رابعاًً:قسمًالتاريخً
مقدمةً
التاريخ أساس العلوم اإلنسانية واالجتماعية وتتفرع منه سائر العلوم  ،كما أنه صاحب الدور األكبرر
فى تحقيق االنتماء للوطن والحرص على مصالحه والزود عن أراضيه كما أنه السرفر الاالرد لسرج
البشرية بنجاحاته واافاقاته  ،ولوال هذا السج ما تقدم البشر اطوة واحدة فى سبي التطور والتقردم
 ،ولظلوا على حالتهم البدائية األولى لك ذلك أولت الجامعات التاريخ اهتماما ااصا .
وقسم التاريخ أحرد األركران األساسرية بكليرة ا داب  ،تتضرمن الدراسرة فيره كافرة المراحر التاريايرة
القديمة والوسيطة واإلسالمية والحديثة والمعاصرة  ،ابتداء مرن عصرر ماقبر التراريخ حترى العصرر
الحاضررر علررى مسررتول العررالم أجمررس  ،فالدراسررة فيرره تعررالا ترراريخ مصررر والعررالم العربررى واألوربر
وا سيوي واألمريك  ،كما يبحث تاريخ وحضارة اإلنسانية جميعا  .وبصفة ااصة مصرنا الاالدة
وعالمنا العرب عبر العصرور  ،ذذ اليمكرن بر ي حرا مرن األحروا أن يعرالا الباحرث أل مسر لة مرن
المسائ دون البدء بدراسة تاريخ اإلنسان العربى والمجتمس العربى الذل يعيش فيه حتى يستطيس أن
يتفهم ماتلف التجارب التى مر بها ثم ينتق بعرد ذلرك ذلرى دراسرة المشركالت الترى تترترب علرى تلرك
التجارب  ،وتاريانا حاف باألحداث المنوعة منذ ما يزيد على سبعة آالف عام .
كذلك يستهدف قسم التاريخ أن يكون بوابة لفتح مجاالت العم فى المستقب لطالبه ودارسيه  ،وكرذا
تزيررد أهميترره أكثررر وأكثررر ذذا مررا أسررهم وهررو قررادر علررى ذلررك فررى تهيئررة اررريجين للعم ر السياسررى
والدبلوماسى  .والتعدي الجديد لالئحة قسم التاريخ يستهدف عدة جوانب نذكرها على سبي المثا ال
الحصر :
-1

التوازن الفكرل والمعرفى للمقررات .

-2

التدرج فى المقررات الدراسية لمراعاة متطلبات ك مرحلة .

الحرررص علررى هويررة مصررر الجورافيررة أوال مررن اررال مقررررات جورافيررة تتحرردث عررن
-3
مصر العربية بهويتها العربية  ،وكذلك دور مصر القارل بهويتها االفريقية  ،ودور مصر االسالمى
بهويتهررا االسررالمية مررن اررال عالقاتهررا بالرردو االسررالمية ودورهررا التررارياى الررذل ال ينكررر كقلررب
العروبة واالسالم النابض  ،وكذلك هويتها الحضارية بوصفها دولة رائدة فى الحضارة القديمة الترى
شقت ظالم اللي البهيم  ،والتى علمت العالم كيف يكتب وكيف يقرأ وكيف يفكر ب وكيف يعبد هللا .
استكما العناصر المعرفية لماتلف المقررات المتعلقة بالحضارة فى ماتلف العصرور
-4
بما يتماشى مس متطلبات العصر وافكاره المستحدثة والحضارات والثقافات المتشابكة  ،والمتداالة ،
وتصادم الحضارات والعولمة الى غيرها من المفاهيم المتداولة ا ن بشك كبير ومايف أحيانا.
والمقترح فى البداية أن ينقسم القسم الى شعبتين  ،الشعبة الرئيسية هى التاريخ العام  ،والشعبة الثانية
هى شعبة ا ثار المصرية القديمرة  ،ويبردأ هرذا التشرعيب مرن الفرقرة الثانيرة  ،ويقبر فيهرا الطرالب
الحاصلون على تقدير جيد " بالفرقة األولى عامة  ،وكذلك فى مادة التاصرص وبرذلك يكرون مسرمى
الشررعبة األولررى ( الترراريخ العررام  .ومسررمى الشررعبة الثانيررة ) ا ثررار المصرررية القديمررة  .ولمررا كانررت
الكوادر األكاديمية المتاصصة فى التاريخ وا ثار المصرية القديمة متروفرة فقرد اسرتقر الررأل علرى
ا الكتفاء االن على شعبة ا ثار المصرية القديمة أما شعبة االثرار االسرالمية وشرعبة ا ثرار اليونانيرة
والرومانية فمن الممكن ت جيلها لحين توافر الكوادر األكاديمية مستقبالً بإذن هللا .

لما كان من اهم أهداف الجامعة بناء مواطن مصرل مؤهر ثقافيرا وعلميرا تر هيال جيردا يسرتطيس مرن
االله ادمة وطنه فإن الحفاظ على آثار مصر يمث عصبا رئيسريا فرى أوجره مجراالت ت هيلره للعمر
عليه  ،والحفاظ على االثار هرو فرى نهايرة المطراف حمايرة تراريخ مصرر وتراريخ االنسرانية جمعراء ،
ومن المعروف أن ا ثار تمث عصب السياحة العالمية  ،وأن كثيررا مرن الردو تعتمرد فرى اقتصرادها
على السياحة الثقافية بشك ااص وعليه فإن وجود شعبه لالثار بقسم التاريخ بكلية ا داب – جامعة
بنها يساهم بشك فعا فى ادمة هذه األهداف العظيمة  ،وفضال عن أنها تؤه المواطن لعمر نرافس
جاد  ،فإنها تادم منطقة القليوبية أثريا وسياحيا على وجه الاصوص  ،ااصة وأن هرذه المنطقرة لرم
تن حظها تاريايا من الدراسات واألبحاث ُ
االثرية بالرغم من أنها لعبت دورا مهما فى تاريخ مصر
القديم  ،كما أنها تذار بعدة مناطق اثرية هامة أثريا وسياحيا مث منطقة ت أتريب المالصقة لمبنرى
كلية ا داب وهذا بطبيعة الحا سيكون عامال مساعدا مهما فى العملية التعليمية  .وهرذا فضرال عرن
أن هذه الشعبة ستكون حجرا أساسريا لبدايرة انطالقرة علميرة أثريرة تسراهم فرى حمايرة ا ثرار وتشرارك
هيئرة ا ثرار المصررية فرى أعمالهرا فرى المنطقرة  ،فضرال عرن ماتقدمره مرن نشرر الروعى األثررل بررين
المواطنين  ،ومن ثم فإنها ستؤه الجامعة فيما بعد للقيام ب عما حفائر علمية للكشف عن ا ُثار .
ومن جانب آار فإن وجود شعبة لآلثار فرى جامعرة بنهرا يعرد مفتاحرا آارر لالنفتراح علرى المؤسسرات
العلمية فى ماتلف أرجاء العالم والتى تارتص بهرذا المجرا وذلرك عرن طريرق المشراركة فرى أعمرا
الحفائر العلمية والدراسات األثرية سواء كران ذلرك عرن طريرق أعضراء هيئرة التردريس أو الدارسرين
وهذا يؤكد على االتجاه الحديث فى االعما البحثية العلمية  ،وهو العم فى مجموعات بحثية تاردم
الصالح العام  ،ون م بذلك أن نحقق انجازات علمية جيدة ًًًًًً.
ًوعلىًهللاًقصدًالسبيل .

خطةًالدراسةًلقسمًالتاريخًواآلثارً
الفرقة األولى -شعبة عامة ( الفصل الدراسي األول  -قسم التاريخ واآلثار )
كودً

المادة

عملى

نظرى

توزيعًالدرجات
المجموع
المجموع اعمالً
التحريرى
السنة

عصورًماًقبلً
BU_FART_HIST1
التاريخ
02
تاريخًمصرً
3
 BU_FART_HIST2الفرعونيةًحتىًبدايةً 3
الدولةًالحديثة
02
نصوصًتاريخيةًبلغةً
BU_FART_HIST3
3
3
أوربيةًحديثةً"ً
تاريخًقديم"
02
تاريخًأورباًفيً
BU_FART_HIST4
4
4
العصورًالوسطي
02
تاريخًالعربًقبلً
BU_FART_HIST5
3
3
اإلسالم
BU_FART_HIST6
55
5
3
3
تاريخًالعربًالحديث
02
02
المجموع
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
الفرقةًاألولىً–ًشعبةًعامةً(ًالفصلًالدراسيًالثانيً -قسم التاريخ واآلثارً)ً
-

4

4

-

02

02
02
02
02
02
02
502

[

كودً
BU_FART_HIST7
BU_FART_HIST8
BU_FART_HIST9

BU_FART_HIST10
BU_FART_HIST11
BU_FART_HIST12

المادة
تاريخ وحضارة الشرق
األدنى
مدا ذلى علم ا ثار
تاريخ اليونان
وحضارته
تاريخ أفريقيا حتى
الفتح العرب
تاريخ الدولة العربية
تاريخ مصر الحديث
المجموع

عملى المجموع

نظرى

توزيعًالدرجات
اعمالً
التحريرى
السنة

المجموع

3

1

4

5

15

22

3

-

3

-

22

22

3

-

3

-

22

22

3

-

3

-

22

22

4
3
11

1

4
3
22

-

22
22
-

22
22
122
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ً
ً

ً
ً
ً
الفرقةًالثانيةًً-شعبةًعامةًً(ًالفصلًالدراسيًاألولً -قسم التاريخ واآلثار)ً
المادة

كودً
BU_FART_HIST13
BU_FART_HIST14

BU_FART_HIST15

BU_FART_HIST16
BU_FART_HIST17
BU_FART_HIST18
BU_FART_HIST19

نظرى عملى

مناها بحث
ومصادر(تاريخ قديم)
تاريخ الدولة البيزنطية
نصوص تارياية بلوة
أوربية حديثة(تاريخ
العصور الوسط )
تاريخ مصر اإلسالمية
حتى قيام الدولة الفاطمية
تاريخ اإلسالم ف ذفريقيا
تاريخ مصر ف العصر
البيزنط
جورافيا عامة
المجموع

3

-

4
3

-

توزيعًالدرجات
المجموع
المجموع اعمالً
التحريرى
السنة
22
22
3
5
-

4
3

22
22

15
22

3

-

3

-

22

22

3
4

-

3
4

-

22
22

22
22

3
23

-

3
23

22

22
172

-

الفرقةًالثانيةًً-شعبةًعامةً(ًالفصلًالدراسيًالثانيً -قسم التاريخ واآلثار)ً5
كودً
BU_FART_HIST20
BU_FART_HIST21
BU_FART_HIST22
BU_FART_HIST23

BU_FART_HIST24

BU_FART_HIST25

المادة

نظرى

تاريخ الرومان وحضارتهم 3
3
مناها بحث ومصادر(
تاريخ العصور الوسطى)
4
تاريخ الدولة العباسية
تررررررراريخ اسررررررريا الحرررررررديث 4
والمعاصر
3
نصوص تارياية بلوة
أوربية حديثة(تاريخ
اسالم )
لوة عربية(نحو وصرف) 3

توزيعًالدرجات
المجموع
عملى المجموع اعمالً
التحريرى
السنة
22
15
5
3
22
22
3
-

4
4

-

22
22

22
22

-

3

-

22

22

-

3

-

22
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22

BU_FART_HIST26

البحثًالتاريخىًوًالبرمجةً
ياستخدامًًالحاسبًاآللى

3

3

المجموع

23

23

22
142

-

ً
ً
الفرقةًالثالثةًً-شعبةًعامةً(ًالفصلًالدراسيًاألولً -قسم التاريخ واآلثارً)
كودً

BU_FART_HIST27

BU_FART_HIST28

BU_FART_HIST29

BU_FART_HIST30
BU_FART_HIST31
BU_FART_HIST32
BU_FART_HIST33
BU_FART_HIST34
BU_FART_HIST35

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

المادة

نظرى

عملى

المجموع

تاريخ مصر الفرعونية من
الدولة الحديثرة حترى دارو
االسكندر مصر
الشرررررررررق األدنررررررررى فررررررررى
العصررررررررررين الهلينسرررررررررت
والرومان
حضارة اوربا ف العصور
الوسط
الرررردويالت االسررررالمية فرررر
المشرق
الدولة الفاطمية
نصرررروص تاريايررررة بلوررررة
أوربية حديثة(تاريخ حديث
تاريخ اوربا الحديث
تاريخ الدولة العثمانية
لورررررررة شررررررررقية (فارسرررررررى
أوتركى )
المجموع
ً

3

-

3

3

-

3

توزيعًالدرجات
المجموع
اعمالً
التحريرى
السنة
22
22
-

22

3

-

4

3

-

3

5

3
3

-

3
3

-

22
22

3
3
4

-

3
3
4

-

22
22
22

28

-

28

-

22

22

22

15

22
22
22
22
22
22
182

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
الفرقةًالثالثةًً-شعبةًعامةً(ًالفصلًالدراسيًالثانيً -قسم التاريخ واآلثار)
كودً
BU_FART_HIST36
BU_FART_HIST37
BU_FART_HIST38
BU_FART_HIST39
BU_FART_HIST40
BU_FART_HIST41
BU_FART_HIST42
BU_FART_HIST43

BU_FART_HIST44

المادة

نظرى

ترراريخ مصرررر فرر العصرررر
البطلم
حضارة الدولة البيزنطية
تاريخ األيوبيين والمماليك
منررررررررررررررررررراها بحرررررررررررررررررررث
ومصادر(تاريخ ذسالم )
تاريخ المورب
تاريخ أوربا المعاصر
جورافيا اقتصادية
تررررراريخ ذفريقيرررررا الحرررررديث
والمعاصر

3

تقنيااااااتًالبحاااااثًالتااااااريخىًوً
النشااارًاتلكتروناااىًًياساااتخدامًً
الحاسبًاآللىً

المجموع

توزيعًالدرجات
عملى المجموع اعمالً
التحريرى
السنة
22
3
-

3
4
3

-

3
4
3

-

3
3
3
4

-

3
3
3
4

5
-

3

-

4

21

-

21

المجموع
22

-

22
22
22

22
22
22

22
15
22
22

22
22
22
22
22

-

182

الفرقةًالرابعةً-شعبةًعامةً(ًالفصلًالدراسيًاألول  -قسم التاريخ واآلثارً)ً
المادة

كودً
BU_FART_HIST45
BU_FART_HIST46
BU_FART_HIST47
BU_FART_HIST48
BU_FART_HIST49
BU_FART_HIST50
BU_FART_HIST51
BU_FART_HIST52

تاريخ مصر
الرومانية
اوربا والتتار
عصر الحروب
الصليبية
تاريخ األندلس
تاريخ األمريكتين
تاريخ العرب
المعاصر
جورافيا سياسية
لوة شرقية (فارسى
أو تركى )
المجموع

نظرى عملى

المجموع

3

-

3

توزيعًالدرجات
المجموع
اعمالً
التحريرى
السنة
22
22
-

4
3

1

4
4

5

22
15

22
22

3
3
3

1

3
3
4

-

22
22
22

22
22
22

3
4

-

3
4

-

22
22

22
22

26

2

28

-

162

الفرقةًالرابعةًً-شعبةًعامةً(ًالفصلًالدراسيًالثاني  -قسم التاريخ واآلثارً)ً0
كودًً
BU_FART_HIST53

