران.

 الحادي عشر المرسم اإلمبراطورى فى العصر المغولى الهندى.

 الثاني عشر مراكز اإلنتاج الفنى فى العصر العثمانى.

 الثالث عشر العصر المغولى الهندى.مراكز اإلنتاج الفنى فى 

 الرابع عشر .مراكز اإلنتاج الفنى فى العصر الصفوى فى إيران

 الخام  عشر .مراكز اإلنتاج الفنى فى العصر اإلفشارى والزندى فى إيران

  

المهارات المهنية  -جـ

 الخاصة بالمقرر :

Professional and 

Practical Skills 

 يكون الطالب قادراً علي أن :

 ينفذ اشكال اللوحات الزيتية المنفذة على العمائر العثمانية والمغولية الهندية.   -1-ج

يستخدم مهارته في معرفة الخصائص الخاصة بالتصويرة )مثل قواعد  -2-ج 

 ور (.الظل والن –الواقعية  –البُعد الثالث  –المنظور 

 يرسم الخلفيات المعمارية في تصاوير المخطوطات على البرامج الحديثة. -3-ج

 يرسم الزخارف النباتية فى تصاوير المخطوطات على البرامج الحديثة . -4-ج

 المهارات العامة: -ر

General Skills 

 

 

 

 

 يكون الطالب قادراً علي أن:

 ية في مجال تخصصه إلى ايخرين.يظهر اتجاهاً إيجابيا نحو خبراته ايثر  -1-د

 يتقن مهارة العمل ايثري الجماعي .  -2-د

 يتمكن من مهارة التواصل مع االخرين .  -3-د

 يتقن مهارة العمل في فريق. -4-د
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 السادس عشر موقف المذهب الشيعى من التصوير اإلسالمى.

 ع عشرالساب موقف المذهب السنى من التصوير اإلسالمى.

 الثامن عشر أراء المستشرقيين من التصوير اإلسالمى. 

 التاسع عشر الخصائص الفنية لتصاوير مخطوطات المدرسة العثمانية.

 العشرون الخصائص الفنية لتصاوير مخطوطات المدرسة المغولية الهندية.

الحادى  الخصائص الفنية لتصاوير مخطوطات المدرسة الصفوية فى إيران.

 ين والعشر

 الثانى والعشرين الخصائص الفنية لتصاوير مخطوطات المدرسة القاجارية فى إيران.

 أعالم المصوريين وأشهر أعمالهم الفنية فى المدرسة العثمانية و

 التأثيرات ايوربية على التصوير العثمانى

الثالث 

 والعشرين

الرابع  لهندية أعالم المصوريين وأشهر أعمالهم الفنية فى المدرسة المغولية ا

 والعشرين

الخام   أعالم المصوريين وأشهر أعمالهم الفنية فى المدرسة الصفوية.

 والعشريين

السادس  خصائص مخطوطات المدارس المحلية بالهند.

 والعشرون

السابع  أهم مخطوطات المدارس المحلية بالهند، ورعاة الفن.

والعشرون+ 

الثامن 

 والعشريين

التاسع  على التصوير اإليرانى والهندى. التاثيرات ايوربية

والعشريين+ 

 الثالثون

 المناقشة في المحاضرات. -العصف الذهني  -المحاضرة النظرية  أساليب التعليم والتعلم -5

أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى  -6

 القدرات المحدودة

 التعليم الذاتي-

 تعلم ايقـران -

 

 

 تقويم الطـــالب :   -7
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 امتحان نهاية العام. ايساليب المستخدمة -ح

 التوقيت

 

 

 ايسبوع الطريقة

 وفق الجدول الُمعلن امتحان تحريري نهائي
 

 توزيع الدرجات -جـ

 
 الدرجة االمتحان

 20 امتحان تحيي نهائي
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

ر اإلسالمى نشأته وموقف أبو الحمد  محمود فر لى , التصوي - كتب ملزمة -ت

اإلسالم منه وأصوله ومدارسه , الدار المصرية اللبنانية , 

 م.2000

ثروت عكاشة , التصوير الفارسى والتركى , المؤسسة العربية  -

 م .1983للدراسات والنشر , الطبعة ايولى , بيروت , 

 محمود إبراهيم حسين ,المدرسة في التصوير اإلسالمي -

 كتب مقترحة -ب

 

زكى محمد حسن , التصوير فى اإلسالم عند الفرس , شركة نوابغ  -

 م .2008الفكر , القاهرة , 

جمال محرز , التصوير اإلسالمى ومدارسه , دار القلم، القاهرة  -

 م .1962،

 أستاذ المادة : أ.م.د/ جمال محمود مرسى

 أ.م.د/ ربيع احمد سيد 

 هللا رشيديرئي  مجل  القسم العلمي : أ. د/ أمين عبد
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 تصوير إسالمى مصفوفة مقرر 

 موضوع خاص 

 تمهيدي ماجستير اآلثار اإلسالمية
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 تصوير إسالمى موضوع خاص  مصفوفة مقرر:  

 اآلثار اإلسالمية –القسم العلمي: تمهيدي ماجستير 

 م 2021-2020العام الدراسي: 

 ضــــــــــــوعالمو

 نواتج التعلم المستهدفة

 المهارات العامة المهارات المهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

   4د 3د 2د 1د    4ج 3ج 2ج 1ج  6ب 5ب 4ب 3ب 2ب 1ب   6أ 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ

   √ √            √  √     √    √ مصادر التصوير اإليرانى والعثمانى

  √ √  √          √ √  √         √ مصادر التصوير المغولى الهندى

  √  √ √    √ √ √   √ √ √ √ √ √   √ √     مخطوطات المدرسة العثمانية.

مخطوطات المدارس اإليرانية )صفوى ، 

 رى(.إفشارى، زندى ، قاجا
  √ √ √ √   √ √ √ √ √ √   √ √ √     √  √  

  √ √      √ √ √   √ √ √ √ √ √   √    √  مخطوطات المدرسة المغولية الهندية.
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رعاية السالطين العثمانيين للتصوير 

 والمصوريين.
    √ √   √ √       √      √ √  √  

    √ √             √ √   √    √  رعاية ايباطرة المغول للتصوير والمصوريين
  √   √             √ √   √ √ √    رعاية شاهات إيران للتصوير والمصوريين.

   √  √       √  √    √ √   √ √     النقش خانة فى العصر العثمانى.

    √ √       √  √    √ √   √ √     معهد فنون الكتاب فى إيران.

المرسم اإلمبراطورى فى العصر المغولى 

 الهندى.
 √    √   √ √    √  √         √ √  

   √ √ √       √  √    √ √   √      مراكز اإلنتاج الفنى فى العصر العثمانى.

  √ √ √          √    √ √   √    √  مراكز اإلنتاج الفنى فى العصر المغولى الهندى

مراكز اإلنتاج الفنى فى العصر الصفوى فى 

 إيران
   √ √ √   √ √    √         √ √  √  

مراكز اإلنتاج الفنى فى العصر اإلفشارى 

   √  √         √    √ √   √ √     والزندى فى إيران

  √ √ √ √       √   √   √ √    √ √ √   موقف المذهب الشيعى من التصوير اإلسالمى
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  √ √         √   √   √ √    √ √    موقف المذهب السنى من التصوير اإلسالمى

   √ √        √       √   √ √     أراء المستشرقيين من التصوير اإلسالمى

 الخصائص الفنية لتصاوير مخطوطات المدرسة

 العثمانية
    √    √ √ √  √   √ √ √ √    √   √  

الخصائص الفنية لتصاوير مخطوطات المدرسة 

  √ √      √ √ √ √   √  √ √ √       √  االمغولية الهندية

الخصائص الفنية لتصاوير مخطوطات المدرسة 

    √ √    √ √ √ √   √  √ √ √    √ √    الصفوية فى إيران

الخصائص الفنية لتصاوير مخطوطات المدرسة 

  √  √ √    √ √ √ √   √  √ √ √    √  √   القاجارية فى إيران

أعالم المصوريين وأشهر أعمالهم الفنية فى 

لتأثيرات ايوربية على المدرسة العثمانية و ا

 التصوير العثمانى
    √    √ √      √ √ √ √    √   √  
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 مرسى    أستاذ المادة : أ.م.د/ جمال محمود 
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أعالم المصوريين وأشهر أعمالهم الفنية فى 

  √  √ √       √       √       √  ديةالمدرسة المغولية الهن

أعالم المصوريين وأشهر أعمالهم الفنية فى 

   √  √              √    √ √    المدرسة الصفوية

  √ √ √          √ √  √  √   √    √  خصائص مخطوطات المدارس المحلية بالهند

أهم مخطوطات المدارس المحلية بالهند، ورعاة 

 الفن.
 √    √   √  √  √ √          √  √  

التاثيرات ايوربية على التصوير اإليرانى 

 والهندى
√ √       √ √  √ √ √   √ √ √    √  √   
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 توصيف مقرر:مسكوكات

 م(2021- 2020)

 البيانات األساسية المقرر -1

 مهيدي ماجستير السنة الدراسية: ت مسكوكات  اسم المقرر

 اآلثار االسالمية التخصص : 

 (2) عدد الساعات الدراسية :  

البرنامج أو البرامج التى يقدم 

 من خاللها المقرر
 اآلثار اإلسالمية

نوع المقرر إجباري أو 

 إختياري بالنسبة للبرنامج
 اختياري

 هدف المقرر : -2

Aim of Course 

 

 

 يهدف هذا المقرر إلى: 

طالب بالمعارف والمهارات الخاصة بدراسة المسكوكات امداد ال

اإلسالمية وتحليل الشكل والمضمون واستقراء النقود في خدمة 

 التاريخ.

 Intended Learning : المستهدف من تدريس المقرر )نواتج التعلم المستهدفة(  -3

Outcomes      

المعلومات  -ذ

 والمفاهيم:

Knowledge and 

Understanding 

 

 

 

 يكون الطالب قادراً علي أن :

يُعرف علي أهمية النقود من النواحي السياسية واالقتصادية  -1-أ

 واالجتماعية والدينية والفنية وايدبية والجغرافية و يرها.

 يُحدد المناهج القديمة والكالسيكية في دراسة المسكوكات . 2-أ

 يُعدد المناهج الحديثة في دراسة المسكوكات 3-أ

 يذكر الكنوز وأهميتها . 4-أ

 يُعرف علي المميزات والخصائص العامة للسكة اإلسالمية . 5-أ
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  Course contentمحتوى المقرر:   -4

 أسبوع الموضوع

 ايول مقدمة عن نشأة النقود وتطورها في الحضارات القديمة. -1

المسكوكات المتداولة في الجزيرة العربية قبل االسالم وحتي نهاية  -2

 العصر الفاطمي

 لثانيا

المسكوكات اإلسالمية منذ العصر اييوبي وحتي نهاية العصر  -3

 العثماني 

 الثالث

 الرابع المسكوكات اإلسالمية وتطورها في شرق العالم اإلسالمي. -4

 الخام  المسكوكات اإلسالمية وتطورها في  رب العالم اإلسالمي. -5

 السادس  وكاتالمناهج التقليدية والكالسيكية في دراسة المسك -6

 السابع (1المناهج العلمية الحديثة في دراسة المسكوكات) -7

 الثامن  (2المناهج العلمية الحديثة في دراسة المسكوكات) -8

 التاسع المسكوكات من حيث الشكل -9

 العاشر المسكوكات من حيث المضمون -10

 شرالحادي ع كتابات المسكوكات وأهميتها في دراسة التاريخ. -11

 الثاني عشر استكشاف كنوز المسكوكات -12

 المهارات الذهنية : -ر

Intellectual skills 

 

 

 

 يكون الطالب قادرأ علي أن:  

يُحلل النقود  ير المؤرخة ونسبتها إلي الحاكم أو الدولة التي قامت  -1-ب

 بسكها

 قود من كتابات ونقور.يُفسر ما يرد علي الن -2-ب

 يستنتج سبب ظاهرة اإلكتناز وما يؤدي إليه من معلومات . -3-ب

يُصنف المناهج العلمية المناسبة لموضوع بحثي في المسكوكات  -4-ب

 اإلسالمية

 يُميز االساليب المختلفة ودورها في ابراز أهمية الموضوع. -5-ب

المهارات المهنية  -جـ

 الخاصة بالمقرر :

Professional and 

Practical Skills 

 يكون الطالب قادراً علي أن :

 يؤرخ القطع الفنية لكل عصر حسب سماتها الفنية .  -1 –جـ

  يؤرخ لالحداث التاريخية من خالل دراسة المسكوكات.-2-ج

 يصف المناهج العلمية المناسبة لدراسة قطعة نقدية.3-ج

 يُصنف ويسجل النقود في العالم اإلسالمي . 4-ج

 يُفرق بين طرق السع المختلفة من خالل قوالب السع. -5-ج

 يُعد تقارير وأبحاث عن المسكوكات  االسالمية بطريقة علمية  -6جـ

 المهارات العامة: -ز

General Skills 

 

 

 

 

 يكون الطالب قادراً علي أن:

 يظهر اتجاهاً إيجابيا نحو االخرين.  -1-د

 يتقن مهارة العمل الجماعي .  -2-د

 يُجيد البحث العلمي.  -3-د

 يتقن مهارة قيادة الفريق البحثي. -4-د
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 الثالث عشر دراسة الكنوز النقدية -13

النقود الذهبية والفضية والنحاسية المتداولة عصر المماليع  -14

 البحرية.

 الرابع عشر

 الخام  عشر دور الضرب في العصر اإلسالمي -15

 السادس عشر دراسة أساليب السع-16

 السابع عشر يتهاقوالب السع وأهم-17

 الثامن عشر دراسة تحليلية لقوالب السع -18

 التاسع عشر الدراسات اإلحصائية في مجال المسكوكات-19

 العشرون 1تطبيقات علمية علي المناهج البحثية الحديثة  -20

 الحادي والعشرون 2تطبيقات علمية علي المناهج البحثية الحديثة  -21

 الثاني والعشرون 3لمناهج البحثية الحديثة تطبيقات علمية علي ا -22

 الثالث والعشرون 1مناقشة تقارير الطالب -23

 الرابع والعشرون 2مناقشة تقارير الطالب  -24

 الخام  والعشرون 3مناقشة تقارير الطالب  -25

 السادس والعشرون 1نتائج عامة حول الموضوعات البحثية المختلفة -26

السابع والعشرون+ الثامن  2الموضوعات البحثية المختلفةنتائج عامة حول  -27

 والعشرون

التاسع والعشرون+  3نتائج عامة حول الموضوعات البحثية المختلفة -28

 الثالثون

 

 التعلم التعاوني -المناقشة في المحاضرات   -المحاضرة النظرية   -  طرق التعليم والتعلم -5

طرق التعليم والتعلم  -6

وى القدرات للطالب ذ

 المحدودة

 تعليم ايقران 

 تكليفات بحثية

 

 تقويم الطـــالب :   -7

ايساليب  -ث

 المستخدمة

 

  فى نهاية العام امتحان تحريرى نهائى  1

 التوقيت -ج

 

 

 ايسبوع الطريقة م

 إمتحان تحريري نهائي 1
وفق الجدول 

 المعلن
 

 توزيع الدرجات -جـ

 

 

 الدرجة الطريقة

 20 ان نهاية الترمإمتح
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 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

عاطف منصور محمد رمضان:النقود اإلسالمية وأهميتها في دراسة التاريخ  كتب ملزمة -ث

واآلثار والحضارة اإلسالمية، مكتبة زهراء الشرق، الطبعة ايولي، القاهرة 

 م.2012

Mohammad Younis “Jital Hoard, with a die study” Journal 

of Islamic Numismatics Center- Egypt (JINCE), vol. 1, 

2018. 

The word, image and shape in early Islamic Numismatics 

within Heritage and Cultural Context” Journal of Islamic 

Numismatics Center- Egypt (JINCE), vol. 3, 2020 

 

 كتب مقترحة -ب

 

 هـ(، شذور العقود فى ذكر النقود،845المقريزى ) تقى الدين أحمد بن على ت 

ايولى،  الطبعة ايمانة، مطبعة عثمان، عبد الستار محمد: وتحقيق دراسة

 م.1990القاهرة 

عاطف منصور ، رموز ايرقام والتقاويم علي النقود، مجلة أداب سوهاج،  -

 .2005، 2ج

 .1971أوسطاس، جامع الدراهم االدريسية، الرباط،  دنيل - 

 م.1983وليم قازان: المسكوكات اإلسالمية. مجموعة خاصة. بيروت  -

شريف أنور، جيري باكارك، كتب في المسكوكات اإلسالمية، ببيليو رافيا  -

 .2019، مجلة اليرموك للمسكوكات، 2015 -1960

ود خالد بن إبراهيم الذهل ي حاكم دور المسكوكات فى التوثيق لثورة أبو دا -

 2020العدد الثالث  -مصر-خراسان، مجلة مركز المسكوكات اإلسالمية 

 

-Stephen Album, Check List Of Islamic Coins, Santa 

Rosa,2011 

- Khusrō II year 1 Hoard - Methodology, the Mint Mark 

WH, and Khūzistān between Khusrō II and Varhrān VI, 

The Royal Numismatic Society 2018. 

 

 Mohamed younis, jital hoard, jince,1, 2018 درويات -جـ

 أستاذ المادة :                                        

 أ.د/عاطف منصور

 أ.م. د/محمد يون                       

 رئي  مجل  القسم العلمي : 

 ي                                                      د/ أمين عبدهللا رشيد .أ
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 مسكوكات مصفوفة مقرر: 

 اآلثار اإلسالمية -تمهيدي ماجستير 

 م2020-2021
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 مسكوكات مصفوفة مقرر: 

 القسم العلمي: اآلثار اإلسالمية

  م2021-2020العام الدراسي: 

 الموضــــــــــــوع

 نواتج التعلم المستهدفة

 المهارات العامة المهارات المهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

   4د 3د 2د 1د  6ج  5ج  4ج 3ج 2ج 1ج   5ب 4ب 3ب 2ب 1ب     6أ 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ

د وتطورها مقدمة عن نشأة النقو -1

  √  √    √ √ √        √ √          √ في الحضارات القديمة.

الجزيرة المسكوكات المتداولة في  -2

العربية قبل االسالم وحتي نهاية 

 العصر الفاطمي
√    √ √     √ √      √   √    √     

منذ المسكوكات اإلسالمية  -3

العصر اييوبي وحتي نهاية العصر 

 العثماني 

√ √         √ √   √   √ √        √ √  

ورها المسكوكات اإلسالمية وتط -4

  √ √    √  √          √     √  √   √ في شرق العالم اإلسالمي.

