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 المجتمع العربى والقضايا المعاصرة
 UE202 :كود المقرر                  المجتمع العربى والقضايا المعاصرة:   اسم المقرر 

 ساعات 3: عدد الساعات الفصل الدراسى االول                -االول: المستوى/ الفرقة 

 االهداف العامة للمقرر -1
بففبا م  الطا ىبففللضطاا ففبيبلطا  ب ففى ل ففلل فف  لليصففالطالباففقلطاا ففبيبلطالبتففقلطا    اففق

طألحفاط لطا  افبةتقلا صففىلضطاف عرلطا ىبفلللضي عفف لطألب فبيلطوا  باعفقلضطا اب عففقلا ف لحا ففقل

 .تبةيخعق

 نتائج التعليم المستهدفة -2

يصة  القضةايا المعاصةر  ،  حدد المفاهيم االساسية لقضايا المجتمع العربى والبيئة المحيطةة بة ي

حقائق القضةايا  حددي،  ي ع لتاىلتأثعىلق بيبلطا م  الطا ىبللا للطا عرلطا ىبل،  اوماأسبابه
لضلي ع لتالتحلطاحاقلطا بةيخعفقلضطا  ب فى ولضيح ف لطاحفاط لضيخفىنلببا  فب  ضللالمعاصر

ل.يابةنلبعرلق بيبلطا عرلطا ىبل
 المحتوى العلمى-3

ع العربى و بعض المصطلحات مفهوم المجتم:  من أهم الموضوعات التى يتناولها الطالب
لولطاىبعففالطا ىبففللولق ففبيبلطا م  ففاضطا ففا الطا    تففبتللسةةينياريوهات العولمةةةولالسياسةةية

طا ىبففللت فف لق ففعقلطا ففىطالضق ففعقلطا عففبيلضتافف الةلضتففايبةلطال اففقلطا  ففلللضطا   ففلل

ل.طألخالقعقل للزترلطالت ب ؤ

 أساليب التقييمل-4

لإت حبنلطا بلل  قل(يةاقل11)ليةابةولح  ةل  بل(11)بحثليضةىلل-1 ول(يةاق11)و

ليةاقل111ا باللإول(يةاق01)إت حبنلنلب للطا ىمل

 :والمراجع الكتب أهم -5لل
 

 .ح م 9294.919.909. كود. بحث استطالعى إجتماعى. المجتمع العربى المعاصر: حليم بركات
 م   .42041 كود .لإلنجازالمجتمع المنجز، دراسة لتهيئة المجتمع العربى : شمال حسنمحمود      

غسان سالمة المجتمع والدولة في المشرق العربي:  4024923غ م / ، كود1999:  

:1996كود  953.9 :  سعد الدين ابراهيم لوطن العربىالمجتمع والدولة فى ا   

 الكتب الدراسية

 3112ا الطاابيةلنل  شولق بيبلطا م  الطا ىبللضطاا بيبلطا  ب ى ول.لي.أ

 
 عبد القادر نهنوش/ د مدرس المقرر

 عبد القادر نهنوش/ د منسق المقرر

 منى طه حسين/ د.م.أ رئيس القسم

 01/01/3102 :التاريخ

  

http://212.12.240.169/library/search.aspx
http://212.12.240.169/library/search.aspx
http://212.12.240.169/library/search.aspx
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 ها السياحيةومناطقآثار مصر 

 FM 203 :كود المقرر                        ومناطقها السياحيةآثار مصر :   اسم المقرر 

 ةساع 2: الفصل الدراسى الثانى                عدد الساعات -األول : المستوى/ الفرقة 

 االهداف العامة للمقرر -1
ضي  نلبإن لب لطا اىةلقبيةطًلا لللضت بعالبلطااعبحعقي  ىفلطالباقلا للآثبةلتصىلطا ىا نعقل

ل. لملضةبطلطآلثىلببا    ابةلطاح بةيق

 نتائج التعليم المستهدفة -2
آثبةلتصىلترلاصىللي ىضولضيصالآثبةتصىلترلاصىلتبلق  لطأل ىطةلح للطااضاقلطاحاي ق

ل.ي اللبص ةلتا  علضضط حلض الاآلثبةولتبلق  لطأل ىطةلح للطااضاقلطاحاي ق

 ل

 لمىالمحتوى الع-3
تصففبيةلطا ففبةيملطا صففىىلولتففبةيملتصففىلتبب ففال:للتففرلأ ففملطا   فف ابةلطا ففللي  بضالففبلطالباففق

آثفبةلآثبةلطا  عفبولب فللحافرولطألنف  نعرولت نفقلطام  فىلولطا ىطةلولآثبةلطأل ى لطا با قلضطاىطب قلول

ولل(قصفىت  فالطا ىنف ولضت  فالطأل)آثفبةلطألقصفىلبفبا ىلطاافىقللول(لطا  ع بولت  الأبعفاض )ل   بجل

ل(.ضطيىلطا   كل-تاي قل بب ل-طاايىلطا حىىلل-ت  الطاىتاع م)آثبةلطألقصىلببا ىطاغىبلل

ل

 أساليب التقييمل-4

ولإت حبنل(يةاقل11)ولإت حبنلطا بلل  قل(يةاقل11)لح  ةل  بلول(ليةاقل11)بحثليضةىل

ل.يةاقل111ولإا بالل(يةاقل01)نلب للطا ىمل

للل
 :والمراجعأهم  -5

1- Arnold, D., The Monuments of Egypt : An a-z companion to ancient Egyptian architecture (Cairo, 2009). 

Call.No. 932 AM. 

2- Lehner, M., The complete Pyramids (Cairo, 2008. Call No. 932 

 .223ولك يلعلأ3112ا الطاح عملن ةلطاايرولأثبةلضح بة لتصىلطاااي قولطااب ى ول -2

 

 يةالكتب الدراس

 .م2113، القاهرة ، (ساعات معتمدة)  السياحية ومناطقها مصر آثارمحمد عبدالحميد شيمى ، / د -1

 تح النع ل/لي مدرس المقرر

 تح النع ل/لي منسق المقرر

لت للعهلحاعر./لي.م.أ رئيس القسم

لم11/11/3112 :التاريخ
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 تاريخ وحضارة مصر عبر العصور

 GM 305 :كود المقرر              حضارة مصر عبر العصور     تاريخ و:   اسم المقرر 

 ساعات 3: الفصل الدراسى الثانى                عدد الساعات  -األول : المستوى/ الفرقة 

 االهداف العامة للمقرر -1

يحايلطالباقلأ ملطاحاقلطا بةيخعقلضطونمبزطةلطاح بةيقلل للتصىلا ىلطا ص ةل

ك بليا خاملطا    تبةلطا بةيخعقل.لطوا  باعقلضطا اب عقلضطا  طت لطا ؤثى ل علبلضي ع لبعرلطألب بيل

 .لك ا ملا مذبلطااعبحللضطا  اقلل

 نتائج التعليم المستهدفة -2

ول.للولضيىبطلطا بةيملببا    ابةلطاح بةيق.ليحايلتبةيملضح بة لتصىلا ىلطا ص ة

ولضيمعالطا حا لببا غقل.لللضطا  اقليا خاملطا    تبةلطا بةيخعقل للتمبللا  هلطااعبحض

ل.ولضلي  با لضي   لتاللطا ىيا.لطونم ع يق

 المحتوى العلمى-3

طا ةطاقللضيضةللل–تصبيةلطا أةيملطا صىىلطااايمل:لترلأ ملطا    ابةلطا للي  بضالبلطالباق

طاايبنقللل-طااضاقلطاااي قللل-(ل3-1طأل ى ل)طا صىلطا  عاللل-طا ع ل للط   ىطةلطاح بة لطا صىيقل

ل-طاص باقلضطا مبة لضطا القبةلطاخبةاىقلضطا   عمل للتصىلأاااي قللل-ضطا غقلطا صىيقلطاااي قل

ل-طا ى لللل-طا صىلطا  أخىللل–طا رلطا صىىللل-طااضاقلطاحاي قلل-طال ا  لل-طااضاقلطا  لل

ل.طاىضتبنل للتصىل-يخ للطألل   اةلتصىلتحتلح ملطا لبا قل

 أساليب التقييمل-4

ولإت حبنل(يةاقل11)ولإت حبنلطا بلل  قل(يةاقل11)لح  ةل  بلول(ليةاقل11)حثليضةىلب

للل.يةاقل111ولإا بالل(يةاقل01)نلب للطا ىمل

 :أهم والمراجع -5

1- Aldred Cyril, The Egyptians, 1998, Thames and Hudson, call no.923 AG. 
2- Bagnall Roger S., Egypt: from Alexander to the Coptos: an archaeological, 2004, British museum press, call 

no.932 BE. 
 .223ولك يلعلأ3112ا الطاح عملن ةلطاايرولأثبةلضح بة لتصىلطاااي قولطااب ى ول -2

لالكتب الدراسية

Ass. Prof. Mona Taha. The History and Civilization of Egypt Through Ages - Credit Hours, Cairo, 2015-2016.ل

 

 

 

 

 حضارات العالم القديم

 ت للتح العهلحاعر.لي.م.أ مدرس المقرر

 ت للتح العهلحاعر.لي.م.أ منسق المقرر

 ت للتح العهلحاعر.لي.م.أ رئيس القسم

لم1/11/3111 :التاريخ
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 FE 201 :حضارات العالم القديم                           كود المقرر:   اسم المقرر 

 ساعات 3: الفصل الدراسى االول                عدد الساعات -الثانى: لمستوىا/ الفرقة 

 االهداف العامة للمقرر -1

ضلا طت لإزي بةلضلطنحاطةلكاللليلافلطا اىةلطايلت ىيالطالباقلب  األح بةطةلطا باملطااايملا يلطخ ال لب

لت لب لطاح بةطة. لخصب صل ذي ل  بةلض لتحايا ليلافلطاي للضلك ب لطاااي قلطةت بعلب لطا صىيق بباح بةي

ل.لضبباح بةطةلطاحاي ق

 نتائج التعليم المستهدفة -2

ي عفف لبففعرلطاحففاط لطا بةيخعففقلضيحففايليضةلح ففبةطةلطا ففباملطااففايملضلتأثعى ففبلا ففللطاح ففبةطةلطا خ   ففقول

يح  لتاىلتأثعىلطاايبنقلطا صىيقلطاااي فقلا فللطاح فبة لطا صفىيقلضح فبةطةلضاح بةطةلطا باملطااايمول

ل.يا خاملطا    تبةلطا بةيخعقل للطا   ملضطا حثلطا   لضل.ا باملطااايمط
 المحتوى العلمى-3

الحضةار  المصةرية ولمقدمةة عةن الحضةارات القديمةة ونشة تها :من أهةم الموضةوعات التةى يتناولهةا الطالةب
السةاميين، حضةار  ولحضار  بالد الرافةدينولالحضار  المصرية القديمة وتطورهاتابع ولالقديمة وتطورها

ل.صينحضار  ال، الهندو أوربية حضار ولللماياحضار  ا، حضار  الحيثيينولالحضار  االشورية

ل

 أساليب التقييمل-4

ل  بل(11)بحثليضةىلل-1 لح  ة ل(يةاقل11)ليةابةو ل  ق لطا بل لإت حبن لنلب لل(يةاق11)و لإت حبن و

ليةاقل111ولإا بالل(يةاق01)طا ىمل

للل

 :والمراجع الكتب أهم -5
 الكتاب الدراسى 1.5

لأح الابيللح اير.لي:لإااطي/لتحب ىطةل للح بةطةلطا باملطااايم

 (:مكتبة الجامعة)كتب مقترحة  -5.2

BAINES J., Atlas of Ancient Egypt, Les Livres, 1995. Call. No. 910.202 BA 

DENG Y., Ancient Chinese Inventions, China Intercontinental Press, 2005. Call. No. 509.31 DA.  

FERRERO G., Pharaonic History and Treasures of Ancient Egypt Civilization, American 

university in Cairo, 2007. Call. No.  932 F P. 

