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 االسكندرية   -جامعة / أكاديمية :

 الفنون الجميلة كلية / معهد :

 الديكور قسم : 

 

 

 توصيف مقرر دراسى
 

 بيانات المقرر  -8

 الرمز الكودى 
 متطلب جامعة االسكندرية

حضارة تاريخ  :أسم المقرر 

 االسكندريه

 االعدادية  :الفرقة / المستوى 

 االولالفصل الدراسى 

 

 الديكور التخصص

 

 عملى   نظرى                          2عدد الوحدات الدراسية    

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

 

  يهدف المقرر الي دراسة الهيمنة االغريقية وفتوحات االسكندر االكبر

بيض المتوسط كما يهدف ايضا الي دراسة حضارة في حوض البحر األ

ثر في كان لها األ االسكندرية وما افرزته هذه الحضارة من علوم وفنون

نهضيتها والدور الذي لعبته االسكندرية في تاريخ مصر والعالم الغربي 

   . وكيف كانت االسكندرية مركزا ثقافيا لمصر والعالم 

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

 المعلومات والمفاهيم -أ

 

 

 . مدينة االسكندرية كمركزا ثقافيا لمصر والعالم يدرك الطالب أهمية 1-أ -3

 موقع االسكندرية وجغرافيتها في عصر االسكندر االكبر  يصف مميزات 2-أ -3

. 

علي التعرف والتذكر لشخصيات قمة في العصر يكتسب الطالب القدرة  1-ب -3 المهارات الذهنية : -ب

 غريق .الكالسيكي لإل

   الترتيب الزمني الصحيح لالحداث ومدي تطورها يستكشف الطالب  2-ب -3

. 

هارات المهنية الخاصة الم -ج

 بالمقرر :

 

 المنهج العلمي السليم والذي يتناسب مع طبيعة الدراسة . يحلل الطالب 1-ج-3

بين المعلومات وتنظيمها وعرضها بشكل واضح وسليم  يربط الطالب 2-ج-3

 .في المناقشات الشفهية والكتابية 

 

 المهارات العامة : -د

 

 في مجموعة او بشكل فردي . امهيتمكن الطالب من تنفيذ مه 1-د -3

ــــ 8

 ـت

mailto:qaufinearts@yahoo.com
mailto:qaufinearts@yahoo.com


 جامعة األسكندرية

 كلية الفنون الجميلة

 وحدة ضمان الجودة

 مشروع                                             

 إنشاء نظام ضمان                                                  

 جودة داخلى                                        
                               (QAAP2) 

 

 

      

 

 

 

 

 

 3185113فاكس  (806) 3156305تليفون   -االسكندرية   –جليم   -شارع عبد السالم عارف  801

qaufinearts@yahoo.com:. E – mail 

8 

لقات النقاش والعروض يستفيد من تبادل الخبرات من خالل ح 2-د -3 

 التفاعلية.

 .العلمية او شبكة المعلومات  يتمكن الطالب من البحث عن المراجع 3-د -3

 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموضوع األسبوع

                                                                  1االسبوع 

 
 خلفية الهللينستية.لالتعريف بالمادة و با 

 2األسبوع 

 
    استعراض عصر البطالمة االوائل 

 

 3األسبوع 

 

  ق  331دراسة لالسكندرية في العصر البطلمي

 ق .م  .  333 –.م 

 4األسبوع 

 
 .  دراسة االسكندرية كعاصمة 

 5بوع األس

 
 دراسة االسكندرية كمركز اقتصادي 

 6األسبوع 

 
 .    دراسة االسكندرية كمركز ثقافي 

 7األسبوع 

 
  دراسة الشكل الفني كوسيلة طبيعية لتوصيل

 المعرفة  .

 8األسبوع 

 
 .  استعراض لمدارس الفلسفه االربعة 

 9األسبوع 

 
 .  دراسة الكاديمية افالطون 

 11األسبوع 

 
 ابيقور في عهد اسكندر االكبر .  دراسة لمدرسة 

 11األسبوع 

 
  اهمية مكتبة االسكندرية بالنسبة لالدب

 الكالسيكي  

 12األسبوع 

 
 . امتحان منتصف الفصل الدراسي االول 

تطور االكتشافات واالختراعات الفلكية بواسطة   13األسبوع 

 مدرسة الفلك في المتحف   

 دراسة الثار االسكندرية في العصر الروماني  .  14األسبوع 

متابعه ابحاث الطالب واعمال السنه واعالنها 

  للطالب قبل امتحان الفصل الدراسي االول .
 أساليب التعليم والتعلم  -5

 
 محاضرات باستخدام احدث وسائل العرض ) كمبيوتر وداتا شو (  5-1

 . وي العلمي للمادةالقيام بابحاث علميه مرتبطة بالمحت 5-2
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 مناقشة االبحاث . 5-3
 التعليم الذاتى . 5-4
 
 

أساليب التعليم والتعلم للطالب  -6

 ذوى القدرات المحدودة

 

 . عرض البياناتالنماذج وو بالصور 6-1

 تقويم الطالب  -7

 

 

 األساليب المستخدمة  -أ

 

 

لبحث العلمي حلقات نقاش لالبحاث الفردية لتقييم قدرة الطالب علي ا  - 1-أ -7

 .      والمناقشات الموضوعية 

امتحان منتصف الفصل الدراسي لتقييم درجة استيعاب الطالب لما تم  - 2-أ -7

 دراسته.

  درجة استيعاب المقرر الدراسي. لتقييم امتحان نهاية الفصل الدراسي - 3-أ -7

 

 التوقيت -ب

 

 

 االسبوع الخامس  1-ب - 7التقييم  -

 وع السابع االسب 2-ب -7التقييم  -

 االسبوع السادس عشر  3-ب -7التقيمم  -

 
 

 توزيع الدرجات -ج

 

 

 من إجمالي أعمال السنة % 25امتحان منتصف الفصل الدراسى االول 

 من إجمالي أعمال السنة % 75              البحث    

 21               اعمال السنة للفصل الدراسى األول

 13                      امتحان نهاية الفصل الدراسي 

 درجة 51                        المجموع 

 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

 

 

 مذكرات -أ

 
 . اعداد أ.د راوية  –محاضرات في تاريخ فن حضارة االسكندرية 

 

 

 كتب ملزمة  -ب

 

 . ال يوجد

 

 

 كتب مقترحة  -ج

 
 اليوجد .
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 أ.د/ نجوان شحاته رئيس مجلس القسم العلمى :             أ.د. محمد شاكر عبد الخالق أستاذ المادة :
 التوقيع :                            التوقيع :                           

 2112/ 2112 تاريخ إعتماده من مجلس القسم :             2112/ 2112يخ تحرير المقرر: تار

 

دورات علمية أو نشرات  -د

 ...الخ 

 

على الطالب البحث من خالل االسترشاد بالمحاضرات فى مواقع النت ذات 

 بالموضوع. صلةال
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