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 ((السنوية الخطة التدريسية  ةاستمار)) 

 التدريسي: اسم أ.م.د. شاكر محمود اسماعيل

shakiralmahmood@yahoo.com البريد االلكتروني: 

القديم العربي الوطن تاريخ  اسم المادة: 

 اليونان دبال الترابط التاريخي  لهما مع عن فضال الشام بالد وحضارة وتاريخ النيل وادي وحضارة تاريخ تدريس
 والرومان

 :الفصل مقرر

 ة:الماد أهداف له المجاورة الشعوب وتاريخ القديم العربي الوطن وحضارة تاريخ عن مفصلة تاريخية معلومات لديه طالب اعداد.

لخصائص للعصور الحجرية والعصور التاريخية لبالد النيل وبالد الشام ومن ثم دراسة ا التاريخية المادة تشمل

.  والحضاري مع البالد المجاورة لهما  ة للموقعين فضال عن الترابط التاريخي الحضاري  
 ة:للماد ة األساسيالتفاصيل 

 ة:الكتب المنهجي  عامر سليمان واحمد مالك الفتيان  –في التاريخ القديم  محاضرات

                                                      

2ج –طه باقر  –ت القديمة مقدمة في تاريخ الحضارا  ة:المصادر الخارجي 

     

     

 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

الخلفية الجغرافية لبالد مصر        1 االسبوع االول      

ادر دراسة تاريخ مصرمص   ثانياالسبوع ال   2 

ثالثاالسبوع ال التقسيم التاريخي لعصور مصر    3 

 العصور الحجرية  
رابعاالسبوع ال  

4 

 5 االسبوع االول الخصائص الحضارية  

ثانياالسبوع ال العصور التاريخية    6 

لثالثاالسبوع ا اختراع الخط الهيروغليفي    7 

ىعصر الساللة االول   رابعاالسبوع ال   8 

 9 االسبوع االول عصر الساللة الثانية  

   
 الخصائص الحضارية

ثانياالسبوع ال  
10 

   
االهرامعصر   

الثالثاالسبوع   
11 

   
لثةعصر الساللة الثا  

رابعاالسبوع ال  
12 

 عصر الساللة الرابعة  
 االسبوع االول

13 

   
 الخصائص الحضارية

لثانياالسبوع ا  
14 

   
اللة الخامسة والسادسةعصر الس  

ثالثاالسبوع ال  
15 

لرابعا  االسبوع الخصائص الحضارية    16 

 عطلة نصف السنة
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 الفصل الدراسي الثاني – األسبوعيجدول الدروس 

ةالمادة النظري ةيلالمادة العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

   
 عصر االضمحالل االول

 االسبوع االول
1 

 عصر المملكة الوسطى  
ثانياالسبوع ال  

2 

   
 الخصائص الحضارية

ثالثاالسبوع ال  
3 

   
ثانيعصر االضمحالل ال  

رابعاالسبوع ال  
4 

 عصر المملكة الحديثة واالمبراطورية  
 االسبوع االول

5 

 الخصائص الحضارية  
ثانياالسبوع ال  

6 

 الخلفية الجغرافية لبالد الشام  
ثالثاالسبوع ال  

7 

   
 االقوام العربية الجزرية

رابعاالسبوع ال  
8 

 الفينيقيون وعالقاتهم الخارجية  
 االسبوع االول

9 

        ر االراميون وعالقاتهم الخارجية          
 

ثانياالسبوع ال  
10 

   
 الكنعانيون وعالقاتهم الخارجية

ثالثاالسبوع ال  
11 

رابعاالسبوع ال االنجازات الحضارية    
12 

 الحياة االقتصادية  
 االسبوع االول

13 

 اختراع الخط االبجدي  
ثانياالسبوع ال  

14 

ة ألهل الشامالحياة السياسي   ثالثاالسبوع ال   15 

رابعاالسبوع ال العالقات الخارجية ألهل الشام    16 
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