
 

 

  مخطط املادة الدراسية

 

 

 1. اسم المادة اثار االردن وفلسطين القديمة

 2. رقم المادة 2601217

 (ة،عمليةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمليةالساعات الفعلية )نظري 

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب ال يوجد

 5. اسم البرنامج بكالوريوس علم االثار

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة االردنية

 8. الكلية االثار والسياحة

 9. القسم االثار

 10. مستوى المادة بكالوريوس

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2018-2019

 12. الدرجة العلمية للبرنامج بكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ----

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ  /مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية
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 منّسق المادة .16

 .المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: رقم المكتب، الساعات ما يلي الرجاء إدراج
 د.نبيل علي
 110رقم المكتب:

 1200-1100الساعات المكتبية:
 25037رقم الهاتف: 

 nabil.ali@ju.edu.joالبريد االلكتروني: 

 

 

 مدرسو المادة .17

 .المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: رقم المكتب، الساعات ما يلي الرجاء إدراج
 
 
 

 

 وصف المادة .18

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما
ذدةحايخااوذذتتناال هذهاالمذدة االسةذسثديااوذاريخااوذ تلثخبالااوذةاناافلذطاا سذدةداالمذذ بدااةالاذ دوثسقبذ ناالذطخدخااوذدة  اافثذ  اا ذدةتلثخبالااو

ثخخذحضالثد ذدة السةذسثدياوذتالذمتضا اذهالتدةتلثخبالوذدةقخخ وذذدة ي نزخوذ دةحخخخخوبذ.ذ  دةحاييذدةنحلييبذ حتىذنهلخوذدة  فثذ

دةداللياالوذذ–ذ يكلقذجنفلذيفثخوذدةة ال الوذ اذد فثخالاذ كن لنالالاذ آثد الالاذ.ذ ختمذدةتيكالزذعبىذدةتةافثد ذدةحضالثخوذ دةتلثخبالاو

ذوذإةاىذنهلخاوبيذ تأراليهالذدةحضالثيذ دةاخخنيذ آرلثهالذدةهل ادةبلصوذطخ خ  ذدة خقذدةتيذ ل تذ يذ بدةالاذ دوثسقذ س ثهالذدةتالثخ

ةدا لةالوذسذدةدافثخوذددة  يذدةحخخخيذ يذدة  سذدةدفثخوذدةانفطالوذ ع  تهلذدةفرالقاوذدةتلثخبالاوذ دةحضالثخوذ دةفقل الاوذ دةب فخاوذطالة  

 .  ذيفثخوذ ة نلقب

 
 

 

mailto:nabil.ali@ju.edu.jo
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 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 األهداف -أ
 الزمنية والتعرف على تقسيمات العصور في االردن وفلسطينتحديد الفترات  -1
 ميزات المادية لكل فترة زمنية او عصر المالتعرف على  -2
 من حيث الخصائص المادية  التعرف على اوجه الشبه واالختالف بين العصور -3
 اوجه الشبه واالختالف مابين اللقى المادية االثرية في االردن وفلسطينالتعرف على  -4
 على اثر التالقي الحضاري بين االردن وفلسطين وكل من العراق ومصرالتعرف  -5

 
 ...على ا  يكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّلم: يتوقع من الطالب عند  -ب

 معرفة المحتوى التاريخي والثقافي لالردن وفلسطين من العصر الحجري النحاسي لغاية نهاية العصر الحديدي -1
 معرفة الخصائص المادية )كالعمارة بشقيها السكنية والعامة( واللفى االثرية مثل الفخار واللقى الفنية  -2
 معرفة المحتوى الثقافي لكل عصر من العصور وكيفية تفسير المادة الثقافية للوصول الى ذلك  -3
 معرفة االسباب الثافية التي ادت الى التغير الثقافي من عصر الى اخر -4

 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى  .20

نتاجات التعّلم  التقييم أساليب المراجع
 المحتوى  األسبوع المدّرس المتحققة

التعرف على الجوانب   
المعرفية الهداف 

 المادة

 مقدمة عامة االول د.نبيل علي

المميزات الثقافية   
في  لمرحلة االستقرار

 القرى الزراعية

 حجري الحديثالعصر  الثاني 

مميزات المادية ال  

مرحلة والثقافية ل

القرى الزراعية 

  المتقدمة

 العصر الحجري النحاسي الثالث 

تحضير  
+مناقشة + 
تقديم اوراق 

 العمل

إلى المدينة  القريةمن 

: تشكل المدن في 

االردن 

وفلسطيووالخصائص 

 العامة لمرحلة التمدن

 العصر البرونزي القديم االول الرابع 

تحضير  
+مناقشة + 
تقديم اوراق 

 العمل

مرحلة دويالت المدن 

 في جنوبي بالد الشام

 

العصر البرونزي القديم الثاني  الخامس 
 والثالث
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تحضير  
+مناقشة + 
تقديم اوراق 

 العمل

خصااااااائص مرحلااااااة 

 التمدن 
العصر البرونزي القديم الثاني  السادس 

 والثالث

تحضير  
+مناقشة + 
تقديم اوراق 

 العمل

الخصااااائص الماديااااة 

والثقافيااااااة للمرحلااااااة 

االنتقالياااااة ماااااا باااااين 

البرونااااااازم القااااااادي  

 والمتوسط

العصر البرونزي القديم الثاني  السابع 
 والثالث والمرحلة الرابعة

تحضير  
+مناقشة + 
تقديم اوراق 

 العمل

لعوامااااال السياساااااية ا-

واثرهااااااا فااااااي هاااااا ا 

 العصر
الخصااااائص الماديااااة 

 والمحتوى الثقافي

 العصر البرونزي المتوسط الثامن 

تحضير  
+مناقشة + 
تقديم اوراق 

 العمل

 المحتوى السياسي

 المصادر الكتابية

الخصااااائص الماديااااة 

 له ا العصر

 العصر البرونزي المتاخر التاسع 

تحضير  
+مناقشة + 
تقديم اوراق 

 العمل

المشااااااكلة المعرفيااااااة 

 حول ه ه الفترة

مميااازات هااا ه الفتااارة 

 االثرية 

 