GREEN J., How Ancient Americans Lived, Southwater, 2005. Call. No. 970.00497 G H 

HAYWOOD J., Everyday Life in the Ancient World: Explore How People Lived Through the 

Ages, Lorenz Books, 2003. Call. No. 930.21 H.E 

 

 أحمد عادل حمدين/ د مدرس المقرر

 أحمد عادل حمدين/ د منسق المقرر

 منى طه حسين/ د.م.أ رئيس القسم

 01/01/3102 :التاريخ
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 UE 101 :كود المقرر     حضارة مصر فى العصور اإلسالمية التاريخية:   اسم المقرر 

 ساعات 3: عدد الساعات          الفصل الدراسى االول         -الثانى : ىالمستو/ الفرقة 

 االهداف العامة للمقرر -1

بإن لب لطا اىةليص حلطالباقلقبيةطلا للأنلي  ىفلا للطاح بة لطو التعقل للتصىل

لطا ا ىيقل لطا  طحل لا ل لضتأثعىي لتصى لإال لطو الم ليخ ل لنىح لعىيا لار ضذا 

 .ضطوا  باعقلت ذلطا  حلطو التللا صىلضح للطا صىلطا   بنللضطوق صبييقلضطا  عق

 نتائج التعليم المستهدفة -2

 ل.يا خاملتبلية هل للتمبللا  هلوضلي  ىلارلةأيهلولضيايىلضق هلب  ب  

 المحتوى العلمى-3

تصفففىلق ففف لطا ففف حلطا ىبفففللطو فففالتللضتىحعفففقل:لتفففرلأ فففملطا   ففف ابةلطا فففللي  بضالفففبلطالبافففق

  حلطو ففالتللباعففبي لا ففىضلبففرلطا ففبولولضتصففىلك ايففقلتحففتلطاح ففملطألتفف ىلولطا صففىي نلبففبا

تح البرلعغ لطألخاعاىلولضتصفىل فللل–أح البرلع ا نل/لضتصىلك ايقلتحتلطاح ملطا  ب لل

الالطا بع ع نلولضطااضاقلطوي بعقلوليضاقلطا  باع لطا حىيقلولضتصىلك ايقل ف رلطوت ىطع ةيفقل

ل.طا   بنعق

 لتقييمأساليب ال-4

ول(يةابةل11)ولإت حبنلطا بلل  قل(يةاقل11)ح  ةل  بللول(يةاقل11)بحثليضةىلل-1

ليةاقل111ولإا بالل(يةاقل01)لإت حبنلنلب للطا ىمل

للل

 :أهم والمراجع -5

ب  ىولت ىيقلتحال ىيالأب لحايالب ول  حلطا ىبلا صىولطا بنىلت   قلتاب الول.لطا ىيالج .1

ل.لم1220طال  قلطا بنعقولطااب ى ل

ل.م1221ولطااب ى ول(طام  لطألضل)  بيلتب ىلتح اولتاباالتصىلضطضاعبؤ بلطاصباح نل .3

ل.م1212حارلا اطا  ببولتخلعطلطااب ى لضت ظع لبلت ذلناأتلبولطااب ى ول .2

 .1222ولطااىكقلطا با عقلا   بب:لبعىضةلوتأاعالأي بلإبىط عمولطا بةيملطا بع يلطاا  باي .4

لالكتب الدراسية

لاي االك بب

  عبدالرحيم خلف. د.أ – أمل الشهاوى/ د س المقررمدر

 عبدالرحيم خلف. د.أ - أمل الشهاوى/ د منسق المقرر

 منى طه حسين/ د.م.أ رئيس القسم

 11/11/2113 :التاريخ
  

 
 

 معالم مصر الحديثة والمعاصرة

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
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 GE 304 :كود المقرر معالم مصر الحديثة والمعاصرة         : اسم المقرر 
 ساعات 3: المحاضرة     الفصل الدراسى الثانى -المستوى الثانى: المستوى/ ة الفرق

 االهداف العامة للمقرر -1

ضتففأثعىلطااخصففعقلطا صففىيقل ففللطا  ففبجللطا  ففباملطاحاي ففقلضطا  ب ففى ل ففللتصففىلطالباففقليحففاي

 ل.طاح بةىلال بولك بلي ع لتأثعىلطاح بة لطاغىبعقلطاحاي قلضطا  ب ى لا للت باملتصى

 نتائج التعليم المستهدفة -2.

يصة  تة ثير الفنةون القديمةة علةى الفةن الحةديث  ويحدد أهم المعالم الحديثة والمعاصر  فى مصر

يميةةز دور السةةياحة فةةى إزدهةةار معةةالم مصةةر الحديثةةة والمعاصةةر ، و  ولضوالمعاصةةر فةةى مصةةر

ل.ا  باملت عايل للتمبللا  هلطااعبحللضطا  اقلعىالاايا لااىحلطليا خام

 المحتوى العلمى-3
ت باملتصفىل فللطا صفىلطا   فبنلولح فىلطاا فبيوليطةلطألضبفىطول:لمن أهم الموضوعات التى يتناولها الطالب

ل31تعبييرلتصىولببن ةطتبلحفىبلأك ف بىولتىكف لطاافب ى لطافاضاللا  فؤت ىطةولتاف ا  لتصفىلب فالثف ة ل

ل.ي بيى

 أساليب التقييمل-4

لإت حبنلطا بلل  قل(يةاقل11)ليةابةولح  ةل  بل(11)بحثليضةىلل-1 ولإت حبنل(يةاق11)و

ليةاقل111ولإا بالل(يةاق01)نلب للطا ىمل

 :والمراجعأهم الكتب  -5لل
 الكتاب الدراسى. 5.1

  عبد القادر نهنوش/ إعداد د:  معالم مصر الحديثة والمعاصر 

 الكتب المقترحة بمكتبة الجامعة. 5.2

Arnold, Dieter ., The Monuments of Egypt : An a-z companion to ancient egyptian, 

The American university in Cairo press, reprint, 2009. call. no. 932 A M 

Egyptology at the dawn of the Twenty-first Century : proceedings of the Eighth 

International Congress of Egyptologists, Cairo, 2000. International Congress of 

Egyptologists, 2003. call. No. 932 I E 

Sattin,Anthony., Arrangemnt with AA published. 2005. call. No. 932 S E 

 

 عبد القادر نهنوش/ د مدرس المقرر

 عبد القادر نهنوش/ د منسق المقرر

 منى طه حسين/ د.م.أ رئيس القسم

 01/01/3102 :التاريخ

  
 
 

 أدب وديانة مصر القديمة



   

 كلية السياحة و الفنادق       

 إرشاد سياحىقسم          

 أكتوبر 6جامعة   مركز ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 تعريــف الطالــــب بالمقـــــــرر

.......................................................................................................................................... 
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 GM 301 :كود المقررأدب وديانة مصر القديمة                          / المقرر اسم 

 ساعة 2: عدد الساعات                               الثالث     : المستوى/ الفرقة 
 االهداف العامة للمقرر -1

ويميز أهمية الديانة . يحدد الطالب مفهوم الديانة المصرية القديمة، وتطورها، وخصائصها وعناصرها
ياعملتابةنبةلبعرلطأل بععىلالمصرية القديمة كعنصر أساسى لقيام الحضار  المصرية القديمة، و

  صىيقلطاااي قطا 

 نتائج التعليم المستهدفة -2
يحايلت ل ملطاايبنقلطا صىيقلطاااي قوليحايلنظىيبةلطاخ الا الطا صىىلطااايموليصالأن بللطألالقلضل

أ  ب لمولياخصلتأثعىلطاايبنقلطا صىيقلا للطاح بة لطا صىيقلطاااي قولياعملتابةنبةلبعرلك قلطا بامل

ل.طآلخىلطا خ   ق

 علمىالمحتوى ال-3  
تااتقلارلناأ لطاايبنقلطا صىيقلطاااي قولنظىيفبةلطاخ فالا فالل:ترلأ ملطا    ابةلطا للي  بضالبلطالباق

أت ملولن ولت   ةولاقولن ةولأضزضةيسوإي يسول فتولن  فعسولحف ة لول/لطا صىىلطااايمولطا    يطة

بيل ففللتصففىلح حفف ةولأتفف نلةعولأنفف بعسولتباففتولةعولاحفف تلولب ففبحولت ن فف ولخ  مو فف ب ولطألاعفف

ل.ولطأل بععىلطا صىيقلطاااي قولطا ح عطولطا  قلطااي عقل للتصىلطاااي ق.طاااي ق

 أساليب التقييمل-4

لإت حبنلطا بلل  قل(يةاقل11)ليةابةولح  ةل  بل(11)بحثليضةىلل-1 ولإت حبنل(يةاق11)و

ليةاقل111ولإا بالل(يةاق01)نلب للطا ىمل

 :والمراجعأهم الكتب  -5لل
 لدراسىالكتاب ا 5.1

لأح الابيللح اير.لي:لإااطي/لتحب ىطةل للأيبلضييبنقلتصىلطاااي قل

 (:مكتبة الجامعة)كتب مقترحة  -5.2
EL-MAHDY C., Mummies, Myth, and Magic in Ancient Egypt, Thames and Hudson, 1980. Call. 

No. 393.30932 E.M 

GAHLIN L., The Myths and Mythology of Ancient Egypt: A Comprehensive Guide to the Mysteries 

of Creation, Life and Death, American university in Cairo, 2003. Call. No. 291.130932 G.M 

HORNUNG E., The Ancient Egyptian Books of the Afterlife, Cornell University, 1999. Call. No.  

299.31 H A. 

LURKER M., The Gods and Symbols of Ancient Egypt: An Illustrated Dictionary, Thames and 

Hudson, 1980. Call. No. 299.3100321 L G 

MERTZ B., Temples, Tombs and Hieroglyphs: a Popular History of Ancient Egypt, 

Brockhampton, 1999. Call. No. 932 MT. 
 

 أحمد عادل حمدين/ د مدرس المقرر

 أحمد عادل حمدين/ د منسق المقرر

 منى طه حسين/ د.م.أ رئيس القسم

 0/9/3104 :التاريخ

  
 
 
 
 

 (1) القديمة المصرية اللغة



   

 كلية السياحة و الفنادق       

 إرشاد سياحىقسم          

 أكتوبر 6جامعة   مركز ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 تعريــف الطالــــب بالمقـــــــرر

.......................................................................................................................................... 
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 GM 303 :كود المقرر                          (1) القديمة المصرية اللغة:   اسم المقرر 

 ةساع 2: الفصل الدراسى الثانى                عدد الساعات -ىالثان: المستوى/ الفرقة 

 االهداف العامة للمقرر -1

يصالطالباقلطا  بةفلطأل ب عقلا   ملطا غقلطا صىيقلطاااي قلضيحايلت ىيطتلبلتالتىا قلب ضل

 .طا اةي بةلا  عبًل

 
 نتائج التعليم المستهدفة -2

لطاحىضفلضنلالبولض  ي ىاملت ىيطةلطا غقلطا صىيقلضتصل حبتلب وللي اةبلا للكع عقلقىط  

ي م لطا لبملطا   البلبل يلولضليل التبلية هلترلطا غقلطا صىيقلطاااي قل للطا  طقالطآلثىيقض

 .طوعبةلطا ت للطا حاي
 المحتوى العلمى-3

طا التفبةلطا صف يىيقلولضلطألبمايفقلطالعىضل ع عفق: من أهم الموضوعات التةى يتناولهةا الطالةب

طا  ب ىلطااخصفعقلولضلطام  قلطا   عقولضل(طا   األضطاخ ى)لطام  قلطا  عقلولضلطاص تعقلضطا التبة

ل.ولببو ب قلإاللتاةي بةلا للك ل ذيلطا    ابةضطا    اه
ل

 أساليب التقييمل-4

ولإت حبنل(يةاقل11)ولإت حبنلطا بلل  قل(يةاقل11)لح  ةل  بلول(ليةاقل11)بحثليضةىل

ل.يةاقل111ا باللولإ(يةاقل01)نلب للطا ىمل

للل

 :والمراجعأهم  -5

1) Gardiner. A.H. ,Egyptians Grammar . Being an Introduction to the study of Hieroglyphs, (Oxford, 
1974). 
2) Bunson, M., A Dictionary of ancient Egypt (Oxford, 1992). Call No. 932 BD 

  .م0228قديمة،القاهر ، عبد الحليم نور الدين ، اللغة المصرية ال/ د

 الكتب الدراسية

-3114ولطا بملطامبت لل(ل بابةلت   ا ل-لنلطا بطا ا  ىل)ول(1)طا غقلطا صىيقلطاااي قلتح الا اطاح عالنع للول./لي -3

 .للم3111

 تح النع ل/لي مدرس المقرر

 تح النع ل/لي منسق المقرر

لت للعهلحاعر./لي.م.أ رئيس القسم

لم1/11/3114 :التاريخ
  

 
 
 
 
 

 (Course contract)تعريف الطالب بالمقرر الدراسي 



   

 كلية السياحة و الفنادق       

 إرشاد سياحىقسم          

 أكتوبر 6جامعة   مركز ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 تعريــف الطالــــب بالمقـــــــرر