ية وتطورها المسكوكات اإلسالم -5

 في  رب العالم اإلسالمي.
√ √         √   √ √   √   √  √  √   √  

دية والكالسيكية في المناهج التقلي -6

 دراسة المسكوكات
√   √       √   √ √     √   √   √ √ √  
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لحديثة في المناهج العلمية ا -7

  √ √       √         √     √     √ (1دراسة المسكوكات)

في  المناهج العلمية الحديثة -8

 (2دراسة المسكوكات)
√     √     √         √      √ √ √  

 المسكوكات من حيث الشكل -9
√          √ √ √ √    √   √    √  √ √  

المسكوكات من حيث  -10

 مضمونال
√    √      √ √ √     √   √    √ √  √  

وأهميتها  كتابات المسكوكات -11

     √    √   √     √ √ √     √  √ √  √ في دراسة التاريخ.

 سكوكاتاستكشاف كنوز الم -12
 √   √      √ √      √   √    √  √   

 النقديةدراسة الكنوز  -13
   √ √      √    √   √  √      √    

الفضية النقود الذهبية و -14

والنحاسية المتداولة عصر المماليع 

 البحرية.

√ √         √ √ √ √      √       √   

دور الضرب في العصر  -15

 مياإلسال
√          √ √        √       √ √  

    √ √      √ √     √ √ √     √ √    √ دراسة أساليب السع-16

  √        √        √ √          √ قوالب السع وأهميتها-17

    √ √      √ √      √ √         √ √ دراسة تحليلية لقوالب السع -18

 الدراسات اإلحصائية في مجال-19

 المسكوكات
√ √ √ √ √      √ √      √   √ √ √    √ √  
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اهج تطبيقات علمية علي المن -20

 1البحثية الحديثة 
√ √    √     √   √        √     √ √  

لمناهج تطبيقات علمية علي ا -21

 2البحثية الحديثة 
√ √    √       √ √    √   √  √    √ √  

ي المناهج تطبيقات علمية عل -22

  √ √     √   √ √    √ √  √      √ √  √ √ 3البحثية الحديثة 

  √ √         √   √ √         √ √    1الب مناقشة تقارير الط-23

  √ √         √   √ √         √ √    2مناقشة تقارير الطالب  -24

  √  √ √       √   √ √         √     3مناقشة تقارير الطالب  -25

ضوعات نتائج عامة حول المو -26

  √   √   √ √       √ √  √         √ √ 1البحثية المختلفة

ضوعات نتائج عامة حول المو -27

  √   √   √ √       √ √  √         √ √ 2البحثية المختلفة

ضوعات نتائج عامة حول المو -28

  √   √   √ √       √ √  √         √ √ 3البحثية المختلفة

 

 منصور أ.د/عاطفأستاذ المادة  

 أ.م. د/محمد يون 

 رئي  القسم العلمي                                                                                                                

 أ. د/ أمين عبدهللا رشيـدي                                                                                                              
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 تاريخ الفنتوصيف مقرر:

 م(2021- 2020) 

 البيانات األساسية المقرر -1

  السنة الدراسية: تمهيدي ماجستير فنتاريخ ال اسم المقرر : 

 اآلثار االسالمية التخصص : 

 (2) عدد الساعات الدراسية :  

 هدف المقرر : -2

Aim of Course 

 

 

 يهدف هذا المقرر إلى:

بسمات وخصائص  اكساب الطالب المعارف والمهارات الخاصة

 تاريخ الفن عبر العصور التاريخية ودراسة الفنون المختلفة مثل

النقش والتصوير والنحت والتشكيل منذ باكورة العصور التاريخية 

 ومروراً بالعصور التاريخية المختلفة.

 Intended Learning: المستهدف من تدريس المقرر )نواتج التعلم المستهدفة( -3

Outcomes    

المعلومات  -أ

 والمفاهيم:

Knowledge and 

Understanding 

 

 

 

 علي أن : يكون الطالب قادراً 

يُعرف علي السمات الفنية والخصائص الحضارية لتاريخ الفن عبر  1-أ

 العصور.

 يذكر التصنيفات المختلفة لألعمال الفنية عبر العصور.  2-أ

 يُحدد الفروق البينية للنقش والتصوير والنحت والتشكيل عبر العصور . 3-أ

 ية عبر العصور  .يشرح ماهية أنواع ايعمال الفنية للحضارة االنسان 4-أ

 يُحدد التطور الفني للحضارات.  5-أ

 يذكر نشأة الفنون المختلفة. 6-أ

 يُعددالمدارس الفنية المختلفة إلبداعات االنسان في الفنون المختلفة. 7-أ

يحدد المراجع الُمتخصصة  في تاريخ الفن . 8ُ-أ  
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 Course contentمحتوى المقرر:   -4

 أسبوع الموضوع

 ايول مقدمة عن تاريخ الفن

 الثاني ماهو الفن؟

 الزخرفة (  –التعبير  -عناصر اإلنتاج الفني )الموضوع

 وسائل إنجاز العمل الفني

 الثالث

 الرابع القواعد العامة والمقايي  التي تنظم اإلنتاج الفني

 الخام  فنالصلة بين المجتمع وال

 مقدمة عن فنون ماقبل التاريخ)الفنون البدائية(

 فنون العصر الحجري القديم

 السادس 

 السابع فنون العصر الحجري الوسيط وعصر البرونز

 الثامن  فنون العصر الحجري الحديث

 التاسع مقدمة عن الفنون الشرقية القديمة

 م(341-3100الفن المصري القديم)

 الفنون التطبيقية–التصوير -ت وصناعة التماثيلفن النح–العمارة 

 العاشر

  ق.م(539-2600مقدمة عن الفن العراقي القديم)

 الفنون التطبيقية( -النحت -)العمارةالفن السومري

 الحادي عشر

 ق.م(539-2350الفن ايكادي البابلي)

 التصوير -النحت–العمارة 

 الثاني عشر

المهارات  -ب

 الذهنية :

Intellectual skills 

 

 

 

 ب قادرأ علي أن:يكون الطال

 يستنبط دالالت فلسفة تاريخ الفن عبر العصور  1-ب

 يُميز بين أنواع الفنون المختلفة 2-ب

 يُحلل سمات وخصائص تاريخ الفن عبر العصور  3-ب

 يُحلل التأثيرات الفنية وارتباطها بالحضارات المختلفة 4-ب

 يُقارن االختالفات بين هذه الفنون المختلفة. 5-ب

ارات المهنية المه -جـ

 الخاصة بالمقرر :

Professional and 

Practical Skills 

 يكون الطالب قادراً علي أن :

 يؤرخ القطع الفنية ومعرفة مصدرها. 1-جـ

 يُطبق الدراسات الفنية إلبداعات االنسان. 2-جـ 

 يُعد التقارير العلمية عن االبداعات واالعمال الفنية المختلفة. 3-جـ 

 العامة: المهارات -د

General Skills 

 

 

 

 

 يكون الطالب قادراً علي أن:

 يُظهر اتجاهاً إيجابيا نحو اآلخرين.  -1-د

 يُتقن مهارة العمل الجماعي.  -2-د

 يُجيد التواصل مع االخرين بفاعلية. -3-د

 يُتقن مهارة القيادة في فرق العمل. -4-د

 يستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة بفاعلية.-5-د
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 ق.م(612-1700الفن ايشوري) 

 الفنون التطبيقية –التصوير  -النحت–رة العما

 الثالث عشر

 ق.م(975-2500الفن الفينيقي)

 فنون صغري –تصوير  –نحت  –عمارة 

 الرابع عشر

 ق.م(1000-2300الفن الحيثي)

 الفنون التطبيقية –النحت–العمارة 

 الخام  عشر

 م(651-ق.م324الفنون اإليرانية)

 جداري(تصوير  –نحت  –عمارة السلوقيين والبارثيين)

 السادس عشر

 السابع عشر الفنون الصغري( -النحت-التصوير الجداري–الساسانيين)العمارة 

 مقدمة عن الفنون الكالسيكية

 ق.م(334-3000) الفنون اإل ريقية

 ق.م(334-1100فنون بالد اليونان) -ق.م(1100-3000) فنون منطقة بحر ايجة

 الثامن عشر

 ق.م(30-323) الفنون الهلينستية

-المنزل البطلمي-المقابر والنصب التذكارية الجنائزية-العمارة )المدن اإل ريقية

 المعابد المصرية البطلمية(

 التاسع عشر

-العراق-الكويت والبحرين-اليمن-الفنون الهلينستية في المراكز العربية)سوريا

 شمال افريقيا(

 العشرون

ادي الح م(5-الفنون الرومانية)ايول ق.م 

 والعشرون

 الثاني والعشرون م(306-ق.م31مصر في العصر الروماني)

 مقدمة عن فنون عصر الهجرات 

 م(1150-1000الفن الرومانسكي)

 الثالث والعشرون

 الرابع والعشرون ايطاليا( -العمارة في الفن الرومانسكي )الطراز الرومانسكي في فرنسا

الخام   التصوير الرومانسكي -النحت

 شرونوالع

السادس  م1400-1150الفن القوطي

 والعشرون

السابع  النحت القوطي -العمارة القوطية وطرزها

والعشرون+ 
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 الثامن والعشرون

والعشرون+ تاسعال فناني التصوير القوطي –التصوير 

 الثالثون

 المحاضرة النظرية   -  طرق التعليم والتعلم -5

 المناقشة في المحاضرات  -

 عاونيالتعلم الت - 

طرق التعليم والتعلم للطالب  -6

 ذوى القدرات المحدودة

 التعلم الذاتي -

 تعليم ايقران -

 تقويم الطـــالب :   -7

  ايساليب المستخدمة -أ

 فى نهاية العام امتحان تحريرى نهائى 1
 

 التوقيت -ب

 

 

 ايسبوع الطريقة م

 إمتحان تحريري نهائي 1
وفق الجدول 

 المعلن
 

 توزيع الدرجات -ـج

 

 

 الدرجة الطريقة

 20 إمتحان نهاية الترم
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 جمال محمود مرسي: معالم التذوق الفني وتاريخ الفن كتب ملزمة -أ

 كتب مقترحة -جـ

 

سعد المنصوري: في البحث عن تعريف ثابت للفن، مجلة "المجلة" العدد  .1

 م.1960، أكتوبر 46

 -سوريو، ايتان: الجمالية عبر العصور، ترجمة د. ميشال عاصي، بيروت  .2

 م.1982باري  

مايرز، برنارد: الفنون التشكيلية وكيف نتذوقها، ترجمة د. سعد المنصوري  .3

 م.1966ومسعد القاضي، القاهرة 

محمود إبراهيم السعدني: العالقات المصرية اليونانية القديمة في "مصر  .4

 م. 1986م البحر المتوسط"، القاهرة، وعال

 ثروت عكاشة، الفن المصري، والجزء الثالث، دار المعارف بمصر.  .5

 (، الفنون التشكيلية، دار المعارف، بمصر. 1محيط الفنون ) .6

 هاوزر، الفن المجتمع عبر التاريخ. .7

8. Richter, G. M. A., The Sculpture and sculptors of the 

Greeks, London, 1929. 

9. Pendlebury, John D. S., The Archaeology of Crete, 

London, 1939. 

10. Gardner, H., Art through the ages, New- York, 1959. 

11. Janson, H. W., History of Art, New York, 1977. 

12.  Woodford, S., the Parthenon, Cambridge, 1981. 

 

        رئي  مجل  القسم العلمي  م.د/أحمد أمين         ، أ. م.د/محمد عبدالودودأستاذ المادة : 

د/ أمين عبدهللا رشي.أ                                                                                           
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 تاريخ الفنمصفوفة مقرر: 

 القسم العلمي: اآلثار اإلسالمية

  م2021-2020العام الدراسي:

 الموضــــــــــــوع

 نواتج التعلم المستهدفة

 المهارات العامة المهارات المهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

أ

1 

أ

2 

أ

3 

أ

4 

أ

5 

أ

6 

أ

7 

أ

8 
  

ب

1 

ب

2 

ب

3 

ب

4 

ب

5 
  

ج

1 

ج

2 

ج

3 
    

د

1 

د

2 

د

3 

د

4 
 5د 

 √ √   √      √ √   √ √      √  √ √    √ مقدمة عن تاريخ الفن -1

     √      √ √     √ √ √     √  √ √  √ ماهو الفن؟ -2

عناصر اإلنتاج الفني  -3

 –التعبير  -)الموضوع

إنجاز الزخرفة (  ووسائل 

 العمل الفني

√ √ √        √ √      √ √      √   √  

القواعد العامة والمقايي   -4

 التي تنظم اإلنتاج الفني
√ √  

 

 
       √ √ √    √ √      √   √ √ 

  √ √ √       √ √    √ √            √ الصلة بين المجتمع والفن -5

مقدمة عن فنون ماقبل  -6

 التاريخ)الفنون البدائية(

 فنون العصر الحجري القديم -

  √ √ √  √ √   √ √   √   √  √       √ √ √ 

فنون العصر الحجري  -7

 الوسيط وعصر البرونز
   √  √ √     √ √  √   √  √     √ √   √ 

فنون العصر الحجري  -8

 الحديث
   √ √ √ √ √    √ √  √   √  √       √ √ √ 

 √  √  √     √ √    √ √  √    √ √  √ √ √  مقدمة عن الفنون الشرقية  -9
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 القديمة

الفن المصري  -10

 م(341-3100القديم)

فن النحت –العمارة 

التصوير -وصناعة التماثيل

 الفنون التطبيقية–

   √ √ √  √    √ √  √    √ √     √ √ √   

مقدمة عن الفن العراقي  -11

  ق.م(539-2600القديم)

 -)العمارةالفن السومري

 الفنون التطبيقية( -النحت

  √ √ √  √ √    √  √ √    √ √     √  √  √ 

الفن ايكادي  -12
 ق.م(539-2350البابلي)

 التصوير -النحت–العمارة 

  √ √ √  √ √    √ √  √   √  √     √ √  √  

الفن   -13

-1700ايشوري)

 ق.م(612

التصوير  -النحت–العمارة 

 الفنون التطبيقية –

  √ √ √  √ √    √ √  √   √  √     √  √ √  

-2500الفن الفينيقي) -14

 ق.م(975

 –تصوير  –نحت  –عمارة 

 فنون صغري

   √ √ √ √    √  √ √ √    √ √     √ √ √  √ 

-2300الفن الحيثي) -15

 ق.م(1000

الفنون  –النحت–العمارة 

  √ √  √ √    √ √  √ √   √  √     √ √   √ 
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 التطبيقية

الفنون  -16

 م(651-ق.م324اإليرانية)

عمارة السلوقيين والبارثيين)

 جداري(تصوير  –نحت  –

   √ √ √ √ √    √ √ √ √    √ √     √  √ √  

–الساسانيين)العمارة  -17

 -النحت-التصوير الجداري

 الفنون الصغري(

  √  √ √  √    √ √  √   √  √     √ √   √ 

م -18
 قدمة عن الفنون الكالسيكية

-3000الفنون اإل ريقية)

 ق.م(334

فنون منطقة بحر 

-ق.م(1100-3000ايجة)

-1100فنون بالد اليونان) 

 ق.م(334

  √  √  √    √ √ √ √ √   √ √ √       √ √ √ 

-323الفنون الهلينستية) -19

 ق.م(30

-العمارة)المدن اإل ريقية

ابر والنصب التذكارية المق

-المنزل البطلمي-الجنائزية

 المعابد المصرية البطلمية(

   √ √ √ √     √  √    √ √ √     √ √ √   

الفنون الهلينستية في  -20

-المراكز العربية)سوريا

-البحرينالكويت و-اليمن

  √ √ √  √     √ √ √    √  √       √ √ √ 
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 شمال افريقيا(-العراق

الفنون الرومانية)ايول  -21

 م(5-ق.م 
  √ √ √  √     √ √  √   √ √       √ √  √ 

مصر في العصر  -22

 م(306-ق.م31الروماني)
   √ √ √     √ √   √   √  √     √  √ √  

مقدمة عن فنون عصر  -23

 الهجرات 

-1000الفن الرومانسكي) -

 م(1150

  √ √  √ √     √ √  √    √ √     √  √ √  

العمارة في الفن  -24

الرومانسكي )الطراز 

 -الرومانسكي في فرنسا

 يطاليا(ا

  √ √ √ √     √ √  √ √   √  √      √ √  √ 

التصوير  -النحت -25

 الرومانسكي
  √  √ √ √     √ √ √     √ √     √  √  √ 

-1150الفن القوطي -26

 م1400
   √ √ √ √    √ √  √ √   √ √      √   √ √ 

العمارة القوطية  -27

 النحت القوطي -وطرزها
  √ √ √ √     √  √ √     √ √     √ √  √  

فناني  –التصوير  -28

 التصوير القوطي
  √ √  √ √     √  √ √   √  √       √ √ √ 

 

 حمد عبدالودود أ. م.د/مأستاذ المادة    

 رئي  القسم العلمي:                                                                                                     أ. م.د/أحمد أمين                

 أ. د/ أمين عبدهللا رشيدي               
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 توصيف برنامج ماجستير ترميم اآلثار

 (م2021/ 2020)عام 

 معلومات أساسية:  -أ

 اسم البرنامج: ماجستير اآلثار )ترميم اآلثار( -1

 )مشترك(.  )ثنائي(  (أحاديطبيعة البرنامج: ) -2

 سئول عن البرنامج: قسم الترميم  القسم الم

 16/9/2012بتاريخ  4245تاريخ إقرار البرنامج:   قرار وزارى رقم 

 معلومات متخصصة:  -ب

 . األهداف العامة للبرنامج: 1

تطبيق اساسيات ومنهجيات البحث العلمي الستيعاب المفاهيم األساسية والنظريات والمدارس  1. 1

 الدوات المتنوعة فى مجال ترميم االثار.الفكرية المختلفة واستخدام ا

 تطبيق المنهج التحليلى واستخدامه فى مجال فحص وتحليل وتأريخ وصيانة االثار.أيجادة  2. 1

إتقان المعارف العلمية والفنية والمعمارية ودمجها مع المعارف ذات العالقة فى الممارسة  3. 1

 الحفاظ على التراث الحضاري. المهنية للتعرف على تقنية الصناعة وطرق واساليب

 الوعى بالمشاكل الجارية فى مجال ترميم وصيانة االثار وااللمام بالرؤى الحديثة.  4. 1

التعرف على المشكالت المهنية وايجاد حلول مناسبة وفعالة لها باألستفادة من العلوم األخرى  5. 1

 .بما يخدم حفظ  وصيانة االرث الحضاري

رميم وصيانة االثار بالمتاحف والمباني والمواقع االثرية واستخدام الوسائل إتقان مهارات ت 6. 1

 التكنولوجية المناسبة بما يخدم مجال العمل مع اتقان لغة اجنبية واحدة على األقل .