BU_FART_HIST54

BU_FART_HIST55
BU_FART_HIST56
BU_FART_HIST57
BU_FART_HIST58

BU_FART_HIST59

توزيعًالدرجات
المجموع
المادة
نظرى عملى المجموع اعمالً
التحريرى
السنة
22
22
4
1
3
حضارة مصر القديمة
22
22
3
العالقرررررات الحضرررررارية 3
برررين الشررررق والوررررب
ف العصور الوسط
22
15
5
4
حضارة ذسالمية 4
22
22
3
3
تاريخ مصر المعاصر
22
22
3
3
العالقات الدولية
22
22
3
منرررررررررررررراها بحررررررررررررررث 3
ومصررررررررررادر(ترررررررررراريخ
حديث)
22
22
4
4
فلسفة التاريخ
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BU_FART_HIST60

تقنياااتًالبحااثًالتاااريخىًوً
قواعاادًالبياناااتًياسااتخدامًً
الحاسبًاآللى

المجموع

2
25

-1

2
26

5

ً

قسم التاريخ واآلثار:

شعبة اآلثار

اآلثار المصرية القديمة

22
155

22
162

الفرقة الثانية ( آثار مصرية قديمة  -قسم التاريخ واآلثار :شعبة اآلثار )
الفصلًالدراسىًاألولً
عددًالساعات
كودً
BU_FART_HIST61
BU_FART_HIST62
BU_FART_HIST63

BU_FART_HIST64

BU_FART_HIST65

BU_FART_HIST66
BU_FART_HIST67
BU_FART_HIST68

ً

المقرراتًالدراسيةً

نظرى

3
نصوص تارياية بلوة أوربية
3
اثار ماقب التاريخ
تررراريخ مصرررر القرررديم " الدولرررة 3
الحديثة
ترررراريخ العمررررارة والفنررررون فررررى 4
الدولتين القديمة والوسطى
ترررراريخ مصررررر فررررى العصرررررين 4
اليونانى والرومانى
اللوررررررررة المصرررررررررية القديمرررررررررة 4
(هيروغليفى ) متصلة
3
جورافيا مصر
2
تدريب عملى
ً02
اجمالىًعددًالساعاتً

عملى

الجملة

-

3
3
3

توزيعًالدرجات
المجموع
أعمالً
التحريرى
السنة
22
22
22
22
22
22
-

-

4

5

15

22

-

4

-

22

22

-

4

-

22

22

ً-

3
2متص
ً02

ً5

22
22
ً555

22
22
ً522

الفرقة الثانية ( آثار مصرية قديمة  -قسم التاريخ واآلثار :شعبة اآلثار )
الفصلًالدراسىًالثانى
كودً

عددًالساعات
المقرراتًالدراسية

BU_FART_HIST69
BU_FART_HIST70

BU_FART_HIST71
BU_FART_HIST72
BU_FART_HIST73
BU_FART_HIST74

ً
ً

نظرى

حضارة مصرية قديمة " ديانة " 4
تررراريخ الشررررق االدنرررى القرررديم " 4
العراق وايران "
تررررراريخ مصررررررر فرررررى العصررررررر 4
البيزنطى
اثار مصر اليونانية والرومانية 4
اللورررررررررة المصررررررررررية القديمرررررررررة 4
(الهيروغليفية) متصلة
2
تدريب عملى
ً00
اجمالىًعددًالساعاتً

عملى

توزيعًالدرجاتً
الجملة

2

4
6

المجموع

أعمال تحريرى
السنة
22
22
22
22
-

-

4

-

22

22

-

4
4

5
-

15
22

22
22

ً0

2متص
ً04

ً5

22
ً555

22
ً502

ملحوظاةًً:يقاو مًالطاالبًبرحلاةًعلمياةًلمادةًتتقالًعاةًأربعاةًأياامًللمنااطاًاألثرياةًالتاىًيحاادد اً
القسمً
ً
الفرقةًالثالثةً(ًآثارًمصريةًًقديمةًً-قسم التاريخ واآلثار :شعبة اآلثارً)ً
الفصلًالدراسىًاألولً
كودً

BU_FART_HIST75

BU_FART_HIST76

BU_FART_HIST77

BU_FART_HIST78
BU_FART_HIST79
BU_FART_HIST80

BU_FART_HIST81

BU_FART_HIST82

ً

المقررات الدراسية

عدد الساعات
نظرى-

العمرررارة والفنرررون الكبررررل 4
فى الدولة الحديثة والعصر
المت ار
ترررررراريخ مصررررررر القررررررديم " 4
العصر المت ار "
ترراريخ مصررر فررى العصررر 4
االسالمى
4
مواقس ُأثرية
4
نصوص هيراطيقية
نصرررروص هيروغليفيررررة 4 -
متصلة
لوررررة شرررررقية (فارسررررى او 4
تركى )
تدريب عملى  -متصلة 2
اجمالىًعددًالساعاتً

ً32

عملى

الجملة

2

6

توزيع الدرجات
أعمال
السنة

5

المجموع

التحريرى

15

22

-

4

-

22

22

-

4

-

22

22

-

4

-

22

22

-

4
4

-

22
22

22
22

-

4

-

22

22

-

2

-

22

22

ً0

ً30

ً5

ً555

ً522

ً

الفرقةًالثالثةً(اآلثارًالمصريةًالقديمةًً-قسم التاريخ واآلثار :شعبة اآلثارًًالفصلًالدراسىًالثانى)ً
المقررات الدراسية
كودًً
BU_FART_HIST83

BU_FART_HIST84

BU_FART_HIST85
BU_FART_HIST86
BU_FART_HIST87

عدد الساعات
نظرى

حضااة م ر ااق يمة ا " نظ ا
سيةسي ويجت ةعي "
تااة ا يمقااقد ي انااي يمة ا " 4
سو ويمجز قم يمعقبي "
ن ااوت تة ةيا بأوا و بيا 4
ح ث
تة ا ر ق يمع ق يمح ث
4

عملى

4

حضاااااة م وي اااااة ر اااااق اااااي 4

يمع ق يمبيزنطي

توزيع الدرجات
أعمال
السنة

الجملة

المجموع

التحريرى

6

5

55

2

-

4

-

2

2

-

4

-

2

2

-

4

-

2

2

6

5

55

2

BU_FART_HIST88
BU_FART_HIST89

ن وت هيقوغأيفي  -رت أ
ت

-

4

ب ع أي  -رت أ

6

اجمالى عدد الساعات

4

-

2
2

2
2

2

5

535

542

ً
ملحوظةًً :يقومًالطالبًبرحلةًعلميةًلمدةًتًتقلًعةًأربعةًأيامًللمناطاًاألثريةًالتيًيحدد اً
القسمًً
الفرقةًالرابعةً(ًاآلثارًالمصريةًالقديمةًً-قسم التاريخ واآلثار :شعبة اآلثارًً)ً
ًً(ًالفصلًالدراسىًاألول)ً
ً

ً

المقرراتًالدراسية

كودً

عددًالساعات
نظرى

اثاااارًمصااارًالقديماااةً"ًفناااوةً 4

توزيعًالدرجات

عملى

الجملة

أعمالًالسنة

التحريرى

المجموع

صغرىً"
أثااارًوحرااارةًالشااراًاألدنااىً ً4
القديمًً
الحفائرًوفةًالمتاحفًً
ً4

ً

4

-

ً02

02

ً0

ً2

ً5

ً55

ً02

ً-

ً4

ً-

ً02

ً02

BU_FART_HIST93

نصاااااااااااااوصً يراطيقياااااااااااااةًً ً4

ً-

ً4

ً-

ً02

ً02

BU_FART_HIST94

ً4

ً-

ً4

ً-

ً02

ً02

نصاااااااوصً يرو ليفياااااااةًًًً4 ً-

ً-

ً4

ً-

ً02

ً02

-

4

-

22

22

ً

ً0

ً-

ً02

ً02

0

ً32

ً5

555

ً522

BU_FART_HIST90

BU_FART_HIST91
BU_FART_HIST92

أوديموطيقيةًً
اثارًاسالميةًً

BU_FART_HIST95

متصلةًً
لوة شررقية (فارسرى او تركرى 4
)
تدريبًعملىًًًًً-متصلةًً
ً0

BU_FART_HIST96
BU_FART_HIST97

اجمالىًعددًالساعاتً

ً

كودً

ً02

الفرقةًالرابعةًً(ًاآلثارًالمصريةًالقديمةًً-قسم التاريخ واآلثار :شعبة اآلثار)
(ًالفصلًالدراسىًالثانى)ً
توزيعًالدرجات
عددًالساعات
المقرراتًالدراسية

المجموعً

نظرى

عملى

الجملة

أعمالًالسنة

التحريرىً

BU_FART_HIST98

اثارًمصرًالقديمةً"ًأدب"

4

ً-

4

-

ً02

02

BU_FART_HIST99

تااااريخًواثاااارًالمغاااربًوشاااراً ً4

ً0

ً2

ً5

ً55

ً02

ً-

ً4

ً-

ً02

ً02

ً-

ً3

ً-

ً02

ً02

ً-

ً4

ً-

ً02

ً02

BU_FART_HIST100

BU_FART_HIST101
BU_FART_HIST102

افريقياًالقديمًً
موراااااوعًخااااااصً(المجتماااااعً ً4
المصرىًالقديمً)ً
نصااوصًتاريخيااةًبلغااةًأوربيااةً ً3
حديثةًًً
اثارًمصريةًفىًالعصرًالحديثً ً4

BU_FART_HIST103

نصاااااااااوصً يرو ليفياااااااااةًًًً4 ً-

BU_FART_HIST104

متصلةًً
تدريبًعملىًًًًً-متصلةًً

ً0

ً

اجمالىًعددًالساعاتً

ً05

ً0

ً-

ً4

ً-

ً02

ً02

ً0

ً-

ً02

ً02

ً02

ً5

ً535

ً542

ً
ملحوظةًً :يقومًالطالبًبرحلةًعلميةًلمدةًتًتقلًعةًأربعةًأيامًللمناطاًاتثريةًالتىًيحدد اً
القسمًً

توصيفًالموادًً
الفرقةًاألولىً–ًتاريخً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًاألولً
المادةًً:عصورًماقبلًالتاريخًً:BU_FART_HIST1
المقررًً:
 المظاهر العامة للعصور الحجرية القديمة فى العالم القديم . تاريخ عصور ماقب التاريخ العصور القديمة فى مصر . العصر الحجرل القديم األسف . العصر الحجرل القديم األوسط . العصر الحجرل القديم األعلى . المظاهر الحضارية العامة للعصر الحجرل الحديث فى العالم القديم . العصر الحجرل الحديث فى مصر . نماذج من حضارات العصر الحديث .*حضارة الفيوم * حضارة مرمدة بنى سالمة * حضارة العمرل حلوان
*حضارة دير تاسا *حضارة البدارل
 المظاهر الحضارية لعصر المعادن وعصر ماقب االسرات فى مصر :عصر ماقب االسرات المبكرة (نقادة األولى )عصر ماقب االسرات المتوسط (نقادة الثانية ) عصر ماقب االسرات المت ار (نقادة الثالثة ) توحيد ممالك البالد ومعرفة الكتابة المصرية القديمة وبداية األسراتالفرقةًاألولىً–ًتاريخً–ًشعبةًعامةًً
الفصلًالدراسيًاألولً
المادةًً:تاريخًمصرًالفرعونيةًحتىًبدايةًالدولةًالحديثةًً:BU_FART_HIST2
المقررًًً:
أوال  :المصادر التى يعتمد عليها الباحثون فى دراسة تاريخ مصر الفرعونية
ثانيا  :عصر الت سيس (عصر األسرتين األولى والثانية )
ثالثا  :عصر الدولة القديمة
رابعا  :عصر االنتقا األو (عصر الثورة االجتماعية األولى )
اامسا  :عصر الدولة الوسطى .
سادسا  :عصر االنتقا الثانى (األسرتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة – عصر الهكسوس –
حرب التحرير ) .
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًً
الفرقةًاألولىً–ًتاريخ -شعبةًعامةً
ً

الفصل الدراسى االولً
المادةًً:نصوصًتاريخيةًبلغةًأوربيةًحديثةً(تاريخًقديمً)ً: BU_FART_HIST3

المقررًً:
يعنى هذا المقرر بمحاولة تدريب الطالب على التعام مس المراجس المتاصصة فى دراسات التاريخ
القديم باللوات األجنبية  ،وفيه يقوم األستاذ المحاضر بااتيار مقرر من الدراسات األجنبية المتنوعرة
فررى مجررا التاصررص تشررتم علررى معظررم اصررطالحات التاصررص المتداولررة فررى المراجررس األجنبيررة
المتاصصة وتوطى المراحر الزمنيرة الماتلفرة الترى يقروم بدراسرتها فرى تاصرص تراريخ وحضرارة
مصر والشرق األدنى القديم بحيث يصبح ملما بالمسميات سرواء األشرااص والمواقرس – ومرادفاتهرا
باللوة العربية  ،وهو األمر الذل يتم تعميقه بعرض بعض الدراسات العربيرة الموائمرة مرس نظيراتهرا
األجنبية بذات المقرر حتى يصبح بمقدرة الطالب معرفة أسلوب تناو الموضروع الواحرد بر كثر مرن
منها وب كثر من لوة وهو ماسيقوم باستعراضه فى تعليقاته على هذه النصوص والتى يقوم بإعدادها
بشك بحثى مبسط .
ً
الفرقةًاألولىً–ًتاريخً–ًشعبةًعامةًً
الفصلًالدراسىًاألولً
المادةًً:تاريخًأورباًفىًالعصورًالوسطىًًً:BU_FART_HIST4
المقررًً:
نبذة ماتصرة عن أهم نظريات بداية ونهاية العصور الوسطى
تقسيم فترات التاريخ األوربى الوسيط الى :
 العصور الوسطى (الباكرة )
 العصور الوسطى (الوسيطة )
 العصور الوسطى العالية "المت ارة "
أزمة االمبراطورية الرومانية فى القرن الثالث الميالدل .
الوزوات الجرمانية فى أوربا العصور الوسطى
أهم الممالك الجرمانية فى العصور الوسطى .
مملكة الفرنجة – مملكة الكارولنجيين .
مملكة القوط الشرقيين
مملكة القوط الوربيين
مملكة الوندا .
النورمان والفايكنا "غزاة الشما " .
الوزو النورمانى للجزيرة البريطانية .
الماجناكارتا .
حرب المائة عام .
أوربا والحروب الصليبية .
الفرقةًاألولىً–ًتاريخً–ًشعبةًعامةًً
الفصلًالدراسيًاألولًً
المادةًً:تاريخًالعربًقبلًاإلسالمًً:BU_FART_HIST5
المقررًً:
 -5مصادر التاريخ العربى القديم
 العرب فى عصور ماقب التاريخ -3دولة معين

دولة حضر موت
دولة قتبان
دولة سب
المدن الكبرل فى وسط وشما بالد العرب.

-4
-5
-6
-7
 األنباط اللحيانيون . عالقات العرب بدو الشرق األدنى القديم. الوساسنة . المناذرة . حواضر بالد الحجاز . -حياة القبائ العربية فى بالد العرب .