.......................................................................................................................................... 
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ل(1)مصر القديم تاريخ  اسم المقرر

لGM 304 :الكود

ل3 :الساعات المعتمدة

ل باقلإ   اعقل3 :المحاضرة

ل3 :ساعات اإلرشاد األكاديمي

ل21 : المجموع

لالي اا :المتطلب السابق

 
 :مقرراألهداف العامة للالمحتوي العلمي و 

تعري  الطالب باهم األحداث و اهم الملوك و أعمالهم  بداية من عصر األسرات 
درا أن يشرح ما تم و يكون الطالب فى نهائى الفصل قا. حتى الدولة الوسطى

 .دراستة باللغة اإلنجليزية 
 

 :التقييم وتوزيع الدرجات

ا ص لطااةط ينلبيقلطلا اععملتايلقاة لطالباقلا يلطيط لطا   لبحثليضةيلل1.1 ل11% 

ا اععملتايلقاة لطالباقلا يلطا   عىلضللت بقابةلل3.1

لنىحلضالقلنظىيل

ل%11 ك لضحا 

طأل   علطااببالترللا اععملتايلتحصع لطا بي لطا   عقلطت حبنلطا بلل  قل2.1

 باطيهلطا  ىم

ل11%

ص طت حبنلنلبيقلطا لا اععملتحاعالطا اىةلاأل اط هلطت حبنلنلبيقلطا ص لللل4.1 ل01% 

 100% طا باي

ل
 
 
 

 منى محمد طه حسين. د.م.أ:  مدرس المقرر

 منى محمد طه حسين. د.م.أ: منسق المقرر

 منى محمد طه حسين. د.م.أ: رئيس القسم

 2112-12-22: التاريخ
 

 
 
 
 
 



   

 كلية السياحة و الفنادق       

 إرشاد سياحىقسم          

 أكتوبر 6جامعة   مركز ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 تعريــف الطالــــب بالمقـــــــرر

.......................................................................................................................................... 
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 (1) آثار مصر الفرعونية

 GM 305 :لمقرركود ا                        ( 1) آثار مصر الفرعونية:   اسم المقرر 

 ساعات 3: الفصل الدراسى الثانى                عدد الساعات -الثانى: المستوى/ الفرقة 

 االهداف العامة للمقرر -1
وللطاااي قلطا خ بة لترلاصىلتبلق  لطا ىطةلح للنلبيقلطااضاقلطالباقلطا  بةفلطآلثبةليصا

لل.ح بظلا علبلا  أةيمضي ع لطالباقلطآلثبةلطا صىيقلطاااي قلضي  حلأ  عقلطا

 نتائج التعليم المستهدفة -2
يىبطلبعرلتبةيملضآثبةلضلح بة لتصىلضطاح بةطةل، و.يذكر التاريخ واالثار المصرية القديمة

ل.يل الطاا طنعرلضطا اىي بةلطا    اقلب مبللطااعبحقلولضلطألخىى

 ل
 المحتوى العلمى-3

ول(تلف ةلب فب لطا ا فىي) بةطةلتبلق  لطا بةيملآثبةلح:  من أهم الموضوعات التى يتناولها الطالب

آثبةلطااضافقلولضلطأل ى لطاخبتاقلضطاابي قولآثبةللأ ى لب ب لطأل ىطملولطثبةل   ىضول(يضاهلقاي ق)لآثبةل ابة 

ل.(13ل-11طأل ىطةل)طا  للل
ل

 أساليب التقييمل-4

ولإت حبنل(يةاقل11)ولإت حبنلطا بلل  قل(يةاقل11)لح  ةل  بلول(ليةاقل11)بحثليضةىل

ل.يةاقل111ولإا بالل(يةاقل01)نلب للطا ىمل

للل

 :والمراجعأهم  -5

4- Arnold, D., The Monuments of Egypt : An a-z companion to ancient Egyptian architecture (Cairo, 2009). 

Call.No. 932 AM. 

5- Lehner, M., The complete Pyramids (Cairo, 2008. Call No. 932 

 .223ولك يلعلأ3112ح عملن ةلطاايرولأثبةلضح بة لتصىلطاااي قولطااب ى ولا الطا -0

 

 الكتب الدراسية

3- Dr. Mohamed Shimy, Monuments of Pharaonic Egypt (1) - Credit Hours, Cairo, 2011. 

 تح النع ل/لي مدرس المقرر

 تح النع ل/لي منسق المقرر

لت للعهلحاعر./لي.م.أ رئيس القسم

لم11/11/3114 :خالتاري
  

 
 
 
 
 
 
 



   

 كلية السياحة و الفنادق       

 إرشاد سياحىقسم          

 أكتوبر 6جامعة   مركز ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 تعريــف الطالــــب بالمقـــــــرر

.......................................................................................................................................... 
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 (Course contract)تعريف الطالب بالمقرر الدراسي 
ل(0)تطبيقى إرشاد  اسم المقرر

 GM306 :الكود

ل3 :الساعات المعتمدة

لا  ي :المحاضرة

ل3 :الدروس العملية

لا  ي :تمارين

ل3 :ساعات اإلرشاد األكاديمي

ل21 : المجموع

ل- :المتطلب السابق

 
 :األهداف العامة للمقررالعلمي و  المحتوي

قطعة يمثلون  02أل  قطعة أثرية ينتقى منها للترم األول عدد  182يضم المتح  المصرى عدد 
 عصر ما قبل األسرات حتى نهاية الدولة الوسطى ويكون الطالب في نهاية الترم قادرا على

 المختلفة لهذه الفتر  الزمنية معتذكر مدارس الفن  التعر  على القطع األثرية التى تم دراستها و
 .تعلم طريقة الشرح وفن اإللقاء داخل المتح  

 
 :التقييم وتوزيع الدرجات

توزيع  التوقيت الهدف أساليب التقييم 
 الدرجات

ل11 ط   اعبلتاععملط  ع ببلطالباقلبحثليضةيلل1.1

ل11 ط   اعبلتاععملط  ع ببلطالباقلت بقابةلل3.1

ل11 طا   علطااببالتحايالتا  ىل قطت حبنلطا بلل ل2.1

11طا   عللتحايالتا  ىلطت حبنلنلبيقلطا ص لللل4.1 ل01 

 111 طا باي

 
 
 

 منى محمد طه حسين. د.م.أ:  مدرس المقرر

 منى محمد طه حسين. د.م.أ: منسق المقرر

 منى محمد طه حسين. د.م.أ: رئيس القسم

 2113-12-22: التاريخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 كلية السياحة و الفنادق       

 إرشاد سياحىقسم          

 أكتوبر 6جامعة   مركز ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 تعريــف الطالــــب بالمقـــــــرر

.......................................................................................................................................... 
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 (Course contract)ب بالمقرر الدراسي تعريف الطال
لطاااي قلطا صىيقلطا   ن اسم المقرر

ل   GE401 :الكود

ل2 :الساعات المعتمدة

ل باقلإ   اعقل2 :المحاضرة

ل3 :ساعات اإلرشاد األكاديمي

ل41 : المجموع

لالي اا :المتطلب السابق

 
 :األهداف العامة للمقررالمحتوي العلمي و 

 الفنون المصرية القديمةبالى تعري  طالب السياحة والفنادق بصفة عامة يهد  المقرر  

 :ويكون الطالب بنهاية هذا المقرر قادرا على

طا  بعال)طاااة لا للتا يالطا    لطااعبحللطا صىىلو األساليب الفنيةالمعرفة ب هم الفترات 

يةط  هل يلتمبللا  هللتبلتملت ظعاضلتصىلطاااي قلضل   نارلعىيالت ى  هلب بةيمل(لطألثىيق

 ..طااعبحل
 :التقييم وتوزيع الدرجات

توزيع  التوقيت الهدف أساليب التقييم 
 الدرجات

ا اععملتايلقاة لطالباقلا يللبحثليضةيلل1.1

لطيط لطا   

نلبيقلطا ص ل

 طااةط ي

ل11%

ا اععملتايلقاة لطالباقلا يللت بقابةلل3.1

لطا   عىلضلنىحلضالقلنظىيل

ل%11 ك لضحا 

ا اععملتايلتحصع لطا بي للطت حبنلطا بلل  قل2.1

لطا   عق

طأل   علطااببال

 ترلباطيهلطا  ىم

ل11%

طت حبنلنلبيقللا اععملتحاعالطا اىةلاأل اط هلطت حبنلنلبيقلطا ص لللل4.1

 طا ص 

ل01%

 100   100% طا باي

 

 منى محمد طه حسين. د.م.أ:  مدرس المقرر

 ه حسينمنى محمد ط. د.م.أ: منسق المقرر

 منى محمد طه حسين. د.م.أ: رئيس القسم

 2113-12-22: التاريخ
 

 



   

 كلية السياحة و الفنادق       

 إرشاد سياحىقسم          

 أكتوبر 6جامعة   مركز ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 تعريــف الطالــــب بالمقـــــــرر

.......................................................................................................................................... 
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 أساليب اإلرشاد السياحى

 GM 404 :كود المقرر                             أ باعقلطوةنبيلطااعبحل:   اسم المقرر 

 ةساع 2: الفصل الدراسى الثانى                عدد الساعات -الثانى: المستوى/ الفرقة 

 االهداف العامة للمقرر -1

ب  المختلفة يهد  المقرر إلى أن يكون الطالب قادراً على أن يلم بمبادئ اإلرشاد السياحى وأسالي

 .لتنفيذ دور هام فى صناعة السياحة وإكساب  مهارات خاصة

 نتائج التعليم المستهدفة -2
يل للتمبللا  هلوضلي ىاملي ايلعىالاايا لا اىحل للتمبللا  هلولضي  قلتابةيىلا  عقلت عا

 ل.أ ملطا صل حبةلطا ا خاتقل للتمبللطوةنبيلطااعبحلللببا غ عرلطا ىبعقلضطونم ع يق
 المحتوى العلمى-3

ت ىيالطوةنبيلطااعبحلولت ىيفالطا ىنفالطاافعبحلولل:ترلأ ملطا    ابةلطا للي  بضالبلطالباق

طاااي فقولطوةنفبيلطاافعبحلل فللاصفىلتبةيملطوةنبيلطااعبحلولطوةنبيلطااعبحلل للطاح فبةطةل

طا لفبةطةلطااعبييفقلا  ىنفالطاافعبحللولط  عفقليضةلطا ىنفالطاافعبحللضتفأثعىيل فلل.لطاىحبافقلطاع نفبن

طاحىكقلطااعبحعقولطن طعلطا ىنفايرلطاافعبحععرلولضطا صفل حبةلطونم ع يفقلطا اف خاتقل فللتمفبلل

ولطا   عففقلطاذطتعففقلا لففبةطةلطا ىنففالنظففملتأ عفف لضتففاةيقلطا ىنففايرلطااففعبحععر.لطوةنففبيلطااففعبحل

ل.طااعبحلولطأليضطةلطألخىىلا  ىنالطااعبحلولأخالقعبةلتل قلطوةنبيلطااعبحل

ل

 أساليب التقييمل-4

ولإت حبنل(يةاقل11)ولإت حبنلطا بلل  قل(يةاقل11)لح  ةل  بلول(ليةاقل11)بحثليضةىل

ل.يةاقل111ولإا بالل(يةاقل01)نلب للطا ىمل

للل

 :جعوالمراأهم  -5

 .م3112(ليطةلز ىطن)لابنلبى بنلا يسولطااااقلضطوةنبيلطااعبحللا ملض رولا بنل .1

 .م3113(لتؤ اقلطا ةطا)ت  للعهلطاح ةىولطوةنبيلطااعبحلولا بنل .3

 .م1222(ليطةلضط  )خباالتابب قول رلطااااقلطااعبحعقولا بنل .2
 

 الكتب الدراسية

 اي االك ببلالذطلطا اىة

 النع لتح /لي مدرس المقرر

 تح النع ل/لي منسق المقرر

لت للعهلحاعر./لي.م.أ رئيس القسم

لم11/11/3112 :التاريخ
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 تاريخ العرب فى القرن العشرين
 GE 304 :كود المقرر       تاريخ العرب فى القرن العشرين:   اسم المقرر 

معتمدة  ساعات 3: عدد الساعاتالفصل الدراسى األول         )الثالث : المستوى 
 أسبوعيا

 االهداف العامة للمقرر -1
يص  تاريخ العرب  واألسباب التى أدت إلى إستيالء الغرب على المنطقة العربيةة واالحةداث 

التاريخيةةة للعةةرب وبالتحديةةد التحةةول الكبيةةر فةةى المنطقةةة العربيةةة وينةةاقش االحةةداث التاريخيةةة 