 العصر الحديدي االول العاشر 

تحضير  
+مناقشة + 
تقديم اوراق 

 العمل

الممالااا المحليااة  فااي 

االردن وفلسااااااااااااطين 

 وخصائصها العامة

 العصر الحديدي الثاني الحادي عشر 

تحضير  
+مناقشة + 
تقديم اوراق 

 العمل

الممالااا المحليااة  فااي 

االردن وفلسااااااااااااطين 

 وخصائصها العامة

 الحديدي الثانيالعصر  الثاني عشر 

تحضير  
+مناقشة + 
تقديم اوراق 

 العمل

الممالااا المحليااة  فااي 

االردن وفلسااااااااااااطين 

 وخصائصها العامة

 العصر الحديدي الثاني الثالث عشر 

  الرابع عشر  مناقشة عامة تقيمية   
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية:يت  تطوير نتاجات التعل  المستهدفة من خالل 

 المحاضرات النظرية التي يقدمها المحاضر  -1
 عرض وتقديم ونقاشات من الطلبة.  -2

 تكليف الطلبة بإعداد بحث ومناقشته  -3

 

 
 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطلبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم
 

 عروض قصيرة من قبل الطلبة -

 كلمة على األقل وبطريقة بحثية سليمة. 4000ورقة بحثية ال تتجاوز  -

 االمتحان النهائي -

 

 

 دةتلثخخ دة   و   لخاليذدةتقالالم

 االمتحانات

 23/11/2015 %30 امتحان منتصف الفصل

  %5+ %15 الورقة البحثية + المناقشة

  %50 االمتحان النهائي ) كتابي (

  %100 دة ا فع:  
 

 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .23

 .  اذ ا فعذدةدلعل ذدة قيثةذةب لسةذ(%15)طلةت البذاكفيذ اذالذخد حذةبةلةبذ والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

  الطالب/ة راسبا في ذلك االمتحان يعتبر الغياب عن االمتحانات دون غذر رسمي

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 في حال ارتكابه الغش  ة\تطبق تعليمات الجامعة على كل طالب -1
 ليميةاستخدام الهاتف المحمول داخل القاعة من االعمال التي تخل في العملية التع -2
 االلتزام ببدء موعد المحاضرة  -3

 إعطاء الدرجات -ه

 تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و
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 مكتبة الجامعة االرنية لما تحويه من كتب مطبوعة او الموقع االلكتروني للدوريات والكتب االلكترونية

 المعدات واألجهزة المطلوبة .24

Laptop and Data show 

 

 المراجع .25

 
 

 المقررة، والقراءات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادة.الكتب  -أ
 إبراهي ، معاوية

 فلسطين: من أقدم العصور إلى القرن الرابع قبل الميالد. الموسوعة الفلسطينية، القس  الثاني .بيروت.   1990

ذدة يكوذةبنديذ دةتفزخعسثديل ذ يذدرلثذ بدةالا.ذع لق:ذسدثذذ2010

 أبو طالب، محمود

 آثار األردن و فلسطين في العصور القديمة. عمان: وزارة الثقافة و الشباب. 1977-1978

 كفافي، زيدان

 األردن في العصور الحجرم. عمان: مؤسسة ال البيت.  1990

ذب.ذع لق:ذسدثذ ثسذةبندي.ذتلثخخذدوثسقذ ذآرلثمذ يذدة  فثذدةقخخ وذذدة  فثذدة ي نزخوذ ذدةحخخخخوذ2006

 ياسين، خير

 جنوبي بالد الشام. تاريخه و آثاره في العصور البرونزية. عمان: مؤسسة ال البيت.  1991

 االدوميون تاريخه  و آثاره . عمان: الجامعة األردنية.  1994

 فان تسيل، ا.

 . عمان: الجامعة األردنية. نالمؤابيون. تعريب خير ياسي 1990

 
Albright, W. 
1961 The archaeology of Palestine. London: Penguin. 
 
Bienkowski, P (ed.) 
1992 Early Edom and Moab: The beginning of the Iron Age in southern Jordan. Sheffield archaeological 

Monographs 7. Sheffield: J.R. Collins. 
Levy, T. (ed.) 
2003 The Archaeology of Society in the Holy land. 3rd edition. New York: Facts on File.  
Adams, R. (ed.) 
2008  Jordan: An archaeological Reader. London: Equinox.  

  
 

 

 معلومات إضافية .26
 الرجاء اتباع اسلوب التوثيق التالي في كتابة الورقة البحثية

 االولاس  عائلة المؤلف، االس  

 السنة      اس  الكتاب. مكان النشر: دار النشر
 مثال :

 إبراهي ، معاوية

 سثديل ذ يذدرلثذ بدةالا.ذع لق:ذسدثذدة يكوذةبنديذ دةتفزخعذ2010
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 -----------------اريخ: الت - ------------------------التوقيع:  د.نبيل علي-اسم منسق المادة: 

 --------------------------------- لتوقيعا ---------- ---------------القسم:  /مقرر لجنة الخطة-

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------رئيس القسم: 

 --------------------------------- التوقيع -------------------------الكلية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------لتوقيعا -------------------------------------------العميد: 

  
 

    :نسخة إلى                                                                                   
                  قسمالرئيس                                                                                   
     الجودة مساعد العميد لضمان                                                                                                    

 المادةملف                                                                                 