الفرقةًاألولىً–تاريخً-شعبةًعامةًً
فصلًدراسىًأولًً
المادةً:تاريخًالعربًالحديثًً:ًBU_FART_HIST6
المقررًً:
 مصادر تاريخ العالم العربى الحديث والمعاصر . التوسس العثمانى فى العالم العربى فى مطلس القرن السادس عشر . نظم الحكم واالدارة فى العالم العربى فى العهد العثمانى . تدهور اوضاع العالم العربى فى نهاية القرن الثامن عشر الحملة الفرنسية على مصر والشام وأثرها على العالم العربى . دور محمد على فى العالم العربى فى النصف األو من القرن التاسس عشر . حركة االصالح فى الدولة العثمانية وانعكاساتها فى العالم العربى العالم العربى اثناء الحرب العالمية االولى حتى انحسار النفوذ العثمانى . العالم العربى بين الحربين العالميتين . العالم العربى اثناء الحرب العالمية الثانية والمتويرات التى طرأت عليه فى اعقابهاالفرقةًاألولىً–تاريخً–ًشعبةًعامةًً
الفصلًالدراسىًالثانىً
ً
المادةًً:تاريخًوحرارةًالشراًاألدنىًالقديمًً:BU_FART_HIST7
المقررًً:
دراسة العصور التارياية فى مناطق الشرق األدنى القديم وذلك على النحو التالى :
 -5العراق  :العصر السومرل القديم – العصر األكدل – العصر السومرل الحديث – العصر
البابلى القديم  ،األشوريين  ،العهد البابلى األاير ( المملكة الكلدانية )
 ايران  :ايران فى األلف الثالث ق.م  /ايران فى األلف الثانى ق.م – ايران منذ بدايةاأللف األو ق.م وحتى مجىء االسكندر .

 -3سورية :األموريون  ،الكنعانيون  ،الفينيقيون  ،ا راميون والعبرانيون .
 -4اسيا الصورل  :عصر الدولة القديمة  ،عصر االمبراطورية
الجوانب الحضارية فى تاريخ الشرق األدنى القديم
-5
-3
-4
-5

حضارة العراق  :التنظيم السياسى واالدارل  ،الجيش  ،القضاء  ،الحياة االجتماعية ،
العلوم وا داب  ،العمارة الفنون
ايران  :التنظيمات السياسية واالدارية والعسكرية والنقابية  ،الفكر الدينى  ،العلوم وا داب
 ،العمارة والفنون .
بالد العرب  :التنظيمات السياسية واالدارة  ،األحوا االقتصادية  ،األحوا الدينية .
الشام  :الاصائص المميزة لك من الحضارة الفنينيقية والحضارة العبرية .
تراث حضارات الشرق األدنى القديم فى الحضارة اإلنسانية .

ً

الفرقةًاألولىً–ًتاريخً-شعبةًعامةًً
الفصلًالدراسىًالثانىً
المادةً:مدخلًالىًعلمًاألثارًً:BU_FART_HIST8
ً

 التعريف ب همية ا ثار محليا وعالميا . عوام االرتباط بين علم ا ثار والعلوم األارل . تاريخ الكشف عن آثار مصر. طرق الحفائر العلمية المستادمة فى الكشف عن ا ثار . المصطلحات العلمية األجنبية فى علم ا ثار . طرق حماية ا ثار المنقولة والثابتة .*التسجي العلمى لآلثار .
 المتاحف
 الترميم
 النشر العلمى
 نماذج م ن الدراسات العلمية التى كان لها دور مهم فى تبيان أهمية ا ثار المصررية.
 زيارة ميدانية لمواقس حفائر علمية . زيارة ميدانية للمتاحف. زيارة ميدانية لهيئة ا ثار المصرية زيارة ميدانية لمواقس أثرية سياحية .الفرقةًاألولىً–ًتاريخً-شعبةًعامةًً
الفصلًالدراسىًالثانىًً
المادةً:تاريخًاليوناةًوحرارتهًًًBU_FART_HIST9:
ً-5اإلطار الحضارل لتاريخ اليونان :
 القرريم الحضررارية لدراسررة ترراريخ المجتمررس اليونرران – اتجاهررات فررى تفسررير ترراريخالمجتمس اليونانى .
 المجتمس اليونانى وحضارة البحر المتوسط . -اثر العوم الجورافية فى تاريخ المجتمس اليونانى وحضارته .

 الجبا – األنهار – التربة – البحر . -3مصادر تاريخ المجتمس اليونانى
 المالفات األثرية وأنواعها – المصادر الكتابية وأنواعها حضررارات العصررر المبكررر فررى العررالم اليونررانى – الحضررارة األيميررة( أو الكريتيررة أوالمبنيوية )
 عصر الدولة المدينة  :تطور نظم الحكم من الملكية ذلى الديمقراطية – الصراع مسالاررارج (فررارس وقرطاجنررة ) الصررراع فررى الررداا – القرررن الرابررس وانحرردار دولررة
المدينة .
 جوانب من النشاط الحضارل اليونانى  :أحد الموضوعات التالية : المسرح اليونانى
 الفكر السياسى اليونانى
 الفن اليونانى
 االصالحات الدستورية .
ً
الفرقةًاألولىً–ًتاريخً–ًشعبةًعامةًً
فصلًدراسىًثاةً
المادة  :تاريخ أفريقيا حتى الفتح العربى

:BU_FART_HIST10

المقرر  - :نظرةًفىًجغرافيةًافريقياً(قارةًجندواناًالقديمةً)ً
 أفريقيا وقارات العالم القديم . أفريقيا فى التاريخ القديم . أفريقيا فى عصر الرومان . داو الجرمان أفريقيا وت سيس الممالك الجرمانية فى افريقيا كالقوط والوندا وغيرهمااصة بعد حروب جستنيان االستردادية .
 أفريقيا فى عصر البيزنطيين . أفريقيا والفتح اإلسالمى .ً
الفرقةًاألولىًتاريخً–ًشعبةًعامةًً
الفصلًالدراسىًالثانىً
المـادةًً:تاريخًالدولةًالعربيةًًً:ًBU_FART_HIST11
المقررً ًً:نعرف فى البداية بمفهوم تاريخ الدولة العربية ونرولى اهتمرام ااصرا برالتعريف بالمصرادر
التى تعتمد عليها فى دراسرتنا لموضروع تراريخ الدولرة العربيرة  ،ثرم نرتكلم عرن جورافيرا برالد العررب
وعن السكان ثم نتكلم عن أحروا برالد الحجراز قبر اإلسرالم  ،ثرم ننتقر بعرد ذلرك للكرالم عرن عصرر
الرسو صلى هللا عل وسلم ثم عصر الالفاء الراشدين ،ثم بعد ذلك نتكلم عن عصر الدولة األموية
ونهررتم بصررفة ااصررة بالجوانررب السياسررية والحضررارية والعمرانيررة مررس اعطرراء صررورة تفصرريلية عررن
الفتوحات السالمية من ناحية األسباب والدوافس  ،واإلنجرازات  ،وآثارهرا فرى انتشرار االسرالم والررد
على مطاعن المستشرقين ً.
ً
الفرقةًاألولىًً–ًتاريخً–ًشعبةًعامةًً

الفصلًالدراسىًالثانىًً
المادةًً:تاريخًمصرًالحديثًًً:BU_FART_HIST12
المقررًً:
 الوزو العثمانى لمصر فى بداية القرن السادس عشر . أوضاع مصر فى ظ العصر العثمانى المت ار (ق)11-18 الصراع الدولى حو مصر بين الفرنسيين واالنجليز (1882-1718م) : الحملة االنجليزية 1827م (حملة فريزر). التدا االجنبى فى شئون مصر ومظاهره . األزمة المالية ودورها فى االحتال اإلنجليزي لمصر . فش ثورة عرابى واحتال انجلترا لمصر 1882م الحركة الوطنية فى مصر ومظاهرها حتى قيام الحرب العالمية األولى 1114م. مصر والحرب العالمية األولى (. )1118-1114 ثورة 1111م وتصريح 28فبراير 1122م . دستور 1123م دستور 1132م أوضاع مصر اال الحرب العالمية الثانية (1145-1136م) مصر واألمم المتحدة 1147ً
الفرقةًالثانيةًًً-تاريخً–ًشعبةًعامةًً
الفصلًالدراسىًاألولًً
ً
المادةًً:منا جًومصادرً"ًبحثًتاريخًقديمًًًً:BU_FART_HIST13
المقررًًً:
 ماهية التاريخ – حدود التاريخ القديم – ا ثار ومنها البحث التارياى . أوراق البردل – البرديات فى العصر البطلمى والرومانى المبكر . ا ثار واألحجار فى بالد العرب القديمة كمصادر بحثية . الشروط الواجب توافرها فى المؤرخ . العالقة بين علم التاريخ ومنها البحث فيه . العلوم المساعدة لدراسة التاريخ . األسس الفنية لكتابة البحث التارياى . تطبيقات بحثية .الفرقةًالثانيةً–ًتاريخً–ًشعبةًعامةًً
الفصلًالدراسىًاألولًً
المادةًً:تاريخًالدولةًالبيزنطيةًً:ًBU_FART_HIST14
المقررًًً:
 -5فجر التاريخ البيزنطى من قسطنطين الكبير الى جستنيان
 اسرة جستنيان ()612-518 -3اسرة هرق (717-612م)
 -4االسرة االيسورية ()822-717
 -5االسرة العمورية (867-22م)

 -6االسرة المقدونية و العصر الذهبى للدولة البيزنطية .
النصف االو من عصر هذه االسرة ((163-867م) –النصف الثانى ()1257-163
 -7أسرة دوقاس (12811-1251م)
 -2اسرة كومنين (1185-1281م)
 -9اسرة انجيلوس (1224-1185م) و سقوط الدولة البيزنطية األو (ت سيس المملكة الالتينية
1261-1224م)
 -52اسرة باليولوج واستعادة العرش البيزنطى .
 -55مالمح الفترة المت ارة من العصر البيزنطى
 -5الوزو التركى وسقوط القسطنطينية 1453م ونهاية الدولة البيزنطية .

ً

الفرقةًالثانيةً–ًتاريخً-شعبةًعامةًً
الفصلًالدراسىًاألولً
المادةًً:نصوصًتاريخيةًبلغةًأوربيةًحديثةً(عصورًوسطىً)ًًً:BU_FART_HIST15
المقررًًً:
ياتررار األسررتاذ عرردة نصرروص تتعلررق بموضرروعات مررن ترراريخ العصررور الوسررطى سررواء ترراريخ الورررب
األورب أو حضارته فى هذه الفترة أو تاريخ اإلمبراطورية البيزنطيرة أو عصرر الحرروب الصرليبية .
ويقوم بترجمتها والتعليق عليها تاريايا  .بحيث يكون هدفها هو تدريب الطالب على الترجمرة وتنميرة
وعيهم لما فى النص من قضايا تحتراج الرى تعليرق وذكسراب الطرالب النزعرة التاريايرة الترى ينبورى أن
يتميز بها المؤرخ منذ البداية  .يضاف الى ذلرك اكسراب الطرالب الحاسرة النقديرة الترى تجعلهرم يميرزون
دائمررا بررين الوررث والثمررين  ،ويعرفررون مايهرردف اليرره المستشرررقون عنررد دراسررتهم لترراريخ العالقررات بررين
الشرق والورب  ،وكيف أنهم دائما مايضعون السم فى العس
الفرقةًالثانيةًتاريخً–ًشعبةًعامةًً
الفصلًالدراسىًاألولًً
المادةًً:تاريخًمصرًاتسالميةًحتىًقيامًالدولةًالفاطميةًً:BU_FART_HIST16
المقررًًً:
 الفتح االسالمى لمصر ( اسبابه –وقائعه ). مصر فى عصر صدر االسالم عصر الوالة فى مصر االسالمية الدولة الطولونية (التاريخ السياسى /التاريخ الحضارل ) الدولة االاشيدية (التاريخ السياسى  /التاريخ الحضارل ) البدايات األولى لظهور الفاطميين فى مصر .الفرقةًالثانيةً–ًتاريخً–ًشعبةًعامةًً

الفصلًالدراسىًاألولً
ً
المادةً:تاريخًاتسالمًفىًأفريقياًً:BU_FART_HIST17
المقررًً:
 مملكة الوندا فى الشما االفريقى شما افريقيا فى ظ السيادة الببيزنطية الممالك المستقلة فى الشما االفريقى افريقيا قبي الفتح االسالمى الفتح االسالمى الفريقيا انتشار االسالم فى افريقيا جنوب الصحراء ( السودان الوربى ) اشهر الممالك االسالمية فى السودان الوربى -: مملكةًالبرنوً
 مملكةًالكانم
 مملكةًمالى
 مملكة الحبشة بين المسلمين والصليبيين المماليك وعالقتهم بالممالك االسالمية فى افريقيا حركة التجارة ودورها فى انتشار االسالم فى الشرق االفريقى الفكر الصليبى وافريقيا الى القرن الرابس عشر  ،ومقدمات الكشوف الجورافيةً
الفرقةًالثانيةً–ًتاريخًً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًاألولًًً
المادةًً:تاريخًمصرًفىًالعصرًالبيزنطىًًBU_FART_HIST18
ً:
المقررًًً:
 -5اإلمبراطورية البيزنطية من عهد دقليديانوس الى عهد هرق .
 الشئون الدينية فى مصر فى العهد البيزنطى -3تنظيمات مصر اإلدارية فى العصر البيزنطى
 -4التنظيمات المالية واالقتصادية فى مصر
 -5التنظيمات الحربية فى مصر فى العصر الببيزنطى
 -6تنظيمات جستنان فى مصر
التنظيمات القضائية فى مصر فى العصر البيزنطى
-7
الحياة االجتماعية فى مصر البيزنطية
-2
االسكندرية فى العصر البيزنطى
-9
 -52اثر المسيحية فى حياة المجتمس المصرل فى العصر البيزنطى
 -55الحياة اللووية واالدبية فى مصر البيزنطية وتداعى الحضارة البيزنطية فى مصر
 -5اللوة القبطية وأثرها فى العامية المصرية منذ العصر البيزنطى حتى الوقت الحاضر
الفرقةًالثانيةً–تاريخً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًاألولً

المادةًً:جغرافيةًعامةً
المقررًً:
*ًأوتًالجغرافياًالطبيعية
 الموقس الجورافى وتطوره عبر التاريخ البنية والتركيب الجيولوجى مظاهر السطح أو التضاريس المناخ الجورافية الحيوية التربة موارد المياة*ًثانياً:الجغرافياًالبشريةًً
 -5السكان  :التكوين الساللى  ،التطور العددي  ،تويير السكان  ،توزيس السكان  ،الاصائص
االجتماعية واالقتصادية والديموجرافية للسكان .
 العمران ( :الحضر والريف )  :التوزيس  ،الاصائص  ،أهم المشكالت .* ثالثا  :الجورافيا االقتصادية  :األنشطة االقتصادية (الزراعة  ،الصناعة  ،التجارة والنق
فضال عن الصيد والرعى والتعدين  ..الخ )
والمواصالت ،
 رابعا  :بعض المشكالت ذات الطابس القومى مث مشكلة السكان والتوسس
والعمران على األرض الزراعية .
ً:BU_FART_HIST19

 الفرقةًالثانيةً–ًتاريخً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًالثانىً
ً

المادةًً:تاريخًالروماةًوحرارتهم

:ًBU_FART_HIST20

ً

المقررًًً:
ً

جورافية ذيطاليا.
مصادر تاريخ وحضارة الرومان فى العصر الجمهورل .
العصر الملكى وقيام الجمهورية سنة 521ق.م .
النظام السياسى عند الجمهورية .
الصراع بين الطبقات .
توحيد ايطاليا .
حروب روما ضد قرطاجنة والفتوح األارل فى البحر المتوسط .
الثورة الرومانية من تيبيريوس جراكوس ذلى يوليوس قيصر .