 .ويحللها

 نتائج التعليم المستهدفة -2

االسباب التى ادت الى السيطر  الغربيةة علةى  يشرح، حداث التاريخية للعرب فى القرن العشرينيحدد األ

االسةباب الحقيقيةة  و يوضة ولفةى القةرن العشةريناألحداث التاريخيةة للعةرب يقارن بين ، و  بالد العرب

ل.النهيار منظومة الوحد  العربية
 ل

 المحتوى العلمى-3
اعاظفقلطا ىبعفقلول31لك بحلطا فىبلاال ف االللباطيفقلال:الطالب من أهم الموضوعات التى يتناولها

طاصففىطعلطا ىبففللولطاحىكففقلطا ع عففقلطا صففىيقلب ففالطاحففىبلطاضاففلول ففللطااففبملضطا ففىطالضتصففى

حىكبةلطا  االللا  اطنلولقعبملطا    قلطاا  ييقلباعبي لا الطا  ي ول1222طا ىط ع للح للنصىل

 فف االللطاافف يطنلولظلف ةل ففاطملحافعرلضطنلعففبةلطا فىطاولط ف االلليضللطاخ ففع ولطا غفىبلطا ىبففل

ل.ط  االللاع  تللضت ةي بنعبول1214

ل

 أساليب التقييمل-4

لإت حبنلطا بلل  قل(يةاقل11)ليةابةولح  ةل  بل(11)بحثليضةىلل-1 ول(يةاق11)و

ليةاقل111ا باللإول(يةاق01)إت حبنلنلب للطا ىمل

للل
 :والمراجعأهم  -5

 

بحث فى تغير االحوال : ع العربى فى القرن العشرينالمجتم: حليم بركات -1
 .ح م 4244.919.909. والعالقات، كود

 الكتب الدراسية 

 .3112ا الطاابيةلنل  شولق بيبلطا م  الطا ىبللضطاا بيبلطا  ب ى ول.لي.أ

 عبد القادر نهنوش/ د مدرس المقرر

 عبد القادر نهنوش/ د منسق المقرر

 ه حسينمنى ط/ د.م.أ رئيس القسم

 01/01/3102 :التاريخ
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 (2) القديمة المصرية اللغة

 GM 309 :كود المقرر                        (2) القديمة المصرية اللغة:   اسم المقرر 

 ةساع 2: عدد الساعات                 ول األالفصل الدراسى  -لثالثا: المستوى/ الفرقة 

 االهداف العامة للمقرر -1

 .ق طاالطا غقلطا صىيقلطاااي قلضي ع لبعرلب ضلطا ص ولطا ام قلا للطا اببىلأضلطا  بباليحاي
 
 نتائج التعليم المستهدفة -2

لكبت قليحاي ل للا   لطاااي ق لضطا صل حبةلطا غ يق لطا صىيق لض ت ظعالت ىيطةلطا غق يح  لو

لطا بةيخل لطاثى لترلخالل لب ىا  ه للطا صلضيا م لببألو لطآلثىيق لأةط ه لضلياقياام لطا لبملو ي م 

 .طا   البلبل يلطوعبةلطا ت للطا حاي

 المحتوى العلمى-3

طا ففب قلضإ فف خاطتبتلبلولضطا  ففبيىلولضطام فف لذطةل:لتففرلأ ففملطا   فف ابةلطا ففللي  بضالففبلطالباففق

وللطاخ ىلطاظى للولضطام  لطا لل علفبلطاخ فىلإ فملض ف عىلولضطا ف ب ىلطا ف بييهلضط ف ب لطانفبةي

ملا  أكعففالضا   معفف لولطاصفف بةلضطا  ععفف لولببو ففب قلإاففللتففاةي بةلا ففللكفف ل ففذيلضطا  ففللولتاففاي

ل.طا    ابة

 أساليب التقييمل-4

ولإت حبنل(يةاقل11)ولإت حبنلطا بلل  قل(يةاقل11)لح  ةل  بلول(ليةاقل11)بحثليضةىل

ل.يةاقل111ولإا بالل(يةاقل01)نلب للطا ىمل

للل

 :والمراجعأهم  -5

3) Ardagh, Philip., The hieroglyphs handbook : teach yourself ancient Egyptian , 1999, Faber and Faber, 

493.1 AH 

4) Collier (M) How to Read Egyptian Hieroglyphs, (London, 1998|) Call No. 493,1370. 

5) Gardiner. A.H. ,Egyptians Grammar . Being an Introduction to the study of Hieroglyphs, (Oxford, 1974). 

6) Mertz, B., Temples, Tombs and Hieroglyphs: a popular history of ancient Egypt (Brockhampton Press- 

1999). Call No. 932 MT. 

ل411.221ولك يلأمل3112أنل نلذكىىولت  بحلطا غقلطا صىيقلطاااي قول .1

  .م3112ا الطاح عملن ةلطاايرلولطا غقلطا صىيقلطاااي قوطااب ى ول/ليل .3
 .1221 بتحلتابةلنبةضزولأ  لطألا بظلطا بتقلترلطا غقلطا صىيقلطاااي قولطا م سلطألا للاألثبةو .2

 223وك يلعلللل3111ضااعاتلمولا للأح الطااىياولاابنلطا صىيعرلطاااتب ل

 الكتب الدراسية

 .للم3111-3114ولطا بملطامبت لل(ل بابةلت   ا ل-لاثطا بطا ا  ىل)ول(3)طا غقلطا صىيقلطاااي قلتح الا اطاح عالنع للول./لي -4

 محمد شيمى/ د مدرس المقرر

 محمد شيمى/ د منسق المقرر

 منى طه حسين./ د.م.أ رئيس القسم

 م11/11/2113 :التاريخ
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 (2) آثار مصر الفرعونية

 GM 311 :كود المقرر                                    آثار مصر الفرعونية:   اسم المقرر 

 ساعات 3: عدد الساعات                األولالفصل الدراسى  -الثالث: المستوى/ الفرقة 

 االهداف العامة للمقرر -1

لطا خ  لوليصالطالباقلطآلثبة لطاحاي ق لطااضاق لاصى لطا  لللإاللنلبيق لطااضاق لترلاصى بة 

ل.لضي ع لطالباقلطآلثبةلطا صىيقلطاااي قلضي  حلأ  عقلطاح بظلا علبلا  أةيم

 نتائج التعليم المستهدفة -2

ببا غقلطألا  عقلطا للتخصصل علبلولضيىبطللولضيصالطألثىللي ايلطألثبةلطا ىا نعقل يلتصى

ح بةيقلولضيااملأةط هلطآلثىيقلببألياقلولضيمعالطا حا لببا غبةلطألا  عقلطاثبةلببا    ابةلطا

ل.طا خ   قلولضي   ملذطتعب

 المحتوى العلمى-3

ت  الأبعاض لولضت  الطا ىن لولضت  الطألقصىلولت  ال:لترلأ ملطا    ابةلطا للي  بضالبلطالباق

ل.طاايىلطا حىىلولضت  الطاىتاع ملولضت  التاي قل بب 

 يب التقييمأسالل-4

ولإت حبنل(يةاقل11)ولإت حبنلطا بلل  قل(يةاقل11)لح  ةل  بلول(ليةاقل11)بحثليضةىل

 .يةاقل111ولإا بالل(يةاقل01)نلب للطا ىمل

 :والمراجعأهم  -5

7- Arnold, D., The Monuments of Egypt : An a-z companion to ancient Egyptian architecture (Cairo, 2009). Call.No. 932 

AM. 

8- Bunson, M., A Dictionary of ancient Egypt (Oxford, 1992). Call No. 932 BD 
9- Hawass, Z.,  The Pyramids : the mystery, culture, and science of Egypt's great monuments (Cairo, 2002). Call No. 932 

HP 

10-  Lehner, M., The complete Pyramids , Cairo, 2008. Call No. 932 

11-  Mertz, B., Temples, Tombs and Hieroglyphs: a popular history of ancient Egypt (Brockhampton Press- 1999). Call 

 No. 932 MT 

12-  O'Connor, D., Abydos: Egypt's First Pharaohs and the Cult of Osiris (London, 2009). Call No. 932 OA 

13-  Raaflaub,Kurt A., War and peace in the ancient world, 2007, Blackwell Pub., 303.660901 R W 
14-  Reeves, N., The complete Valley of the Kings: tombs and treasures of Egypt’s greatest Pharaohs(London, 1965). Call 

No. 932 RC 
15-  Rosellini, Ippolito, 1800-1843., The monuments of Egypt and Nubia, American university in Cairo press, 2003, 932.01 

RM. 
16-  Siliotti, Alberto, Egypt : temples, men and gods, the American university in Cairo press , 2000. 932 SE. 
17-  Wilkinson, Richard H., The Complete temples of ancient Egypt, 2000, Thames and Hudson, 922.31 WC 
18-  Ingpen, Robert R., The encyclopedia of mysterious places : the life and legends of ancient sites around the world , 1990, 

Viking Studio Books, 930 I E 
19- Redford,Donald B., The Oxford encyclopedia of ancient Egypt, 2001, Oxford University Press, 962.03 R 

 الكتب الدراسية

5- Dr. Mohamed Shimy, Monuments of Pharaonic Egypt (2) - Credit Hours, Cairo, 2015. 

 محمد شيمى/ د مدرس المقرر

 محمد شيمى/ د منسق المقرر

 منى طه حسين./ د.م.أ رئيس القسم
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 م1/11/2112 :التاريخ

 

 (Course contract)تعريف الطالب بالمقرر الدراسي 
ل(3)تطبيقى إرشاد  مقرراسم ال
 GM312 :الكود

ل3 :الساعات المعتمدة

لا  ي :المحاضرة

ل3 :الدروس العملية

لا  ي :تمارين

ل3 :ساعات اإلرشاد األكاديمي

ل21 : المجموع

لGM306 :المتطلب السابق

 
 :األهداف العامة للمقررالمحتوي العلمي و 

 ود  بالمتاح  والمناطق االثريةت هيل ورفع قدر  الطالب على شرح االثار الموج
 .والنصوص القديمة على االثار وذلك باستخدام اللغة االجنبية

 
 :توقيتات التقييم وتوزيع الدرجات

توزيع  التوقيت الهدف أساليب التقييم 
 الدرجات

ل11 ط   اعبلتاععملط  ع ببلطالباقلبحثليضةيلل1.1

ل11 ط   اعبلتاععملط  ع ببلطالباقلت بقابةلل3.1

ل11 طا   علطااببالتحايالتا  ىلطت حبنلطا بلل  قل2.1

11طا   عللتحايالتا  ىلطت حبنلنلبيقلطا ص لللل4.1 ل01 

 111 طا باي
 

 

 أحمد حمدين./ د:  مدرس المقرر

 أحمد حمدين./ د :منسق المقرر

 منى محمد طه حسين. د.م.أ: رئيس القسم

 2113-12-22: التاريخ
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 احففن المت
 GE 402 :كود المقرر    فن المتاحف                    :   اسم المقرر 

 معتمدة أسبوعيا ساعات 3: عدد الساعات الفصل الدراسى االول   -االول: المستوى 

 االهداف العامة للمقرر -1
يتعر  الطالب علةى  نشة   المتحة  و اهميتةة التاريخيةة و أنةواا المتةاح  و المتةاح  الوطنيةة 

وطريقةةة التحةةدث أمةةام االثةةر  العالميةةة و أهةةم المعروضةةات و كيفيةةة عةةرض احثةةار بةةالمتح و

 .والحقب الزمنية لها

 نتائج التعليم المستهدفة -2

ي لملتفبةيملطآلثفبةلا فللو  يذكىلناأ لا ملطا  بحالضلتل ة لا للطا ص ةلضط  عقلطا  حا

لو  ةليطخفف لطا  حففاي  ففقلاففرلطا  ففبحالضلأن طالففبلضلكع عففقلاففىضلآثففب و تففىلطا صفف ة
يم الت   تبةلارل-ياىحلطآلثبةلطا  ىض قليطخ لطا  حالضل-ي  ط  لببا غبةلطألا  عقلض

 طا  بحالضلأت بنلبلضلطا  ىض بةلبلبلضلي ارلطيطة لضق هليطخ لطا  حا
 ل

 المحتوى العلمى-3

نفىحللضطن طالفبول  ىيفالب  فملطا  فبحالضنافأتلبطا:  من أهم الموضوعات التى يتناولها الطالب