إجادة مهارات التواصل الفعال والقدرة على قيادة وتنظيم فرق العمل وادارة مشاريع الترميم  7. 1

 .ف والمواقع االثريةوالصيانة بالمتاح

أعمال الحفائر االثرية القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة فى المواقف المختلفة اثناء  8.  1

 .والمتاحف او بمشروعات الترميم والصيانة للمواقع االثرية

توظيف الموارد المتاحة بما يحقق اعلى استفادة والحفاظ عليها وسبل الحصول على التمويل  9. 1

 عات الترميم والصيانة.لمشرو

الوعى بالدور الشخصى فى تنمية المجتمع  وزيادة الوعي القومي والحفاظ على البيئة فى  10. 1

 .ضوء المتغرات العالمية واالقليمية 

العمل والقوانين التي تنظم االلتزام بالنزاهة والمصداقية وااللتزام بالقواعد والتشريعات  11. 1

 .االثري
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 تعلم الذاتى بشكل مستمر على المستوى االكاديمى والمهنى .تنمية ال 12. 1

 المعايير القياسية العامة: .2

  المعرفة والفهم: 1. 2 

 يجب أن يكون الخريج قادًرا على ان:بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في مجال ترميم اآلثار 

نة اآلثار وكذلك العلوم يتعرف على النظريات واألساسيات المتعلقة بمجال ترميم وصيا 1. 1. 2

 المساعدة. 

يُعدد التأثير المتبادل بين عوامل تلف اآلثار وانعكاس ذلك على حفظ وصيانة  التراث  2. 1. 2

 الحضاري.

 يشرح التطورات العلمية فى مجال فحص وتحليل وتأريخ اآلثار. 3. 1. 2

لخاصة فى مجال ترميم وصيانة يحدد المبادئ األخالقية والقانونية والممارسات المهنية ا 4. 1. 2

 وحفظ اآلثار. 

 يُعدد مبادئ واساسيات الجودة  فى الممارسات المهنية  فى مجال ترميم وصيانة االثار. 5.  1. 2

 يتبع اُخالقيات واساسيات البحث العلمى وأدواته فى مجال ترميم وصيانة اآلثار. 6. 1. 2

 

 المهارات الذهنية: 2. 2

 يجب أن يكون الخريج قادًرا على ان :الماجستير في مجال ترميم اآلثار  بانتهاء دراسة برنامج

 يفسر نتائج الفحوص والتحاليل لمعرفة حالة اآلثرويضع خطط لحل المشاكل. 1. 2. 2

يحلل مظاهر التلف التي يجدها على االثر ويفسراسبابها فى ضوء عدم توافر كل  2. 2. 2

 المعلومات.

ة بمواد وتقنية الصناعة للمواد االثرية وعوامل التلف وطرق الترميم يربط بين المعرف 3.  2. 2

 والصيانة لها.

يُجري دراسة بحثية تجريبية وتطبيقة علمية ومنهجية حول عوامل تلف االثار وكيفية  4.  2. 2

 عالجها.

 يقييم المخاطر والكوارث التي تتعرض لها االثار وطرق الصيانة الوقائية منها.  5. 2. 2
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 يخطط لتطوير األداء ورفع الكفاءة فى مجال ترميم وصيانة اآلثار الثابتة والمنقولة.  6. 2. 2

والصيانة للمواقع والمتاحف   يتخذ القرارات المناسبة اثناء تنفيذ مشروعات الترميم 7. 2. 2

 للمحافظة على اآلثار ويطور الية تنفذها.

 

 المهارات المهنية: 3.  2

 مج ماجستير ترميم اآلثار قادًرا على ان:يجب أن يكون خريج برنا

يتقن المهارات المهنية االساسية  التقليدية والحديثة فى مجال ترميم اآلثار وطرق    1. 3.  2

 واساليب التطبيق.

يكتب تقارير الحالة للقطع المتحفية وللمباني االثرية والتاريخية ويسجيل ويوثق حالة  2.  3.  2

 االثر.

فى مجال البحث العلمي اثناء تطبيق خطط الحفظ م الطرق واالدوات المستخدمة يقيي  3.  3.  2

 الوقائي لالثار.

 

 المهارات العامة والمنتقلة:  4.  2

 بإنهاء دراسة برنامج ماجستير ترميم اآلثار يجب أن يكون الخريج قادًرا على ان: 

 . يتواصل بفاعلية وكفـاءة مع اآلخرين 1.  4.  2

 خدام تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحديثة بكفاءة.يست 2.  4.  2

 يُقييم ذاته ويحدد احتياجاته التعليمية الشخصية. 3.  4.  2

 يستخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف. 4.  4.  2

 يُقييم اداء االخرين من خالل قواعد ومؤشرات واضحة وشفافة. 5.  4.  2

 ارس العمل الجماعى ويديرفريق عمل بنجاح.  يُم 6.  4.  2

 يُدير الوقت بكفاءة. 7.  4.  2

 يُمارس التعليم الذاتى المستمر. 8.  4.  2
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 المعايير األكاديمية للبرنامج:  -3

يتبنى القسم معايير تم اشتقاقها من المعايير األكاديمية القياسية لمرحلة الدراسات العليا الصادرة عن 

 ية لضمان جودة التعليم واالعتماد بجمهورية مصر العربية.الهيئة القوم

 ال يوجدالعالمات المرجعية:  -4

 هيكل ومكونات البرنامج:  -5

مدة البرنامج: عام جامعي كامل للسنة التمهيدية للماجستير ثم قيد رسالة الماجستير لمدة  -أ

س الكلية على ال تقل عن عام جامعي وال تزيد عن خمس  سنوات من تاريخ موافقة مجل

 قيد الموضوع.

 هيكل البرنامج:  -ب

 إجمالي نظري عدد الساعات/ عدد الوحدات:

 %100 ساعة 12 مقررات علوم التخصص:

 

 ال ينطبق  مستويات البرنامج )في نظام الساعات المعتمدة(:  -ج

 مقررات البرنامج:  -د

 إلزامي:  -أ

 

 م
 اسم المقرر

 الساعات األسبوعيةعدد 

 )نظري(

دراسة  -موضوعات في صيانة اآلثار الغيرعضوية  1

 ومناهج بحث.
3 

دراسة ومناهج  -موضوعات في صيانة اآلثار العضوية  2

 بحث. 
3 

 2 تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في حقل اآلثار. 3

 2 دراسة وبحث .-الوسائل العلمية لتسجيل اآلثار  4

 2 في مادتين( دراسات حقلية في ترميم اآلثار )أعمال سنة  5
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 راجع توصيف المقررات                  محتويات المقررات: -6

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج:  -7

لدرجة الماجستير فى اآلثار )ترميم اآلثار( أن يكون حاصالً على درجة  يشترط لقيد الطالب

جامعات المصرية، أو على الليسانس فى اآلثار )ترميم اآلثار( بتقدير )جيد( على األقل من إحدى ال

درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس األعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة 

لمدة سنة دراسية بالقسم الذي تخرج فيه،  ويجوز لمجالس األقسام المختصة عقد اختبار للطالب 

 المتقدمين. 

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج:  -8

 لب بتأدية امتحان السنة التمهيدية للماجستير أربع مرات فقط في عامين متتاليين.يسمح للطا -

تعقد االمتحانات مرتين في كل عام، أوالهما في نهاية السنة الجامعية، واألخرى في بداية  -

 السنة التالية في الموعد الذي يحدده مجلس الكلية.

على  األقل  ٪70ررات الدراسة على ال يعد الطالب ناجًحا إال إذا حصل في كل مقرر من مق -

 من مجموع درجات المقرر.

 الطالب الذي يرسب في مادة يؤدي االمتحان في جميع المواد.  -

 مدة كل امتحان تحريري فى أي مقرر من مقررات السنة التمهيدية للماجستير ثالث ساعات.

   Tofel الحصول على شهادة يتقدم الطالب بعد نجاحه فى امتحان السنة التمهيدية للماجستير، وبعد-

بخطة مقترحة للبحث الذي يود إعداد رسالة للماجستير فيه، وتناقش درجة 450بمجموع درجات 

( يحضرها أعضاء القسم المختص.  وبعد اجتيازه Seminarالخطة مناقشة علنية فى حلقة مناقشة )

الجامعة للدراسات العليا حلقة المناقشة، يقوم بإعداد رسالة فى موضوع للبحث يقره نائب رئيس 

م فى مدة ال تقل عن سنة ة مجلس الكلية، وبعد أخذ رأى مجاس القسللبحوث بالجامعة بناء على موافق

سنوات من تاريخ موافقة مجلس الكلية على التسجيل، ولمجلس الكلية اإلبقاء خمس وال تزيد على 

على الرسالة وبعد أخذ رأى مجاس رف بناء على تقرير المش ل لمدة عام قابل للتجديدعلى التسجي

 . القسم
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تكون المناقشة فى رسالة الماجستير علنية. يقترح المشرف تشكيل لجنة الحكم على الرسالة، ويعتمد 

التشكيل من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص 

طالب فى خالل ستة أشهر من تاريخ موافقة مجلس وموافقة مجلس الكلية. وتقوم اللجنة بمناقشة ال

 الكلية.

 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج: -9

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة  الطريقة

امتحان تحريري في نهاية العام الجامعي  -1

 لطالب السنة التمهيدية 

بحثين في ترميم اآلثار العضوية وآخر في  -2

 ثار غير العضوية لطالب السنة التمهيديةترميم اآل

 كل المخرجات التعليمية المستهدفة

 كل المخرجات التعليمية المستهدفة تقرير سنوي يعده المشرفون على الرسالة  -1

 كل المخرجات التعليمية المستهدفة جلسة مناقشة علنية للرسالة -2

 طرق تقويم البرنامج:  -10

 العينة الوسيلة القائم بالتقويم

 احدى عشر استبيان طالب السنة التمهيدية. -1

 ثمانية اجتماع / ندوة الخريجون. -2

 اختيارية اجتماع / ندوة أصحاب األعمال. -3

نموذج أعدته الهيئة القومية  مقيم خارجي أو ممتحن خارجي. -4

لضمان جودة التعليم 

 واالعتماد

 تخصصمأستاذ 

يتم اختياره وفق 

  معايير معتمدة.

 رئيس مجلس القسم

            أ. د / محمد معتمد مجاهد

 م 2020/  10/ 18
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 م2020/2021



  

 

 

 جامعة الفيوم    

 

  
 وحدة ضمان الجودة                

 

 

 

 كلية اآلثار       

 

335 

 

 م2020/2021 ر قسم ترميم اآلثار العام الدراسمصفوفة برنامج تمهيدي ماجستي

 المقرر الدراسي
 المهــارات الذهنية 2.  2 فهـــمالمعـــرفة وال 1.  2

المهــارات  3.  2

 المهنية

 المهــارات العامة 4.  2

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 

موضوعات في صيانة اآلثار الغير 

 دراسة ومناهج بحث. -عضوية 
√  

 
 √ √ 

 
√ √ √ 

 
 √ √ √ √ 

 

√  √  √ 
 

 

موضوعات في صيانة اآلثار 

 دراسة ومناهج بحث. -ة العضوي
√  √  √ 

 
√ 

  
√ √  

 
√ √ √ 

 

√  
 

 √ √  

تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في حقل 

 اآلثار.
√ √ √    √    √ √  √ √ √ 

 

 
√ √   √ √ 

-الوسائل العلمية لتسجيل اآلثار 

 دراسة وبحث .
√ √  √   √  √    √ √ √ √ 

√ 
√ √  √    

دراسة حقلية في ترميم اآلثار)أعمال 

 سنة في مادتين(
  √ √  √ √ √    √ √  √ √ √    √ √  √ 

 رئيس مجلس القسم                                                                                                                                         

 أ.د/ محمد معتمد مجاهد                                                                                                                                                               
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توصيف ومصفوفات  مقررات برنامج 

  ترميم اآلثار ماجستير 

 م(2021/ 2020)عام 
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 دراسة ومناهج بحث-عضوية الغير ار وصيف مقرر: موضوعات فى صيانة االثت

 م2021 – 2020

 الفرقة: اسم المقرر: بيانات المقرر:  -1

الغيوووور موضوووووعات فووووى صوووويانة االثووووار  : اسم المقرر

 دراسة ومناهج بحث-عضوية 

السنة الدراسية: 

 تمهيدى الماجستير 

 ترميم األثار  التخصص: 

 (  نظري      3) :الساعاتعدد 

هدف  -1

 المقرر:

  Aim of 

Course 

يهوودف المقوورر إلووى امووداد الطالووب  بموضوووعات متخصصووة فووي دراسووة اآلثووار غيوور 

العضوية، تتضمن تقنياتها وفحصوها وإجوراء التحليول الكيميوائي لهوا ومظواهر وعوامول 

تلفها سواء المنقولوة أو الثابتوة وطورق وموواد التورميم والصويانة الحديثوة بهودف الحفواظ 

 عليها .

   Intended Learning Outcomes يمية المستهدفة من تدريس المقرر:النواتج التعل -2

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم: 

Knowledge and 

Understanding 

 

 

 يكون الطالب قادراً علي أن :

عضووووية وتقنيوووات الغيووور بدراسووة اآلثوووار يُعوورف النظريوووات واالساسووويات المتعلقوووة  1أ. 

 صناعتها. 

الغيور مظاهر وعوامل تلف اآلثار ل بين ترميم وصيانة االثار ويحدد التأثير المتباد  2أ .

 عضوية.

فحص وتحليل يشرح مبادئ واساسيات الجودة فى الممارسة المهنية فى مجال  3أ. 

 وادارة مشروعات الترميم واعادة التاهيل. األثر والحفاظ على مكوناته المختلفة

القياس فى مجال صيانة اآلثار الغير  عدد  مناهج البحث العلمى وأدواته وأساليبيُ  4 -أ 

 . ةعضوي

المهارات  -ب

 الذهنية: 

Intellectual 

skills 

 

 يكون الطالب قادراً علي أن :

 فسر نتائج الفحوص والتحاليل لتقييم حالة اآلثر.يُ    1ب.

 يضع خطط لحل المشكالت الخاصة بتكنولوجيا صناعة األثر.  2ب.

 عضوية.الغيروالتحليل للمواد االثرية يتبع المنهج العلمى فى فحص  3ب.
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 -يربط بين المعرفة بمواد وتقنية الصناعة والموواد  الكيميائيوة المسوتخدمة )طبيعيوة 4ب.

 صناعية( فى عمليات ترميم المواد األثرية. 

 عضوية.حول مشكالت ترميم المواد الغير جرى دراسة بحثية علمية تجريبية يُ  5ب.

مارسووات المهنيووة فووى مجووال توورميم وصوويانة اآلثووار الغيوور قوويم المخوواطر فووى الميُ  6ب. 

 عضوية.

المهوووووووووووووووووووارات   -ج 

المهنيوووووووووة الخاصوووووووووة 

 بالمقرر: 

Professional and 

Practical Skills 

 

 يكون الطالب قادراً علي أن :

تقن المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجوال فحوص وتحليول األثوار الثابتوة يُ   1ج .

 والمنقولة. 

يكتب التقارير المهنيوة فوي مجوال التورميم الودقيق بمختلوف الجوانوب الفنيوة والتقنيوة   2ج.

 الحاكمة له.

قوويم الطوورق واالدوات القائمووة فووي مجووال توورميم  اآلثووار الغيوور عضوووية  ويطووور يُ   3ج.

 الممارسات المهنية  لتنمية أداء اآلخرين من فريق العمل المرافق له. 

 المهارات العامة:   -د

General Skills 

 

 يستخدم تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير الممارسة المهنية.   1د.

 تقن احتياجاته التدريبية. يُ   2د. 

 يستخدم المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف.  3د.

 مارس التعلم الذاتى والعمل ضمن فريق العمل بكفاءة. يُ  4د.

مووون المتخصصوووين ومعووواونيهم بحقووول ادارة وصووويانة دير فريوووق عمووول ميوووداني يُووو  5د.

 مشروعات الترميم.

 محتوى المقرر:    -4

Course content   

 االسبوع الموضوع م

 الثاني–االول  الج وصيانة المواد غير العضويةمقدمة فى ع 1

 الرابع–الثالث  لمواقع األثرية.ماهية ومصادر المياه الجوفية في  2

 السادس-الخامس فية علي المنشآت األثرية.تأثير المياه الجو 3

 الثامن-السابع استراتيجيات حماية المباني األثرية من تأثير المياه الجوفية. 4

 العاشر-التاسع انة وترميم والفسيفساء االثرية.اسس صي 5

الثاني -الحادي عشر التحليل الكيميائي للمواد الغير عضوية. 6

 عشر

الرابع -الثالث عشر (1معماري للمباني األثرية )موضوعات في الترميم ال 7

 عشر
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–الخامس عشر  (2موضوعات في الترميم المعماري للمباني األثرية ) 8

 السادس عشر

الثامن –السابع عشر  ( تطبيقات البوليمرات في ترميم وصيانة اآلثار غير العضوية ) 9

 عشر

 -التاسع عشر (.2العضوية ) تطبيقات البوليمرات في ترميم وصيانة اآلثار غير 10

 العشرون

–الحادي والعشرون  الطرق الحديثة فى رفع وتغليف ونقل اآلثار غير العضوية. 11

 الثاني والعشرون

–الثالث والعشرون  الطرق الحديثة فى تخزين اآلثار غير العضوية. 12

 الرابع والعشرون

الخامس والعشرون  الفخار. التغيرات في درجات الحرارة وتأثيرها علي عملية حرق 13

السادس –

 والعشرون

–السابع والعشرون  وبة. طرق واساليب عزل وحماية المباني االثرية ضد تاثير الر 14

 الثامن والعشرون

–رون شعلوا سعاالت لمباني االثرية ضد تاثير الرطوبة. طرق واساليب عزل وحماية  15

 الثالثون
 

أساليب التعليم  -5

 والتعلم: 

 المحاضرة النظرية بنظام التعلم الهجين )حضور بالكلية + منصات إلكترونية(   -

 المناقشة في المحاضرات  - 

 تكليفات بحثية.  -

 العصف الذهني -

أسوووووواليب التعلوووووويم  -6

والووتعلم للطووالب ذوي 

 القدرات المحدودة: 

 تعليم االقران.

 تعليم تعاوني.

 التعليم الذاتي.

  تقويم الطالب:  -7

األساليب  -أ

 المستخدمة: 

 إمتحان تحريري نهائي  -1

 

 وفقا للجدول المعلن  التوقيت:  -ب
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 20 االمتحان النهائي توزيع الدرجات:  -ج

 20 المجموع
 

قائموووووووووة الكتوووووووووب  -8

 الدراسية والمراجع: 

       

  Weber, H. and Zinsmeister, K.(1991). Conservation of Natural كتب ملزمة -ب

Stone, Expert Verlag, Germany, UNESCO: The conservation 

of Cultural Property.  