الفرقةًالثانيةً–ًتاريخًً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًالثانىً
المادةًًً:منا جًومصادرًبحثً"ًعصورًوسطىً"ًً:BU_FART_HIST21

المقررًً:علم التاريخ فى أوربا وأهم تعريفاته .
 التاريخ فى أوربا فى العصر االغريقى والعصر الرومانى أهم مالمح الكتابة التارياية فى أوربا فى العصور الوسطى . أشِ هر مؤراى أوربا فى العصور الباكرة . معوقات تطور منها البحث التارياى فى أوربا "العصور الوسطى ". أهم مصادر ووثائق العصور الوسطى . أبرز المجموعات واالرشيفات األوربية فى العصور الوسطى مث : C.H.S.B B.B.T.S H.G.F M.G.H M.G..ETC, ابرز الدوريات العلمية فى تاريخ أوربا فى العصور الوسطى مث : E.H.R. A.H.R. S.V. D.O.P. Speculun Byzontion LeMoyan age R.O.L ) H.Occ - D.Ar ( R.H.C أبرز المؤراين البيزنطيين . أشهر مؤراى أوربا فى عصر الحروب الصليبية .ً

الفرقةًالثانيةً–تاريخًً-شعبةًعامةً
فصلًدراسىًالثانىًً
ً
المادةً:تاريخًالدولةًالعباسيةًًً:BU_FART_HIST22
المقررًًً:
نتكلم فى البداية عن السمات التى ميزت الدولة العباسية التى اسرتمرت حروالى امسرة قررون
شهدت الدولة االلها فترات من العظمة والسؤدد واألبهة وفترات من الضعف  .وننتق بعد ذلك
الى التعريف بر هم المصرادر الترى ن عتمرد عليهرا فرى دراسرتنا لتراريخ الدولرة العباسرية ونرتكلم عرن
عظمة الدولة األموية وعوام انهيارها وعن الدعوة العباسية ثم نتكلم عن الفاء الدولة العباسية
بدءا بالاليفة أبو العباس ونهتم بصفة ااصة الى جانب االحرداث السياسرية برالنواحى الحضرارية
والعمرانية كما نتكلم أيضا عن التشريس وعن المدارس الفقهيرة الماتلفرة مثر مدرسرة أبرو حنيفرة
النعمان ومدرسة مالك بن أنس ومدرسة االمام الشافعى .

كذلك البد من تفصي الحرديث عرن العصرر العباسرى الثرانى وعوامر الضرعف العباسرى  ،ونشر ة
الدويالت المستقلة  ،وانهيرار الدولرة وسرقوطها النهرائى بسرقوط بورداد فرى أيردل المورو 1258م
656/هـ

الفرقةًالثانيةً–تاريخًً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًالثانىًً
ًًًًًالمادةًً:تاريخًآسياًالحديثًوالمعاصرً: BU_FART_HIST23
ًًًًًالمقررًً:







ايران من ت سيس الدولة الصفوية حتى العصر الحديث
الهند من االحتال الى االستقال
باكستان االسالمية
اليابان نموذجا للدولة المعاصرة
الصين و التحو السياسى
اسيا و االحالف العسكرية الكبرل
ً

الفرقةًالثانيةً–ًتاريخًً-شعبةًعامةًً

الفصلًالدراسىًالثانىًً
ً

ًًًًًًالمادةًنصوصًتاريخيةًبلغةًأجنبيةًحديثةً(تاريخًاسالمىً)
ًًًًًفىً ذهًالمادةًالخاصةًبنصوصًالتاريخًاتسالمىًيكوةًالتركيزًعلىً:
 نظرة المستشرقين لتاريخ االسالم من واقس كتبهم
 الفتوحات االسالمية و مدل االفتراء الوربى حو دوافعها
 الجوانب المشرقة فى حضارة االسالم فى ضوء المستشرقين المنصفين
 تلقين الطالب بعض القواعد التى تساهم فى مواجهة المحاوالت المورضة للني من
االسالم و من الرسو (ص) فى اطار علمى منطقى بعيدا عن االنفعا و التشنجات
ً:BU_FART_HIST24

الفرقةًالثانية–ًالفصلًالدراسىًالثانىًً-شعبةًعامةًً
توصيفًمادةً(اللغةًالعربيةً)ًلألقسامً يرًالمتخصصةًBU_FART_HIST25
ً

المادةًمقررةًعلىًً:
 -5طالب الفرقة األولى ( الفص الدراسى األو )  4ساعات ( نظرل ).
أهداف المادة وتوصيفها
يتولى ذعداد مقررات هذه المادة  ،قسم اللوة العربية بالكلية .
ً
والهدف منها هو ربط الطالب بلوته األم  ،وبالتالى ربطه بتراثة وجذورة الثقافية ‘ فضرال عرن تنميرة
مهاراته التى تمث أداته األساسية لتحصي الثقافة واستيعاب العلروم  .ويرتم تحقيرق هرذا الهردف  ،مرن
اال تدريس بعض قواعد اللوة العربية والتدريب عليها لتنمية مهارات الطالب اللووية لتمكينه من
ذجادة الكتابة بلوه سليمة .

الفرقةًالثانيةً–تاريخًً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًالثانىًً
ًًًًالمادةًً:البحثًالتاريخىًوًالبرمجةًياستخدامًًالحاسبًاآللىًBU_FART_HIST26

ته ف هذه يم ةام إمي تعق ف يمطالب بتةنيةت يمك بيوتق يمةةص بةمبحث يمتة ةي وت به
عأي يستة يم اويئق يم عة ف ي مكتقوني  ،ويم ويقع يمبحثي متن ي رهة يت يمطالب ي يمبحث
يمتة ةي .وت به عأي بنةء يم ويقع يمبحثي وقويع يمبيةنةت يمةةص بةمبحث يمتة ةي.
الفرقةًالثالثةًً-تاريخًً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًاألولً
ً
جً

ً
ً

:

المادة:تاريخًمصرًالفرعونيةًمنذًالدولةًالحديثةًحتىًدخولًاتسكندرً
المقررًًً:
ًًتنقسم الدراسة فى هذا المقرر الى قسمين ماتلفين من حيث االزدهار الحضارل والقوة السياسية
العسكرية هما :
 عصر الدولة الحديثة ( أسرة  ) 22 ، 11 ، 18والعصر المتر ار (األسررات مرن  21الرى ) 32يجب االلتزام بتتبس الفراعنة وما التزموا به فى السياسة الداالية والاارجية وكذا التطور
الحضارل واالنجازات فى كافة المجاالت العسكرية والحضارية والمعمارية والفنية .
 ضرورة التركيز على بعض الشاصيات التارياية التى بررزت وأثررت علرى مصرر وبرالدالشرق األدنى القديم المجاورة ومنها  :أحمس طارد الهكسوس  ،والملكرة حتشبسروت  ،تحرتمس
الثالررث  ،وامنحتررب الثالررث  ،واانرراتون وترروت عررنخ آمررون  ،وحررور محررب  ،وسرريتى ورمسرريس
الثانى  ،ومرنبتراح (اسررة  )11ورمسريس الثالرث (اسررة  )22ثرم شيشرانق وابسرماتيك  ،وناراو
(اسرة )26
ً
ً
ً
ً
ً
الفرقةًالثالثةًً-تاريخًً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًاألولًً
ً
المادة :تاريخًالشراًاألدنىًفىًالعصريةًالهلينستىًوالرومانيً:BU_FART_HIST28
ً
المقررًًً:
ً
تقدم هذه المادة دراسة كاملة لتاريخ الشرق األدنى متمثال فى تاريخ سوريا ولبنان والعراق
واألردن
وفلسطين منذ داو األسكندر األكبر وحتى نهاية العصر الرومان  .ويدرس الطالب فى
هذه المادة
ً BU_FART_HIST27

ما ي تى :
 : 1نهوض مقدونيا وسيطرتها على بالد اليونان
 :2ظهور األسكندر األكبر وحروبه مس الفرس ؛حتى سيطرته على مملكة الفرس
 : 3موت األسكندر األكبر وصراع قادته على الحكم
 : 3الدولة السيلوقية فى سوريا والتطورات السياسية فيها
 : 4الصراعات الدولية هناك وسقوط الشرق األدنى تحت الحكم الرومان
 : 5النظم اإلدارية واالقتصادية تحت الحكم الرومان
 : 6جانب من المظاهر الحظارية للشرق األدنى فى العصرين الهلينيست والرومان ًً
ً
الفرقةًالثالثةً–ًتاريخًً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًاألولً
ً
المادةً:حرارةًًأورباًوًنظمهاًفىًالعصورًالوسطىً:BU_FART_HIST29
ً
ً

المقررًً:
 -5االقطاع فى أوربا فى العصور الوسطى ونظم الحكم
 الزراعة -3المدن والتجارة و االسواق.
 -4نهضة القرن الثانى عشر وآثارها .
 -5التعليم والجامعات
 -6الفكر السياسى والنشاط التشريعى
 -7الدين والنظم الدينية فى أوربا فى العصور الوسطى (الرهبنة والديرية– الجماعات الدينية
المسيحية )
 -2الفروسية
 -9الفلسفة
 -52العلوم وا داب
 -55الفنون والعمارة
 -5مقدمات النهضة فى ايطاليا و ارتباطها بالفترة المت ارة من العصور الوسطى.
ً

ً
ً
ً
الفرقةًالثالثةًً-تاريخًً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًاألولًً
المادةًً:الدويالتًاتسالميةًفىًالمشراً:BU_FART_HIST30
ً
المقررًًً:
 األحداث التارياية التى أثرت على بالد المشرق االسالمى -عنصر األتراك ودورهم فى الاالفة العباسية

-

والية العهد وأثرها على ظهورأو الدويالت االسالمية فى المشرق
القرن الثالث الهجرل وعصر الفتن والمؤامرات مرن جانرب األترراك تجراه الاالفرة
العباسية
القرن الرابس الهجرل وتدهور حا الاالفة العباسية  ،وانحسار سلطان الاالفة فى
بوداد وضواحيها
عصر ذمرة األمراء ودور الاليفة الراضى فى ذلك .
ظهور بنى بويه وداولهم بوداد سنة 334م
داو السالجقة بوداد سنة 447هـ
السامانيون فى اراسان وبالد ماوراء النهر
ظهور الورنونيين وعالقتهم بك من السامانيين والاالفة العباسية
نهاية الدولة الورنوية بموقعة داندانقان سنة 431هـ
الحواضر االسالمية للدويالت المستقلة
الجوانب الحضارية فى الدويالت االسالمية المستقلة فى المشرق

ً
الفرقةًالثالثةً–ًتاريخًً-شعبةًعامةًً
الفصلًالدراسىًاألولًً
المادةًً:الدولةًالفاطميةًفىًمصرً:BU_FART_HIST31

ً
المقررًًً:
 الدعوة االسماعيلية وانتقالها الى بالد المورب التسميات الماتلفة للدولة الفاطمية الدولة الفاطمية فى المرحلة الموربية انتقا الدولة الفاطمية الى مصر وت سيس مدينة القاهرة عصر القوة واالزدهار الفاطمى الذل شم الالفاء األوائ مث : المعز لدين هللا الفاطمى العزيز باهلل الحاكم ب مر هللا الظاهر باهلل المنتصر باهلل الدولة الفاطمية وتدهور أحوالها فى العصر الفاطمى الثانى الجوانب الحضارية للدولة الفاطمية وتشم : النظام السياسى
 النظام االدارل
 النظام المالى والضرائب
 األحوا االقتصادية (زراعة –صناعة – تجارة )
 الجيش واالسطو
 الفنون والعمارة
 الحياة االجتماعية
 الحياة الثقافية والفكرية

الفرقةًالثالثةًً-تاريخًًً-شعبةًعامةً
ً
ًًًالفصلًالدراسىًاألولً
المادةًً:نصوصًتاريخيةًبلغةًأوربيةًحديثةً(تاريخًحديثً): BU_FART_HIST32
ً
المقررًًً:
يمتة
يمن
يت
يمح

س طالب هذي يم ةق رج وع رن يمن وت يمتة ةي بةح ى يمأوةت ي جنبي و تعق ون عأي و ةئق
ا يمح ث ويم عةصق و ت بون عأي يستةقيج يمحةةئق يمتة ةي رنهة ك ة ت بون عأي توظيف هذه
وت ي يمكتةب يمتة ةي ويمتعأيق عأيهة رن خالل يم نةققةت يمويسع ي روضوعةت تت ل بةمتة ص
ة ربةشقي  .ك ة تعقف يمطالب عأي شهق و ه يمكتةبةت ي يمأو ي جنبي حول روضوعةت يمتة ا
ث ويم عةصق ً.

ً
الفرقةًالثالثةًً-تاريخًًً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًاألولًً
المادةًً:تاريخًأورباًالحديثً
ًًً
المقررًً:
 عصر النهضة وآثارة على اوروبا نتائا الثورة الفرنسية وأثارها فى تويير صورة أوربا . ذعادة تنظيم أوربا وعهد المؤتمرات . فرنسا فى مرحلة التحو من الملكية الى الجمهورية. أوربا والمس لة الشرقية ظهور الدو القومية فى أوربا توازن القول فى أوربا فى القرن 11ً
ً
الفرقةًالثالثةًً-تاريخًًً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًاألولًً
المادةًً:تاريخًالدولةًالعثمانيةًًً:BU_FART_HIST34
المقررًً:
 نش ة الدولة العثمانية وتطورها منذ القرن الرابس عشر وحتى نهاية الاالفة االسالميةسنة 1124
 التوسس العثمانى فى بالد المشرق فى القرن السادس عشر نظام الحكم فى الدولة العثمانية الحركات المناهضة للدولة فى أوربا والشرق حركة االصالح فى الدولة العثمانية العالقات العثمانية األوربية. العالقات العثمانية الروسية . العالقات العثمانية العربية حتى عامًً.1124ً
:BU_FART_HIST33

ً
الفرقةًالثالثةً–ًالفصلًالدراسىًاألولً
ًلغةًشرقيةً(ًفارسىًأوًتركىً)ًBU_FART_HIST35
يقوم األستاذ بتحديد موضوعات اللوة الشرقية الاتيار موضوعات المقرر حسب ااتيارات الطرالب
للوة (فارسى أو تركى) .
ً
ً
الفرقةًالثالثةً–ًتاريخًً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًالثانىً
ً

ً
المادةً:تاريخًمصرًفىًالعصرًالبطلمىًً:BU_FART_HIST36
المقررًً:
 -5بدايات العصر الجديد واللقاء الحضارل بين الشرق والورب ومقدمات هذا اللقاء – تعريف
العصرالجديد وطبيعته.
 الشرق واليونان – موقف ك منهما من العصر الجديد – اتجاه الحضارة الشرقية – اتجاهالحضارة الوربية الى اليونانية .
 -3مقدونيا واالسكندر وقيام العصر الجديد – شاصية االسكندر – نهاية حكمه وقيام حكم
الفائه .
 -4دولة البطالمة فى مصر – قاعدة الدولة الجديدة – شاصية بطليموس األو
 -5الدعامات التى قامت عليها دولة البطالمة فى مصر – الدعامة العسكرية – الدعامة
االقتصادية -الدعامة االجتماعية واالوربية .
 -6السياسة الاارجية للبطالمة وعالقتهم بالممالك الهيلينسيستية األارل .
 -7البطالمة والتدا الرومانى فى شئون مصر وعالقتهم بروما .
 -2عصر كليوباترا السابعة آار ملوك البطالمة فى مصر .
الفرقةًالثالثةًً-تاريخًً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًالثانىًً
ً
المادةًً:حرارةًالدولةًالبيزنطيةً:ًBU_FART_HIST37
ً