طا  حالطا صىىلضت ىض بتهلضطا  حالطاع نبنللطاىضتبنللببا   اةيقلضطا  حالطاا للل

ل.ضطا  حالطا التللببا ب قلطاللطا  ى قلطاثبةلطا  ىض قلببا  بحالطا با عق

ل

 أساليب التقييمل-4

ولإت حبنل(يةاق11)ولإت حبنلطا بلل  قل(يةاقل11)يةابةولت بقابةل(11)بحثليضةىلل-1

ل.يةاقل111ا باللإول(يةاق01)طا ىملنلب لل

ل

 :والمراجعأهم  -5لل

 

 .أجل212.لك ي.لأي رلن عهل  الهللاولا باعبةلا بة لطا  بحالطا صىيق .1

ل232.0ألمل.لك يل3ضلج1أح الأي رلخ   لولطا    اقلطا   بةيقلطا  بحالجل .3

ل232.0حلمل.لك ي.لا بة لض رلضإيطة ل:لحاعرلإبىط عملطا لبةولطا  بحا .2

 -102.لململ.لك ي.لتبةيملولأثبةولح بيبة:لب لطا   حلل عمولت بحالتصىيقلضابا عقتح الأ .4

ل21.4.لابيللطاا  لولةضط الطا رلطا التلوليطةلطا  قوك ي .1

 

 عبد القادر نهنوش/ د مدرس المقرر

 عبد القادر نهنوش/ د منسق المقرر

 منى طه حسين/ د.م.أ رئيس القسم

 01/01/3102 :التاريخ
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 (1) االسالمية مصر اثار

 GM 402 :كود المقرر                        (  1)اثار مصر االسالمية : اسم المقرر 
   ساعة معتمدة 2: عدد الساعات        الفصل الدراسى األول    -  الثالث :المستوى/ الفرقة 

 االهداف العامة للمقرر -1

ولضيصالضي ع لأ ملطآلثبةلطو التعقل لل التلل للطا صىلطوةلطالباقلق طاالا ملطآلثبيحايل

ل.تصىلت ذلطا  حلطو التللضح للنلبيقلطا صىلطا بع ل

 نتائج التعليم المستهدفة -2

، ويميز طرزها المعمارية و تطورها ، ويقارن بين ( العمار  الدينية)يذكراهم االثاراإلسالمية 

 .تيااالثار فى كل عصر من العصور االسالمية ، ويتعلم ذا

 المحتوى العلمى-3

تااتقلارلا ملطآلثبةلبصف قلابتفقلضطآلثفبةلطو فالتعقل:لترلأ ملطا    ابةلطا للي  بضالبلطالباق

ا ط فملتصفىلطو فالتعقلل-طآلثفبةلطو فالتعقلطا بب فقلل-لطو فالتعقلطا  ا افقطآلثفبةلل-لبص قلخب فق

افبتالطح فالل-تاعفب لطا عف لل–ابتالا ىضلبفرلطا فبولل-(لطااب ى ل-طاالب الل-طا ا ىل-طا البعل)

ل-لطامفبتالطاز فىل-ب طببةلطاافب ى لطا بقعفقلتفرلطا صفىلطا فبع للل-تالالآللع بع بلل–برلع ا نل

ل.تامالطاصباحلعال ال-طامبتالطألق ىلل-بأتىلهللاللابتالطاحبكم

 أساليب التقييم -2

ولإت حبنل(يةاقل11)ولإت حبنلطا بلل  قل(يةاقل11)لح  ةل  بلول(ليةاقل11)بحثليضةىل

ل.يةاقل111ولإا بالل(يةاقل01)نلب للطا ىمل

 :المراجعأهم  -5

 .956لولألم3112طا انلضطألثبةلطأل التعقلوليطةلطا    لا  اىلضطا  زيالوللو أح الأةنعالطاخبااى .1

ولت   قلل3112ول(خ اقلأا ط )ضطاا لعقلببااب ى للأع سلطا  بة لطو التعقل.اب ملتح الةزا .3

 .720.62لوعلألتاب ال

ملول1240ملإالل041/ل ـلل1201 ـلإالل  قلل31ضزطة لطألضقبفلولتاباالتصىلترل  قل .2

 .23031203مولك يلضلمل3111طااب ى لول
ولل تم  اقلبح  لتلاط لإاللأح الا الطاىطزالأح ا:لعبةالت ص ةلوليةط بةل للطا بةيملضطآلثبةلطو التعقل .4

  .953ولعليل3111طا  زيالولتصىلطا ىبعقلا  اىلض

تح الأح الا الطا لعالوللأبىزلطا  باملطألثىيقلضطااعبحعقلطو التعقلضطا اعحعقل للتصىل.ي .1

 .م3111يطةلطا  ب لببو   اةيقلولضطا باملول
6. Hillenbrand,  Robert.,ل Islamic art and architecture , Thames& Hudson , 1999, 

709.17671 R.I. 

 

 

 محمد احمد عبد اللطيف./ د.م .أ رمدرس المقر
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 محمد احمد عبد اللطيف./ د.م .أ منسق المقرر

 منى محمد طه حسين. د.م.أ رئيس القسم

 (Course contract)تعريف الطالب بالمقرر الدراسي 
لالرومانية اليونانية مصر تاريخ اسم المقرر

 GM 405 :الكود

ل3 :الساعات المعتمدة

ل  اعق باقلإ ل3 :المحاضرة

ل :الدروس العملية

ل :تمارين

ل3 :ساعات اإلرشاد األكاديمي

ل21 : المجموع

لالي اا :المتطلب السابق

 
 :األهداف العامة للمقررالمحتوي العلمي و 

يهد  مقرر التاريخ اليونانى والرومانى الى تعري  الطالب بالحضار  اإلغريقية  
ويكون . ر األكبر إليها حتى الفت  العربى لمصروالرومانية في مصر وذلك منذ دخول اإلسكند

 :الطالب بنهاية هذا المقرر قادرا على
التعر  على أهم خصائص الفن الهيلينى و. شرح تاريخ اليونان والرومان في مصر

ل.القدر  على عقد مقارنة بين طبيعة حكم اليونان والرومان في مصرووالهلينيستى 

 :التقييم وتوزيع الدرجات

التقييم أساليب  توزيع  التوقيت الهدف 
 الدرجات

ا اععملتايلقاة لطالباقلا يللبحثليضةيلل1.1

لطيط لطا   

نلبيقلطا ص ل

 طااةط ي

ل11%

ا اععملتايلقاة لطالباقلا يللت بقابةلل3.1

لطا   عىلضلنىحلضالقلنظىيل

ل%11 ك لضحا 

ا اععملتايلتحصع لطا بي للطت حبنلطا بلل  قل2.1

لطا   عق

اببالطأل   علطا

 ترلباطيهلطا  ىم

ل11%

طت حبنلنلبيقللا اععملتحاعالطا اىةلاأل اط هلطت حبنلنلبيقلطا ص لللل4.1

 طا ص 

ل01%

 100% طا باي

 

 ميرفت ماهر. د:  مدرس المقرر

 ميرفت ماهر. د:منسق المقرر

 منى محمد طه حسين. د.م.أ: رئيس القسم
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 2113-12-22: التاريخ
 

 

 (Course contract)لدراسي تعريف الطالب بالمقرر ا
ل(2)القديم تاريخ مصر  اسم المقرر

لGM 310 :الكود

ل3 :الساعات المعتمدة

ل باقلإ   اعقل3 :المحاضرة

ل3 :ساعات اإلرشاد األكاديمي

ل21 : المجموع

 GM 310 :المتطلب السابق

 
 :األهداف العامة للمقررالمحتوي العلمي و 

صرالدولة الحديثة  حتى نهاية العصرالمتاخر و تعري  الطالب بتاريخ مصر من  ع
و يكون الطالب فى نهائى الفصل . اإللمام بجميع مناحى الحيا  لتلك الفتر  الذمنية

 . درا أن يشرح ما تم دراستة باللغة اإلنجليزيةقا

 :التقييم وتوزيع الدرجات

توزيع  التوقيت الهدف أساليب التقييم 
 الدرجات

تايلقاة لطالباقلا يللا اععملبحثليضةيلل1.1

لطيط لطا   

نلبيقلطا ص ل

 طااةط ي

ل11%

ا اععملتايلقاة لطالباقلا يللت بقابةلل3.1

لطا   عىلضلنىحلضالقلنظىيل

ل%11 ك لضحا 

ا اععملتايلتحصع لطا بي للطت حبنلطا بلل  قل2.1

لطا   عق

طأل   علطااببال

 ترلباطيهلطا  ىم

ل11%

طت حبنلنلبيقللتحاعالطا اىةلاأل اط هلا اععملطت حبنلنلبيقلطا ص لللل4.1

 طا ص 

ل01%

 100   100% طا باي
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 منى محمد طه حسين. د.م.أ:  مدرس المقرر

 منى محمد طه حسين. د.م.أ: منسق المقرر

 منى محمد طه حسين. د.م.أ: رئيس القسم

 2113-12-22: التاريخ
 

 
 

 (3)اللغة المصرية القديمة : اسم المقرر

 GM 401 :كود المقرر                  ل(2)لطاااي قلطا صىيقلطا غق  :اسم المقرر 

 ق بال2 :عدد الساعات         طا ص لطااةط للطا بنل/للاثطا ب   :المستوى/ الفرقة 

 االهداف العامة للمقرر -1

اىحلطا ص ولطا صىيقلطاااي قليضل ىاميلطا اىةليص حلطالباقلقبيةطًلا للأنلإن لب ب

ل.اعبحعقا  م  ابةلطا

 نتائج التعليم المستهدفة -2

يىبطلبعرلتبلية هلترلا ف لضإ فلالحبةلضبفعرلتفبليفىطيلا فللافاةطنلل.نصلقصقل   حلي اىل

ي   ملبا  كعبةلطا ل قل فللل.يا يلطأل  طجلطااعبحعقلترلخالللطوا  بيلا للطا  س.لطا  ببالضطا اببى

ل .ا  ه

 المحتوى العلمى-3

 .لحقىط  لضتىا قلنصل    :ها الطالبمن أهم الموضوعات التى يتناول
 أساليب التقييمل-4

ولإت حبنل(يةاقل11)ولإت حبنلطا بلل  قل(يةاقل11)لح  ةل  بلول(ليةاقل11)بحثليضةىل

 .يةاقل111ولإا بالل(يةاقل01)نلب للطا ىمل

 المراجعأهم  -5
7) Collier (M) How to Read Egyptian Hieroglyphs, (London, 1998|) Call 

No. 493,1370. 

8) Gardiner. A.H. ,Egyptians Grammar . Being an Introduction to the study 

of Hieroglyphs, (Oxford, 1974). 

9) Mertz, B., Temples, Tombs and Hieroglyphs: a popular history of ancient 

Egypt (Brockhampton Press- 1999). Call No. 932 MT. 

10) Bunson, M., A Dictionary of ancient Egypt (Oxford, 1992). Call 

No. 932 BD 

ل

ل411.221ولك يلأمل3112أنل نلذكىىولت  بحلطا غقلطا صىيقلطاااي قول .1

ل223وك يلعلللل3111ا للأح الطااىياولاابنلطا صىيعرلطاااتب لضااعاتلمول .3

 لل بتحلتابةلنبةضزولأ  لطألا بظلطا بتقلترلطا غقلطا صىيقلطاااي قولطا م سلطألا .2

 .1221األثبةو

 .م3112ا الطاح عملن ةلطاايرلولطا غقلطا صىيقلطاااي قوطااب ى ول/لي .4
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 تح النع ل/لي مدرس المقرر

 تح النع ل/لي منسق المقرر

لت للعهلحاعر./لي.م.أ رئيس القسم

لم11/11/3112 :التاريخ
  

 
 
 

 تاريخ مصر الحديث

 GE 403: كود المقرر          تاريخ مصر الحديث                : اسم المقرر 

 أسبوعيا ساعات 3: عدد الساعات       طا ص لطااةط للطا بنلل-طا ا  ىلطا باث 

 االهداف العامة للمقرر -1
 

التى طرأت على مصر فى خالل هذه  الفتر   تغيرات يص  الطالب االحداث التاريخية وال

مصر الحقيقى ويحلل االحداث ويكتسب خبرات واسعة عن تاريخ  جهاد من أجل اإلستقاللالو

 .التاريخية ويستخلص النتائج منها

 نتائج التعليم المستهدفة -2
لي ع  لطا مىي و لطاحايثلبحاب اه لتبةيملتصى لضطونمبزطةل للليذكى طألحاط لطا بةيخعق

لطاحايث ليابةنلبعرللطا صى ل عبحلو لارلتبةيملطا عرلك ىنا لتبةيخلل  عم لب  ى لي  ى و

ل.يح  لبطاحاط لطا بةيخعقلضل

 المحتوى العلمى-3
 

لا لل لت اللتح ا لا للتصىو لطا ىناعق لطاح  ق لطا ىبو لطا   بنععرلا للتصىلضبالي أ  ببلط  عال 

ل لح ملتصىلضأا باهو لت اللطاخاي ىلت  عالضث ة لاىطبلولببنب ت اللطاخع ىلط  باع لح ملتصىو

ل.كبت لطاح الللطا ىيلبنللح للطاحىبلطا با عقلطاضالولا ب لح  للضتصل ل

ل

 أساليب التقييمل-2

ولإت حبنل(يةاق11)ولإت حبنلطا بلل  قل(يةاقل11)يةابةولت بقابةل(11)بحثليضةىلل-1

ليةاقل111ولإا بالل(يةاق01)نلب للطا ىمل

ل

 :المراجع  أهم -5لل
 
930أ .،  كود  م 0211فى تاريخ مصر الحديث، : إنتفاضات أم ثورات/ لطيفة محمد سالم -1  

فى العصور  -فى العصور الفرعونية: تاريخ اإلتياالت السياسية فى مصر/ العفيفىعبد الحكيم  -0

930ت . ، كود ا1990فى العصر الحديث،  -الوسطى . 