إستخدام تقنيات التوثيق فى الحفاظ على  -محمد عزمى وشوكت محمد و سحر محمد  - كتب مقترحة -ج

المؤتمر الدولى األول للتراث العمرانى فى الدول  –بحث منشور –التراث المعمارى

 2010-لعامة للسياحة و اآلثارالهيئة ا –اإلسالمية 

صفاء حماد السيد إبراهيم: دراسة تأثير بيئة الدفن علي تلف الصور الجدارية بمقابر  -

أفراد الدولة الحديثة بسقارة وطرق الترميم المقترحة تطبيقاً على أحد المقابر المختارة، 

 .2015كلية آثار القاهرة،  -رسالة ماجستير ، قسم ترميم

 Azemard, C., Vieillescazes, C, and Ménager, M (2014) 

Effect of photodegradation on the identification of natural 

varnishes by FT-IR spectroscopy. Microchemical Journal, 112. 

(2014): 137-149. 

 Amoroso, V. and Fassina, V. (1983). Stone Decay and 

Conservation, Elsevier, NY. 

 Ajo D., Casellato U., Fiorin E., Vigato P. A., 2004, A study 

of painting materials and technique by SEM-EDS microscopy, X-

ray diffraction, micro FTIR and photo-luminescence 

spectroscopy, Journal of Cultural Heritage, vol. 5, p. 333-348. 

 Arnold,D. (1993).An Introduction to Ancient Egyptian 

Pottery, Germany, Berlin 
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Thermal analysis of Romanian ancient ceramics, Therm Anal 
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   Hamer, F. (1991(. The Potter’s Dictionary of Materials 

and Techniques, A & C Black, London, pp, 122- 124. 

 Niklasson, A., Johansson, L.-G., & Svensson, J.-E. (2005). 

Influence of acetic acid vapor on the atmospheric corrosion of 
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Soils and Sediments Green Chemistry (pp. 339-357): Elsevier. 

دوريات علمية أو  -د

 نشرات ... إلخ
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 دراسة ومناهج بحث-صيانة االثار الغير عضوية موضوعات فى  مصفوفة مقرر

 م2020-2021

 نواتج التعلم المستهدفة الموضــــــــــــوع م

 المهــارات العامة -د المهــارات المهنية -ج المهــارات الذهنية -ب المعـــرفة والفهـــم -أ

 5-د 4-د 3-د 2-د 1-د 3-ج 2-ج 1-ج 6-ب 5-ب 4-ب 3-ب 2-ب 1-ب 4-أ 3-أ 2-أ 1-أ

  √ √     √   √      √ √ مقدمة فى عالج وصيانة المواد غير العضوية. 1

   √ √ √ √ √ √  √  √   √   √ ماهية ومصادر المياه الجوفية في المواقع األثرية. 2

  √ √  √  √ √ √ √  √  √ √  √  تأثير المياه الجوفية علي المنشآت األثرية. 3

 √  √ √ ثرية من تأثير المياه الجوفية.استراتيجيات حماية المباني األ 4

 

√ √  √   √ √ √ √ √   √ 

  √  √ √ √ √ √    √ √ √ √  √ √ اسس صيانة وترميم والفسيفساء االثرية. 5

   √  √ √     √  √ √  √ √ √ التحليل الكيميائي للمواد األثرية. 6

 √ √   √ √ √ √   √ √ √   √ √ √ (1موضوعات في الترميم المعماري للمباني األثرية ) 7

 √  √  √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √  (2موضوعات في الترميم المعماري للمباني األثرية ) 8
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 نواتج التعلم المستهدفة الموضــــــــــــوع م

 المهــارات العامة -د المهــارات المهنية -ج المهــارات الذهنية -ب المعـــرفة والفهـــم -أ

 5-د 4-د 3-د 2-د 1-د 3-ج 2-ج 1-ج 6-ب 5-ب 4-ب 3-ب 2-ب 1-ب 4-أ 3-أ 2-أ 1-أ

   √  √ √  √  √    √ √   √ (1عضوية )الغير تطبيقات البوليمرات في ترميم وصيانة اآلثار  9

 √   √ √ √    √ √   √ √   √ (.2تطبيقات البوليمرات في ترميم وصيانة اآلثار غير العضوية ) 10

 √ √    √ √ √ √  √  √   √  √ عضوية.الغير الطرق الحديثة فى رفع وتغليف ونقل اآلثار  11

 √ √    √ √ √ √  √  √   √  √ الطرق الحديثة فى تخزين اآلثار غير العضوية. 12

  √  √ √  √   √ √ √  √ √  √ √ التغيرات في درجات الحرارة وتأثيرها علي عملية حرق الفخار. 13

   √ √  √ √ √   √ √ √  √ √  √ (.1طرق واساليب عزل وحماية المباني االثرية ضد تاثير الرطوبة ) 14

   √ √  √ √ √   √ √ √  √ √  √ (.2طرق واساليب عزل وحماية المباني االثرية ضد تاثير الرطوبة ) 15

 رئيس مجلس القسم                                                                                              أساتذة المادة:                                   

 عتمد                                                                              أ.د. محمد م  أ.د. جمال عبدالمجيد محجوب                                                                                                            

 أ.د. محمد كمال خالف        

أ.د. نجوي سيد عبدالرحي        
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 دراسة ومناهج بحث -موضوعات فى صيانة االثار العضوية  :توصيف مقرر

2020 - 2021 

 الفرقة: اسم المقرر: بيانات المقرر:  -1

السنة الدراسية :  دراسة ومناهج بحث-موضوعات فى صيانة االثار العضوية  : اسم المقرر

 تمهيدى الماجستير

 ترميم اآلثار         التخصص:

 (3) عدد الساعات:

 هدف المقرر: -2

  Aim of Course 

اآلثار العضووية يهدف المقرر إلى امداد الطالب  بموضوعات متخصصة في دراسة 

ن أصوول نبوواتي أو حيووواني، وذلووك موون حيووث طبيعتهووا الكيميائيووة وخواصووها سووواء موو

الفيزيائية وميكانيكية تدهورها بفعل عوامل التلوف المختلفوة وطورق العوالج والتورميم 

 بهدف صيانتها والحفاظ عليها. 

      Intended Learning Outcomes النواتج التعليمية المستهدفة من تدريس المقرر:  -3

 معلومات والمفاهيم: ال -أ

Knowledge and 

Understanding 

 

  يكون الطالب قادراً علي أن:

الخصووائص الكيميائيووة والفيزيائيووة للمووواد العضوووية الهيجرسووكوبية ذات  يشوورح -1-أ

 االصل النباتي واالصل الحيواني.

 يتعرف على مظاهر تلف المواد األثرية العضوية ويربطها بأسبابها الجذرية. -2-أ

يشرح  انواع االجهوزة العلميوة التوي يمكون اسوتخدمها فوي عمليوة فحوص وتحليول -3-ا

 وكشف التزوير لالثار العضوية.

يذكر عمليات الصيانة والترميم المناسبة للتطبيوق علوى الموواد األثريوة العضووية -4-أ

 تبعا لحالتها وتركبها وفقا الساسيات الجودة.

 العضوية وطرق الصيانة الوقائية لها.عدد انواع العرض المتحفي لالثار يُ -5-أ

 

 المهارات الذهنية:  -ب

Intellectual skills 

 

 

  يكون الطالب قادراً علي أن:

حلول المشووكالت الخاصووة بالخامووات المسووتخدمة فووى صووناعة األثوور والتعوورف يُ  -1-ب

 عليها وعلى  دورها فى تلف مكونات االثار العضوية.

لمزيفووة واالثريووة باسووتخدام التقنيووات التكنولوجيووة ميووز بووين االثووار العضوووية ايُ -2-ب
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 والحديثة.

فوووورق بووووين طوووورق وتقنيووووات فحووووص وتحليوووول وتووووأريخ االثووووار العضوووووية و يُ -3-ب

 يفسرالبيانات والمعلومات الناتجة عنها.

يسووتنبط الطوورق والتقنيووات المناسووبة لصوويانة وتوورميم  المووواد األثريووة العضوووية -4-ب

 وطرق عرضها بالمتاحف.

 قيم المستجدات في تقنيات ومواد صيانة القطع األثرية العضوية.يُ -5-ب

قارن بين الطرق التقليدية و الطرق الحديثة فى مجوال عوالج و صويانة اآلثوار يُ -6-ب

 العضوية.

المهوووووووووارات المهنيوووووووووة  -ج

 الخاصة بالمقرر: 

Professional and 

Practical Skills 

  يكون الطالب قادراً علي أن:

مهارات المهنية األساسوية والحديثوة فوي مجوال التورميم الودقيق ل ثوار يستخدم ال-1-ج

 العضوية. 

يستخدم الطورق واألدوات الحديثوة فوى مجواالت فحوص وتحليول الموواد األثريوة -2-ج

 العضوية. 

يكتووب تقريوور مهنووي حووول عموول الصوويانة الوقائيووة المسووتدامة لالثووار العضوووية -3 -ج

 داخل المخازن والمتاحف االثرية.

 نفذ الممارسات المهنية في عرض وتخزين ونقل المواد األثرية العضوية.يُ  -4 -ج

 المهارات العامة:  -د

General Skills 

 

  يكون الطالب قادراً علي أن:

 يستخدم الوسائط التكنولوجية الحديثة.-1-د

 مارس النشاط االجتماعي بفاعلية مع المجتمع المحلي لزيادة الوعي.يُ -2-د

 مع فريق العمل الجماعي بكفائة. يتواصل-3-د

 محتوى المقرر: -4

Course content 

 االسبوع الموضوع م

مقدمةةةةة فةةةةى عةةةةالج وصةةةةيانة المةةةةواد  1

 العضوية.

 الثاني-االول 

الخصةةةةائك الكيميائيةةةةةة والفيزيائيةةةةةة   2

 للمواد العضوية.

 الرابع-الثالث 

تلةةةةف المةةةةواد العضةةةةوية  ات االصةةةةل  3

 النباتي.

 السادس-الخامس
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تلةةةةف المةةةةواد العضةةةةوية  ات االصةةةةل  4

 الحيواني.

 الثامن-السابع

طةرق فحةةك وتحليةل وتةةأريخ  المةةواد  5

 العضوية.

 العاشر-التاسع

طةةةرق كشةةةف تزويةةةر واصةةةالة المةةةواد  6

 العضوية.

 الثاني عشر-الحادي عشر

تنظيةةةف المةةةواد العضةةةوية باسةةةتخدام  7

 التقنيات العلمية الحديثة.

 الرابع عشر-الثالث عشر

عةةةالج االصةةةابات البيولوجيةةةة للمةةةواد  8

 العضوية.

 السادس عشر–الخامس عشر 

تقويةةةةةة المةةةةةواد العضةةةةةوية بةةةةةةالمواد  9

 الطبيعية 

 الثامن عشر–السابع عشر 

تقويةةة المةةواد العضةةوية بةةالبوليمرات  10

 الحديثة.

 العشرون -التاسع عشر

التعامةةةل مةةةع االثةةةار العضةةةوية اثنةةةاء  11

                                     استخراجها من الحفائر. 

 الثاني والعشرون–الحادي والعشرون 

الصيانة الوقائيةة ودورهةا فةى الحفةا   12

 على  المواد العضوية فى المتاحف.

 الرابع والعشرون–الثالث والعشرون 

طةةةةرق واسةةةةاليب العةةةةر  المتحفةةةةي  13

 للمواد العضوية. 

السةةةةةةةةادس –الخةةةةةةةةامس والعشةةةةةةةةرون 

 والعشرون

بحةةوت تطبيقيةةة  مةةع مةةا يسةةتجد مةةةن  14

موضةةةةةةةوعات فةةةةةةةي صةةةةةةةيانة االثةةةةةةةار 

 العضوية.

 الثامن والعشرون–السابع والعشرون 

بحةةوت تطبيقيةةة  مةةع مةةا يسةةتجد مةةةن  15

موضةةةةةةةوعات فةةةةةةةي صةةةةةةةيانة االثةةةةةةةار 

 العضوية.

 الثالثون–ون رالتاسع والعش

 

)حضور بالكلية + منصات إلكترونية( /  المحاضرة النظرية  بنظام التعلم الهجين أساليب التعليم والتعلم:  -5

 المناقشة في المحاضرات/ العصف الذهني/ تكليفات بحثية.

أسوواليب التعلووويم والوووتعلم  -6

للطووووووووالب ذوي القوووووووودرات 

 تعليم تعاوني .

 .تعليم جماعي 
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 الفرق البحثية. المحدودة: 

  تقويم الطالب:  -7

 إمتحان تحريري نهائي -3 األساليب المستخدمة:  -أ

 إمتحان تحريري نهائي.     وفقا للجدول المعلن  التوقيت:  -ب

 توزيع الدرجات:  -ج

 

 20 االمتحان النهائي

 20 المجموع
 

قائموووة الكتوووب الدراسوووية  -8

 والمراجع: 

       

02018-مصطفى عطية: كشف تزيف  وتزوير اللوحات الزيتية واالثار  كتب ملزمة -ب  

شروع األخشاب الجافة، سلسلة الثقافة األثرية منادية لقمة: دراسات في عالج 

.2002 -المائة كتاب المجلس األعلى ل ثار مصر  

 وابحاث علمية  كتب -ج

  مقترحة

حسوووام الووودين عبووود الحميووود محموووود: المووونهج العلموووي لعوووالج وصووويانة المخطوطوووات 

 .1984 -واألخشاب والمنسوجات األثرية.الهيئة المصرية العامة للكتاب 

مركووز بحوووث وصوويانة  –مووارة: دراسووات تطبيقيووة فووي مقاومووة الحشوورات سووامية ع

 . 1996 -المجلس األعلى ل ثار-اآلثار

 .2012-ابراهيم عبد هللا: عالج و صيانة التحف الخشبية. دار الوفاء، األسكندرية 

 Abdel-Maksoud, Gomaa, and Mohamad Abdel-Hady. 

“Effect of Burial Environment on Crocodile Bones from 

Hawara Excavation, Fayoum, Egypt”. Journal of Cultural 

Heritage 12, no. 2 (2011): 18-189. 

 Abdel-Maksoud, Gomaa. “Comparison between the 

Properties of "Accelerated-Aged" Bones and 

Archaeological Bones”. Mediterranean Archaeology and 

Archaeometry 10, no. 1 (2009): 89‐112. 

 Abdelraheem Ahmad, Abdelrahman Elserogy, Zeidoun 

Al-Muheisen, François Villeneuve, Ahmad El-
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Oqlah.(2018) THE CONSERVATION OF A Wooden 

Nabataean Coffin Box From Jordan - Application Of 

Non-Destructive Ultrasonic Technique. "Wood Research 

journal"  , Vol. 63 (1):.p1-14 

 Abu Dalou,A, Elserogy,A. Al-Shorman,A. Alrousan,M. 

Khwaileh,A. (2017). Bioarchaeology, Conservation, 

and Display of a 16K-Human Skeleton, Jordan 

"Mediterranean Archaeology and Archaeometry" Vol. 

17, No 1, p 251-263. 

   Aldawood, R. (2017). Conservation of Byzantine icons 

from Georgios Church in Ajloun and magtas Museum-

Jordan. Master Thesis, Faculty of Archaeology and 

Anthropology, Yarmouk University. 

 Al-Bashaireh, K. Elserogy, A.  Hussein, E. Shakhatreh, 

M. (2015). Genuine or forged? Assessing the authenticity 

of a confiscated manuscript using radiocarbon dating and 

archaeometric techniques." Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg "  online,p1-7 

 Elserogy, A. ALYbroodi, R. Kafafi, Z. (2015). 

Conservation of an Archaeological Human Plastered Skull 

Displayed in the Jordanian Heritage Museum – Yarmouk 

University: A Case Study. "Adumato ".32: p21-30. 

  Azemard, C. Vieillescazes, C. and Ménager, M. (2014). 

Effect of photodegradation on the identification of natural 

varnishes by FT-IR spectroscopy. Microchemical Journal. 

   Hahn O (2010) Analyses of iron gall and carbon inks by 
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 أ.د . نجالء محمود علي                                              أ.د. محمد معتمد مجاهد        

 

means of X-ray fluorescence analysis: a non-destructive 

approach in the field of archaeometry and conservation 

science. Restaur 31(1):41–64 

 Baggley, J and Temple, R. (1987). Doors of perception: 

icons and their spiritual significance. Mowbray.  

 Brommelle, S. (1984). Adhesives and consolidants. IIC 

Paris Congress, September. 

 Baranski, A. Lagan, M. Lojewski, T. strlic, M. and Kolar, 

J. (2005). "Ageing and Stabilization of paper", National 

and university Library: Ljubljana 

 Horie, V. (1987). Materials for conservation, organic 

consolidates, adhesives and Coatings, Butter worths, 

London. 

 David A. Scott, M., Narayan, K., Keeney, D. & Dodd, L., 

(2003). An Egyptian cartonnage of the Greco-Roman 

period examination and discoveries, Studies in 

Conservation, Vol. 48 (1), pp. 41-56. 
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  دراسة ومناهج بحث- موضوعات فى صيانة االثار العضوية  مصفوفة مقرر

 م2020-2021

 نواتج التعلم المستهدفة الموضــــــــــــوع م

المعـــرفة  -أ

 والفهـــم

المهــارات  -ج المهــارات الذهنية -ب

 المهنية

المهــارات  -د

 العامة

 -أ

1 

-أ

2 

-أ

3 

-أ

4 

-أ

5 

-ب

1 

-ب

2 

-ب

3 

-ب

4 

-ب

5 

-ب

6 

-ج

1 

-ج

2 

-ج

3 

-ج

4 

-د

1 

-د

2 

 3-د

 √  √   √ √  √ √     √  √ √ مقدمة فى عالج وصيانة المواد العضوية. 1

   √   √     √  √   √ √ √ الخصائك الكيميائية والفيزيائية  للمواد العضوية. 2

  √ √   √     √ √ √   √  √ تلف المواد العضوية  ات االصل النباتي. 3

  √ √   √     √ √ √   √  √ وية  ات االصل الحيواني.تلف المواد العض 4

 √ √ √ √  √  √ √  √     √   طرق فحك وتحليل وتأريخ  المواد العضوية. 5

 طرق كشف تزوير واصالة المواد العضوية. 6

 

 

 

√  √    √ √    √ √   √  √ 
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 √  √ √ √  √ √ √ √     √   √ تنظيف المواد العضوية باستخدام التقنيات العلمية الحديثة. 7

 √  √ √ √  √ √ √ √     √ √   عالج االصابات البيولوجية للمواد العضوية. 8

 √  √ √ √  √ √ √ √    √ √    تقوية المواد العضوية بالمواد الطبيعية. 9

 √  √ √ √  √ √ √ √    √ √    تقوية المواد العضوية بالبوليمرات الحديثة. 10

 √ √  √ √  √    √ √ √  √ √ √ √ العضوية اثناء استخراجها من الحفائر.                                      التعامل مع االثار 11

الصةةةيانة الوقائيةةةة ودورهةةةا فةةةى الحفةةةا  علةةةى  المةةةواد العضةةةوية فةةةى  12

 المتاحف.

