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 منّسق المادة .16

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

 د عدنان الشياب     

 احد ثالثاء خميس 10-12

 اثنين اربعاء 12-1

0795410742 

adnansarih2015@gmail.com 

 

 مدرسو المادة .17

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

 د عدنان الشياب

 احد ثالثاء خميس 10-12

 اثنين اربعاء 12-1

0795410742 

adnansarih2015@gmail.com 

 
 
 
 

 

 وصف المادة .18

 .ذكور في الخطة الدراسية المعتمدةم هو كما

لهذا سيلقي  الرومان, وان جغرافية البحر المتوسط لعبت دورا مهما في حضارتي اليونان ا على الدول المجاورة. ميركز هذا المساق على الحضارتين اليونانية و الرومانية وتأثيره
 الحضارتين. اتينلى هع هذا المساق الضوء على تأثير هذا البحر

كذلك سيبحث  خلفتها. لمختلفة التيحضارات المينوية والمايسينية والسكالدية ستمثل جزءا مهما من هذا المساق وذلك من خالل دراسة العمارة ، النحت، الرسومات والتماثيل افال
ستشراقية.  فترة األثيل الفترة الهندسية وكذلك فنون وتماثيل الضافة لذلك سوف يلقي هذا المساق الضوء على فنون وفخار وتماالمساق في العصور المظلمة وأهم مميزاتها. باأل

كثر أفيض على . كذلك سوف يركز المساق وبالتحليل المستخية( سوف تدرس من ناحية رسومات األواني والتماثيل وكذلك مخططات وطرز المعابد وعمارتهاالفترة القديمة )اآلر 
كذلك و سيفسائها تها وفها وعمار والرسم الكالسيكي. الفترة الهلنستية: فنون الخامس والرابع قبل الميالد من ناحية العمارة وفنون النحت الفترات اليونانية ازدهارا والممثلة بالقرنين

  ستكون الموضوع األخير في الحضارة اليونانية. المسكوكات

 ة.ور الشخصيم مناقشتها من ناحية:مدنها و المدافن والمعابد وزخرفتهما وكذلك الصايطاليا في القرن الثامن قبل الميالد سيتالحضارة االتروسكية التي قامت على أرض 

  اكن. العمارة الدينية والمدنية وكذلك عمارة المساالمبراطورية الوحدة و كذلك سوف يتم التركيز على نشوء روما والصراعات الداخلية و الخارجية للوصول الى

 االمبراطوري  وكذلك الرسم في فترة ازدهار روما ستكون المواضيع األكثر نقاشا وتركيزا في هذا المساق.  باالضافة الى اعمال النحت الجمهوري و
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.

 األهداف -أ

 ذلك على الحضاره اليونانية. فهم الطبيعة الجغرافية فب اليونان والبحر المتوسط وتأثير-

 اليونانية و عالقتها مع مصر في الحضارات الميناوية و المايسينية و السكالدية. تحليل البقايا االثرية للحضارة-

 عرفة النماذج المعمارية و الفنية و المنحوتات المختلفة و الفخار في العصور المظلمة و الهندسية و كذالك وفي المرحلة األستشراقية.مفهم و -

 ها.و االيونية و الكورنثية و االختالفات بين معرفة انظمة الواجهات المعمارية الممثلة بالدورية-

 هم اهم الخصائص المعمارية و الفنية و المنحوتات في فترة ازدهار الحضارة اليونانية في القرنين الخامس و الرابع قبل الميالد.معرفة و ف-

 معرفة الفترة الهلنستية و اهم انجازاتها.-

 روسكية.معرفة اهم النماذج المعمارية في الفتره الت-

 .فهم طبيعة الفن الروماني و عالقتة بالفنون اليونانية-

 فة االنظمة االسياسيه للحكم في المدن الرومانية و الصراعات التي خاضتها داخليا و خارجيا حتى تأسيس االمبراطورية الرومانية.فهم و معر -

الد الى نهايات دهار الحضارة الرومانية و خاصتا في الفترة الواقعة بين القرن االول قبل الميرة از فهم و معرفة الخصاءص المعمارية و الفنية للعمارة و المنحوتات في فت -
 القرن الثاني الميالدي.

 االستيطان الرومانية خارج روما و خاصتا في االردن و ذلك من خالل التركيز على التخطيط المدن الرومانية و اهم مميزاتها. معرفة مراكز-

 

 

 

 على... ا  يكون قادر  أنالمادة  إنهاءالتعّلم: يتوقع من الطالب عند نتاجات  -ب

 مخرجات تدريس هذا المساق ستكون:

 ليونانية و الرومانية في فترات تشكلهما و ازدهارهما و امتداداتهما خارج اطارهم الجغرافي.معرفة جيدة بالحضارتين ا-

 ة و اشهر المنحوتات.اهم نماذجهما المعمارية و الفنيمعرفة معمقة الهم منجزات هاتين الحضارتين وذلك بفهم -

 

 

 

 

 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى  .20
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 المحتوى  األسبوع المدّرس نتاجات التعّلم المتحققة التقييم أساليب المراجع

The 
Archaeolog

y of  

ر تقارير وتحضي
 مسبق

معرفة الطبيعة الجغرافية 
 لليونان و البحر المتوسط

د. عدنان 
 يابالش

 .جغرافية اليونان و البحر المتوسط- االول 
أثير جغرافية اليونان و البحر المتوسط على ت -

 الحضاره اليونانيه
Greece, 
William 
R.Bier 

فهم اهم المنجزات  
رات الحضارية للحضا

 المبكرة التي تشكلت على 

 الحضارة المينوية:- الثاني  
 مدنها وكتاباتها

 
 

Cornell 
University 

Press 
1980 

االرض و الجزر  
 اليونانية

 الحضارة الهيالدية:- الثالث 
 عمارتها و فنونها.