930. ث.ا. ، كود0223عبد القادر محمد نهنوشم تاريخ مصر الحديث والمعاصر،  -4  
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 1998-1014/1219-940صةةالح أحمةةد هريةةدى، دراسةةات فةةى تةةاريخ مصةةر الحةةديث والمعاصةةر  -.
 .د.ص. كود.م

 عبد القادر نهنوش/ د مدرس المقرر

 عبد القادر نهنوش/ د منسق المقرر

 منى طه حسين/ د.م.أ رئيس القسم

 1/3/2112 :التاريخ

ل 

 
 

 الوثائق التاريخية والحضارية عبر العصور
 GE 405: ركود المقر              الوثائق التاريخية والحضارية عبر العصور :اسم المقرر 

 ساعات معتمدة 3: عدد الساعات                طا ص لطااةط للطا بنلل-طا ا  ىلطا باث/ الفرقة 

 االهداف العامة للمقرر -1
 
ي  اقلطالباقلخ ىطةلضت   تبةل بتقلارلطا ثب الطا بةيخعقلضطاح بةيقلا ىلطا ص ةلت فبلل.

ل.طا بةيخعقليؤكالإ   بملتصىلت ذلطا صىلطا ىا نللح للطاع ملببا ثب ا

 نتائج التعليم المستهدفة -2
 

أ  عففقل ففذيلطا ثففب التففرلضطقففالليح فف ل-وليصففالحاففب التففبةيملتصففىلا ففىلطا صفف ةلاففرلعىيففالطا ثففب ا

يا ففىحلطاح فف للا لفف يىلضح فف لولضلياففبةنلبففعرلطا ثففب الطا بةيخعففقلا ففىلطا صفف ةلطا بةيخعففقللولضطألحففاط 

للل.طا ثب الا  عالب بةيملتصى
 ل

 المحتوى العلمى-3
 
 فللطا صفىلطا ىاف نللضطاع نفبنللطاىضتفبنلللضطا ح  ظفبةلضأ  ع لفبولضيضةلطا ثب ال  عقلطا ثب اأ

طنفف طعلضطقاففبملتصففبيةلطا ثففب الطااعب ففعقلضطاا لففللضطا ففالتلول ففللطا صففىلطاحففايثلضطا  ب ففىول

ل.ولضال يلطا بح عرل للا الطا ثب الضطايطةيق

ل

 أساليب التقييمل-2

 

لإت حبنلطا بلل  قل(يةاقل11)ل  بليةابةولح  ةل(11)بحثليضةىلل-1 ول(يةاق11)و

ليةاقل111ا باللإول(يةاق01)إت حبنلنلب للطا ىمل

ل

 :والمراجعأهم الكتب  -5لل
لالقادر نهنوشعبد.لوثائق والبرديات ، إعداد دمذكرات فى ا -لل-1

20249 و.ش. ، كود1998دراسة تحليلية، : الوثائق التاريخية/ عبد هللا عبد الرازقل-3  

ل31تحارلتح اولضثب التصىلطااىيقل للطااىنللل-3
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لتحارلتح اولأ  للطاح ملضضثب اهل-2

 
 عبد القادر نهنوش/ د مدرس المقرر

 عبد القادر نهنوش/ د منسق المقرر

لمنى طه حسين/ د.م.أ رئيس القسم

 11/11/2113 :التاريخ

 

 

 
 

 (Course contract)تعريف الطالب بالمقرر الدراسي 
ل(2)تطبيقى إرشاد  اسم المقرر

لGM407 :الكود

ل3 :الساعات المعتمدة

لا  ي :المحاضرة

ل3 :الدروس العملية

لا  ي :تمارين

ل3 :ساعات اإلرشاد األكاديمي

ل21 : المجموع

لGM306 , GM312 :المتطلب السابق

 
 

 :األهداف العامة للمقررالمحتوي العلمي و 

 
تذكر  التعر  على القطع األثرية التى تم دراستها و يكون الطالب في نهاية الترم قادرا على

ل.تعلم طريقة الشرح وفن اإللقاء داخل المتح   مدارس الفن المختلفة لهذه الفتر  الزمنية مع

 

 :التقييم وتوزيع الدرجات

توزيع  التوقيت الهدف أساليب التقييم 
 الدرجات

ل11 ط   اعبلتاععملط  ع ببلطالباقلبحثليضةيلل1.1

ل11 ط   اعبلتاععملط  ع ببلطالباقل بقابةلتل3.1

ل11 طا   علطااببالتحايالتا  ىلطت حبنلطا بلل  قل2.1

11طا   عللتحايالتا  ىلطت حبنلنلبيقلطا ص لللل4.1 ل01 

 111 طا باي
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 منى محمد طه حسين. د.م.أ:  مدرس المقرر

 منى محمد طه حسين. د.م.أ: منسق المقرر

 منى محمد طه حسين. د.م.أ: رئيس القسم

 2113-12-22: التاريخ
 
 
 
 
 
 

 (Course contract)تعريف الطالب بالمقرر الدراسي 
لالرومانية اليونانية مصر ثارأ اسم المقرر

 GM 412 :الكود

ل3 :الساعات المعتمدة

ل باقلإ   اعقل3 :المحاضرة

ل3 :ساعات اإلرشاد األكاديمي

ل21 : المجموع

لي االا :المتطلب السابق

 
 :األهداف العامة للمقررالمحتوي العلمي و 

 

ت ى قلطالباقلبأ ملطاثبةلطاع نبنعقلطاىضتبنعقل للتصىلتالقاةتهلا للنىحلطاثبةل

ل.ببا غقلطألا  عقلضطا  ط  لتالطااب ح
 

 :التقييم وتوزيع الدرجات

توزيع  التوقيت الهدف أساليب التقييم 
 الدرجات

قاة لطالباقلا يلا اععملتايللبحثليضةيلل1.1

لطيط لطا   

نلبيقلطا ص ل

 طااةط ي

ل11%

ا اععملتايلقاة لطالباقلا يللت بقابةلل3.1

لطا   عىلضلنىحلضالقلنظىيل

ل%11 ك لضحا 

ا اععملتايلتحصع لطا بي للطت حبنلطا بلل  قل2.1

لطا   عق

طأل   علطااببال

 ترلباطيهلطا  ىم

ل11%

طت حبنلنلبيقللالطا اىةلاأل اط ها اععملتحاعلطت حبنلنلبيقلطا ص لللل4.1

 طا ص 

ل01%
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 100   100% طا باي

 

 منى محمد طه حسين. د.م.أ:  مدرس المقرر

 منى محمد طه حسين. د.م.أ: منسق المقرر

 منى محمد طه حسين. د.م.أ: رئيس القسم

 2113-12-22: التاريخ
 
 

 الرومانيةوالفنون اليونانية 

 GE 302: كود المقرر                         الرومانيةو الفنون اليونانية:  اسم المقرر 

 ساعات 3: عدد الساعاتالمستوى الرابع                                       / الفرقة 

 االهداف العامة للمقرر -1
خصب صلطا رلطالع ع لللولضي ع لبعرة لطولىياعقلضطاىضتبنعقل يلتصىطاح بطالباقليصال

إت  طجلطا   نلطا صىيقلطاااة لا للااالتابةنقلبعرللتبةيخعقلتخ   قلضحاقل لللضطال ع عا ل

ل.طونم ع يقا خاملطا صل حبةلطا ل عقلببا غقليضلببا   نلطاع نبنعقلطاىضتبنعقل

 نتائج التعليم المستهدفة -2
 ، يعدد خصائص الفن اليونانى والرومانىيذكر مرحلة الفنون اليونانية الرومانية في مصر

، ي ارلطااىحلأتبملطألثى، اىلتأثعىلطا رلطولىياللا للطاح بة لطا صىيقلطاااي قيصالت

 ي  ط  لببا غبةلطألا  عق، ي ع لبعرلطا   نلطاع نبنعقلضطاىضتبنعق

 المحتوى العلمى -3
ل-طاىخبمل-طا خبة)ارلناب لطاح بة لطولىياعقولطا رلطالع ع للضطال ع ا لولطا   نلطاصغىىلتااتقل

ول(طا مفف  ىطةل-طاح ففلل-طا البففسل-طا ىطك تففبل-طاى ففملضطا اع اففب ل-طااففعىطتع ل- اففبجطال-طا ىضنفف 

ول(ب ةتىيلبةلطا ع ملضتل ة ب)طا  بثع ولنحتلطا  حبةلطاماطةيقولطا رلطا   بةىولطا رلطام ب  ىل

 ففرل فف لطا   ففقول ففرلطا   ففعاللضطاففىقصلضطا اففىحولطا افف شلضطا خففبةفلضطا  ببففبةلطاع نبنعففقل

ل.طاىضتبنعق

 ساليب التقييمأل-2

لإت حبنلطا بلل  قل(يةاقل11)ليةابةولح  ةل  بل(11)بحثليضةىلل-1 ول(يةاق11)و

ليةاقل111ا باللإول(يةاق01)إت حبنلنلب للطا ىمل

 :المراجعالكتب الدراسية و أهم -5لل
 الكتاب الدراسى -5.1

لتعى تلتب ىلأتعر.لي/لإااطي/تحب ىطةل للطا   نلطاع نبنعقلطاىضتبنعقل

 كتب المقترحة بمكتبة الجامعةال -5.2
 The Grand Museum of Egypt, Ministry of culture, 2003. Call.  

932.01409220 MG. 

  Tiradritti, Francesco. The Treasures of the Egyptian Museum, 

Cairo,2000, Call. No. 932.00746216 T. T. 

 Bierbrier, M. L.  Portraits and Masks:  Burial Customs in Roman Egypt. 
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British Museum. 1997. Call. No. 932 BP. 

 Bienkowski, Piotr., Gifts of the Nile : ancient Egyptian arts and crafts in 

Liverpool Museum /. 1995. Call. No. 932 B.G 
 Blackaby, Susan., Cleopatra : Egypt's last and greatest queen / 2009. 

Oxford. Call.  932.021092 BC. 
 ميرفت ماهر أمين. د مدرس المقرر

 ميرفت ماهر أمين. د منسق المقرر

 مينى طه حسين. د.أ رئيس القسم

 0/9/3104 :التاريخ

  
 

  الفنون القبطية واإلسالمية
 GE 303 :كود المقرر                      الفنون القبطية واإلسالمية: اسم المقرر 

 ساعات معتمد  4 :عدد الساعات           الفصل الدراسى األول – الرابع: المستوى/ قة الفر

 االهداف العامة للمقرر -0

 .ويميز ويقيم مقارنات بينهماالطالب الفنون القبطية واإلسالمية ،  يص 

 نتائج التعليم المستهدفة -3

ع الفنية داخل المتح  القبطى يشرح القطو ، يحدد نش   الفنون القبطية والفنون اإلسالمية 
 ي م ولليااملأةط هلطآلثىيقلببألياقولضلي ع لبعرلأن طعلطا   نلطا خ   ق، و والمتح  اإلسالمى

 .طا حاي طا ت ل طوعبة  ل بلب طا   ا طا لبم

 المحتوى العلمى-2

أهم  - دير سانت كاترين -المعابد اليهودية فى مصر : من أهم الموضوعات التى يتناولها الطالب
كنيسةةة مةةار  –كنيسةةة أبةةى سةةرجة  –الكنيسةةة المعلقةةة )احثةةار المسةةيحية فةةى حةةى مصةةر القديمةةة 

الفةةن اإلسةةالمى  -قطةةع فنيةةة مختةةار  مةةن المتحةة  القبطةةى  -أديةةر  وادى النطةةرون  -( جةةرجس 
المعةادن  -الزجةا  اإلسةالمى  -الفخةار والخةز  اإلسةالمى  -البرديات العربية  -نش ت  وأصول  

 .متح  الفن اإلسالمىقطع فنية مختار  من  -الفنون الخشبية اإلسالمية  -مية اإلسال

 أساليب التقييم -.