المقررً:
-

النظام السياسى (االمبراطور –انتاابه –سلطاته – أبرز رجاله )
النظام االدارل فى بيزنطه
النظام المالى والضرائب
نظام الثيمات البيزنطية واهميته فى التاريخ البيزنطى
الحياة الثقافية فى المجتمس البيزنطى
التشريعات و المراسيم البيزنطية
الدبلوماسية البيزنطية
الفن والعمارة

 جوانب الحياة االجتماعية . الحياة الدينية.ً
الفرقةًالثالثةً–ًتاريخًً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًالثانىً
ً

المادةً:األيوبيوةًوالمماليكً:BU_FART_HIST38
ً

المقررًً:
تمهيد – صالح الدين وسقوط الاالفة الفاطمية
-5
-3
-4
-5
-6
-7

سياسة صالح الدين الداالية والاارجية .
منشآت صالح الدين  :المدارس السنية  :األسوار والقالع و غيرها.
الفاء صالح الدين واهم اعمالهم االنشائية ( المدرسة الكاملية – المدارس الصالحية ) .
قيام دولة المماليك األولى  :سيف الدين قطز وانتصار عين جالوت – عصر السلطان
الظاهر بيبرس  ،اسرة قالوون .
الظاهر برقوق و قيام دولة المماليك الثانية.
األوضاع السياسية واالقتصادية فى مصر فى عصر دولة المماليك الثانية
الجوانب الحضارية فى دولة المماليك و تشم :
 الحياة االجتماعية
 الحياة الثقافية و العلمية
 الحياة الدينية
ً
ً

الفرقةًالثالثةًً-تاريخًًً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًالثانىًً
ً
ًًًًًًًًًالمادةًً:منا جًومصادرًبحثً(تاريخًاسالمىً)ًً:BU_FART_HIST39
ًًًًًًًًًالمقررً:
 التدوين التارياى عند المسلمين ومراحله مرحلة األنساب وأيام العرب ظهور االسالم ودوره فى تطور التدوين التارياى مرحلة ارتباط التاريخ االسالمى بعلم الحديث  ..ومتى تم االنفصا بينهما اهم اتجاهات وسمات الكتابة التارياية من القرن األو الهجرل وحتى القرن الثامن تطور الكتابة التارياية بظهور مدرسة ابن الدون فى القرن الثامن الهجرل. تالميذ ابن الدون من كتاب القرن التاسس الهجرل /الاامس عشر الميالدل . سمات الكتابة التارياية االسالمية من حيث االسلوب والمنها والموضوعات فى القرنالتاسس الهجرل  /الاامس عشر الميالدل .
 نماذج لبعض القضايا التارياية المهمة فى كتابات المؤراين المسلمين . -تطبيقات بحثية .

ً
ً
ً
ً
الفرقةًالثالثةً–ًتاريخًً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًالثانىً
ً
المادةًً:تاريخًبالدًالمغربًفىًالعصورًاتسالميةًً:BU_FART_HIST40
المقررً:
 مراح الفتح االسالمى لبالد المورب – وأسباب ت اره زمنيا . عصر الوالة فى بالد المورب قيام الدو المستقلة فى بالد المورب (األغالبة – األدارسة – الفاطميين  ..الخ) دولة المرابطين دولة الموحدين . الدولة الزيارية . الدولة الحفصية. مظاهر الحضارة االسالمية فى بالد المورب .الفرقةًالثالثةًً-تاريخًً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًالثانىً
ًًًًًًًالمادةًً:تاريخًأورباًالمعاصرًً:BU_FART_HIST41
ًً
ًًًًًًًالمقررًً:
 الطريق الى الحرب العالمية األولى ( )1118– 1114واعادة صياغة ميزان القول. أوربا بين الحربين . أوربا والحرب العالمية الثانية وظهور القول العظمى . أوربا بعد الحرب العالمية الثانية (مشاك الحدود و االقليات -مشروع مارشا – الحرب الباردة).

 التطورات االقتصادية فى أوربا بعد الحرب الثانية (السوق االوربية المشتركة – االتحاداألوربى )

– مالمح أوربا الجديدة (اوربا الموحدة و استقال دو القوقاز و البلقان).
ً
الفرقةًالثالثةً–ًتاريخًً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًالثانىً
المادةًً:جغرافيةًاقتصاديةً:BU_FART_HIST42
يتن ر او المحتررول العلمررى للمقرررر عرردة موضرروعات تررتلاص دراسررة الموضرروع األو فررى
تعريف الجورافية االقتصادية وعالقتها بالعلوم األارل وأهمية دراستها للمتاصص فى التاريخ مرس
عرض موجز لمنراها البحرث فرى الجورافيرا االقتصرادية  ،ويردرس الموضروع الثرانى عروالم االنتراج
االقتصادل الطبيعية ( الموقس – اشكا سطح األرض – المناخ – النبات الطبيعى – الثروة المعدنية

) والبشرية ( السكان ) ويعالا الموضوع الثالث االنتاج الحيرول فيبردأ بعررض ألنمراط الزراعرة فرى
البيئات الماتلفة مس ااتيار دراسة لبعض المحاصي الزراعية فى ك بيئة ثم دراسة لحرفتى الصريد
والرعى  ،وأايرا ي تى موضوع الثروة المعدنية مس ااتيار ألهم المعادن وتوزيعها الجورافى .
ً
الفرقةًالثالثةًتاريخً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًالثانيًً
المادةًً:تاريخًأفريقياًًالحديثًوالمعاصرً: BU_FART_HIST43..
أفريقيا وحركة الكشوف الجورافية
 االستعمار األوربى ألفريقيا*الصراع بين أسبانيا والبرتوا
 ظهور االنجليز فى ميدان التنافس االستعمارل
 الفرنسيون واستعمار أفريقيا الوربية .
 احتدام التنافس االستعمارل فى أفريقيا وداو دو أارل مث ذيطاليا والمانيا
وبلجيكا .
 الصراع بين االنجليز والبوير فى جنوب افريقيا  .التبشير المسيحى ودوره فى
استعمار أراضى القارة االفريقية
 كفاح الدو االفريقية حتى الحصو على االستقال .
 مجموعة الكومنولث البريطانى كنوع من االستعمار االقتصادل الحديث .
 مجموعة الفرانكوفون وربط الدو االفريقية بعد استقاللها بفرنسا .
 أثر الحرب العالمية الثانية على مناهضة االستعمار االنجليزل والفرنسى فى أفريقيا
.
 الواليات المتحدة وت سيس دولة ليبريا .
 أفريقيا والحرب الباردة بين المعسكرين الشرقى والوربى .
 سياسة التفرقة العنصرية فى جنوب أفريقيا وأثارها
 الدو االفريقية ومشاك الديون والجفاف واألمراض بعد االستقال .
 المحاوالت الصهيونية الحديثة ومحاولة استعمار افريقيا اقتصاديا وثقافيا .
 الدور المصرل فى افريقيا منذ عهد محمد على حتى ا ن .
 اشهر المنظمات األفريقية .
 منظمة الوحدة االفريقية اتحاد شما أفريقيا  ..الخ. األوندوجوً
الفرقةًالثالثةً–ًتاريخًً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًالثانىً
ً
المادةًً:تقنياتًالبحثًالتاريخىًوًالنشرًاتلكترونىًًياستخدامًًالحاسبًاآللى: BU_FART_HIST44
ته ف هذه يم ةام إمي ت ب يمطالب عأي يم وسوعةت ي مكتقوني وكيفي توظيفهة ي
يمبحث يمتة ةي ،وت به عأي تةنيةت يمنقق ي مكتقوني ي يم جالت يمعةم ي و ي يم ويقع يمبحثي ،
وي شتقيك ي إص ي يم وسوعةت يمتة ةي مة ر يم جت ع.

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
الفرقةًالرابعةً–ًتاريخًً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًاألولً
ً
المادةًً:تاريخًمصرًالرومانيةًًً:BU_FART_HIST45
ً
المقررًً
 مصادر دراسة تاريخ مصر الرومانية . العوام التى أدت الى سقوط الجمهورية فى روما . التاريخ السياسى لمصر فى العصر الرومانى . القرنان األو والثانى . مصر فى فترة المحنة الكبرل لالمبراطورية فى القرن الثالث . معالم النظم الحضارية لمصر فى العصر الرومانى . تكوين المجتمس . نظم االدارة . الحياة الثقافية .ً
ً

الفرقةًالرابعةًًً-تاريخًً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًاألولً
المادةًً:أورباًوالتتارًًً:BU_FART_HIST46

ً
المقررًًً:
-

نش ة دولة التتار وتطورها
التنظيم السياسى عند التتار
زحف التتار تجاه العالم االسالمى ونتائجه
البعثات التبشيرية ومحاوالت البابوية استمالة التتار
محاوالت الملك لويس التاسس التحالف مس التتار ضد المسلمين
اعتناق القبيلة الذهبية التترية االسالم ونتائجه .
العالقات بين التتار والمسلمين وأُثره على أوروبا .
ً
الفرقةًالرابعةًًً-تاريخًً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًاألولً
ً

المادةً:عصرًالحروبًالصليبيةً:BU_FART_HIST47
ً

المقررًًً:
 -5ماهية واسباب الحروب الصليبية
 الحملة الصليبية األولى بشقيها حملة العامة واألمراء -3مملكة بيت المقدس الصليبية على عهد ملوكها الكبار بلدوين األو والثانى وفولك األنجول
.
 -4الحملة الصليبية الثانية 1148م .
 -5الجبهة االسالمية المتحدة على عهد عماد الدين زنكى ونور الدين محمود ثم صالح الدين
األيوبى
 -6صالح الدين وجهاده ضد الصليبيين
 -7الحملة الصليبية الثالثة 1181م.
 -2الحملة الصليبية الرابعة سنة 1224م.
 -9الحملة الصليبية الاامسة 12221– 1218م
 -52الحملة الصليبية السادسة 1221م.
 -55الحملة الصليبية السابعة أو حملة لويس التاسس
 -5العالقات السلمية بين المسلمين والصليبين اال عصر الحروب الصليبية
 -53الحمالت الصليبية المت ارة بعد سقوط عكا .1211
 -54نتةئج يمحقوب يم أيبي .
ً
الفرقةًالرابعةًًً-تاريخًً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًاألولً
ً
المادةً:تاريخًالدولةًاتسالميةًفىًاألندلسًً:BU_FART_HIST48
المقررًًً:
 الفتح االسالمى لالندلس ومراحله الماتلفة عصر الوالة فى بالد االندلس ثورات البربر فى االندلس ونتائجها الدولة المرابطية فى االندلس الدولة الموحدية فى االندلس عصر الاالفة األموية فى قرطبة عصر مملوك الطوائف مظاهر الحضارة االسالمية فى االندلس أسباب الاروج االسالمى من االندلس – دراسة تحليليةًً.ً
الفرقةًالرابعةًًً-تاريخًً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًاألولً
ًًًًًًًالمادةًً:تاريخًاألمريكيتيةً:BU_FART_HIST49
ًً

المقررًًً:
تعريف بالمقرر ومصادره ومناها البحث فيه .
الكشف األوربى للعالم الجديد
االستيطان األوربى فى القارة األمريكية
نش ة الدو األمريكية الحديثة وعالقاتها ب وربا والعالم القديم
تكوين الواليات المتحدة األمريكية
* سياسة الواليات المتحدة األمريكية الاارجية فى القرنين 22، 11
الواليات المتحدة والقضايا العربية .
الواليات المتحدة والعالم االشتراكى
الواليات المتحدة من سياسة توازن القول الى سياسة احتكار القوة
الواليات المتحدة ومالمح النظام العالمى الجديد .
التاريخ السياسى و الحضارل لدو امريكا الالتينية و التطبيق على بعض النماذج مث
(المكسيك – كوبا – فنزويال – األرجنتين -البرازي )
الفرقةًالرابعةًًً-تاريخًً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًاألولً
المادةًً:تاريخًالعربًالمعاصر:BU_FART_HIST50

ً
المقررً:
العالقات العثمانية العربية قبي الحرب العالمية األولى (المشرق العربى )
العرب ابان الحرب العالمية األولى
قضية فلسطين وتطورها .
العرب بعد الحرب األولى (المشرق والمورب)
حركات التحرر والثورات فى المنطقة العربية (المشرق والمورب )
تجربة الجامعة العربية
تجربة الوحدة المصرية السورية  ،وتجارب الوحدة االارل (مالها وما عليها).
الفرقةًالرابعةًًً-تاريخًً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًاألولً
ً
المادةًجغرافياًسياسيةًً:BU_FART_HIST51
المقررً
ً
ًيحتول المقرر على تطور الفكر الجورافى السياسى وأهم النظريات التى أرتبطت به وعالقةالجورافيا السياسية بالعلوم األارل
مقومات الدولة الجورافية  :المقومات الطبيعية واالقتصادية والحضارية مس التركيز على دور
السكان فى الكيان السياسى للدولة
الحدود السياسية  :انماطها ومشكالتها مس االهتمام بمشكالت االقليات.

الاريطة السياسية للعالم وتطورها فى العصر الحديث .
الاريطة السياسية ألفريقيا واوربا واسيا واألمريكتين واستراليا .
دراسة للقول السياسية الرئيسية فى العالم (المقومات – التطور – المشكالت )
الفرقةًالرابعةً–ًتاريخًشعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًاألولً
لغةًشرقيةً(ًفارسىًأوًتركىً)ًً:BU_FART_HIST52
يقوم األستاذ بتحديد موضوعات اللوة الشرقية الاتيار موضوعات المقرر حسب ااتيارات الطرالب
للوة (فارسى أو تركى) .
ً
ً
ً
ً
ً
ً
الفرقةًالرابعةًًً-تاريخًً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًاالثانىًً
ً
ً
ً

المادةًً:حرارةًمصرًالقديمةً
المقررًًً:

:BU_FART_HIST53

يوطى مسمى الحضارة المصرية القديمة كافة مجاالت عطاء هذه الحضارة فى العصر
الفرعونى ونظرا لصعوبة عرض ك هذه المظاهر فى مقرر واحد فيترك لالستاذ المحاضر
حرية ااتيار مايراه من موضوعات توطى الجوانب التالية :
-5
-3
-4
-5
-6

النظم السياسية واالدارية
الحياة االجتماعية واالدارية
التربية والتعليم واالسهامات الفكرية واالدبية
الحياة االقتصادية ومظاهرها
العلوم والفنون الماتلفة
الحياة الدينية

الفرقةًالرابعةًًً-تاريخًً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسيًالثانيً
ً
المادةً:العالقاتًالحرا ريةًبيةًالشراًوالغربًفىًالعصورًالوسطىًً:BU_FART_HIST54

المقررًًً:
 العالقات الثقافية والحضارية بين الدولة االسالمية والدولة البيزنطية مشروعات التباد الثقافى من اال عصر الترجمة فى عهرد المر مون العباسرىومعاصره االمبراطور ثيوفيلوس
 العالقات التجارية بين غرب أوربا والشرق االسالمى  ،ودور القرول االيطاليرةالتجارية مث جنوة  ،البندقية  ،بيزا  ،وأمالفى  ،وكذلك مرسيليا .
 ا ثار االقتصادية للحروب الصليبية على الشرق والورب . ا ثار الثقافية للحروب الصليبية على الشرق والورب محاوالت النماذج االجتماعى بين المسلمين والصليبين – وه نجحت التنررافس التجررارل بررين أسرربانيا والبرتوررا ودولررة المماليررك فررى مصررر وأثررره علررى الحيرراةاالقتصادية فى بالد االسالم وكذلك فى غرب أوربا .
 ا ثرررار السرررليبة لحركرررة الكشررروف الجورافيرررة أواارررر العصرررور الوسرررطى علرررىالعالقات بين المسلمين .
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
الفرقةًالرابعةًًً-تاريخًً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًالثانىًً
ً

المادةًً:حرارةًاسالميةً:BU_FART_HIST55
ً

المقررًًً:
 المدينة االسالمية ومراكزها العمرانية الماتلفة نظم الحكم واالدارة (نظام الاالفة – نظام الوزارة والحجابة – الدوواوين – القضاء –السكة االسالمية – البريد – الجيش – االسطو ) .
 الحرفيون فى العصر االسالمى األزياء واألطعمة الفكر االسالمى الفن االسالمى مقدماته  ،اصائصه  ،ومصادره . النظام التاطيطى للمساجد والنظريات الااصة به . نماذج من فنون العمارة االسالمية .الفرقةًالرابعةًًً-تاريخًً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًالثانىً
المادةًً:تاريخًمصرًالمعاصرًً:BU_FART_HIST56
المقررًًً:












مصادر تاريخ مصر الحديث
مصر بعد الحرب العالمية الثانية .
ثورة  23يوليو 1152م.والتطورات التى حدثت فى مصر بعدها .
التوجيه االشتراكى لمصر وآثاره
حرب 1167م.
حرب االستنزاف .
حرب 1173م.
معاهدة السالم المصرية  -االسرائيلية .1171
مصر والهيمنة األمريكية فى العالم
الواقس الجديد سلبياته وايجابياتهً.