 الحضارة السكالدية-

يتوقع معرفة مميزات    
فترات االنحطاط والبداية 

دة الفن المتواضعة  لعو 
 االغريقي المتمثل  

 العصور المظلمة:- الرابع 
 مميزاتها.

 سية: فنونها وفخارهاالفترة الهند-
 

Greek and 
Roman  

بالعصور المظلمة و  
 الفترة الهندسية و الفترة 

 الفترة االستشراقية: الخامس 
 الفنون و العمارة و النحت و الفخار.

Architectur
e, D.S. 

 الفترة القديمة: - السادس   شراقية والقديمةاالست امتحانات
العمارة و الفنون و النحت و الفخار و 

 العملة
Robertson,

second 
الفهم العميق الهم  

مرتكزات العمارة و الفنون 
 الكالسيكية

 القرن الخامس:- السابع 
 الفن و العماره والنحت و الفسيفساء و العملة

edition 
Cambridge

1940 

ميق الهم الفهم الع 
مرتكزات العمارة و الفنون 

 في القرن الرابع ق.م

 القرن الرابع:- الثامن  
 الفن و العمارة و النحت و الفسيفساء 

الفهم العميق الهم  بحوث ومناقشتها 
مرتكزات العمارة و الفنون 

 في العصر الهلنستي

 :العصر الهلنستي- التاسع  
الفن و العمارة و الفسيفساء و الفخار و 

 العملة
اآلثار 

 الكالسيكية
معرفة ودراسة أهم مالمح  االمتحانات

 الحضارة االتروسكية
-العاشر 

 الثاني
 عشر

االتروسكيون: االصول، المدن, المعابد , 
 االعمدة والمدافن

مفيد العابد 
دمشق 
2001- 

فهم معمق للفن الروماني  
ودراسة أهم اآلثار 

 الرومانية

-الثاني 
الرابع 
 عشر

وماني: االسلوب و التأثيرات، النحت الفن الر 
 الجمهوري واالمبراطوري 

بشكل خاص في روما   2002
 والمناطق المجاورة

الرابع  
 عشر

العمارة والفنون الرومانية في القرنين الثاني 
 واالول ق.م: المسارح, المعابد والمذابح

في فترات من ما قبل  االمتحانات 
الميالد الى القرون 

 ديةاالولى الميال

الخامس  
عشر 

والسادس 
 عشر

      الرابع م –العمارة و الفنون في القرن االول 
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم
 تكليف الطلبة بتحضير مسبق لمواضيع الدراسة-
 المساق المتنوعة لمواضيع power point اد اعد-
 اعداد التقارير والبحوث-

 
 

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطلبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم
 متابعة مستمرة لتحضير واعداد التقارير والبحوث-

 مناقشتهاتقييم البحوث والتقارير و -

 االمتحانات-

 

 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .23

 حسب أنظمة وتعليمات الجامعة  والغياب سياسة الحضور -أ

 حسب أنظمة وتعليمات الجامعة الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 حسب أنظمة وتعليمات الجامعة  والصحة إجراءات السالمة -ج

 حسب أنظمة وتعليمات الجامعة  وج عن النظام الصفيالغش والخر  -د

 حسب أنظمة وتعليمات الجامعة  إعطاء الدرجات -ه

 حسب أنظمة وتعليمات الجامعة   في دراسة المادة تسهمالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .24

 ال يوجد

 

 المراجع .25

 

 ات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادة.المقررة، والقراءالكتب  -أ
 2002-2001االثار الكالسيكية، مفيد العابد، جامعة دمشق، 

Greek and Roman Architecture, D.S. Robertson, Cambridge University Press, Cambridge, 1940.  
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  .تعليميةال الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
The Archaeology of Greece, William R. Biers, Cornell University Press, Ithaca and London, 1980 

 

 
 

 معلومات إضافية 26.
 ال يوجد

 
 
 

 
 

----------اريخ: الت - ------------------------التوقيع:  ------------------د عدنان الشياباسم منسق المادة: 
------------------------------- التوقيع ---------- ---------------القسم:  /خطةمقرر لجنة ال--------

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

 --------------------------------- التوقيع -------------------------الكلية:  مقرر لجنة الخطة/
 --------------------------------لتوقيعا -------------------------------------------لعميد: ا
                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            

                  قسمالرئيس                                                                                                             
     الجودة مساعد العميد لضمان                                                                                                    

 الدراسية المادةملف                                                                                           