، إمتحان (درجة 12)، إمتحان اعمال سنة (درجة 12) حضور فعال، ( درجة 12)بحث دورى 
 .درجة 122، إجمالى (درجة 32)نهائى الترم 

 :أهم المراجع -5

شرب الفخارية والخزفية والمعدنية في العصرين المملوكي والعثمةاني فةي ضةوء أمل مختار علي الشهاوي ، أواني ال .9
 .91244، كود أ أ  0229مجموعة متح  الفن االسالمي بالقاهر  ، رسالة دكتوراه غير منشور  ، 

، على أحمد الطايش ، الفنون الزخرفية اإلسالمية المبكر  فى العصرين األموى والعباسى ، مكتبة زهراء الشرق .د .8
 .م 0214القاهر  ،الطبعة الثالثة ،  

دار الوفاء محمد أحمد عبد اللطي  ،  أبرز المعالم األثرية والسياحية اإلسالمية والمسيحية فى مصر والعالم ، .د  .9
 .م0211باإلسكندرية ، 

 ،( دراسة آثارية حضارية ) المدن والقرى المصرية فى البرديات العربية محمد أحمد عبد اللطي  ،  .د .12
  .م 0210المعهد العلمى الفرنسى لآلثار الشرقية بالقاهر  ، 

 .704.9481ر . ا  كود ، عالم الكتب،  0224عادل االلوسى ، روائع الفن االسالمى ،  .11
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 .709.107393م   كود،   ، دار القلم 1934محمد عبدالعزيز مرزوق ، الفن االسالمي في العصر االيوبي ،  .10
 .90342، كود  م د 1988ت فى العمار  والفنون اإلسالمية، مصطفى عبدهللا شيحة ، دراسا .14
 .م1998النبوي جبر سرا  ، المعابد اليهودية ودورها في حيا  اليهود بمصر ، القاهر  ،  ..1

15. O’kane, Bernard, The Illustrated Guide To The Museum of Islamic Art in Cairo, Cairo; 

New York , The American University in Cairo Press, 2012, Call No. 700.482977069. 

 
 محمد احمد عبد اللطيف./ د.م .أ مدرس المقرر

 محمد احمد عبد اللطيف./ د.م .أ منسق المقرر

 منى محمد طه حسين. د.م.أ رئيس القسم
 

 

 اإلسالمى العصر فى مصر تاريخ: اسم المقرر
 :كود المقرر                                   تاريخ مصر فى العصر اإلسالمى:  اسم المقرر 

GM406 

: عدد الساعاتالفصل الدراسى األول                                – الرابع: المستوى/ الفرقة 

  ساعة معتمد  0

 االهداف العامة للمقرر -0

الحقب التاريخية ، ويميز حالة مصر قبل اإلسالم وخطوات الفت  اإلسالمي الطالب يص  
 .م 1219التالية حتى نهاية العصر العثمانى عام 

 نتائج التعليم المستهدفة -3

المميزات العامة لكل عصر فى مصر  حددى ، ويعصور اإلسالمية وتسلسلها التاريخيوض  ال
،  يترتب عليها من نتائج يفسر أسباب الضع  والقو  فى كل عصر وما، و والعالم االسالمى

 .يتفاعل ويعمل مع الفريق، و م والبحث العلمىخية فى التعللتارييستخدم المعلومات او

 المحتوى العلمى-2

  -مقدمةةة فةةى تةةاريخ مصةةر فةةى العصةةر اإلسةةالمى : مةةن أهةةم الموضةةوعات التةةى يتناولهةةا الطالةةب
 -مصةر فةى عهةد الةوال  مةن قبةل الخلفةاء األمةويين  -مصر قبل الفةت  االسةالمى وأحةداث الفةت  

مصةر فةى  -مصةر فةى عهةد الدولةة الطولونيةة  -ل الخلفاء العباسيين مصر فى عهد الوال  من قب
العصةةر الفةةاطمى الثةةانى  -( عصةةر الخلفةةاء)العصةةر الفةةاطمى األول  -عهةةد الدولةةة اإلخشةةيدية 

مصر فى عهد دولة المماليك البحرية  -مصر فى عهد الدولة األيوبية  -( عصر الوزراء العظام)
 .مصر فى العصر العثمانى -سية مصر فى عهد دولة المماليك الجرك -

 أساليب التقييم -.

، إمتحان (درجة 12)، إمتحان اعمال سنة (درجة 12) حضور فعال، ( درجة 12)بحث دورى 
 .درجة 122، إجمالى (درجة 32)نهائى الترم 

 :أهم المراجع -5

 .م1991، القاهر ، (الجزء األول)سعاد ماهر محمد، مساجد مصر واولياؤها الصالحون  .13
 .956  ، أ م0229المدن واألثار األسالمية ، دار المعتز للنشر والتوزيع ،  ، أحمد أرشيد الخالدى .19
 .م1991الحضار  االسالمية فى العصور الوسطى، العلوم العقلية، القاهر ، : احمد عبد الرازق أحمد .18
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 .م1994مصر فى العصور الوسطى، : عبد الرحمن الرافعى .19
، مصر   مجموعة بحوث مهدا  إلى أحمد عبد الرازق أحمد: اريخ واحثار اإلسالمية طارق منصور ، دراسات فى الت .02

 953، ط د 0212العربية للنشر والتوزيع ، 
بتلر، تعريب محد فريد أبو حديد بك، فت  العرب لمصر، الناشر مكتبة مدبولى، الطبعة الثانية، القاهر  . الفريد   .01

 . م1993
 .م0214دار الوفاء باإلسكندرية ، فى العصر اإلسالمى ،  ش واألسطول المصرىمحمد أحمد عبد اللطي  ، الجي.د .00

 

 محمد احمد عبد اللطيف./ د.م .أ مدرس المقرر

 محمد احمد عبد اللطيف./ د.م .أ منسق المقرر

 منى محمد طه حسين. د.م.أ رئيس القسم

 4لغة مصرية قديمة 
 GM 408 :كود المقرر                            4لغة مصرية قديمة المقرر اسم 

 ساعة 2: الفصل الدراسى االول                عدد الساعات -الرابع: المستوى/ الفرقة 

 االهداف العامة للمقرر -1
 ولطا صىيقلطاااي قلوكاببهل ىاملطا صي  قلضيضلأاىيلطا اىةليص حلطالباقلقبيةطًلا للأنلإن لب ب

 .لبةلطااعبحعقتلبةطةلتىا  لبلب با عقلا  م  ا

 نتائج التعليم المستهدفة -2
ليىبطوكع قلت ظعالت ىيطةلطا غقلطا صىيقلضطا صل حبةلطا غ يقلطاااي قل للا  لكبت قللحايي

ي ىاملطا ص ولطا صىيقلإاللطا غقلطونم ع يقلو  ببا  بظىلطا صبح قلالبلطا ص ولطا صىيقلطاااي ق

 .ااي قطا صىيقلطا ص ولطاترلخاللللا اببىااةطنلطا  ببالضطيابةنلبعرلت بظىلو  ضطا ىبعق

 المحتوى العلمى-3
ا فف يل    ففىةلطألضللبففبا  حالطا صففىىولا حففقل فف   ل: مةةن أهةةم الموضةةوعات التةةى يتناولهةةا الطالةةب

ت ظىلا    فقلح ا اف ةولت ظفىلا   ف لتحف  سلطا بافثولت ظفىلا   ف لأض ىترلببا  حالطا ىيلبنللب  انول

ل.اعسلطا بنلولت ظىلا    ل ع للطألضلأت ح قلطا باثولت ظىلا    لةت

 أساليب التقييمل-4

لإت حبنلطا بلل  قل(يةاقل11)ليةابةولح  ةل  بل(11)بحثليضةىلل-1 ولإت حبنل(يةاق11)و

ليةاقل111ولإا بالل(يةاق01)نلب للطا ىمل

للل

 :والمراجعأهم الكتب  -5
 الكتاب الدراسى 5.1

لأح الابيللح اير.لي:لإااطي/لل4لاغقلتصىيقلقاي قتحب ىطةل للل

 (:مكتبة الجامعة)كتب مقترحة  -5.2

 

1) Collier (M) How to Read Egyptian Hieroglyphs, (London, 1998|) Call No. 493,1370. 
2) Gardiner. A.H. ,Egyptians Grammar . Being an Introduction to the study of Hieroglyphs, 
(Oxford, 1974). 
3) Mertz, B., Temples, Tombs and Hieroglyphs: a popular history of ancient Egypt 
(Brockhampton Press- 1999). Call No. 932 MT. 
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4) Bunson, M., A Dictionary of ancient Egypt (Oxford, 1992). Call No. 932 BD 

 

 أحمد عادل حمدين/ د مدرس المقرر

 أحمد عادل حمدين/ د منسق المقرر

 منى طه حسين/ د.م.أ رئيس القسم

 0/9/3104 :التاريخ

  
 

 
 
 

 (2) االسالمية مصر اثار

 GM 409 :كود المقرر                   (  2)اثار مصر االسالمية : اسم المقرر 
   ساعة معتمدة 2: عدد الساعاتالفصل الدراسى األول             -  الرابع :المستوى/ الفرقة 

 االهداف العامة للمقرر -1

لطآلثبةلطو التعقل للطا صىلطو التللتالت عع ليصا  لللأ ملطألتبكرلطآلثىيقلطالباقلأ مل

ملولضح للباطيقلاصىلأ ى لل1121تصىل للطا صىلطو التللت ذلقعبملطااضاقلطألي بعقلابمل

ل لابم لا ل لم1211تح ا ل لل. لطآلثبة لاح بيق لطا    ا اعق لطوت بنبة لأحا  لا ل ليل ا ك ب

ل.   قطا ب  قلضطا انلطا خ

 نتائج التعليم المستهدفة -2

ي ع لبعرلعىزلطاثبةلضلا ب ى بلضوليحايلط ملطاثبةلطا التعقل للتصىل للطا صىلطألي بلل

ل.ولضي   ملذطتعب.يا خاملطا    تبةلطآلثىيقل للطا   ملضطا حثلطا   لولض.طا   بةيقلضعىزيلطا  عق

 المحتوى العلمى-3

اخ لإاففللا ففبة لتففل-ببااففب ى للق  ففقل ففالحلطاففاير:لالباففقتففرلأ ففملطا   فف ابةلطا ففللي  بضالففبلط

تافمالطا ب فىلتح فالبفرلل-تم  افقلطا  صف ةلقفالضضنلل–(ل3+1)طا  باع لطا حىيقلضطامىكافعقل

تاة فقلضتافمالطااف لبنلل-قصفىلباف بكلبافبةعلطا  ف لل-بابةعلطا   لضتافمايلبباا  فقللقالضضن

ل-تلطااحع للض  ع لضك ببلا اطاىح رلك خاطبعل-تاي قلةنعالل-ق  قلقبي  بىلببو   اةيقلل-حارل

 .تامالطاى باللب عاطنل الحلطاايرل-تامالتح الا للبباا  قل

 أساليب التقييم -5

ولإت حبنل(يةاقل11)ولإت حبنلطا بلل  قل(يةاقل11)لح  ةل  بلول(ليةاقل11)بحثليضةىل

ل.يةاقل111ولإا بالل(يةاقل01)نلب للطا ىمل

 :أهم المراجع -5

 .956ولألمل3112طا انلضطألثبةلطأل التعقلوليطةلطا    لا  اىلضطا  زيالوللو خبااىأح الأةنعالطا .32

 .720.62وعلأللولت   قلتاب الل3112ول(خ اقلأا ط )أع سلطا  بة لطو التعقلضطاا لعقلببااب ى لل.اب ملتح الةزا .34
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مولك يلضلمل3111اب ى لولملولطا1240ملإالل041/ل ـلل1201 ـلإالل  قلل31ضزطة لطألضقبفلولتاباالتصىلترل  قل .31

23031203. 