√   √ √    √ √ √   √ √ √ √  

 طرق واساليب العر  المتحفي للمواد العضوية. 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   √ √ √   √     √ √ √  √ 
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بحةةةوت تطبيقيةةةة  مةةةع مةةةا يسةةةتجد مةةةن موضةةةوعات فةةةي صةةةيانة االثةةةار  14

 (.1العضوية )

   √     √ √     √ √  √ 

بحةةةوت تطبيقيةةةة  مةةةع مةةةا يسةةةتجد مةةةن موضةةةوعات فةةةي صةةةيانة االثةةةار  15

 (.2العضوية )

   √     √ √     √ √  √ 

 

أستاذ المادة    

أ.د اماني محمد كروره   

    رئيس مجلس القسم                                                                                                                .عبدالرحمن محمد السروجيدأ.

 أ.د/ محمد معتمد مجاهد                                                                                                                   أ.د . نجالء محمود علي     

 

 

 

 



  

 

 

 جامعة الفيوم    

 

  
 وحدة ضمان الجودة                

 

 

 

 كلية اآلثار       

 

355 

 

 توصيف مقرر: تطبيقات التكنولوجيا الحديثة فى حقل األثار

 م2021 – 2020

تمهيدى السنة الدراسية:  تطبيقات التكنولوجيا الحديثة فى حقل األثار  : اسم المقرر

 الماجستير

 ترميم األثار  التخصص: 

 (2) اعات:عدد الس

 هدف المقرر:  -2

Aim of Course 

 

الطوالب أحودث التطبيقوات العلميوة للتقنيوات التحليليوة  يهدف المقرر إلى إكساب 

الحديثوة والمسوتخدمة فووي  مجوال فحووص وتحليول وصويانة المووواد األثريوة سووواء 

 ، بهدف االستفادة منها في عمليات الترميم والصيانة.العضوية اوالغير عضوية

    Intended Learning Outcomes لنواتج التعليمية المستهدفة من تدريس المقرر:ا -3

 المعلومات والمفاهيم:  -أ

Knowledge and 

Understanding 

 

  يكون الطالب قادراً علي أن:

 عرف اساسيات اجهزة الفحص  والتحليل وألية عملها فى حقل اآلثار.يُ  1-أ

تخدام االجهوزة الحديثوة وانعكواس ذلوك علوى حقول يفهم التأثير المتبادل بين اس 2-أ

 اآلثار.

 خصائص واسس استخدام اشعة الليزر في مجال االثار.  يشرح  3-أ

 درك تطبيقات تكنولوجيا النانو في حقل االثار. يُ  4-أ

الطوورق والمنوواهج العلميووة المالئمووة لعمليووات عووالج وصوويانة المووواد  شوورحي 5-أ

 األثرية المختلفة. 

 ات الذهنية: المهار -ب

Intellectual skills 

 

  يكون الطالب قادراً علي أن:

حلل المعلومات العلمية المتاحوة فوي مجوال تورميم األثوار العضووية وغيور يُ  -1-ب

 العضوية.

فسوور المشوواكل المتخصصووة بمجووال توورميم المووواد األثريووة اسووتنادًا علووى يُ  -2-ب

 المعطيات المتاحة من نتائج الفحص والتحليل.

قووارن بووين المعووارف المختلفووة لحوول المشوواكل المهنيووة فووي توورميم األثووار يُ  -3-ب

 العضوية وغير العضوية.

يووربط بووين الدراسووات والبحوووث العلميووة المنهجيووة حووول مشووكالت بحثيووة  -4-ب

 



  

 

 

 جامعة الفيوم    

 

  
 وحدة ضمان الجودة                

 

 

 

 كلية اآلثار       

 

356 

 

 متخصصة.

يستنتج  تطووير األداء فوي مجوال عوالج وتورميم وصويانة األثوار العضووية  -5-ب

 وغير العضوية بمختلف موادها. 

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر: 

Professional and 

Practical Skills 

 

  يكون الطالب قادراً علي أن:

طبق بإتقان المهوارات المهنيوة األساسوية والحديثوة فوي مجوال تورميم الموواد يُ -1-ج

 األثرية الثابتة والمنقولة.

 ثرية الثابتة والمنقولة.تقريًرا مهنيًا محددا في مجال ترميم المواد األ يكتب-2-ج

قوويم الطوورق واألدوات المسووتخدمة فووي مجووال توورميم المووواد األثريووة الثابتووة يُ -3-ج

  والمنقولة ومراحل تطورها المختلفة.

 المهارات العامة:  -د

General Skills 

 

  يكون الطالب قادراً علي أن:

 يستخدم تكنولوجيا المعلومات بما يخدم الممارسة المهنية .-1-د

 يستخدم المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف.-2-د

 يعمل في فريق، ويقود فرق العمل الميداني بمهارة .-3-د

 دير الوقت بكفاءة.يُ  4-د

 محتوى المقرر:  -4

Course content   

 االسبوع الموضوع م

مقدمة فى المواد والتقنيات الحديثة المستخدمة فةى  1

 يائي للعينات االثرية.يميل الكحقل األثار والتحل

 الثاني–ل واال

 الرابع–ثالث لا مقدمة فى التحليل الكيميائي للعينات االثرية 2

تطبيقةةةات الميكرسةةةكوب الضةةةوئي والمسةةةتقطب فةةةي  3

 فحك االثار.

 السادس-الخامس

تطبيقةةةةات الميكرسةةةةكوب االلكترونةةةةي الماسةةةة  فةةةةي  4

 فحك االثار.

 الثامن-السابع

يكرسكوب االلكتروني الماس  في تحليل تطبيقات الم 5

 االثار.

 العاشر-التاسع

تقنيات استخدام  الميكروسةكوب الميتةالوجرافى فةي  6

 فحك    االثار.

 الثاني عشر-الحادي عشر

يةةود االشةعة السةةينية فةي فحةةك  تقنيةات اسةتخدام  7

 وتحليل االثار.

 الرابع عشر-الثالث عشر
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حليةل  تقنيات استخدام تفلةور االشةعة السةينية فةي  8

 االثار.

دس االسةةة–الخةةةامس عشةةةر 

 عشر

تقنيةةة اسةةتخدام االشةةعة تحةةء الحمةةراء فةةى فحةةك  9

 وتحليل االثار.

 الثامن عشر–السابع عشر 

لبنفسةةةةجية فةةةةى  تقنيةةةةة اسةةةةتخدام االشةةةةعة فةةةةوق  10

 وتحليل االثار. فحك

 والعشرون -التاسع عشر 

 الثةةاني -الحةةادو والعشةةرون م الموجات الصوتية فى دراسة االثار.تقنية استخدا 11

 رونشوالع

تقنيةةةات الليةةةزر واسةةةتخداماته فةةةي فحةةةك وتحليةةةل  12

 االثار.

الرابةةع –الثالةةث والعشةةرون 

 والعشرون

–الخةةةةةةةةامس والعشةةةةةةةةرون  تقنيات الليزر واستخداماته في تنظيف االثار. 13

 السادس والعشرون

الثةةامن –السةابع والعشةةرون  (.1نو في عالج وصيانة االثار)استخدام تقنيات النا 14

 والعشرون

–التاسةةةةةةةةةةع والعشةةةةةةةةةةرون  (.2استخدام تقنيات النانو في عالج وصيانة االثار) 15

 الثالثون
 

أساليب التعليم  -5

 والتعلم: 

 المحاضرة النظرية بنظام التعلم الهجين )حضور بالكلية + منصات إلكترونية(   -

 في المحاضرات.المناقشة - 

 ساعات مكتبية. -

 العصف الذهني.  -

 بحثية.تكليفات  -

أساليب التعليم والتعلم  -6

للطالب ذوي القدرات 

 المحدودة: 

 تعليم تعاوني .

 تعليم جماعي. 

 تعليم االقران.

  تقويم الطالب:  -7

 إمتحان تحريري نهائي -1 األساليب المستخدمة:  -أ
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 ري نهائي.          وفقا للجدول المعلنإمتحان تحري  -1 التوقيت:  -ب

 20 االمتحان النهائي توزيع الدرجات:  -ج

 20 المجموع
 

قائمة الكتب الدراسية  -8

 والمراجع: 

 

تطبيقات  -إبراهيم ، أحمد معوض ، مصباح ، عصام عبد الحميد   كتب ملزمة -ب

ولى المؤتمر المعمارى الد –الحاسب اآللى وكلفة التصميم المعمارى

قسم  –الثورة الرقمية و تأثيرها على العمارة و العمران  –السادس،

 م. 2005 -مصر –جامعة أسيوط  –كلية الهندسة  –العمارة 

  دور تحليل و تقويم المبانى –إتزان المبانى القديمة –الشبراوى وعاطف

 م.2000مصر  –القاهرة  –األثرية وطرق ترميمها 

  مكتبة كلية -التصوير الضوئى أساسيات –أمين محمد شعبان فرج

 م.1998-مصرجامعة حلوان.-الفنون التطبيقية

 . Al Sekhaneh, W., El Serogy, A., & El-Bakri, M كتب مقترحة -ج

(2015). YAG-Laser cleaning of Archaeological 

Materials in Jordanian Museums. "Mediterranean 

Archaeology and Archaeometry". 15(3): 157-164. 

 

 Al-Bashaireh, K. Elserogy, A.  Ibrahim, M. (2018). 

Archaeometric characterization and restoration of two 

Bronze-Iron Age jars from Sahab archaeological site, 

Jordan "faculty of archaeology journal" Cairo 

university, Egypt. Vol. 21, pp: 123-131 

 Doménech Carbó, A., Capelo, S., Piquero, J., 

Doménech Carbó, M. T., Barrio, J., Fuentes, A., & Al 

Sekhaneh, W. (2015). Dating archaeological copper 
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using electrochemical impedance spectroscopy: 

Comparison with voltammetry of microparticles 

dating. "Materials and Corrosion". 67: 120-129. 

 Kalev, S. D., & Toor, G. S. (2018). The Composition 

of Soils and Sediments Green Chemistry (pp. 339-

357): Elsevier. 

 - Martínez, O. D. (2015). Preservation and repair of 

rammed earth constructions. Universidade do Minho, 

Braga. 

 Niculescu, R. (2011). Thermal and mineralogical 

investigations of historical ceramic A case study, 

Cultural Heritage , Hungaryp,  J Therm Anal Calorim , 

104,pp,487–493 

  . Riccardi, P, Duminuco,P. Tomasi, C. Ferloni, P. 

(1998) Thermal, microscopic and X-ray diffraction 

studies on some ancient mortars, Thermochimica Acta, 

Vol. 321, Issues 1–2, 207–214.   

 Schleicher, L. Miller J. Watkins- Kenney, S. Carnes-

McNaughton, L. Wilde-Ramsing, M. (2008). Non- 

destructive chemical characterization of ceramic shards 

from Shipwreck 31CR314 and Brunswick Town, 

North Carolina, Journal of Archaeological Science, 

Vol. 35, 2824-2838. 

 Sciau, P.  Relaix, S. Mirguet, C.  Goudeau, P.  Bell , A.  

Jones, L. Pantos, E. (2008). Synchrotron X-ray 

diffraction study of phase transformations in illitic 
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clays to extract information on Sigillata manufacturing 

processes, Applied Physics A , Vol. 90, Issue 1, 61-66 

. Vaz, 

 Lopez, J. Nicolàs, G. Mateo, P. Piňōn,V. Ramil, A. 

(2007). Laser –Induced Plasma Spectroscopy for the 

Analysis of Roman Ceramics Terra Sigillata, Lasers in 

the Conservation of Artworks, Springer Proceedings in 

Physics, Vol. 116, 391-397 . 

 

دوريات علمية أو  -د

 نشرات ... إلخ

 Journal of Applied Physics A 

 Journal of Archaeological Science 

   Journal Studies in Conservation 

   Journal of  Museum 

 Journal of Radiation Physics and Chemistry. 

        

 أستاذ المادة:                                                                             رئيس مجلس القسم 

 د. محمد معتمد مجاهد أ.                                أ.د. جمال عبدالمجيد محجوب                    

 خالف أ.د. محمد كمال 

 أ.د. نجوي سيد عبدالرحيم
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تطبيقات التكنولوجيا  :مصفوفة مقرر

 الحديثة فى حقل األثار

  م2020-2021
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 تطبيقات التكنولوجيا الحديثة فى حقل األثار :مصفوفة مقرر

  م2020-2021 

 م

 
 الموضــــــــــــوع

 لم المستهدفةنواتج التع

 المهــارات الذهنية -ب المعـــرفة والفهـــم -أ
المهــارات  -ج

 المهنية
 المهــارات العامة -د

 5-أ 4-أ 3-أ 2-أ 1-أ
-ب

1 

-ب

2 

-ب

3 

-ب

4 

-ب

5 
 3-ج 2-ج 1-ج

-د

1 

-د

2 

-د

3 

-د

4 

    √ √       √  √ √  √ مقدمة فى المواد والتقنيات الحديثة المستخدمة فى حقل األثار  1

    √ √       √  √ √  √ مقدمة فى التحليل الكمييائي للعينات االثرية. 2

3 
تطبيقات الميكرسكوب الضوئي والمستقطب  في فحص 

 االثار.
√ √    √ √      √ √ √  √ 

   √ √    √ √ تطبيقات الميكرسكوب االكتروني الماسح في فحص االثار. 4
 

  √ √ √  √ 

  √ √  √  √     √   √  √ وني الماسح في تحليل االثار.تطبيقات الميكرسكوب االكتر 5

6 
تقنيات استخدام  الميكروسكوب الميتالوجرافى في فحص    

 االثار.
√    √ √ √    √  √ √  √ √ 

7 
تقنيات استخدام حيود االشعة السينية في فحص وتحليل 

 االثار.
√ √    √ √  √  √ √ √  √ √ √ 
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  √  √ √ √    √ √ √ √   √ √ شعة السينية في تحليل االثار.تقنيات استخدام تفلور اال 8

9 
تقنية استخدام االشعة تحت الحمراء فى فحص وتحليل 

 االثار.
√ √    √  √   √  √ √ √   

10 
تقنية استخدام االشعة فوق البنفسجية فى فحص وتحليل 

 االثار.
√ √   √    √ √   √  √ √  

 √ √ √   √ √ √ √   √ √   √ √ ية فى دراسة االثار.تقنية استخدام الموجات الصوت 11

 √ √   √ √ √ √  √     √  √ تقنيات الليزر واستخداماته في فحص وتحليل االثار. 12

  √ √  √  √  √ √ √  √  √ √  تقنيات الليزر واستخداماته في تنظيف االثار. 13

 √  √  √  √ √ √   √  √   √ (.1استخدام تقنيات النانو في عالج وصيانة االثار) 14

 √ √  √ √  √ √ √   √ √ √    (.2استخدام تقنيات النانو في عالج وصيانة االثار) 15

     أساتذة المقرر:                              

رئيس مجلس القسم                                                                                                             أ.د. جمال عبدالمجيد                      

      أ.د. محمد كمال خالف                   

معتمد مجاهأ.د/ محمد                                                                                                       أ.د. نجوي سيد عبدالرحيم                  
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 دراسة وبحث -توصيف مقرر: الوسائل العلمية لتسجيل األثار

 م2021 – 2020

تمهيدى السنة الدراسية :  .دراسة وبحث- الوسائل العلمية لتسجيل األثار  اسم المقرر:

 الماجستير

 ترميم األثار      التخصص: 

 (  2) عدد الساعات:  

 هدف المقرر:  -2

Aim of Course 

 

األساليب والطرق العلمية لتسجيل وتوثيق امداد الطالب ب هذا المقرر إلىيهدف 

اآلثارالثابتة كالمباني االثرية والعناصرالمعمارية والزخرفية اوالقطع المستخرجة من 

، بهدف حمايتها بإستخدام التقنيات التقليدية والحديثةالحفائر االثرية اوالمتحفية وذلك 

  نها عند عمليات الصيانة والترميم.والحفاظ عليها واالستفادة م

    Intended Learning Outcomes النواتج التعليمية المستهدفة من تدريس المقرر: -3

 المعلومات والمفاهيم:   -أ

Knowledge and 

Understanding 

 

 يكون الطالب قادراً علي أن :

 مفهوم واساسيات التسجيل.  عرفيُ  1 -أ 

تبوادل بوين عمليوة التسوجيل والتوثيوق وأهميتهوا فوى مجوال تسووجيل يفهوم التوأثير الم  2-أ 

 وتوثيق اآلثار .

 يذكر مبادئ واساسيات التسجيل والتوثيق فى الممارسة المهنية.  3-أ 

يتعرف على الطرق العلمية لعملية تسجيل وتوثيق اآلثار الثابتة والمبانى األثرية  4-أ

 والتاريخية.  

 المهارات الذهنية:  -ب 

Intellectual skills 

 

 يكون الطالب قادراً علي أن :

 حلل نتائج التصوير والفحص والتحليل بالطرق الطيفية المختلفة.يُ 1-ب

يتخذ حلول مناسبة للمشوكالت التوي تواجهوه عنود قياموه بأعموال التسوجيل ل ثوار   2-ب

 المختلفة .  

ل وتوثيووق اآلثووار يقووارن بووين الطوورق واألسوواليب المختلفووة المسووتخدمة فووي تسووجي  3-ب

 الختيار أفضلها.

 يجرى دراسة بحثية علمية عن اهمية طرق الفحص والتسجيل للقطع االثرية .   4-ب

 يكون الطالب قادراً علي أن :المهارات المهنية  -ج
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 الخاصة بالمقرر: 

Professional and 

Practical Skills 

 

 ديثة في تسجيل وتوثيق االثار .  طبق بإتقان المهارات المهنية األساسية والحيُ    1-ج 

 يكتب تقريًرا مهنيًا محددا في مجال تسجيل االثار .   2-ج

 قيم الطرق  واألدوات  في مجال  التسجيل والتوثيق االثرى.يُ   3-ج

 المهارات العامة:  -د

General Skills 

 

 ف .يتواصل بفاعلية مع المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعار  1 -د

 يستخدم تكنولوجيا المعلومات بمهارة بما يخدم الممارسة المهنية. 2-د

 قيم نفسه ذاتياً ويحدد احتياجاته التعليمية.يُ  3-د

 يعمل ضمن فريق عمل بكفاءة. 4-د

 دير الوقت بكفاءة.يُ  5-د 
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 محتوى المقرر: -4

Course content   

 االسبوع الموضوع م

 الثاني-االول  ق لالثار وتحديد اهدافها واهميتها.مفهوم عملية التسجيل والتوثي 1

قانون حماية االثار المصري والمواثيق الدولية الخاصة بملكية االثةار  2

 وقصور وثغرات تلك التشريعات.