ً
الفرقةًالرابعةًًً-تاريخًً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًاالثانىًً
المادةًً:العالقاتًالدوليةً
المقررًًً:
-

:BU_FART_HIST57

تعريف بعلم العالقات الدولية ومصادره ومناها البحث فيه .
تطور تاريخ العالقات الدولية منذ مطلس العصور الحديثة .
التنافس الدولى وأ ُثره فى تطور العالقات الدولية منذ مطلس القرن السادس عشر
توازن القول فى القرن التاسس عشر وأ ُثره فى اعاده تشكي العالقات الدولية.
فش التنظيم الدولى وقيام الحرب العامية األولى ( )1118-1114واعادة صياغة العالقات
الدولية .
عصبة األمم كصيوة جديدة فى التنظيم الدولى .
فش عصبة األمم وقيام الحرب العالمية الثانية ( )1145 – 1131واعادة صياغة العالقات
الدولية .
ُ
المنظمات االقليمية وأثرها فى العالقات الدولية .
احداث الحادل عشر من سبتمبر و اثرها فى اعادة صياغة العالقات الدولية.

الفرقةًالرابعةًًً-تاريخًً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًاالثانىًً
المادةًًً:منا جًبحثًومصادر(ًتاريخًحديث): BU_FART_HIST58
المقررًًً:
ًمدارس تفسير التاريخ. ليوبولد فون رانكة ومدرسته ف التاريخ. استادام التكنولوجيا الحديثة ف ادمة التاريخ الحديث والمعاصر. دور الصدفة ف صناعة االحداث التارياية. -تطبيقات منها البحث العلم ف كتابة التاريخ الحديث.

 الوثائق ودور المحفوظات ف مصر والعالم. الرواية الشفهية كاحد الوسائط الهامة ف تدريس وكتابة التاريخ الحديث.ً
الفرقةًالرابعةًًً-تاريخًً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًاالثانىًً
المادةًً:فلسفةًالتاريخً:BU_FART_HIST59

ينتسب فرعان من الفكر الفلسف ذلى ما يسمى "فلسرفة التراريخ "  ،األو  :هرو التحلير الفلسرف
للتاريخ  historiographyويهدف التحلي ذلى تحديد السمات المنطقية والتصورية والمعرفيرة لمرا
يقوم به المؤراون .
والثان  :هو محاولة اكتشاف الطبيعة العامة لمجرل التاريخ  ......هر هنراك داللرة  ،معنرى  ،فروق
األحداث أو االلها عامة  ،ويمكن استاالصه من العم التاريا العادي ( أعنى من التاريخ ) .
ويعرررف الفرررع األو فرر األدبيررات المعاصرررة بالفلسررفة النقديررة  criticalللترراريخ وهررى صرروريه
 Formalوتهرتم برالمنها  ، Methodوالفررع الثران يعررف بالفلسرفة الت مليرة Speculative
للتراريخ وهررى نهررتم بالوقرائس لتحرردد يكمررن وراءهررا والعالقرة بررين االثنررين تشربه عالقررة علررم المنرراها
 Methodologyب فرع العلوم الماتلفة .
ً
الفلسفةًالنقديةًللتاريخًً
أوتًً:تاريخًالفلسفةًالنقديةًللتاريخًً:
يمكن تتبس تاريخ الفلسفة النقدية ابتداء من مالحظات أرسطو على كتابة التراريخ حرين يقررر
ً
أن ( المعرفة تسبق الشعر ) أو مس ديكارت حين يقو أنه ال يمكن اإلمسراك بالماضر أو حرين كران
فوليتر يقو ذننا نلعب مسرحية فوق الموتى  .....أو هيوم حين هاجم القصص األسطورية  ......أو
فيكو حين أكد أن دراسة التاريخ هى األولرى برالفحص حيرث أن اإلنسران يفهرم فقرط مرا يصرنعه حترى
نص ذلى هيج الذل يكترب مباشررة ولريس مالحظرات فقرط هنرا وهنراك ..هيجر يكترب عرن كيفيرة
كتابة التاريخ ثم عام  1111يكتب بندتو كروس عن نظرية التاريخ ثم عام  1146حين يكتب كولنا
وود عن أن التاريخ كله معاصر ألن المؤرخ يعيد الابرة الماضية بعيون المعاصرين أو فى عيون
المعاصرررين  ،أيضررا فررى أمريكررا وانجلترررا ينرراقش فالسررفة التحلي ر النسرربية التاريايررة مث ر مررورس
ماندلبوم فى كتابه عن مشكلة المعرفة التارياية
ثانيا  :المشكالت الت يفحصها المهتم بالفلسفة النقدية للتاريخ .
مشكالت تتعلق بالتفسير التاريا  ،ه هناك قرانون لححرداث أم أن كر حردث
.5
هو فريد فى نوعه .
مشرركالت تتعلررق " بالفرديررة "  individualismهرر مررا يقدمرره المررؤرخ مررن
.
تعليقات ميتافيزيقية ومعرفية وشرـروح شاصرية لححرداث  ..هر هرذا التر ريخ مررتبط
باألفراد المؤراين أكثر من ارتباط باألحداث  events؟
مشرركالت تتعلررق بالموضرروعية التاريايررة وتتعلررق بتقيرريم المعررايير الت ر تضرربط
.3
ً
الت ريخ وأيضا عالقة حرية المؤرخ فى ااتيار عمله وحريته فى التقييم وتورطه فى
التعميم .
فلسفة التاريخ الت ملية
ً

أوالً :تعود الجذور التارياية لهذا المبحث ذلى أفالطون وأرسرطو حرين يقردما تصرورات عرن أنرواع
الحكومات والمبدأ الذل يحكم تواليها بعضها عقب بعض .
ثانيا :المشكالت التى يتعرض لها موضوع فلسفة التاريخ الت ملية تظهر بمناسبة ومعناها
اعتبار الماض بوصفه نموذجا ً لت كيد االدعاء ب ن هرذا المبردأ أو ذاك هرو الرذل يحكرم سرير
األحداث ف مجرل التاريخ .
أيضا تظهر مشكالت تتعلق بطيبعرة التوييرر وآلياتره وتفحرص كيفيرة تحقرق االدعراء بمبردأ أو
أار اال سير األحداث
كذلك هناك مشكالت باصوص القيمة التر لهرذا التفسرير أو ذاك والوررض والمعنرى الرذي
يؤسسه.
ثانياًً:مدارسًتفسيرًالتاريخً
ًمدرسة التفسير الدين نظرية البط العظيم النظرية المثالية للتفسير التاريا النظرية المادية الماركسيةثانيا :اتجاهات الكتابة التارياية ف العصور الحديثة وتشم
 علماء النهضة وعلماء االنسانيات المدرسة العقلية وروادها المدرسة الرومانسية ف كتابة التاريخ حركتا االصالح الدين وكتابة التاريخ حركتا الكشوف الجورافية واالستعمار واثرهما على كتابة التاريخ. -تكريس االتجاه القوم ف كتابة التاريخ

الفرقةًالرابعةًًً-تاريخًً-شعبةًعامةً
الفصلًالدراسىًاالثانىًً
ً
المادةًً:تقنياتًالبحثًالتاريخىًوًقواعدًالبياناتًياستخدامًًالحاسبًاآللى:BU_FART_HIST60

 ته ف هذه يم ةام إمي ت ب يمطالب عأي يمنظ يم ومي ي رجةل يمبحث يمتة ةي بةستة يميمحةسب ي مي  ،رع توضيح ه ي تجةهةت يمح ث ي صنةع قويع يمبيةنةت يمتة ةي رع بعض
يألرثأ يمتطبيةي .

الفرقةًالثانيةًً-شعبةًاآلثارً(-آثارًمصريةًقديمةً)ً
الفصلًالدراسىًاألول
ً
:

المادةًً:نصوصًتاريخيةًبلغةًأوربيةًحديثةً
ًالمقررًً:
 ااتيررررار بعررررض النصرررروص اإلنجليزيررررة أو الفرنسررررية لترررردريب الطالررررب علررررى معرفررررةالمصطلحات األثرية  .مس التركيز على التكوين اللووي للطالب .
ً
الفرقةًالثانيةًشعبةًاآلثارً(-آثارًمصريةًقديمةً)ًً
الفصلًالدراسىًاألولًً
المادةً:آثارًماقبلًالتاريخًًً:BU_FART_HIST62
المقررًً:
 -1دراسة وافية للعصور الحجرية القديمة واألدوات التى استادمها االنسان فى هذه الفترة فى دو
الشرق القديم
 -2دراسة للعصر الحجرل الحديث فى دو الشرق القديم واألدوات التى استادمها
 -3دراسة للعصور الحجرية الحديثة النحاسية ومدل تطور االنسان فى هذه الفترات
 -4دراسة للعصور التى اطلق عليها ماقب االسرات والتطور الذل ظهر فى هذا العصر .
ً
ً
ًًًًًًًًًًًًًالفرقةًالثانيةًشعبةًاآلثارً(-آثارًمصريةًقديمةً)ً
الفصلًالدراسىًاألولًً
المادةًً:تاريخًمصرًالقديمً(ًالدولةًالحديثةً)ًً:BBU_FART_HIST63
المقررًًً:
تتناو الدراسة التاريخ السياس والحربر واإلداري لعصرر اإلمبراطوريرة األولرى (األسررة
 )18ثم عصر األسرة التاسعة عشر والعشرين (عصر اإلمبراطورية الثانية ) مس االهتمام بالنواحى
التالية  :وصف حالة مصر المتردية قب بدء الدولة الحديثة ثم فى نهايتها ممرا أدل الرى داولهرا فرى
عصر اضمحال جديد ( العصر المتوسط الثالث – مشكلة التحامسة (وراثة العرش ) ثورة ذاناتون
الدينية والقضاء على أُثرها ومحاولة ملوك األسرة التاسعة عشر استعادة مجد مصر ويراعرى ارال
هررذه الدراسررة  :االسررتعانة برربعض النصرروص التاريايررة ( أل االعتمرراد علررى المصادراألصررلية ) –
االهتمام بالمنشآت المعمارية واإلبداع الفنى الذل يرجرس ذلرى ذتمرام الدولرة الحديثرة – توضريح التر ثر
المصرررل علررى ماجرراور مصررر مررن أاطررار – ربررط الم رادة التاريايررة با ثررار مررن ناحيررة وبالبيئررة
الجورافية من نواح أارل .
الفرقةًالثانيةًً/شعبةًاآلثارً(-آثارًمصريةًقديمةً)ً
الفصلًالدراسىًاألولً
المادةًً:العمارةًوالفنوةًالكبرىًفىًالدولتيةًالقديمةًوالوسطىًًً:BU_FART_HIST64
المقررًً:
 -1دراسة تطور المقابر فى مصر القديمة من بداية العصرور حترى عصرر الدولرة الوسرطى تطرورا
معماريا .
ً BU_FART_HIST61

 -2دراسررة تطررور المعابررد معماريررا مررن بدايررة العصررور وحتررى عصررر الدولررة الوسررطى وكيررف كرران
المعبد  ،أنواع المعابد معابد الوادل والمعابد الجنائزية الى جانب معابد ا لهة .
 -3تطور المناز والقصور والتاطيط المعمارل لها والمواد التى استعملت للبناء .
ً
الفرقةًالثانيةًً/شعبةًاآلثارً(-آثارًمصريةًقديمةً)ً
الفصلًالدراسىًاألولًً
المادةً ً:تاريخًمصرًفىًالعصريةًاليونانىًوالرومانىًًًً:BU_FART_HIST65
المقررًًً:
 العالقة بين مصر وبالد اليونان وايطاليا على مر العصور القديمرة منرذ العصررالفرعونى حتى وقوع مصر تحت الحكم الرومانى
 دولة البطالمة فى مصر واهم حكامهم كيف دالت مصر تحت الحكم الرومانى . الوزو الفارسى لمصر عودة مصر الى حوزة الحكم الرومانى مساؤلء الحكم الرومانى فى العصر المت ار (البيزنطى ) داو مصر تحت الحكم العربى .الفرقةًالثانيةًً/شعبةًاآلثارً(ً-آثارًمصريةًقديمةً)ً
الفصلًالدراسىً(األولًوالثانىً)ًمتصلةًً
المادةًً:اللغةًالمصريةًالقديمةً(ً يرو ليفيً)ًً:BBU_FART_HIST66
ًالمقررًً:
مدا الى اللوة المصرية القديمة – دورها فى اللوات القديمة – تطورها .
-1
دراسة الحروف االبجدية والماصصات  .والحروف الثنائية والثالثية .
-2
دراسررة قواعررد اللوررة المصرررية القديمررة  .ويشررم هررذا المقرررر تكرروين الجم ر – الضررمائر –
-3
والصفات – االاتصارات – االسماء والصفات – االسماء والضرمائر – اسرماء االشرارة –
الجم ذات الابر صفة – الجم ذات الابر االسمى – ذات الابر الظرفى .
مس اعطاء أمثلة فى اللوة المصرية القديمة الى جانب تمارين تح مس الطالب واعرابها
ً
الفرقةًالثانيةًً/شعبةًاآلثارً(-آثارًمصريةًقديمةً)ً
الفصلًالدراسىًاألولً
المادةًً:جغرافيةًمصرًً:BU_FART_HIST67
ًالمقررًً:
يتناو المقررر عرددا مرن الموضروعات وتتضرمن دراسسرة التويررات البيئيرة فرى مصرر فرى الرزمن
الجيولرروجى الرابررس (المناايررة والمورفولوجيررة والبيولوجيررة ) مررس ربررط هررذه التويرررات بر دوار الجليررد
والرردفء فررى نطرراق العررروض العليررا  .ويتبررس ذلررك حضررارات مصررر فررى العصررور الماتلفررة (العصررر
الحجرررل القررديم – الحجرررل المتوسررط – الحجرررل الحررديث – عصررر ماقب ر األسرررات ) مررس تحديررد
المالمررح الحضررارية واالقتصررادية لك ر عصررر  .ويعررالا الموضرروع الثالررث أرض مصررر والزراعررة
والتجررارة فررى العصررر التررارياى مررس التركيررز علررى العهررد الفرعررونى  .وي ر تى أايرررا دراسررة المرردن
المصرية مس التركيز على عواصم مصر الفرعونية .

