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  الدراس ي:التعريف باملقرر أ. 

  ساعتان املعتمدة:الساعات . 1

 املقرر نوع . 2

   أخرى  √ متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري  √  إجباري  ب.

  يقدم فيه املقرر  الذي/ املستوى  السنة. 3

 الرابع

 

 )إن وجدت(. املتطلبات السابقة لهذا املقرر 4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إناملتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 كل ما ينطبق( )اختر. نمط الدراسة 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م

 %100 30 املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - -  أخرى  5
 

 مستوى الفصل الدراس ي( )علىاالتصال . ساعات 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات 8 االستذكارساعات  1

 ساعات4 الواجبات 2

 ساعات 5 املكتبة 3

 ساعات 6 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 7 أخرى )تذكر( 5

 ساعة 30 اإلجمالي 
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 التعليمية:املقرر ومخرجاته  هدف -ب

 :لمقرر العام لوصف ال. 1

نهاية العصور التاريخية القديمة، لتشمل العمارة يتناول املقرر دراسة آثار وادي النيل منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى 

 والفنون والكتابة، واهم إبداعات الحضارة املصرية القديمة.

  الهدف الرئيس للمقرر . 2

باملراحل التاريخية لحضارة  الحضارة وتعريفهتعريف الطالب بالطبيعة الجغرافية لوادي النيل ودور نهر النيل في صناعة 

                                           القديمة.املعبرة عن عمارة وفنون حضارة وادي النيل في العصور  بالنماذج هإملام، و وادي النيل في العصور القديمة

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

  للبرنامج

  املعرفة والفهم 1

لييييوادي النيييييل فييييي تيييياريخ وحضييييارة مصيييير والسييييودان فييييي أثيييير الطبيعيييية الجغرافييييية يبييييين  1.1

 العصور القديمة.

 

ليييييييوادي النيييييييل فييييييي العصيييييييور يوضيييييير اإلطييييييار ال ملييييييي واملراحيييييييل التاريخييييييية والحضييييييارية  1.2

 .القديمة

 

  والسودان اإلطار العام للمراحل الحضارية لوادي النيل في مصردد عي 1.3

  .مالمح وخصائص فنون وادي النيل في العصور القديمة يشرح 1.4

  .الطبيعة الجغرافية لوادي النيل ودور النهر في قيام الحضارة يوضر 1.5

  املهارات 2

  .عمارة املقابر واألهرامات واملعابد في وادي النيل بين يميز 2.1

  بالفنون املصرية القديمة والسودانية.املشكالت والقضايا املتعلقة يحلل  2.2

  .األهرامات السودانية واألهرامات في مصر.يقارن بين  2.3

  في البحث عن مصادر املعلومات عن آثار وادي النيل.يوظف وسائل التقنية  2.4

  .معابد السودان القديمعمارة ستخدم ي 2.5

  القيم 3

، ويظهير االلتيزام الحضيارات السيودانية القديميةاملالمح العامية عين يتحمل مسؤولية  3.1

 بمعايير العمل.

 

، ويتقبييل ااراو واملقترحييات ووجهيييات املعبييد املصييري القيييديم، آثيييار  عيةموضييو بيحيياور  3.2

 النظر األخرى.
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 مخرجات التعلم للمقرر 
 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

  للبرنامج

ويتقبييل النقييد  املقييابر امللكييية األولييي وتخطيطهييا املعميياري،الفريييق ملعرفيية يعمييل بييروح  3.3

 .البناو، ويحترم آراو ااخرين

 

3...   
 

  املقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة املوضوعات م

 2 الطبيعة الجغرافية لوادي النيل ودور النهر في قيام الحضارة 1

 2 مصادر دراسة تاريخ وحضارة وادي النيل 2

 2 مراحل التاريخ املصري القديم 3

 2 املبكرآثار العصر  4

 4 أهرامات الدولة القديمة 5

 2 أهرامات الدولة الوسطي 6

 2 مقابر ملوك الدولة الحديثة 7

 2 مقابر األشراف في طيبة الغربية 8

 2 املعبد املصري القديم 9

 2 نماذج مختارة من الفنون املصرية القديمة 10

 2 ملحة عامة عن حضارات السودان القديم 11

 2 امللكية األولي وتخطيطها املعماري املقابر  12

 2 األهرامات السودانية ومقارنتها بأهرامات مصر 13

 2 معابد السودان القديم 14

 ساعة 30 املجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرق مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 املعرفة والفهم 1.0

1.1 
يبييين أثيير الطبيعيية الجغرافييية لييوادي النيييل فييي تيياريخ 

 وحضارة مصر والسودان في العصور القديمة.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

 العروض التقديمية
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 يميالتق طرق  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.2 
يوضييييييييييييييييير اإلطيييييييييييييييييار ال مليييييييييييييييييي واملراحيييييييييييييييييل التاريخيييييييييييييييييية 

 النيل في العصور القديمة.والحضارية لوادي 

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة 

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

1.3 
يعدد اإلطار العام للمراحل الحضيارية ليوادي النييل 

 في مصر والسودان

 املحاضرات

  الحوار واملناقشة

االختبارات الفصلية، 

 والشفهية. 

1.4 
يشيييييييييرح مالميييييييييح وخصيييييييييائص فنيييييييييون وادي النييييييييييل فيييييييييي 

 العصور القديمة.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

االختبارات الفصلية، 

 والشفهية. 