 الرابع-الثالث 

المعاهةةةةدات واالتفاقيةةةةات الدوليةةةةة المرتبطةةةةة بالحفةةةةا  علةةةةى المةةةةدن  3

 التاريخية، والترات.

 السادس-الخامس

 الثامن-السابع توثيق وتسجيل القطع االثرية اثناء القيام بعمل الحفائر االثرية. 4

توثيةةةق القطةةةع األثريةةةة فةةةى المتةةةاحف والمخةةةا ن ومعةةةايير التسةةةجيل  5

 والتوثيق العلمى.

 العاشر-التاسع

أنةواع -قواعد وشروط التسةجيل الفعةال -ترتيب اآلثار وطرق تسجيلها 6

 السجالت.

الثةةاني -الحةةادي عشةةر

 عشر

الرابةةةع -الثالةةةث عشةةةر توثيق وتسجيل المباني االثرية  والتاريخية . 7

 عشر

التسجيل ،  التسجيل بالرسم، التسجيل الفني واألثريتقنبات  8

التسجيل بالتصويرالفوتوغرافي، التسجيل ،الهندسى

 .التسجيل األورثوفوتوغرافى، اإلستريوفوتوغرافى

–الخةةةةةةامس عشةةةةةةةر 

 السادس عشر

ستخدام آلة إ، التوثيق ببالكاميرات الرقمية صويرالتتقنبات  9

 Totalستخدام جها المحطة المتكاملة إالتصويرالمترية، التوثيق ب

Station. 

الثةامن –السابع عشر 

 عشر

 -التاسةةةةةةةةةةع عشةةةةةةةةةةر .ستخدام تقنيات النظم الرقمية ثالثية األبعادإالتسجيل والتوثيق ب 10

 العشرون

تقنية نظم ، لجيوماتكستقنية اضي، فتراإلتقنية الواقع اتقنبات  11

 GISالمعلومات الجغرافية 

–الحادي والعشةرون 

 الثاني والعشرون

االشعة تحء الحمراء،والتسجيل باألشعة والتسجيل بتقنبات التصوير  12

 السينية.

–الثالةةث والعشةةرون 

 الرابع والعشرون

لعشةةةرون الخةةةامس وا تقنبات التصوير والتسجيل باألشعة فوق البنفسجية  13

 السادس والعشرون–

–السةةابع والعشةةرون  .(1)برامج الكمبيوتر المدعمة ألعمال التوثيق بالمواقع األثرية  14

 الثامن والعشرون

-التاسةةع والعشةةرون  (.2برامج الكمبيوتر المدعمة ألعمال التوثيق بالمواقع األثرية ) 15

 الثالثون
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 لنظرية بنظام التعلم الهجين )حضور بالكلية + منصات إلكترونية(  المحاضرة ا - أساليب التعليم والتعلم:  -5

 المناقشة بالمحاضرات -

 العصف الذهني -

 تكليفات بحثية. - 

 

أساليب التعليم والتعلم  -6

للطالب ذوي القدرات 

 المحدودة: 

 تعليم تعاوني .

 تعليم جماعي. 

 تعليم االقران.

  تقويم الطالب:  -7

 إمتحان تحريري نهائي -1 تخدمة: األساليب المس -أ

 إمتحان تحريري نهائي.          وفقا للجدول المعلن  -1 التوقيت:  -ب

 20 اإلمتحان النهائي توزيع الدرجات:  -ج

 20 المجموع
 

قائمة الكتب الدراسية  -8

 والمراجع: 

 

مبانى دور تحليل و تقويم ال–إتزان المبانى القديمة –الشبراوى وعاطف   كتب ملزمة -ب

 م.2000 -مصر –القاهرة  –األثرية وطرق ترميمها 

  إستخدام الوسائط المتعددة  -شحاتة ، أحمد محمد ، الغنيمى ، إسالم حمدى

ندوة التراث العمرانى فى  ––فى تسجيل و توثيق المبانى ذات القيمة التراثية 

 م.2001-سوريا  –حمص  –المدن العربية بين المحافظة و المعاصرة 

تطبيقات الحاسب  -إبراهيم ، أحمد معوض ، مصباح ، عصام عبد الحميد   تب مقترحةك -ج

 2005المؤتمر المعمارى الدولى السادس،  –اآللى وكلفة التصميم المعمارى

كلية  –قسم العمارة  –الثورة الرقمية و تأثيرها على العمارة و العمران  –

 مصر. –جامعة أسيوط  –الهندسة 

  دار الفكر  –ترجمة لطيف فرج  –قاهرة تاريخ حاضرة ال –أندريه ريمون– 

 م.1994 -القاهرة سنة –الطبعة األولى 
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 ترجمة المهندس  –من الحجارة إلى ناطحات السحاب  -ثياو ريتشارد برجير

 م. 1962 -دار النهضة سنة –محمد توفيق 

 ترجمة حسين محمد صالح  –الطرز المعمارية اإليطالية -شارل جورلى– 

 م.1931 -سنة –دار الكتب المصرية  –الثانية الطبعة 

 Abdelraheem Ahmad, Abdelrahman Elserogy, Zeidoun 

Al-Muheisen, François Villeneuve, Ahmad El-

Oqlah.(2018) THE CONSERVATION OF A Wooden 

Nabataean Coffin Box From Jordan - Application Of 

Non-Destructive Ultrasonic Technique. "Wood Research 

journal"  , Vol. 63 (1):.p1-14 

 Al Sekhaneh, W., El Serogy, A., & El-Bakri, M. (2015). 

YAG-Laser cleaning of Archaeological Materials in 

Jordanian Museums. "Mediterranean Archaeology and 

Archaeometry". 15(3): 157-164. 

 Fiag, W. (1976). Photogrammetric potential of non-mitric 

cameras-report of ISP WG V-2Photogrammetric 

Engineering and remote Sensing Vol.42., USA. 

 Hitchcock, R. (1963). World Architecture London .  

 Karara, M. (1979). Handbook of non-topographic 

photogrammetry..American Society Of photogrammetry 

.Falls Church Virgina. 

 Martin,R. (1967). Greek Architecture – London. 

 Mahmoud, A. (1996). Architectural Restoration and 

Registration Using Non-Metric Camera and Total Station 

(Photogrammetric Treatment)-master-Faculty of 

engineering-Cairo University-January,. 
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 Palladio, A. (1965). The four books of Architecture – 

New York. 

 Sewall, I. (1963). History of western art New York. 

 Dewald,E. (1961). Italian Painting 1200-1600, London. 

Robin Letellier, Recording Documentation and 

Information Management for the Conservation of 

Heritage Places. 

دوريات علمية أو  -د

 نشرات ... إلخ

 Applied Physics A 

 Journal of Archaeological Science 

 Studies in Conservation 

 Museum 

 Radiation Physics and Chemistry. 

 

 أساتذة المقرر: 

 أ.د./ شحاتة أحمد عبد الرحيم       

 أ.د./ محمد معتمد مجاهد       

 أ.د. محمد معتمد مجاهدرئيس مجلس القسم                أ.د./ شعبان عبد العال األمير               
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الوسائل العلمية لتسجيل  مصفوفة مقرر

 دراسة وبحث- األثار

 م2020-2021 
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 دراسة وبحث- الوسائل العلمية لتسجيل األثار :مصفوفة مقرر

 م2021-2020ماجستير ترميم  

 الموضــــــــــــوع م

 نواتج التعلم المستهدفة

المعـــرفة  -أ

 ــموالفهـ

المهــارات  -ب

 الذهنية

المهــارات  -ج

 المهنية
 المهــارات العامة -د

 4-أ 3-أ 2-أ 1-أ
-ب

1 

-ب

2 

-ب

3 

-ب

4 

-ج

1 

-ج

2 

-ج

3 

-د

1 

-د

2 

-د

3 

-د

4 

-د

5 

   √ √   √ √ √ √ √  √ √  √ مفهوم عملية التسجيل والتوثيق لالثار وتحديد اهدافها واهميتها. 1

2 
واثيق الدولية الخاصة بملكية االثار وقصور قانون حماية االثار المصري والم

 وثغرات تلك التشريعات.
√     √   √ √     √  

  √   √ √     √   √   المعاهدات واالتفاقيات الدولية المرتبطة بالحفاظ على المدن التاريخية، والتراث. 3

  √ √ √   √ √ √ √  √  √ √ √ توثيق وتسجيل القطع االثرية اثناء القيام بعمل الحفائر االثرية. 4

  √  √  √ √ √  √  √ √ √ √  توثيق القطع األثرية فى المتاحف والمخازن ومعايير التسجيل والتوثيق العلمى. 5

 √   √ √   √  √ √  √  √ √ أنواع السجالت.-قواعد وشروط التسجيل الفعال -ترتيب اآلثار وطرق تسجيلها 6

   √  √ √  √  √  √ √ √  √ تاريخية .توثيق وتسجيل المباني االثرية  وال 7
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8 

التسجيل ،التسجيل الهندسى،  التسجيل بالرسم، التسجيل الفني واألثريتقنبات 

التسجيل ، بالتصويرالفوتوغرافي، التسجيل اإلستريوفوتوغرافى

 .األورثوفوتوغرافى

√ √  √ √  √ √ √ √   √ √  √ 

9 
ستخدام آلة التصويرالمترية، إب، التوثيق بالكاميرات الرقمية التصويرتقنبات 

 .Total Stationستخدام جهازالمحطة المتكاملة إالتوثيق ب
√  √ √ √    √     √   

    √ √  √ √ √ √   √  √ √ .ستخدام تقنيات النظم الرقمية ثالثية األبعادإالتسجيل والتوثيق ب 10

11 
ظم المعلومات الجغرافية تقنية ن، لجيوماتكستقنية افتراضي، إلتقنية الواقع اتقنبات 

GIS 
√  √  √   √ √  √ √ √   √ 

  √  √ √ √    √ √  √ √  √ تقنبات التصوير والتسجيل باألشعة تحت الحمراء،والتسجيل باألشعة السينية. 12

 √ √  √ √  √ قنبات التصوير والتسجيل باألشعة فوق البنفسجية ت 13
  

 √ √ √ 
 

√  

 √   √ √ √  √  √  √ √    (1عمال التوثيق بالمواقع األثرية )برامج الكمبيوتر المدعمة أل 14

 √   √ √ √  √  √  √ √   √ (2برامج الكمبيوتر المدعمة ألعمال التوثيق بالمواقع األثرية ) 15

                 

 المقرر: تاذ أس              

 رئيس مجلس القسم                                                                                                                          أ.د./ محمد معتمد مجاهد       

 أ.د./ شحاتة أحمد عبد الرحيم       

أ.د. محمد معتمد مجاهد                                                                                          أ.د./ شعبان عبد العال األمير                             
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 )أعمال سنة في مادتين( حقلية فى ترميم اآلثار اتتوصيف مقرر: دراس

 م2021 – 2020

)أعمووال سوونة دراسووة حقليووة فووى توورميم األثار اسم المقرر

 في مادتين(

تمهيدى السنة الدراسية:  

 الماجستير

 ترميم األثار التخصص: 

 (  2) اعات:  عدد الس

 هدف المقرر:  -2

Aim of Course 

 

ِّ اكساب طالب ايهدف هذا المقرر إلى  اسس لدراسات العليا والبحث العلمي 

النظريَّات والتطبيقات المختلفة في مجال ترميم وصيانة ومناهج البحث العلمي و

اآلثار، وكيفية تحضير قوائم بالمراجع واستخدام الصوروالرسومات البيانية 

بهدف اعداد رسالة  .وكيفية استخراج النتائج من الدراسة توضيح المعلوماتل

  علمية وبحث علمي متميز.

    Intended Learning Outcomes النواتج التعليمية المستهدفة من تدريس المقرر: -3

 المعلومات والمفاهيم:  -أ

Knowledge and 

Understanding 

 

 يكون الطالب قادراً علي أن :

العضووية  في البحث العلموي فوي مجوال تورميم اآلثوارالمناهج العلمية  عرفيُ  -1.أ

 وغير العضوية.

 يفهم التطورات العلمية واالتجاهات الحديثة في مجال ترميم وصيانة اآلثوار -2.أ

 العضوية وغير العضوية.

 بوضوح. ه كيفية اختيار النقطة البحثية ويحدد اهداف شرحي -3.أ

 التي يمكن ان تواجهه اثناء كتابة البحث العلمي. يذكر المشكلة -4.أ

وكيفيوة  الطرق واالنماط المختلفة لكتابة المراجع فوى االبحواث العلميوة حدديُ  -5.أ

 . تقسيم الرسالة العلمية

مون خوالل النتوائج  التوى وطرق حلهوا لمشكالت التى تطرق لها لعدد حلول يُ  -6.أ

 توصل لها اثناء البحث الذى تم اختياره.
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 المهارات الذهنية:  -ب

Intellectual skills 

 

 يكون الطالب قادراً علي أن :

يووربط بووين منوواهج البحووث المختلفووة ويختووار افضوولها لحوول المشووكلة التووي  -1.ب

 تواجهه عند كتابة البحث .

تلووف الموواد األثريووة العضووية وغيوور العضوووية ل المسوببةالمشووكالت حلول يُ  -2.ب

 ها.ويقترح الحلول المناسبة ل

يستنبط الطرق والمناهج العلمية  الصحيحة في كتابة البحووث والدراسوات  -3.ب

 .العلمية في مجال ترميم وصيانة االثار

عالج وصيانة االثوار المستخدمة في  موادأفضل وأنسب الطرق وال يستنتج-4.ب

 .تحليلالوبناًء على نتائج الفحص 

لعمليووات  ة والتطبيقيووة المالئمووةيتخووذ المنوواهج العلميووة التحليليووة والتجريبيوو -5.ب

 عالج وصيانة المواد األثرية المختلفة.

 ينمى مهارات التفكير والنقد والبحث العلمي. -6.ب

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر: 

Professional and 

Practical Skills 

 

 يكون الطالب قادراً علي أن :

في مجال تورميم  كنولوجيا الحديثةوالت المعلومات المختلفةمصادر يستخدم  -1.ج

 وصيانة االثار.

ويشوارك بحوث علمية منهجية سلمة فوي مجوال تورميم وصويانة االثوار عد يُ  -2.ج

 . بها في دوريات ومؤتمرات دولية 

 . طبق االسس والقواعد المهنية واالخالقية في النشر العلمي يُ  -3.ج

 المهارات العامة:  -د

General Skills 

 

 الب قادراً علي أن :يكون الط

 تقن استخدام الحاسب اآللى بكفاءة.يُ -1.د

 يستخدم كافة األجهزة العلمية الحديثة المتاحة بفاعلية.-2.د

 يعمل بكفائة مع مجموعة العمل وإدارة الفريق البحثى.-3.د

 جيد البحث على االنترنت على المجالت العلمية والمواقع المتخصصة.يُ  -4.د
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  محتوى المقرر: -4

Course content   

 االسبوع الموضوع م

 الثاني-االول  تعريف البحث العلمى، انواعه، أهميته، وأهدافه. 1

 الرابع-الثالث  كيفية اختيار موضوع البحث ومدى صالحيته. 2

كيفيووة صووياغة عنوووان البحووث ووضووع خطووة البحووث واقسووام الخطووة  3

 وعناصر البحث .

 السادس-الخامس

العلميووة والقواعوود االساسووية  واالخالقيووة فووي كتابووة  دراسووة المنوواهج 4

 االبحاث العلمية.

 الثامن-السابع

خطط  رسائل علمية في تخصوص تورميم وصويانة االثوار العضووية  5

 والغير عضوية.

 العاشر-التاسع

الثاني -الحادي عشر اعداد المصادر والمراجع وانواع المصادر العلمية. 6

 عشر

ع العلمية وطرق الحصول عليها وعلى البيانوات كيفية توثيق المراج 7

والمعلومووات موون خووالل المكتبووات والمجووالت العلميووة المتخصصووة 

 وشبكة االنترانت.

الرابوع -الثالث عشر

 عشر

–الخووووامس عشوووور  نقد الوثائق والمعلومات ومالحظات حول النقد االيجابي.  8

 السادس عشر

ج االقتبواس واالسوتدالل تعلم مهوارات التركيوب والمقارنوة واالسوتنتا 9

 واالسلوب االحصائى.

–السووووووابع عشوووووور 

 الثامن عشر

مشكالت الكتابة العلميوة وحجوم الرسوائل  واقسامها.الفصول والفقورة  10

 والجملة والكلمة واالختصارات والفواصل.

 -التاسووووووووع عشوووووووور

 العشرون

الجانب التجريبي والتطبيقي في ترميم وصيانة اآلثار وطرق تحليول   11

 ر النتائج العلمية وطرق عمل الرسوم  البيانية وااليضاحية.وتفسي

الحووادي والعشوورون 

 الثاني والعشرون–

طرق توثيق الصور واألشكال والخرائط والجداول. وكتابوة فهورس  12

الموضوعات،والصور واألشكال،والجداول،والمقدمة، والهدف مون 

 البحث،ومناقشة النتائج، والتوصيات، وقائمة المراجع.

–ثالث والعشرون ال

 الرابع والعشرون

طوورق النشوور العلمووي، وأهميتووه، وأهدافووه، أنووواع األوراق البحثيووة،  13

سوومات الكتابووة العلميووة وخطوووات الكتابووة، هيكوول الورقووة البحثيووة، 

 أدوات ووسائل البحث.

الخامس والعشرون 

السووووووووووووووووووووووووادس –

 والعشرون

لمتخصصة في مرحلة النشر والتحكيم، القبول والرفض، الدوريات ا 14

 مجال ترميم وصيانة اآلثار.

المشاركة في المؤتمرات العلمية المتخصصة والتدريب على طورق 

 عرض المعلومات وكيفية إلقاء البحوث.

السوووابع والعشووورون 

 الثامن والعشرون–

مناقشة نتائج االبحاث مع الطالب مناقشة علنية.وتدريبهم على كيفية  15

 ة والضعف.  عرض ابحاثهم وتحديد نقاط القو

-التاسع والعشرون 

 الثالثون
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المحاضرة النظرية بنظام التعلم الهجين )حضور بالكلية + منصات  - أساليب التعليم والتعلم:  -5

 إلكترونية(  

 المناقشة في المحاضرات. -

 العصف الذهني وجمع وعرض المعلومات.  -

 .بحثية مختارة من واقع حقل الترميم والصيانةتكليفات  -

أساليب التعليم والتعلم  -6

للطالب ذوي القدرات 

 المحدودة: 

 تعليم تعاوني .