مادةًً:تدريبًعملىًً:BU_FART_HIST68
المقررًً:
اهمية هذه الدراسة هى انها تقوم بتردريب الطالرب علرى االثرار الترى يقروم بدراسرتها سرواء االثرار
المعماريررة أو االثررار المنقولررة الررى جانررب محاولررة ااررذ الطالررب الررى المنرراطق االثريررة حتررى يسررتطيس
الطالب أن يستوعب ماتم دراسته داا المحاضرات لكرى يتعررف علرى هرذه االثرار والتكرون جديردة
على ناظريه .
ً

الفرقةًالثانيةًً/شعبةًاآلثارً(-آثارًمصريةًقديمةً)ً
الفصلًالدراسىًالثانىًً
ً
المادةًً:حرارةًمصريةًقديمةً(ًديانةً)ًًً:BU_FART_HIST69
ًالمقررًً:
تمث الديانة فى مجملها عصب الحياة فى مصر الفرعونية والمحرك األسٍ اسى لحركرة المجتمرس فيهرا
بكافة توجيهاتها  .وتتناو دراستها الجوانب التالية :
 -1مفهوم الدين وا لهة عند المصريين القدماء .
 -2عقائد البعث والالود .
 -3تصورات ونظريات الق العالم .
 -4األتونية كحركة دينية متميزة
 -5الكتب الدينية وتطورها عبر العصور الفرعونية .
 -6الكهانة وادمة المعابد .
 -7ا لهة والمعتقدات الشعبية
 -8الملكية االلهية وعبادة األسالف
 -1الت ثيرات العقائدية المتبادلة بين مصر وجيرانها وأثر العقائد فى مصر الفرعونية على ماتالهرا
من عصور تارياية فى مصر .
ً
ً
الفرقةًالثانيةًً-شعبةًاآلثارً(-آثارًمصريةًقديمةً)ً
الفصلًالدراسىًالثانىًً
المادةًً:تاريخًالشراًاألدنىًالقديمً(العرااًوايراةً)ًً:BU_FART_HIST70
ًالمقررًً:
العرااًً:
 مصادر دراسة تاريخ العراق القديم . السومريون العصر األكدل . العصر السومرل الحديث . العصر البابلى القديم . األِشوريون العهد البابلى األاير ( المملكة الكلدانية )إيراةًً:
-مصادر دراسة تاريخ ايران القديم

ايران فى األلف الثالث ق.م ايرران فرى األلرف الثرانى ق.م ايرران منرذ بدايرة األلرف األو ق.م وحترى
مجىء االسكندر األكبر .
الفرقةًالثانيةً–ًشعبةًآثارً(-آثارًمصريةًقديمةً)ًً
الفصلًالدراسىًاألولًً
المادةًً:تاريخًمصرًفىًالعصرًالبيزنطىًً:BU_FART_HIST71
المقررًًً:
 -1اإلمبراطورية البيزنطية من عهد دقليديانوس الى عهد هرق .
 -2الشئون الدينية فى مصر فى العهد البيزنطى
 -3تنظيمات مصر اإلدارية فى العصر البيزنطى
 -4التنظيمات المالية واالقتصادية فى مصر
 -5التنظيمات الحزبية فى مصر فى العصر الببيزنطى
 -6تنظيمات جستنان فى مصر
 -7التنظيمات القضائية فى مصر فى العصر البيزنطى
 -8الحياة االجتماعية فى مصر البيزنطية
 -1االسكندر فى العصر البيزنطى
 -12اثر المسيحية فى حياة المجتمس العربى فى العصر البيزنطى
 -11الحياة اللووية واالدبية فى مصر البيزنطية وتداعى الحضارة البيزنطية فى مصر
 -12اللوة القبطية وأثرها فى العامية المصرية فى العصر البيزنطى حتى الوقت الحاضر
الفرقةًالثانيةًً-شعبةًاآلثارً(-آثارًمصريةًقديمةً)ً
الفصلًالدراسىًالثانىًً
ً
المادةً -ً:آثارًمصرًاليونانيةًوالرومانيةًًً:BU_FART_HIST72
المقررًً:
 -1نظرررة تاريايررة عررن العالقررة بررين مصررر وبررالد اليونرران وايطاليررا علررى مررر العصررور منررذ العصررر
الفرعونى حتى وقوع مصر تحت حكم روما وعالقتها بالواليات الرومانية
 -2دراسة ثار االسكندرية وآثار منطقة مريوط والدلتا فى العصر اليونانى والرومانى .
 -3دراسة ثار مصر الوسطى والفيوم فى نفس الفترة .
 -4دراسة لمعابد الصعيد والوادل الجديد والنوبة (كالبشة )فى العصر اليونانى الرومانى .
 -5دراسة لمدرسة االسكندرية فى النحت فى العصر اليونانى والرومانى .
 -6دراسة لتطور الصور الشاصية فى مصر تحت حكم األباطرة الرومان .
 -7تطور التابوت ودراسة لمجموعات الفنون الصورل وااصة مجموعة التراكوتا والقناطر
الفرقةًالثانيةًً/شعبةًاآلثارً(ً-آثارًمصريةًقديمةً)ً
الفصلًالدراسىً(الثانىً)ًمتصلةًً
المادةًً:اللغةًالمصريةًالقديمةً(ً يرو ليفيً)ًً:BU_FART_HIST73
ًالمقررًً:
مدا الى اللوة المصرية القديمة – دورها فى اللوات القديمة – تطورها .
دراسة الحروف االبجدية والماصصات  .والحروف الثنائية والثالثية .

دراسررة قواعررد اللوررة المصرررية القديمررة  .ويشررم هررذا المقرررر تكرروين الجم ر – الضررمائر –
والصفات – االاتصارات – االسماء والصفات – االسماء والضرمائر – اسرماء االشرارة –
الجم ذات الابر صفة – الجم ذات الابر االسمى – ذات الابر الظرفى .
مس اعطاء أمثلة فى اللوة المصرية القديمة الى جانب تمارين تح مس الطالب واعرابها.
المادةًً:تدريبًعملىًً: BU_FART_HIST74
المقررًً:
اهمية هذه الدراسة هى انها تقوم بتردريب الطالرب علرى االثرار الترى يقروم بدراسرتها سرواء االثرار
المعماريررة أو االثررار المنقولررة الررى جانررب محاولررة ااررذ الطالررب الررى المنرراطق االثريررة حتررى يسررتطيس
الطالب أن يستوعب ماتم دراسته داا المحاضرات لكرى يتعررف علرى هرذه االثرار والتكرون جديردة
على ناظريه .

الفرقةًالثالثةً–ًشعبةًاآلثارًالمصريةًالمصريةًً
الفصلًالدراسىًاألولً
ً
المادةً:العمارةًوالفنوةًالكبرىًفىًالدولةًالحديثةًوالعصرًالمتأخرً:BU_FART_HIST75
ً
المقررًًً:
 -1تطورعمررارة المقررابر الملكيررة ومقررابر األفررراد والتاطرريط الهندسررى لهررم ومرراهى التويرررات التررى
طرأت على عمارة هذه المقابر اال الدولة الحديثة والعصر المت ار مس دراسة نماذج تطبيقية
.
 -2التعديالت التى ادالت على المعاب الجنائزية ( معابد تاليد الذكرل ) وايضا المعابد االلهية فى
الدولة الحديثة ودراسة نماذج تطبيقية .
 -3المناز والقصور فى عصر الدولة الحديثة وتطورها المعمارل مس دراسة لمدينتين مثر مدينرة
ميرا الدينية وت العمارنة ك مثلة .
ً
ً
ً
الفرقةًالثالثةً–ًشعبةًاآلثارًالمصريةًالقديمةًً
الفصلًالدراسىًاألولً
المادةًً:تاريخًمصرًالقديمً(ًالعصرًالمتأخرً( BU_FART_HIST76:
المقررًًً:
ًًً يتنراو هرذا المقررر األسررات العشرر األايررة فرى سلسرلة األسررات الفرعونيرة بعرد مرحلرة الدولررة
الحديثة بدءا من األسرات الحادية والعشرين وحتى الثالثين  .وينقسم فى داالة الرى وحردات متميرزة
على النحو التالى :
 عصر االنتقا الثالث ( األسرات من )24-21 -حكم مملكة نباتا ( األسرة الاامسة والعشرين )

-

العصر الصاول ( األسرة السادسة والعشرون )
الوزو الفارسى ( األسرة السابعة والعشرون ) .
التحرر واالسرات الوطنية حتى الوزو الفارسى الثانى ( األسرات من .)32-28
نهاية العصور الفرعونية وغزو االسكندر األكبر لمصر عام 332ق.

ً
الفرقةًالثالثةً–ًشعبةًاآلثارًالمصريةًالقديمةً
الفصلًالدراسىًاألولً
مادةًً:تاريخًمصرًفىًالعصرًاتسالمىًًBU_FART_HIST77
ً
المقررً:
 أحوا مصر قبي الفتح االسالمى. الفتح االسالمى لمصر (مراحله وصعوباته ) ت سيس جامس عمرو بن العاص  ،وت سيس الفسطاط . مصر فى عصر الوالة . مصر فى عهد الطولونيين مصر فى عهد االاشيديين الوزو الفاطمى لمصر مس األيوبيين والمماليك .ً
الفرقةًالثالثةً–ًشعبةًاآلثارًالمصريةًالقديمةًً
الفصلًالدراسىًاألولً
مواقعًأثريةًً:BU_FART_HIST78
 دراسررة المواقررس األثريررة ذات األهميررة الااصررة وفررى مقرردمتها المواقررس التررى كانررت مجرراال لحفررائرودراسات قسم التاريخ بالمعهرد مثر موقرس تر الفراعنرة فرى شرما الردلتا وموقرس كروم مرزين فرى
غرب الدلتا وموقس مينا مرسى جواسيس على ساح البحر األحمر مس التركيز على هذا الموقرس
األاير النتمائه لبيئة بحرية تتوازل مس بيئة الكلية (ميناء االسكندرية ) وألنه الميناء الفرعونى
الوحيد على ساح البحر األحمر الذل ت كد وجوده باألدلة األثرية الترى وجردت فرى الموقرس ذاتره
فضال عما يتميز به من بقائه على حاله  .كما تركه المصريون القدماء وعدم تعرضه للالط مرس
بقايا العصور الالحقة مما يعطى فكرة واضحة عن الموقس األُثرل لميناء فرعونى ومراكز اقامة
العما المرتبطين بالنشاط فيه .
ً
الفرقةًالثالثةً–ًشعبةًاآلثارًالمصريةًالقديمةً
الفصلًالدراسىًاألولً
المادةًً:نصوصً يراطيقيةBU_FART_HIST79
ً
المقررًًً:
 دراسة الاط الهيراطيقى والحروف الهيراطيقية وتدريب الطالب عليها . اعطاء الطالب نصوصا مكتوبة على برديات وترجمتها والتعليق عليها .ً

الفرقةًالثالثةً–ًشعبةًاآلثارًالمصريةًالقديمةً
الفصلًالدراسىًاألولً
المادةً:نصوصً يرو ليفيةً(متصلةً)BU_FART_HIST80
ً
المقررًً:
ً
تكملة قواعد اللوة المصرية القديمرة مثر التقرديم  -التوكيرد – حرروف الجرر – الجمر الرئيسرية –
والجم الثانوية – الوص – الظرف – جم الصفة – األدوات – المصدر – صيوة الحرا – Old
 - Perfectineصيوة  – Pesudo varban consاألمر – المصدر وايضا يقوم الطالب بح
تمرين على هذه الدروس واإلعراب مس ذعطاء امثلة

الفرقةًالثالثةً–ًشعبةًاآلثارًالمصريةًالقديمةً
الفصلًالدراسىًاألأولً
لغةًشرقيةً(فارسىًاوًتركىً)ًًBU_FART_HIST81
يقوم األستاذ بتحديد موضوعات اللوة الشرقية الاتيار موضوعات المقرر حسب ااتيارات الطرالب
للوة (فارسى أو تركى) .

الفرقةًالثالثةً–ًشعبةًاآلثارًالمصريةًالقديمةً
الفصلًالدراسىًاألولً
مادةًً:تدريبًعملىًً: BU_FART_HIST82
المقررًً:
اهمية هذه الدراسة هى انها تقوم بتردريب الطالرب علرى االثرار الترى يقروم بدراسرتها سرواء االثرار
المعماريررة أو االثررار المنقولررة الررى جانررب محاولررة ااررذ الطالررب الررى المنرراطق االثريررة حتررى يسررتطيس
الطالب أن يستوعب ماتم دراسته داا المحاضرات لكرى يتعررف علرى هرذه االثرار والتكرون جديردة
على ناظريه .
ً

الفرقةًالثالثةً–ًشعبةًاآلثارًالمصريةًالقديمةً
الفصلًالدراسيًالثانيًً
ً
المادةً:حرارةًمصريةًقديمةً(نظمًسياسيةًواجتماعيةً)ً:BU_FART_HIST83
ً
المقررًً:
يتناو هذا المقرر ذسهامات الحضارة المصرية فى مجرالين  :األو يتعلرق برالنظم السياسرية
حيث يتناو بالعروض والدراسة التقسيمات اإلدارية التى أثرت فى نظام الملكيرة المصررية بااصرة
واألدوات بعامة وصاغت أقسامها سواء فى العاصمة أو األقاليم .

كمررا يتنرراو منصررب الرروزير وأدوات الجرريش واألسررطو والشرررطة والقضرراء فضررال عررن
تقسيمات الجهاز الحكومى المالية والزراعية والمتعلقة بالتوثيق والحفظ وغيرها .
أما الشق الثانى فيتعلق بالنظم االجتماعية المتمثلة فى االسررة وعناصرر وجودهرا واسرتمراريتها
من نظم الزواج والطالق والمواريرث واالفره  .فضرال عرن التقسريمات الااصرة برالمجتمس المصرري
على كافة مستوياته وطوائفه وارتباط هذا التقسيم بالسارة – ان وجدت – أو بمفهومها بعامة  ،كمرا
يلقى الضوء على التعليم بماله من انعكاسات ذيجابية على المجتمس والتقسيمات االجتماعية فيه .
الفرقةًالثالثةً–ًشعبةًاآلثارًالمصريةًالقديمةً
الفصلًالدراسيًالثانيًً
المادةًً:تاريخًالشراًاألدنىًالقديمً(سورياًوالجزيرةًالعربيةً)ًً BU_FART_HIST84
المقررًً:
أوتًً:سورياًًً:
 -1أثر العوام الجورافية فى تاريخ دولها وشعوبها القديمة .
 -2تاريخ فينيقيا منذ قيام دو المدن الفينيقية حتى غزو االسكندر .
 -3تاريخ العبرانيين منذ عصر القضاة حتى العودة من السبى البابلى .
 -4تاريخ الدويالت األرامية حتى غزو االسكندر .
ً
ثانياًً:الجزيرةًالعربيةًًً:
 -1أثر العوام الجورافية فى تاريخ الجزيرة العربية .
 -2تاريخ دو اليمن (سب – حمير – معين – قتبان – حضرموت –أوسان )
 -3تاريخ دو الحجاز ومدين (المعينيون ودولة لحيان فى العال – دولة األقباط )
 -4تاريخ دولة كندة فى وادل الدواسر (الفاو ) .