ولتصىلل تم  اقلبح  لتلاط لإاللأح الا الطاىطزالأح ا:لعبةالت ص ةلوليةط بةل للطا بةيملضطآلثبةلطو التعقل .30

  .953ولعليل3111طا ىبعقلا  اىلضطا  زيالول

يطةلطا  ب لببو   اةيقلصىلضطا باملولتح الأح الا الطا لعالوللأبىزلطا  باملطألثىيقلضطااعبحعقلطو التعقلضطا اعحعقل للت.ي .32

 .م3111ول

28. Hillenbrand,  Robert.,لIslamic art and architecture , Thames& Hudson , 1999, 709.17671 R.I. 

 
 

 عبدالرحيم خلف./ د.أ مدرس المقرر

 عبدالرحيم خلف./ د.أ منسق المقرر

 منى محمد طه حسين. د.م.أ رئيس القسم
 صرلمعاتاريخ مصر ا

 GE 410: كود المقرر                          لمعاصرتاريخ مصر ا: اسم المقرر 

 ساعات 3: عدد الساعات              ضلطا ص لطااةط للطألل-ىطباطا ا  ىلطا/ الفرقة 

 االهداف العامة للمقرر -2
 

  التى طرأت على مصر فى خالل هذه  الفتر تغيرات يص  الطالب االحداث التاريخية وال

المعاصر بكل ويكتسب خبرات واسعة عن تاريخ مصر الحقيقى   جهاد من أجل اإلستقاللالو

ويحلل 0211 ، 1920و 1919مافي  من مقاومة اإلحتالل البريطانى وثورات المصريين أعوام 

 .االحداث التاريخية ويستخلص النتائج منها

 نتائج التعليم المستهدفة -2
ياىحلولضللهلضتابضتقلطا صىيعرلاالح الللضطا    بةيحايلتبةيملتصىلطا  ب ىلبحاب ا

لضإ  االالب لتصى لض ا لا ل لعىطة لطا ل لا   غعىطة لطاحاعاعق لضلطأل  بب لب  ىلو ي  ى

ل.يابةنلبعرللطاحاط لطا بةيخعقلضليح  لبضتبةيخلل  عملارلتبةيملطا عرلك ىنال عبحلول
 

 المحتوى العلمى-3
بعرلتصىلضبىيلبنعبولطاحىبلل1220ولت ب ا ل1232ضزابتقل  الزل  لولي   ةلل1212ث ة ل

ضيضةلا الل1213ي اع لل32طا با عقلطا بنعقلولقعبملإ ىط ع لضطاحىضبلطا ىبعقلضطا ىط ع عقولث ة ل

ضيضةلطاابيطةولثالث نلابتبلترلح ملت بةكولل1222أك  بىلل0طا ب ىل علبولطن صبةلتصىل لل

 ي بيىلل31ث ة ل

 أساليب التقييمل-2

ل(11)بحثليضةىلل-1 لإت حبنلطا بلل  قل(يةاقل11)لح  ةل  بليةابةو ول(يةاق11)و

ليةاقل111ولإا بالل(يةاق01)إت حبنلنلب للطا ىمل

ل

 :والمراجع الكتب الدراسية أهم -5لل
 

 .ةلعل203.لك ي.لل1210-1211تبةيملتصىلللطا  ب ىل:لا الطاى ؤفلأح الا ىض -1
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طا  ياقلباطةلطا  قل/لطا  ب ىلطا  تلطا  ع اىط للا  قلتبةيملتصى:لا الطا  ببلب ى -3

 ع. ل110.لك ي.لم1214-3111

لي.أ.203.لك ي.ليةط بةل للتبةيملتصىلطا  ب ى:لإ  باع لتح الزيرلطااير -2

 الكتب الدراسية

 2113عبد القادر نهنوش، تاريخ مصر المعاصر، / د

 
 عبد القادر نهنوش/ د مدرس المقرر

 عبد القادر نهنوش/ د منسق المقرر

 منى طه حسين/ د.م.أ مرئيس القس

 1/3/2112 :التاريخ

ل 

 (3) آثار مصر الفرعونية

 GM 411 :كود المقرر                              ( 3) آثار مصر الفرعونية:   اسم المقرر 

 ساعات 3: عدد الساعات                 األولالفصل الدراسى  -الرابع : المستوى/ الفرقة 

 للمقرر االهداف العامة -1

ببألقصىلضآثبةلطا  بقلح للأب لضتاببىلييىلطا اي قللضضطيىلطا   بةلضطيىلطا   كلآثبةليصالطالباق

ل.لولضي ع لطالباقلطآلثبةلطا صىيقلطاااي قلضي  حلأ  عقلطاح بظلا علبلا  أةيمل    

 نتائج التعليم المستهدفة -2

يستخدم المعلومات ضلضوعات الحضارية ،يربط االثار بالموولضلآثبةلتصىلضح بةتلبلطا ىا نعقلي اي

ل .ينجز المهام المكل  بها في اإلطار الزمنى المحدد، و التاريخية فى التعلم والبحث العلمى

 المحتوى العلمى-3

ت لافقلببألقصىلولضتاببىلضطيىلطا   بةلضتاببىلضطيىلطا   كل:لترلأ ملطا    ابةلطا للي  بضالبلطالباق

ت  ففالاففىفلحاففعرلولضت  ففالا ففاطلولت  ففالكالباففقلولضولضت  ففالبعففتلطافف طاللولضلييففىلطا اي ففقلولضت  ففال ع ففق

ل.ت  الأب   ع لطا  عىلولضت  الأب   ع لطاصغعىضت  الضطيىلطاا  علولض

 أساليب التقييمل-4

ولإت حبنلنلب لل(يةاقل15)ولإت حبنلطا بلل  قل(يةاقل11)لح  ةل  بلول(ليةاقل10)بحثليضةىل

 .يةاقل111لولإا بال(يةاقل01)طا ىمل

 :والمراجعأهم  -5
1- Arnold, Dieter, The Monuments of Egypt : An a-z companion to ancient Egyptian, The American university in 

Cairo press Amalgamated Book Services ,distributor], 2009, 932 A M. 

2- Dodson, Aidan. The Tomb in ancient Egypt, Thames & Hudson, 2008, 932 DT. 

3- Ferrero, Giorgio, Pharaonic history and treasures of ancient Egypt civilization, the American university in Cairo 

press, 2007. 932 F P. 

4- Gardiner, Alan Henderson, Sir, 1879-1963., Egypt of the Pharaohs, Oxford University Press, 1961 ,932 GE. 

5- Hawass, Zahi., The Pyramids : the mystery, culture, and science of Egypt’s great, the American university in Cairo 

press, 2003, 932 HP. 

6- Hornung, Erik., The ancient Egyptian books of the afterlife, Cornell University Press, 1999, 299.31 H A. 

7- Jill Kamil, Upper Egypt – Historical Outline and Descriptive Guide to the Ancient Sites, Longman Group (FE) Ltd, 

1986. 

8- Mertz, Barbara. Temples, tombs and hieroglyphs : a popular history of ancient Egypt , Brockhampton Press, 1999, 

932 MT. 
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4. 
 

 

9-  Reeves, Nicholas, 1956., The complete Valley of the Kings : tombs and treasures of Egypt’s greatest Pharaohs, 

Thames and Hudson, 1996, 932 R C. 

10- Rosellini, Ippolito, 1800-1843., The monuments of Egypt and Nubia, American university in Cairo press, 2003, 

932.01 RM. 

11- Shaw, Ian, The Oxford History of Ancient Egypt, Oxford University Press, 2000. 932 S.O 

12- Siliotti, Alberto, Egypt : temples, men and gods, the American university in Cairo press , 2000. 932 SE. 

13- Thames and Hudson. Ancient Egypt, 1995, 299.31 TA. 

14- Wilkinson, Richard H.,The complete gods and goddesses of ancient Egypt, Thames and Hudson, 2003, 

299.31211 W C. 

 الكتب الدراسية

6- Dr. Mohamed Shimy, Monuments of Pharaonic Egypt (3) - Credit Hours, Cairo, 2015. 

 محمد شيمى/ د مدرس المقرر

 محمد شيمى/ د منسق المقرر

 حسينمنى طه ./ د.م.أ رئيس القسم

 م1/11/2112 :التاريخ

 (Course contract)تعريف الطالب بالمقرر الدراسي 
ل(4)تطبيقى إرشاد  اسم المقرر

لGM413 :الكود

ل3 :الساعات المعتمدة

لا  ي :المحاضرة

ل3 :الدروس العملية

لا  ي :تمارين

ل3 :ساعات اإلرشاد األكاديمي

ل21 : المجموع

لGM 306-GM 3012-GM407 :المتطلب السابق

 
 :األهداف العامة للمقررالمحتوي العلمي و 

 
يمثلون عصر ما قبل 20 أل  قطعة أثرية ينتقى منها للترم  182يضم المتح  المصرى عدد 

األسرات حتى نهاية ألعصر المت خرمع مراجعة القطع التى تمت دراستها فى السنوات السابقة 
و تذكر  فلا للطاالالطألثىيقلطا للت تليةط  لبعرويكون الطالب في نهاية الترم قادرا على الت

 مدارس الفن المختلفة لهذه الفترات الزمنية و ممارسة الشرح وفن اإللقاء داخل المتح 
 

 :التقييم وتوزيع الدرجات

توزيع  التوقيت الهدف أساليب التقييم 
 الدرجات

ل11 ط   اعبلتاععملط  ع ببلطالباقلبحثليضةيلل1.1

ل11 ط   اعبلتاععملط  ع ببلطالباقلت بقابةلل3.1

ل11 طا   علطااببالتحايالتا  ىلطت حبنلطا بلل  قل2.1

11طا   عللتحايالتا  ىلطت حبنلنلبيقلطا ص لللل4.1 ل01 

 111 طا باي
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 منى محمد طه حسين. د.م.أ:  مدرس المقرر

 منى محمد طه حسين. د.م.أ: منسق المقرر

 د طه حسينمنى محم. د.م.أ: رئيس القسم

 2113-12-22: التاريخ
 
 
 

 
 
 
 

 الفنون وصناعة البرديات عبر العصور
 GE 404: كود المقرر                        الفنون وصناعة البرديات عبر العصور: اسم المقرر 

 ساعات 3: الرابع                                          عدد الساعات/  الفرقة 

 لمقرراالهداف العامة ل -1
يتعةر  الطالةب علةى أسةماء وزراعةة وصةناعة اوراق البةردى واسةةتعمالت   بإنتهةاء المقةرر

على مر العصور ويصب  قادرا على وص  وتحليل وابداء رأي  في طرق صناعة وتطوير 

  .البردى وكيفية الحفاظ علي 

 نتائج التعليم المستهدفة -2
يص  المحتوى العلمى للماد  ، والكتابة علي  إستعماالت البردى، يذكر أسماء البردى عبر العصور

ي ع لتالتحلطاحاقلطا بةيخعقل، يا    لأ  ببلإ   ىطةلزةطاقلض  باقلطا ىيىل للتصىل، بطريقة سهلة

 لطألحاط لطا بةيخعقلطا للطثىل علبلضتبثىلبلبلطا ىيىلض  با هل للتصىللليح  ، ضطا  ب ى 

 المحتوى العلمى-3

ل
إ    باةلطا ىيىلضطا  ببقلا عهل للاصىل،   باقلأضةطالطا ىيى، ىيىزةطاقلطا ، ت ىيالطا ىيى

، االجلض عبنقلا ب الطا ىيى، إ    باةلطا ىيىلضطا  ببقلا عهل للاصىلطاع نبنل، طاااتب لطا صىيعر

  ىيلطا ىيىلطامبفلضتا ي هلضعىالح ظهلضاىضلطا ىييبة

 أساليب التقييمل-2

ولإت حبنل(يةاق11)ولإت حبنلطا بلل  قل(يةاقل11)يةابةولت بقابةل(11)بحثليضةىلل-1

ليةاقل111ولإا بالل(يةاق01)نلب للطا ىمل

 :والمراجعأهم  -5لل
.لللكفف ي.ل1220 فف عالتغففبضةىلتح ففاولطا ىييففبةلطا ىبعففقل ففللتصففىلطو ففالتعقولطا م ففسلطألا ففللاألثففبةول

  لبل124.241
 

ىضتففبنلولطا م ففسلطألا ففللاألثففبةولةضبففىتسولقصففقلطا ففىيىلطاع نففبنلل ففللتصففىل ففللطا صففىلطاع نففبنللضطا

 ق. 1242423.لك ي.ل3111
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 محمد عبد الحميد شيمى. د مدرس المقرر

 محمد عبد الحميد شيمى. د منسق المقرر

 منى محمد طه. د.م.أ رئيس القسم

 0/2/3104 :التاريخ

  
 

 