 تعليم جماعي. 

 تعليم االقران.

  تقويم الطالب:  -7

يقدم الطالب بحثين في موضوعات ترميم وصيانة االثار، بحيث يقدم بحثا  األساليب المستخدمة:  -أ

ول دراسة وترميم االثار غير يتناول دراسة ترميم االثار العضوية وبحث يتنا

 العضوية وتتم المناقشة والتقييم بمعرفة اساتذة المقرر.

 وفقا للجدول المعلن  التوقيت:  -ب

 10 البحث العضوي توزيع الدرجات:  -ج

ي البحث غير العضو  10 

 20 المجموع
 

قائمة الكتب الدراسية  -8

 والمراجع: 

 

 -دار النهضوة العربيوة، فوي العموارة والفنوون االسوالمية ثقاعوة بحو :حسن الباشوا كتب ملزمة -ب

 1988-القاهرة 

 2004مناهج البحث في االثار االسالمية ، القاهرة  محمد حسام الدين:

إستخدام تقنيات  -محمد عزمى وشوكت محمد و سحر محمد    كتب مقترحة -ج

المؤتمر  ، بحث منشور–التوثيق فى الحفاظ على التراث المعمارى

الهيئة العامة  ، ولى األول للتراث العمرانى فى الدول اإلسالمية الد

 للسياحة و اآلثار.
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دوريات علمية أو  -د

 نشرات ... إلخ
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  JOURNAL(EJARS) 

 JOURNAL(MAA) 

          

 ادةأستاذ الم         

 أ.د/شحاته احمد عبدالرحيم
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 م2021-2020 -ماجستير ترميم اآلثار )أعمال سنة في مادتين(   دراسة حقلية فى ترميم اآلثار مصفوفة مقرر

 الموضــــــــــــوع م

 واتج التعلم المستهدفةن

المعـــرفة  -أ

 والفهـــم
 المهــارات الذهنية -ب

المهــارات  -ج

 المهنية

المهــارات  -د

 العامة

-أ

1 

-أ

2 

-أ

3 

-أ

4 

-أ

5 

-أ

6 

-ب

1 

-ب

2 

-ب

3 

-ب

4 

-ب

5 

-ب

6 

-ج

1 

-ج

2 

-ج

3 

-د

1 

-د

2 

-د

3 

-د

4 

  √ تعريف البحث العلمى، انواعه، أهميته، وأهدافه. 1
 

 
 

 √  
 

 
  

√ 
 

 √   
 

 √   كيفية اختيار موضوع البحث ومدى صالحيته. 2
 

 
 

√ 
 

   √  √ 
 

√  √ √ 

كيفية صياغة عنوان البحث ووضع خطوة البحوث واقسوام  3

 الخطة وعناصر البحث .
√    

 
      √ 

 
√  

  
√ √ 

دراسووة المنوواهج العلميووة والقواعوود االساسووية  واالخالقيووة  4

 في كتابة االبحاث العلمية.
√     

 
√  √ 

  
 √ 

 
 √ 

 
√ √ 

خطط  رسائل علمية في تخصوص تورميم وصويانة االثوار  5

 العضوية والغير عضوية.
√  √ 

 
 

 
√ √ √ √ √ 

 
 √ √  √ √ √ 

 √ √  √   √ √       √     اعداد المصادر والمراجع وانواع المصادر العلمية. 6
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كيفيووة توثيووق المراجووع العلميووة وطوورق الحصووول عليهووا  7

لمعلوموووووات مووووون خوووووالل المكتبوووووات وعلوووووى البيانوووووات وا

 والمجالت العلمية المتخصصة وشبكة االنترانت.

   √ √  √     √  √  √   √ 

  √    √   √    √      √ نقد الوثائق والمعلومات ومالحظات حول النقد االيجابي.  8

تعلووم مهووارات التركيووب والمقارنووة واالسووتنتاج االقتبوواس  9

 .واالستدالل واالسلوب االحصائى
√ √    √   √ √ √ √ √  √ √ √ √  

مشكالت الكتابة العلمية وحجم الرسائل  واقسامها.الفصل  10

 والفقرة والجملة والكلمة واالختصارات والفواصل.
√    √       √ √ √  √ √  √ 

الجانووب التجريبووي والتطبيقووي فووي توورميم وصوويانة اآلثووار  11

مووول وطووورق تحليووول  وتفسوووير النتوووائج العلميوووة وطووورق ع

 الرسوم  البيانية وااليضاحية.

√ √  √  √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ √  

طووورق توثيوووق الصوووور واألشوووكال والخووورائط والجوووداول.  12

وكتابوووووووووووووووووة فهووووووووووووووووورس الموضوعات،والصوووووووووووووووووور 

واألشووووووووووووكال،والجداول،والمقدمة، والهوووووووووووودف موووووووووووون 

 البحث،ومناقشة النتائج، والتوصيات، وقائمة المراجع.

√    √    √ √ √  √ √ √ √ √  √ 
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النشوور العلموي، وأهميتووه، وأهدافوه، أنووواع األوراق  طورق 13

البحثيوة، سوومات الكتابووة العلميووة وخطوووات الكتابووة، هيكوول 

 الورقة البحثية، أدوات ووسائل البحث.

 √  √  √  √    √ √ √ √ √ √ √  

مرحلوووة النشووور والتحكووويم، القبوووول والووورفض، الووودوريات  14

 آلثار.المتخصصة في مجال ترميم وصيانة ا

المشاركة في الموؤتمرات العلميوة المتخصصوة والتودريب 

 على طرق عرض المعلومات وكيفية إلقاء البحوث.

 √  √  √  √    √ √ √ √ √ √ √  

مناقشة نتائج االبحاث مع الطالب مناقشة علنية.وتدريبهم  15

 على كيفية عرض ابحاثهم وتحديد نقاط القوة والضعف.  
√  √  √      √ √ √ √  √   √ 

              

رئيس مجلس القسم                                                                                     أ.د/شحاته احمد عبدالرحيم    :أستاذ الماد              

                                       كرورة محمد أ.د/اماني    

 مجاهد محمد معتمدأ.د/    

      أ.د/ محمد معتمد مجاهد                                                                                                   أ.د/نجالء محمود علي                     
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 توصيف برنامج دكتوراة فى  اآلثار تخصص  )آثار مصرية(

(م2021/ 2020)عام    

 معلومات أساسية:  -أ

 دكتوراه في االثار )اآلثار المصرية(اسم البرنامج:  -1

 )أحادي(. طبيعة البرنامج: -2

 م2012/   9/  16تاريخ إقرار البرنامج:    اآلثار المصرية القسم المسئول عن البرنامج: -3

  4245 :      قرار وزارى رقم                                                                 

 

 معلومات متخصصة:  -ب

 األهداف العامة للبرنامج:  -1

 خريج برنامج دكتوراه في االثار المصرية يجب أن يكون قادًرا على:

 إتقان مبادىء و أساسيات ومنهجيات البحث العلمي.  1-1

 اضافة المعارف والمعلومات في مجال االثارالمصرية .  1-2

المصرية، والمجاالت ذات تطبيق المنهج التحليلي والناقد للمعارف في مجال االثار   1-3

 الصلة.

دمج المعارف و الخبرات المتخصصة مع المعارف ذات العالقة، مستنبًطا   1-4

 ومطوًرا للعالقات البينية بينها. 

إظهار الوعي العميق بالمشاكل الجارية والنظريات الحديثة في مجال االثار   1-5

 المصرية. 

 وإيجاد حلول مبتكرة لحلها. تحديد المشكالت المهنية في  مجال االثار المصرية  ،   1-6

 والخبرات المهنية و البحثية و االكاديمية فى مجال االثارالمصرية. إتقان المهارات   1-7

 تطوير طرق وأدوات وأساليب جديدة للممارسة المهنية في مجال االثار المصرية.   1-8

استخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة بما يخدم ممارسته المهنية في مجال االثار   1-9

 المصرية

التواصل بفاعلية وقيادة فريق عمل في سياقات مهنية مختلفة في مجال   1-10

 االثارالمصرية.
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القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة فى ظل المعلومات المتاحة في مجال االثار   1-11

 المصرية .

توظيف الموارد المتاحة بكفاءة وتنميتها والعمل على إيجاد موارد جديدة تخدم    1-12

 لمصرية  . مجال االثار ا

 الوعي بدوره في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة.  1-13

 االلتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنة في مجال االثار المصرية.   1-14

 االلتزام بالتنمية الذاتية المستمرة ونقل الخبرات لالخرين في مجال االثارالمصرية.   1-15

 

  المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج: -2

 : المعرفة والفهم: 2/1

 بانتهاء دراسة دكتوراه في االثار االمصرية يجب أن يكون الخريج قادًرا على أن: 

يذكر النظريات واألساسيات الحديثة من المعارف في مجال اآلثار المصرية ، والمجاالت  2-1-1

 ذات العالقة

ته المختلفة في مجال يتعرف علي أساسيات ومنهجيات وأخالقيات البحث العلمي وأدوا 2-1-2

 اآلثارالمصرية. 

 يبين المبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المهنية في مجال اآلثار المصرية  2-1-3

 يتعرف على مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال اآلثار المصرية 2-1-4

المهنية على البيئة وطرق يتعرف علي المعارف والمعلومات المتعلقة بآثار ممارسته  2-1-5

 تنميتها وصيانتها.

 المهارات الذهنية:  2-2

 بانتهاء دراسة دكتوراه في االثارالمصرية يجب أن يكون الخريج قادًرا على أن: 

يحلل ويقيم المعلومات في مجال في مجال اآلثار المصرية ، والقياس عليها واالستنباط   2-2-1

 منها. 

 يحل المشاكل المتخصصة استنادًا على المعطيات المتاحة.   2-2-2
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يبتكر طرق جديدة فى دراسة الموضوعات المطروحة فى مجال في مجال   2-2-3

 اآلثارالمصرية.

 يصيغ أوراق علمية جيدة في مجال اآلثار المصرية   2-2-4

 يقيم المخاطر في مجال اآلثار المصرية.  2-2-5

 مصرية .يخطط لتطوير وتنمية الدراسات في مجال اآلثار ال  2-2-6

 يتخذ القرارات في سياقات مهنية مختلفة في مجال اآلثار المصرية.  2-2-7

 يبتكر طرق جديدة اليجاد حلول لمشاكل مجال اآلثار المصرية.  2-2-8

يدير الحوار والنقاش المبني على البراهين واألدلة خالل ما يعقد من حلقات نقاشية في   2-2-9

 مجال اآلثار المصرية 

 المهارات مهنية وعملية::  2/3

 بانتهاء دراسة دكتوراه في االثارالمصرية يجب أن يكون الخريج قادًرا على أن: 

 يتقن المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجال اآلثار المصرية   2-3-1

 يكتب  التقارير المهنية في مجال اآلثار المصرية   2-3-2

 يقيم  الطرق واألدوات القائمة في مجال اآلثار المصرية  2-3-3

يستخدم الوسائل التكنولوجية المختلفة بما يخدم الممارسة المهنية في مجال اآلثار   2-3-4

 المصرية 

 يخطط لتطوير الممارسة المهنية وتنمية أداء اآلخرين في مجال اآلثارالمصرية  2-3-5

 مهارات عامة:   2/4

 بانتهاء دراسة دكتوراه في االثار المصرية يجب أن يكون الخريج قادًرا على أن: 

 ل بفاعلية مع أقرانه المتخصصين في مجال اآلثار المصرية يتواص  2-4-1

يستخدم تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير الممارسة المهنية في مجال اآلثار   2-4-2

 المصرية 

 يعلّم اآلخرين كيفية الدراسة والتعامل بطريقة علمية صحيحة مع  مجال اآلثار المصرية  2-4-3

 تابع كل ما هو جديد في مجال اآلثار المصرية يقيم نفسه ذاتيًا ويعلم نفسه باستمرار وي  2-4-4
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يستخدم المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف في مجال اآلثار   2-4-5

 المصرية

يعمل في فريق ويقود فرق العمل ويتحلى بروح العمل الجماعى للوصول الى أفضل   2-4-6

 النتائج. 

 يدير اللقاءات العلمية المتخصصة ويحسن إدارة الوقت.  2-4-7

 المعايير األكاديمية للبرنامج:  -3

يتبنى البرنامج معايير اكاديمية تم اشتقاقها من المعايير القياسية القومية للدراسات العليا الصادرة 

 م.2009عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بجمهورية مصر العربية 

 ال يوجد العالمات المرجعية: -4

 5- هيكل ومكونات البرنامج: 

امين خمس سنوات من تاريخ القيد قابلة للمد لمدة عامين آخرين، بحد أدنى ع مدة البرنامج: -أ

 وحد أقصي سبعة أعوام.

هيكل البرنامج:  -ب  

 إجمالي عملي نظري عدد الساعات/ عدد الوحدات:

 اختياري انتقائي إلزامي 

 مقررات العلوم األساسية:

مقرارات دراسيةال يوجد   

 مقررات العلوم االجتماعية واإلنسانية:

 مقررات علوم التخصص:

 مقررات من علوم أخرى )حاسب آلي( و

  التدريب الميداني:

ال ينطبق مستويات البرنامج )في نظام الساعات المعتمدة(: -ج  
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ال توجد مقرارات دراسية مقررات البرنامج:  -د  

 6- محتويات المقررات: ال توجد مقررات

 7- متطلبات االلتحاق بالبرنامج: 

يشترط لقيد الطالب لدرجة دكتوراه فى اآلثار )اآلثار المصرية( أن يكون حاصال على درجة 

الماجستير فى اآلثار )اآلثار المصرية( بتقدير )جيد( على األقل من إحدى الجامعات المصرية 

التى يحضرها أعضاء القسم المختص، كما ينبغي على   Seminarوأن يجتاز  حلقة المناقشة 

 المتقدم اجتياز مستوى اللغة الذي يحدده مجلس القسم والكلية.

القواعد المنظمة الستكمال البرنامج:  -8  

بناء على اقتراح مجلس يقوم طالب الدكتوراه بإعداد رسالة الدكتوراة في موضوع مبتكر 

نتين على االقل  من تاريخ موافقة مجلس الكلية على تسجيل القسم وموافقة مجلس الكلية لمدة س

، وال تزيد مدة التسجيل على خمس سنوات، ولمجلس الكلية أن يمنح الطالب عامين الموضوع

 آخرين استثناء ألسباب قهرية يقرها مجلس الكلية، بناء على تقرير للمشرف.

تشكيل لجنة الحكم على الرسالة،  تكون المناقشة فى رسالة الدكتوراه علنية . يقترح المشرف

ويعتمد التشكيل من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بعد أخذ رأى مجلس القسم 

المختص وموافقة مجلس الكلية. وتقوم اللجنة بمناقشة الطالب فى خالل ستة أشهر من تاريخ 

 موافقة مجلس الكلية.

ه، )اآلثارالمصرية( وموضوع رسالت يبين فى شهادة الدكتوراه قسم تخصص الطالب

 والدرجة التي نالها.

 9- طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج: 

 الطريقة
ما تقيسه من المخرجات التعليمية 

 المستهدفة

نوياتقرير سنوي يعده المشرفون على الرسالة س -1 هدفةكل المخرجات التعليمية المست   

جلسة مناقشة علنية للرسالة -2 هدفةالمخرجات التعليمية المستكل    

 10- طرق تقويم البرنامج: 

 العينة الوسيلة القائم بالتقويم
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الطالب -1  خمسة طالب استبيان 

الخريجون -2  اربعة خريجين ندوة / اجتماع 

مقيم خارجي أو ممتحن  -3

 خارجي

ة نموذج أعدته الهيئة القومي

 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 أستاذ له باع في

 التخصص والجودة

 

 المسئول عن البرنامج :قسم اآلثار المصرية

رئيس قسم اآلثارالمصرية         

ايمن وزيرى ا.د/            
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 فى  اآلثار تخصص  )آثار إسالمية( هتوصيف برنامج دكتورا

 م(2021/ 2020 )عام 

 معلومات أساسية:  -أ

 دكتوراه في االثار )اآلثار اإلسالمية(اسم البرنامج:  -1

 طبيعة البرنامج: )أحادي(. -2

 القسم المسئول عن البرنامج: اآلثار اإلسالمية

 م 2012/ 16/9بتاريخ  4245تاريخ إقرار البرنامج:  قرار وزاري رقم 

 معلومات متخصصة:  -ب

 األهداف العامة للبرنامج:  -1

 يهدف البرنامج الى اكساب الطالب القدرة على:

 إتقان مبادىء و أساسيات ومنهجيات البحث العلمي.  1-1

 اضافة المعارف والمعلومات في مجال االثاراالسالمية .  1-2

 تطبيق المنهج التحليلي والناقد للمعارف في مجال االثار االسالمية، والمجاالت ذات الصلة.  1-3

لمعارف و الخبرات المتخصصة مع المعارف ذات العالقة، مستنبًطا ومطوًرا للعالقات دمج ا  1-4

 البينية بينها. 

 إظهار الوعي العميق بالمشاكل الجارية والنظريات الحديثة في مجال االثار االسالمية.   1-5

 تحديد المشكالت المهنية في  مجال االثار االسالمية  ، وإيجاد حلول مبتكرة لحلها.   1-6

 إتقان المهارات  والخبرات المهنية و البحثية و االكاديمية فى مجال االثار االسالمية.   1-7

 تطوير طرق وأدوات وأساليب جديدة للممارسة المهنية في مجال االثار االسالمية.   1-8

 استخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة بما يخدم ممارسته المهنية في مجال االثار االسالمية .  1-9

 فاعلية وقيادة فريق عمل في سياقات مهنية مختلفة في مجال االثار االسالمية .التواصل ب  1-10

 القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة فى ظل المعلومات المتاحة في مجال االثار االسالمية .  1-11

توظيف الموارد المتاحة بكفاءة وتنميتها والعمل على إيجاد موارد جديدة تخدم  مجال االثار   1-12

  االسالمية  .
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 الوعي بدوره في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة.  1-13

 االلتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنة في مجال االثار االسالمية.   1-14

 االلتزام بالتنمية الذاتية المستمرة ونقل الخبرات لالخرين في مجال االثار االسالمية.   1-15

 

  المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج: -2

 : المعرفة والفهم: 2/1

 بانتهاء دراسة دكتوراه في االثار اإلسالمية يجب أن يكون الخريج قادًرا على أن: 

يفسر النظريات واألساسيات الحديثة من المعارف في مجال اآلثار اإلسالمية ،  2-1-1

 والمجاالت ذات العالقة

يتعرف علي أساسيات ومنهجيات وأخالقيات البحث العلمي وأدواته المختلفة في مجال  2-1-2

 اآلثار اإلسالمية. 