الفرقةًالثالثةً–ًشعبةًاآلثارًالمصريةًالقديمةً
الفصلًالدراسىًالثانىًً
المادةًً:نصوصًتاريخيةًبلغةًأوربيةًحديثةًًBU_FART_HIST85
المقررًًً:
 يقرروم الطالررب بدراسررة بعررض النصرروص المتصررلة با ثررار المصرررية فررى العصرررين اليونررانىوالرومانى  ،ويقوم الطالب بدراسة المصطلحات األثرية الواردة فى النصوص .
الفرقةًالثالثةً–ًشعبةًاآلثارًالمصريةًالقديمةً
الفصلًالدراسىًالثانىًً
تاريخًمصرًفىًالعصرًالحديثًBU_FART_HIST86
ً
المقررًًً:
 الفتح العثمانى لمصر نظام الحكم العثمانى ومساوئه مصر والحملة الفرنسية -الصراع على مصر بعد رحي الحملة 1821م

-

حملة فريزر
دولة محمد على واصالحاته
معاهدة لندن وتقليم اظافر محمد على
عصر الفاء محمد على وتزايد الديون على مصر
التدا االجنبى واحتال بريطانيا لمصر
المقاومة الوطنية لالحتال حتى ثورة 1111م.
مصر مابين ثورتى 1152– 1111
مصر وحرب اكتوبر 1173
معاهدة السالم (سلبياتها وايجابياتها )

ً
الفرقةًالثالثةً–ًشعبةًاآلثارًالمصريةًالقديمةً
الفصلًالدراسىًالثانىًً
المادةًً:حرارةًوآثارًمصرًالعصرًالبيزنطىًBU_FART_HIST87
ً
المقررًًً:
 التسمية الصحيحة للعصر البيزنطى اشتقاقات اسم مصر مظاهر الحضارة فى مصر فى العصر البيزنطى البناء – العمارة – الفنون االدب – التعليم – المث والحكم المصرية القديمة الشاصية المصرية فى العصر البيزنطى اهم ا ثار القبطية فى مصر البيزنطيةاللوة المصرية فى العصر البيزنطى (الديموطيقية – القبطية )
ً
الفرقةًالثالثةً–ًشعبةًاآلثارًالمصريةًالقديمةً
الفصلًالدراسىًالثانىً
المادةً:نصوصً يرو ليفيةً(متصلة)ًBU_FART_HIST88
ً
المقررًً:
ً
تكملة قواعد اللوة المصرية القديمرة مثر التقرديم  -التوكيرد – حرروف الجرر – الجمر الرئيسرية –
والجم الثانوية – الوص – الظرف – جم الصفة – األدوات – المصدر – صيوة الحرا – Old
 - Perfectineصيوة  – Pesudo varban consاألمر – المصدر وايضا يقوم الطالب بح
تمرين على هذه الدروس واإلعراب مس ذعطاء امثلة
الفرقةًالثالثةً–ًشعبةًاآلثارًالمصريةًالقديمةً
الفصلًالدراسىًالثانىً
مادةًً:تدريبًعملىًً: BU_FART_HIST89

المقررًً:
اهمية هذه الدراسة هى انها تقوم بتردريب الطالرب علرى االثرار الترى يقروم بدراسرتها سرواء االثرار
المعماريررة أو االثررار المنقولررة الررى جانررب محاولررة ااررذ الطالررب الررى المنرراطق االثريررة حتررى يسررتطيس
الطالب أن يستوعب ماتم دراسته داا المحاضرات لكرى يتعررف علرى هرذه االثرار والتكرون جديردة
على ناظريه .
الفرقةًالرابعةًشعبةًاآلثارًالمصريةًالقديمةً
الفصلًالدراسىًاألول
ً
المادةًآ|ثارًمصريةًقديمةً(فنوةًصغرىً) ًًًBU_FART_HIST90
المقررً:
 يقوم الطالب بدراسة بعض االاتام والجعارين والحلى وبعض قطرس الزينرة األاررل  ،كمرا يقرومالطالررب فررى هررذا المقرررر بدراسررة بعررض النصرروص المنقوشررة علررى بعررض الجعررارين وكررذلك اسررماء
األفراد الذين ياصهم هذا األثر واستنتاج الشرواهد والنترائا التاريايرة لمرا يدرسرونه  ،كرذلك محاولرة
ربط هرذه الدراسرة بربعض النرواحى األاررل فرى علرم المصرريات مثر النرواحى الدينيرة والحضرارية
والتارياية .
ً
الفرقةًالرابعةً–ًشعبةًاآلثارًالمصريةًالقديمةً
الفصلًالدراسىًاألولً
المادةًً:أثارًوحرارةًالشراًاألدنىًالقديمًًًً: BU_FART_HIST91
ًالمقررً:
أوتً :أثر العوام الجورافية والطبيعية فى حضارة الشرق األدنى القديم
ثانياً :حرارةًالعرااًً:
 -1الديانة واالساطير العراقية
 -2العمارة وفنون النحت والحفر .
ثالثاًً:الجزيرةًالعربيةًًً:
 -1الحضررارات العربيررة القديمررة (السررب ية –الحميريررة وغيرهررا فررى الرريمن – االحيانيررة –الثموديررة
والنبطانية فى الحجاز ومدين )
 -2العمارة (عمارة المعابد والحصون والسدود ) .
رابعاً :الشامً :نواحى ت ثر حضارات وآثرار الشرام للحضرارتين الرائردتين فرى الشررق األدنرى القرديم
(مصر والعراق ) .
اامسا  :تراث حضارات الشرق األدنى القديم فى الحضارة االنسانية .
الفرقةًالرابعةً–ًشعبةًاآلثارًالمصريةًالقديمةً
الفصلًالدراسىًاألولً
المادةًً:الحفائرًوفةًالمتاحفًًً:BU_FART_HIST92
المقررًًً:
 -1أهمية الحفائر من حيث أنها المصدر الوحيد الذل نستقى منه المعلومات األثرية والتارياية
 -2طرق الحفر فى المقابر والمدن وأهم الوسائ المتبعة فى الحفر .

-3
-4
-5
-6

تكوين بعثة الحفر والمناها المتبعة فى الحفائر .
نش ة المتاحف – تاطيط المتحف وعماراتره – ادارة المتحرف – ترتيرب ا ثرار داار المتراحف
واالضاءة .
اهمية المتاحف العلمية والتربوية والثقافية
انواع المتاحف .
الفرقةًالرابعةً–ًشعبةًاآلثارًالمصريةًالقديمةً

الفصلًالدراسىًاألولً
المادةًً:نصوصً يراطيقيةًأوًديموطيقيةًًًً:BU_FART_HIST93
ً
المقررًً:
 تكملة دراسة النصوص الهيراطيقية العطاء فرصة كاملرة للطالرب لملمرام بهرذاالاط والتعليق على هذه النصوص من الناحية التارياية واألثرية واللووية .
ً
ً
الفرقةًالرابعةً–ًشعبةًاآلثارًالمصريةًالقديمةً
الفصلًالدراسىًًاألولً
المادةًً:آثارًاسالميةًً
ًًًً:
المقررًًً:
 -1الفن االسالمى  :مقوماته  ،اصائصه ومصادره .
 -0الفةًالمعمارىًًً:
أ  -العمارة الدينية – النظريات الااصة بالنظام التاطيطرى للجرامس ومصردره – دراسرة أهرم مسراجد
اإلسالم الجامعة فى العصر األمول والعباسى واألندلسى .
ب – العمرررارة المدنيرررة  :عمرررارة النصررروص وتطورهرررا – الحمامرررات العامرررة – الررردار اإلسرررالمية –
المدارس .
ج -عمارة المنافس العامة  :القناطر – الجسور – األرجاء – األسبلة .
العمارةًالحربية  :األسوار واألبواب – القالع والقصاب .
الفنااوةًالفرعيااةً :فررن صررناعة التحررف الازفيررة – فررن صررناعة المنسرروجات – فررن صررناعة الزجرراج
والبلور – فن صناعة التحف العاجية .
تدريبًعملىًًً:
وهى استمرار لتدريب الطالب على ا ثار التى يقوم بدراستها وايضا الاروج ذلى المواقس
األثرية لدراسة هذه ا ثار فى الموقس .
BU_FART_HIST94

الفرقةًالرابعةً–ًشعبةًاآلثارًالمصريةًالقديمةً
الفصلًالدراسىًاألولً
المادةً:نصوصً يرو ليفيةً(متصلة)ًBU_FART_HIST95
ً
المقررًً:

ً
تكملة قواعد اللوة المصرية القديمرة مثر التقرديم  -التوكيرد – حرروف الجرر – الجمر الرئيسرية –
والجم الثانوية – الوص – الظرف – جم الصفة – األدوات – المصدر – صيوة الحرا – Old
 - Perfectineصيوة  – Pesudo varban consاألمر – المصدر وايضا يقوم الطالب بح
تمرين على هذه الدروس واإلعراب مس ذعطاء امثلة
الفرقةًالرابعةً–ًشعبةًاألثارًالمصريةًالقديمةً
الفصلًالدراسىًاألولً
لغةًشرقيةً(ًفارسىًأوًتركىً)ً
يقوم األستاذ بتحديد موضوعات اللوة الشرقية الاتيار موضوعات المقرر حسب ااتيارات
الطالب للوة (فارسى أو تركى)
BU_FART_HIST96

الفرقةًالرابعةً–ًشعبةًاآلثارًالمصريةًالقديمةًً
الفصلًالدراسىًاألولًً
ً
المادةًً:تدريبًعملىًمتصلةًًًBU_FART_HIST97
المقررًً
 تكملة تدريب الطالب على االثار التى تم دراستها فى هذه الفترة وايضرا اصرطحابه الرى االمراكناألثرية التى تم دراستها أو يقوم بدراستها فى هذه السنة
الفرقةًالرابعةً–ًشعبةًاآلثارًالمصريةًالقديمةً
ً

الفصلًالدراسىًالثانىً
المادةًً:اثارًمصرًالقديمةً(ًأدبً)ًًً:ًBU_FART_HIST98

المقررًًً:
 يعنى هذا المقرر ب حد مظاهر الحضارة المصرية وهو األدب المصرل القديم ويتضرمن المحترولالعلمى  /التقديم له بع رض لماهية األدب القديم وحدود الفص بينه وبين النصوص الدينيرة التعبيريرة
القديمة ك ِشكالية بين الباحثين فى الحضارة المصررية لرم ينتهرى فيهرا الرى رأل حاسرم مثلهرا فرى ذلرك
مث المسميات المتعلقة بالشعر والنثر والقصة المسرحية .
كمرررا يسرررتعرض المقررررر نمررراذج متنوعرررة مرررن األدب المصررررل القرررديم ذات الطرررابس االسرررطورل
والقصصى وادب الحكم والنصائح واألوثان واالغانى واالبتهاالت وغيرها
تعتمد طبيعة العرض على النص الكام بك قطعة أدبية ثم التعليق عليها من كافرة الجوانرب اللوويرة
واألُثرية والتارياية والدينية وغيرها  ،ولع ثراء هذا النتاج الحضارل يدفس المحاضر للتركيز على
عيون األدب فيه مث (قصة سنوحى ) و (المالح الذل نجا من الورق ) و ( صراع حورس وست )
و (المالح الوريق ) وقصة ون آمون و (انشودة آمون )على سبي المثا ال الحصر ،
الفرقةًالرابعةً–ًشعبةًاآلثارًالمصريةًالقديمةً

الفصلًالدراسىًالثانىً
المادةًً:تاريخًوآثارًالمغربًوشراًافريقياًالقديمًًًً:ًBU_FART_HIST99

ً
أوتًً:تاريخًوآثارًالمغربًالقديمً
ً
اقسامًتاريخًالمغربًالقديمًومصادرهًالرئيسيةًً.
ً
 البيئة واالنسان فى عصور ماقب التاريخ فى المورب العصر التارياى القديم فى المورب (الفنيقى –القرطاجى )ثانياً:تاريخًوآثارًشراًافريقياً(السوداةًوالحبشةًوالصومالً)ًًً:
 -1تاريخ وآثار السودان منذ قيام دولة نباتا حتى سقوط دولة المهدل .
 -2ترراريخ واثررار الحبشررة منررذ االسررتيطان السررب ل ثررم قيررام دولررة اكسرروم حتررى داررو المسرريحية الررى
الحبشة .
 -3تاريخ العالقات بين مصر الفرعونية وساح الصوما (بونت ) المصادر المصرية القديمة
الفرقةًالرابعةً–ًشعبةًاآلثارًالمصريةًالقديمةً
الفصلًالدراسىًالثانىً
المادةًً:موروعًخاصً(المجتمعًالمصرىًالقديمً)ًًً:BU_FART_HIST100
المقررًً:
ًيقومًالطالبًبدراسةًالموروعاتًالتاليةًًً:
 -1األسرة  :الزواج والعالقات االسرية  ،األطفا  ،الميراث .
 -2طبقات المجتمس المصرل القديم .
 -3المنز المصرل القديم
 -4وسائ التسلية والترفيه .
 -5التعليم .

ً
الفرقةًالرابعةً–ًشعبةًاآلثارًالمصريةًالقديمةً
الفصلًالدراسىًالثانىً
المادةًً:نصوصًتاريخيةًبلغةًأوربيةًحديثةًًً:BU_FART_HIST101

المقررًًً:

يقوم الطالب بدراسة بعض النصوص المتصلة باالثار المصرية ويقوم الطالب بدراسة المصطلحات
األُثرية الواردة بالنصوص والتعليق عليها .
ً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالفرقةًالرابعةً–ًشعبةًاآلثارًالمصريةًالقديمةً
الفصلًالدراسىًاألولً
المادةًً:اثارًمصريةًفيًالعصرًالحديثًًً:BU_FART_HIST102
المقررًًً:
ًحصوةًالقا رةً(قلعةًصالحًالديةً-قلعةًالمقطم)ًًالعمائرًالدينيةً(مسجدًمحمدًعلي)ًًالعمائرًالمائيةً(القناطرًالخيرية)ًقصورًاسرةًمحمدًعلي(ًقصرًحلواةًوسراياًالزعفراة)ًمعالمًعمائرًالمنشاءاتًالمائيةً(كوبريًالخديويًاسماعيلًاوًكوبريًقصرًالنيل)ًا مًالعمائرًالمدنيةًفيًمصر(ًقصرًالمنتزةًوالمتحفًالمصري)ًا مًمساجدًالقا رةًومصرً.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالفرقةًالرابعةً–ًشعبةًاآلثارًالمصريةًالقديمةً
الفصلًالدراسىًالثانىً
المادةًً:نصوصً يرو ليفيةًً:BU_FART_HIST103
المقررًًً:
 دراسة لنصوص هيروغليفية من الدو القديمة والوسطى والحديثة لبيان تطور اللوة المصرية مسالقيام بترجمة هذه النصوص واعرابها والتعليق عليها .
ً
الفرقةًالرابعةً–ًشعبةًاآلثارًالمصريةً
الفصلًالدراسىًالثانىً
المادة  :تدريب عملىًًً:BU_FART_HIST104
ًًًالمقررً:
تدريب الطالب على مايدرسه من آ ُثار فى هرذه المرحلرة وذلرك بتعريفره بهرذه االثرار وايضرا الارروج
الى المناطق التى يتم دراستها .