1.5 
يوضيير الطبيعيية الجغرافييية لييوادي النيييل ودور النهيير 

 في قيام الحضارة.

 االختبارات الفصلية.

 العروض التقديمية

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

1.6    

 املهارات 2.0

2.1 
املقييابر واألهراميات واملعابيد فييي وادي يمييز بيين عميارة 

 النيل.

 بطاقة املتابعة التعلم التعاوني

2.2 
يحلييييييييييييل املشييييييييييييكالت والقضييييييييييييايا املتعلقيييييييييييية بييييييييييييالفنون 

 املصرية القديمة والسودانية.

 بطاقة املالحظة حل املشكالت

2.3 
يقيييييييارن بيييييييين األهراميييييييات السيييييييودانية واألهراميييييييات فيييييييي 

 مصر..

 التنبؤ والتقدير 

 دراسة الحالة 

 التدرج 

 بطاقة املالحظة

2.4 
يوظيييييييف وسيييييييائل التقنيييييييية فيييييييي البحيييييييث عييييييين مصيييييييادر 

 املعلومات عن آثار وادي النيل.

 املسر والتوثيق

 التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

 يستخدم عمارة معابد السودان القديم. 2.5
 تقديم العروض

 التعليم التعاوني

 الدورات التدريبية

 بطاقة املالحظة 

 القيم             3.0

3.1 

يتحمييييييل مسييييييؤولية املالمييييييح العاميييييية عيييييين الحضييييييارات 

 السودانية القديمة، ويظهر االلتزام بمعايير العمل.

املتابعة من قبل  إدارة فرق العمل

املشرف على التدريب 

 امليداني

3.2 
 ،يحييييييياور بموضيييييييوعية آثيييييييار املعبيييييييد املصيييييييري القيييييييديم

 ويتقبل ااراو واملقترحات ووجهات النظر األخرى.

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 

يعمييييييل بييييييروح الفريييييييق ملعرفيييييية املقييييييابر امللكييييييية األولييييييي 

وتخطيطهييا املعميياري، ويتقبييل النقييد البنيياو، ويحتييرم 

 آراو ااخرين.

 مجموعات العمل

 بطاقة املتابعة
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30 األسبوع السابع بحث مقالي 1

 %30 األسبوع الثاني عشر اختبار فصلي 2

 %40 الخامس عشر -األسبوع االختبار النهائي 3

 %100  املجموع 
 الخ( ، مشروع جماعي، ورقة عملتقديميعرض  شفهي، ،تحريري  اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

ترتيبات إتاحة أعضاو هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب 

 )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاو هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 تخصيص ساعات مكتبية موزعة على أيام األسبوع )من األحد إلى الخميس( -

واصل من خالل موقع األستاذ اإللكتروني ومن خالل البريد اإللكتروني، وفي مكتبه وعبر املوقع الت -

  .اإللكتروني علي شبكة املعلومات الدولية

 ..تقديم املشورة والنصر وتذليل الصعوبات -

 

افق:مصادر التعلم  –و    واملر

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 املرجع الرئيس للمقرر 

القاهرة  -أحمد: معالم تاريخ وحضارة مصر الفرعونية سيد توفيق  • •

1990. 

 1985القاهرة  –محمد إبراهيم بكر: تاريخ السودان القديم  •

 املراجع املساندة

 .1970القاهرة  –ترجمة تحفة حندوسة  –والتر إيمري: مصر وبالد النوبة 

 .1966القاهرة  –محمد أنور شكري: العمارة املصرية 

 . 1974القاهرة  –هرامات املصرية أحمد فخري: األ 

 تصدر عن املجلس األعلى لآلثار في مصر. –حوليات مصلحة ااثار املصرية 

 مجلة ااثار واألنثروبولوجيا السودانية –أركاماني 

  Smith,W.S., The Art and Architecture of Ancient Egypt, London 

1965   . 

Al-Hakem,A., Meroitic Architecture, Khartoum 1988. 

The Journal of Egyptian Archaeology   

.                                        

 .http://www.arkamani.org/general_files/arabic.htm- • املصادر اإللكترونية
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•  http://www.ancientegypt.co.uk/menu.html 

• www.ancientegypt.co.uk/menu.html 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Egypt 

• http://www.ancient-egypt.org/ 

• http://www.eternalegypt.org  

 ال يوجد     أخرى 

 

افق والتجهيزات . 2  املطلوبة:املر

 متطلبات املقرر  العناصر

 املرافق

)القاعات الدراسية، املختبرات، قاعات 

 العرض، قاعات املحاكاة ... إلخ(

 

 show  Dataقاعة محاضرات م ودة بوسائل العرض 

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 استخدام نظام بالك بورد )نظام إدارة التعلم(.

 لطبيعة التخصص(
ً
 ال يوجد تجهيزات أخرى )تبعا

 

 ملقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ون املقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق املقررات

تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية 

 ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

 ورش العمل. 

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر 
قيادات الطلبة، أعضاو هيئة التدريس، 

 البرنامج

 ي االختبارات الشهرية.1

 ي األسئلة الشفوية. 2

 ي التقويم املستمر. 3

 يالقيام بواجبات إضافية أو أساسية. 4

   

   

   



 
9 

 يمقيطرق الت ون املقيم مجاالت التقويم

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى  ،يرظاملراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاو هيئة  )الطلبة، ون املقيم

 )مباشر وغير مباشر(يم قيطرق الت

 

 . اعتماد التوصيف ح

 