 يبين المبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المهنية في مجال اآلثار اإلسالمية  2-1-3

 اإلسالمية يتعرف على مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال اآلثار  2-1-4

يتعرف علي المعارف والمعلومات المتعلقة بآثار ممارسته المهنية على البيئة وطرق  2-1-5

 تنميتها وصيانتها.

 المهارات الذهنية:  2-2

 بإنتهاء دراسة دكتوراه الفلسفة في اآلثار اإلسالمية يجب أن يكون الخريج قادًرا على أن: 

 علمي في مجال اآلثار اإلسالمية.يحلل المعلومات في مجال البحث ال 2-2-1

يقيم المعلومات في مجال البحث العلمي في مجال اآلثار اإلسالمية، والقياس عليها  2-2-2

 واالستنباط منها. 

 يحل المشاكل المتخصصة استنادًا على المعطيات المتاحة.  2-2-3

مجال في مجال اآلثار يبتكر طرقاً جديدة فى دراسة الموضوعات البحثية المطروحة فى  2-2-4

 اإلسالمية .
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 يصيغو أوراقاً علمية جيدة في مجال اآلثار اإلسالمية  2-2-5

 يقيم المخاطر في دراسة اآلثار اإلسالمية. 2-2-6

 يخطط لتطوير وتنمية الدراسات في مجال اآلثار اإلسالمية . 2-2-7

 سالمية .يتخذ القرارات في سياقات مهنية مختلفة في مجال اآلثار اإل 2-2-8

 يبتكر طرقاً جديدة اليجاد حلول لمشاكل مجال اآلثار اإلسالمية. 2-2-9

يدير الحوار والنقاش المبني على البراهين واألدلة خالل ما يعقد من حلقات نقاشية  - 2-2-10

 في مجال اآلثار اإلسالمية 

 

 مهارات مهنية وعملية:  2/3

 بانتهاء دراسة دكتوراه في االثار اإلسالمية يجب أن يكون الخريج قادًرا على أن: 

 يتقن المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجال اآلثار اإلسالمية   2-3-1

 يكتب  التقارير المهنية في مجال اآلثار اإلسالمية   2-3-2

 يقيم  الطرق واألدوات القائمة في مجال اآلثار اإلسالمية   2-3-3

 يستخدم الوسائل التكنولوجية المختلفة بما يخدم الممارسة المهنية في مجال اآلثار اإلسالمية   2-3-4

 يخطط لتطوير الممارسة المهنية وتنمية أداء اآلخرين في مجال اآلثار اإلسالمية   2-3-5

 

 مهارات عامة:   2/4

 ن: بانتهاء دراسة دكتوراه في االثار اإلسالمية يجب أن يكون الخريج قادًرا على أ

 يتواصل بفاعلية مع أقرانه .   2-4-1

 يستخدم تكنولوجيا المعلومات بكفائة.   2-4-2

 يعلّم اآلخرين كيفية التعامل بطريقة علمية صحيحة في مجال العمل.  2-4-3

 يقيم نفسه ذاتيًا ويعلم نفسه باستمرار .   2-4-4

 يستخدم المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف .  2-4-5

 مل الجماعى. يقود فرق العمل ويتحلى بروح الع  2-4-6
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 يدير اللقاءات العلمية المتخصصة ويحسن إدارة الوقت.  2-4-7

 

 المعايير األكاديمية للبرنامج:  -3

يتبنى البرنامج معايير اكاديمية تم اشتقاقها من المعايير القياسية القومية للدراسات العليا الصادرة 

 .2009العربية عام عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بجمهورية مصر 

 ال يوجد العالمات المرجعية: -4

 هيكل ومكونات البرنامج:  -5

خمس سنوات من تاريخ القيد قابلة للمد لمدة عامين آخرين، بحد أدنى  :مدة البرنامج -أ

 عامين وحد أقصي سبعة أعوام.

 هيكل البرنامج:  -ب

  إجمالي  عملي  نظري عدد الساعات/ عدد الوحدات:

  اختياري  انتقائي  إلزامي 

 ال يوجد مقرارات دراسية مقررات العلوم األساسية: 

 مقررات العلوم االجتماعية واإلنسانية:

 مقررات علوم التخصص:

 مقررات من علوم أخرى )حاسب آلي( و

     التدريب الميداني: 

 ال ينطبق )في نظام الساعات المعتمدة(: مستويات البرنامج -ج

 ال توجد مقرارات دراسية  البرنامج:مقررات  -د

 محتويات المقررات: ال توجد مقررات -6
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 متطلبات االلتحاق بالبرنامج:  -7

يشترط لقيد الطالب لدرجة دكتوراه فى اآلثار )اآلثار االسالمية( أن يكون حاصال على درجة 

الماجستير فى اآلثار )اآلثار االسالمية( بتقدير )جيد( على األقل من إحدى الجامعات المصرية 

التى يحضرها أعضاء القسم المختص، كما ينبغي على   Seminarوأن يجتاز  حلقة المناقشة 

 دم اجتياز مستوى اللغة الذي يحدده مجلس القسم والكلية.المتق

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج:  -8

بناء على اقتراح مجلس يقوم طالب الدكتوراه بإعداد رسالة الدكتوراة في موضوع مبتكر 

 القسم وموافقة مجلس الكلية لمدة سنتين على االقل  من تاريخ موافقة مجلس الكلية على تسجيل

، وال تزيد مدة التسجيل على خمس سنوات، ولمجلس الكلية أن يمنح الطالب عامين الموضوع

 آخرين استثناء ألسباب قهرية يقرها مجلس الكلية، بناء على تقرير للمشرف.

تكون المناقشة فى رسالة الدكتوراه علنية . يقترح المشرف تشكيل لجنة الحكم على الرسالة، 

رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بعد أخذ رأى مجلس القسم  ويعتمد التشكيل من نائب

المختص وموافقة مجلس الكلية. وتقوم اللجنة بمناقشة الطالب فى خالل ستة أشهر من تاريخ 

 موافقة مجلس الكلية.

يبين فى شهادة الدكتوراه قسم تخصص الطالب )اآلثاراالسالمية( وموضوع رسالته، 

 والدرجة التي نالها.

 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج:  -9

ما تقيسه من المخرجات التعليمية  الطريقة

 المستهدفة

 كل المخرجات التعليمية المستهدفة تقرير سنوي يعده المشرفون على الرسالة سنويا -1

 كل المخرجات التعليمية المستهدفة جلسة مناقشة علنية للرسالة -2
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 طرق تقويم البرنامج:  -10

 العينة الوسيلة القائم بالتقويم

 اربعة طالب استبيان الطالب -1

 خمسة خريجين ندوة / اجتماع الخريجون -2

مقيم خارجي أو ممتحن  -3

 خارجي

نموذج أعدته الهيئة القومية 

 لضمان جودة التعليم واالعتماد

أستاذ له باع في 

 التخصص والجودة

 التاريخ                            البرنامج:المسئول عن 
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 تخصص  )ترميم اآلثار(توصيف برنامج دكتوراة فى اآلثار 

 م(2021 -2020)

 معلومات أساسية:  -أ

 اسم البرنامج: دكتوراه  اآلثار )ترميم اآلثار( -1

 )مشترك(.  )ثنائي(  (أحاديطبيعة البرنامج: ) -2

 16/9/2012تاريخ إقرار البرنامج:  القسم المسئول عن البرنامج: قسم الترميم  

  4245 :قرار وزارى رقم                                                              

 ب. معلومات متخصصة: 

 . األهداف العامة للبرنامج: 1

 ثار يجب أن يكون قادًرا على:خريج برنامج دكتوراه ترميم اآل

 إتقان أساسيات ومنهجيات البحث العلمي في مجال فحص وتحليل وصيانة اآلثار.  1-1

زيادة المعارف المتخصصة فى مجال ترميم وصيانة اآلثار مع المعارف ذات العالقة فى  1-2

 التخصصات المختلفة لخدمة علم االثار والنثروبولوجيا.

وعالج اآلثار واالستفادة من تطبيق المنهج التحليلى والناقد للمعارف فى مجال فحص وتحليل  1-3

 العلوم التطبيقية االخرى والمجاالت ذات العالقة للحفاظ على االرث االحضاري.

دمج المعارف المتخصصة بعلم الصيانة والترميم مع المعارف بعلم الكيمياء والفزياء والهندسة   1-4

 والفنون مستنبًطا ومطوًرا للعالقات البينية بينها.

ل والمخاطر التي تتعرض لها المواقع والمباني االثرية والطرق  والمواد الوعي الدقيق بالمشاك 1-5

 واالجهزة الحديثة والمستجدة لحل هذه المشاكل وطرق عالجها وصيانتها.

 تحديد المشكالت وعوامل ومظاهر التلف لالثار وايجاد حلول مبتكرة لها. 1-6

داريةة فةى مجةال ادارة مشةروعات إتقان نطاق واسع من المهارات المعرفية والذهنيةة والمهنيةة واال 1-7

 اعادة تأهيل المتاحف والمواقع االثرية.

mailto:arcqau@fayoum.edu.eg
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تطةةوير طةةرق وأدوات تةةرميم وصةةيانة اآلثةةار وابتكةةةار اسةةاليب جديةةدة تسةةاعد علةةى حفةةة  االرث  1-8

 .الحضاري للبشرية

 استخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة بما يخدم مجال تسجيل وتوثيق وحف  اآلثار. 1-9

وقيادة فريق عمل من مهن مختلفة بمةا يخةدم مجةال التنقيةب عةن االثةار و ترميمةا التواصل بفاعلية   1-10

 وصيانتها.

 اتخاذ القرار المناسب فى عمليات الترميم والصيانة بما يتالئم مع المعلومات واألمكانات المتاحة. 1-11

العمةل توظيف الموارد المتاحة بمشروعات الحفةائر والتنقيةب والتةرميم والصةيانة بكفةاءة وتنميتهةا و 1-12

 على ايجاد موارد  وجهات دعم جديدة.

الةةوعى بمةةردود مجةةال تةةرميم وصةةيانة اآلثةةار و دوره فةةي تنميةةة المجتمةةع وزيةةادة الةةوعي القةةومي   1-13

 والتوعية االثرية والحفاظ على البيئة.

التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية بقواعد وتشريعات  قانون حمايةة االثةار والحفةاظ  1-14

 وصيانتها.عليها  

االلتزام بالتنمية الذاتية المستمرة فى مجال الترميم والصيانة والحفاظ على االرث الحضاري ونقل   1-15

 علمه وخبراته لآلخرين.

 .  المعايير القياسية العامة: 2

  المعرفة والفهم: 1. 2

 بانتهاء دراسة برنامج دكتوراه ترميم اآلثار يجب أن يكون الخريج قادًرا على ان: 

يُعرف أساسيات ونظريات نشأة وتطورعلم الترميم والصيانة وتطبيقاته التكنولوجية  1. 1. 2

 الحديثة المرتبطة  بالعلوم والمجاالت األخرى.

اساسيات ومنهاهج البحث والنشر العلمى وأخالقه وأدواته المختلفة في مجال ترميم  يشرح 2. 1. 2

 وصيانة االثار.

ية للترميم والصيانة والقوانين والتشريعات المنظمة لقانون حماية يتبع المبادئ االخألق 3. 1. 2

 اآلثار .
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 يذكرمبادئ وأساسيات الجودة فى مجال ترميم وصيانة وحف  االثار الثابتة والمنقولة. 4. 1. 2

يشرح المعارف والعلوم االخرى المتعلقة بالبيئة المحيطة ودور الترميم والصيانة  في  5. 1. 2

 لبيئة  وتنمية المجتمع وزيادة الوعي القومي .الحفاظ على ا

 المهارات الذهنية: 2. 2

 بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراة فى ترميم وصيانة اآلثار يجب أن يكون الخريج قادًرا على ان:

يُحلل المعلومات المتحصل عليها  من نتائج فحص وتحليل وتأريخ االثار وتقيمها واستنباط   1. 2. 2

 طرق ومواد العالج والصيانة لها . 

يضع حلول للمشاكل والمخاطر وعوامل التلف التي تتعرض لها االثار الثابتة والمنقولة  2.  2. 2

 بناء على المعطيات المتاحة.

ثية تحليلية تجريبية وتطبيقية  تطور من معارفه فى مجال حف  يُجري دراسات بح 3.  2. 2

 وصيانة االثار.

 يُصيغ االبحاث العلمية وينشرها بالمجالت والدوريات والمؤتمرات المحلية والدولية. 4. 2. 2

يُقييم الصعوبات والمخاطر التي تتعرض لها االثار الثابتة والمنقولة والتي تواجهه اثناء  5. 2. 2

 مشروعات الصيانة والترميم.تنفيذ 

يُخطط لتطوير األداء الفعال فى مجال استخدام المواد والطرق الحديثة لترميم وصيانة  6. 2. 2

 االثار.

يتخذ القرار المناساب لقواعد واسس واخالقيات علم االثار اثناء اجراء عمليات الترميم  7. 2. 2

 والصيانة .

اليب جديدة  في استخدام مواد  حديثة لترميم وصيانة االثار يُبدع ويبتكر وسائل وطرق واس 8. 2. 2

 وكيفيية تطبيقها.
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يتحاور ويتنقاش معى االخريين اثناء الحلقات البحثية النقاشية  باستخدام البراهين واألدلة  9. 2. 2

 التي تثبيت نجاح نظرياته التي يتبناها بمجال الترميم والصيانة. 

 لية:المهارات المهنية والعم 3. 2

 :بانتهاء دراسة برنامج دكتوراه ترميم اآلثار يجب أن يكون الخريج قادًرا على ان

يتقن مهارات الترميم األساسية والحديثة التى تساعد فى تشخيص حالة األثر ومظاهر  1. 3. 2

 التلف من خالل البحث العلمي.

خطط لعمليات الترميم. يكتب التقارير العلمية وتقارير حالة األثر ويقييمها ويضع  2. 3. 2

 والصيانة.

 يقييم ويطور طرق واساليب البحث العلمي  عند استخدام مواد الترميم والصيانة لآلثار. 3. 3. 2

 يستخدام التكنولوجيا الحديثة بما يخدم مجال الحف  الوقائي لالثار. 4. 3. 2

 ع االثرية.يخطط لتطوير اداء المرممين في مجال الحفائر والمتاحف المواق 5. 3. 2

 المهارات العامة والمنتقلة: 4. 2

 :بانتهاء دراسة برنامج دكتوراه ترميم اآلثار يجب أن يكون الخريج قادًرا على ان

 يتواصل بفاعلية بطرق وأنواع مختلفة مع اعضاء المجتمع المحلي واالقليمي والدولي. 1. 4. 2

 لممارسة المهنية.يستخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير ا 2. 4. 2

 يُعليم اآلخرين ويُقييم ادائهم باسلوب علمي ومنهجي. 3. 4. 2

 يُقييم ذاته ويمارس التعليم المستمرر ويتابع كل ماهو جديد وحديث الساعة. 4. 4. 2

 يستخدام المصادر والوسائل المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف . 5. 4. 2

 عمل الجماعي ويعرف كيف يقود فرق العمل بكفاءة.يعمل ضمن فريق بروح ال 6. 4. 2
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 يُدير اللقاءات العلمية وورش العمل العامة والخاصة ويستطيع  إدارة الوقت بنجاح. 7. 4. 2

 . المعايير األكاديمية للبرنامج: 3

الصادرة عن يتبنى القسم معايير تم اشتقاقها من المعايير األكاديمية القياسية لمرحلة الدراسات العليا 

 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بجمهورية مصر العربية.

 ال يوجدالعالمات المرجعية:  -4

 هيكل ومكونات البرنامج:  -5

خمس سنوات من تاريخ القيد قابلة للمد لمدة عامين آخرين، بحد أدنى عامين وحد مدة البرنامج:  -أ

 أقصي سبعة أعوام. 

 مج:     اليوجدهيكل البرنا -ب

 ال ينطبق   مستويات البرنامج )في نظام الساعات المعتمدة(:  -ج

 مقررات البرنامج:   ال يوجد -د

 6- محتويات المقررات: ال توجد مقررات

 7- متطلبات االلتحاق بالبرنامج: 

يشترط لقيد الطالب  لدرجة الدكتوراة فى اآلثار )ترميم اآلثار( أن يكون حاصالً على درجة 

الماجستير فى اآلثار )ترميم اآلثار( بتقدير )جيد( على األقل من إحدى الجامعات المصرية او على 

يم درجة معادلة لها من معهد علمي اخر معترف به من االمجلس االعلى للجامعات  او دبلوم ترم

كما ينبغي على المتقدم اجتياز مستوى اللغة الذي يحدده مجلس االثارالمعادل لدرجة الماجستير. 

 القسم والكلية.

 8- القواعد المنظمة الستكمال البرنامج: 

بناء على اقتراح مجلس القسم يقوم طالب الدكتوراه بإعداد رسالة الدكتوراة في موضوع مبتكر 

، سنتين على االقل  من تاريخ موافقة مجلس الكلية على تسجيل الموضوعوموافقة مجلس الكلية لمدة 
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وال تزيد مدة التسجيل على خمس سنوات، ولمجلس الكلية أن يمنح الطالب عامين آخرين استثناء 

 ألسباب قهرية يقرها مجلس الكلية، بناء على تقرير للمشرف.

ف تشكيل لجنة الحكم على الرسالة، ويعتمد تكون المناقشة فى رسالة الدكتوراه علنية . يقترح المشر

التشكيل من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص 

وموافقة مجلس الكلية. وتقوم اللجنة بمناقشة الطالب فى خالل ستة أشهر من تاريخ موافقة مجلس 

 الكلية.

لدرجة التي ( وموضوع رسالته، واترميم االثارب )يبين فى شهادة الدكتوراه قسم تخصص الطال

 نالها.

 9- طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج: 

 الطريقة
ما تقيسه من المخرجات التعليمية 

 المستهدفة

نوياتقرير سنوي يعده المشرفون على الرسالة س -1 فةكل المخرجات التعليمية المستهد   

جلسة مناقشة علنية للرسالة -2 فةالمخرجات التعليمية المستهدكل    

 10- طرق تقويم البرنامج: 

 العينة الوسيلة القائم بالتقويم

الطالب -1  خمسة طالب استبيان 

الخريجون -2  ندوة ندوة / اجتماع 

مقيم خارجي أو ممتحن  -3

 خارجي

ة نموذج أعدته الهيئة القومي

 لضمان جودة التعليم واالعتماد

أستاذ له باع في 

والجودةالتخصص   

 رئيس مجلس القسم                                                                         

          محمد معتمد  مجاهد/ أ. د                     م        2020/    10/    18التاريخ: 
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