
 

 

  مخطط املادة الدراسية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. اسم المادة  العمارة خالل العصرين البرونزي والحديدي 

 2. رقم المادة 2601229

 (ة،عمليةالساعات المعتمدة )نظري ساعات 3
.3 

 (ة، عمليةالساعات الفعلية )نظري ساعات 3

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب متطلب سابق دال يوج

 5. اسم البرنامج كالوريوس في علم االثارالب

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة االردنية

 8. الكلية كلية االثار والسياحة

 9. القسم قسم االثار

 10. مستوى المادة ثانية 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 

 12. الدرجة العلمية للبرنامج البكالوريوس

 13. قسام األخرى المشتركة في تدريس المادةاأل ال يوجد

 14. لغة التدريس العربية 

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

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يلي الرجاء إدراج
 يوجد منسق للمادة  ال

 مدرسو المادة .17

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يلي الرجاء إدراج
 لم تطرح المادة للتدريس هذا الفصل

 
 وصف المادة .18

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما
ليب على أسا ية في سوريا الطبيعية خالل العصرين البرونزي والحديدي، بما في ذلك التعرفتتناول هذه المادة موضوع دراسة المخلفات المعمار 

همية أبراج وأ و ومميزات وأنواع وخصائص هذه المخلفات المعمارية وتتبع تطورها والتعرف على أصولها المعمارية والتحصينات الدفاعية من أسوار 
 . االستراتيجيتلك المدن على الصعيد 
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 المادة ونتاجاتهاتدريس داف أه 19.

 األهداف -أ
 التعرف على الفترات الزمنية للعصر البرونزي والحديدي  .1
 وخصوصا السياسية واالقتصادية واالجتماعية دراسة اهم التطورات التي حدثت خالل العصر البرونزي والحديدي .2
 البرونزي والحديدي التعرف على انماط العمارة التي كانت سائدة خالل كل فترة من فترات العصر .3
 التعرف على المواد الخام في العمارة خالل كل مرحلة من فترات المقرر وعالقتها بالبيئة المحيطة .4
 دراسة التأثيرات الخارجية على العمارة خالل العصرين البرونزي والحديدي  .5

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

 فة الطالب بالتقسيمات الفرعية للعصر البرونزي والحديديمعر  .1
 التي حدثت خالل العصر البرونزي والحديدي السياسية واالجتماعية واالقتصادية فهم التطورات .2
 معرفة انماط العمارة التي سادت خالل العصر البرونزي والحديدي .3
 امات البناءاستيعاب تأثير طبيعة البيئة المحيطة على االنماط المعمارية وخ .4
 الخارجية على االنماط المعمارية التي كانت سائدة في كل فترة التأثيراتفهم وادراك  .5
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى  .20

 

 

 أساليب المراجع
 التقييم

 المحتوى  األسبوع المدّرس نتاجات التعّلم المتحققة

 بالمادة وتوزيع الدرجات التعريف االول    
التعرف على الفترات الزمنية  المتابع 

 لموضوع المقرر
 الفرعية للعصرين البرونزي التقسيمات  الثاني 

 والحديدي
فهم المتغيرات الحضارية  المشاركة 

خالل كل مرحلة من فترات 
 المقرر

 التطورات السياسية واالجتماعية  الثالث 
 لبرونزي واالقتصادية خالل العصرين ا

  والحديدي 

التعرف على االنماط  المشاركة والحوار 
 المعمارية قبل ظهور المدن

 العمارة خالل العصر البرونزي المبكر  الرابع 
 االول

ادراك التحوالت الحضارية  التحضير  
 واثرها على الطرز المعمارية

الخامس  
 والسادس

 العمارة خالل العصر البرونزي المبكر 
 ثالثثاني والال

استيعاب طبيعة التراجع  العروض التقديمية 
 الحضاري واثره على العمارة

 العمارة خالل العصر البرونزي المبكر  السابع 
 رابع والمتوسط االولال

امتحان منتصف  
 الفصل

فهم االنماط المعمارية واثر 
 الحضارات المجاورة عليها

 العمارة خالل العصر البرونزي  الثامن والتاسع 
 متوسط الثاني والثالثلا

دراسة التحوالت في اشكال  التحضير  
 البناء

العاشر والحادي  
 عشر

 العمارة خالل العصر البرونزي االخير

اشكال البيوت خالل دراسة  المشاركة 
 هذه المرحلة 

الثاني والثالث  
 عشر

 العمارة خالل العصر الحديدي 

لت فهم التطورات التي حص االمتحانات القصيرة 
 على العمارة

الثالث والرابع  
 عشر

 مقارنة الطرز المعمارية خالل فترات 
 الدراسة

 مراجعة ومناقشة وعروض طلبة الخامس عشر    

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم
 تشجيع الطلبة على المناقشة والحوار وطرح آرائهم ووجهات نظرهم الخاصة دون التردد والشعور باإلحراج والخج. -1
 كتابة االبحاث والتقارير   -2
 المقرر من قبل الطلبة  عالتحضير المسبق لمواضي -3
 االكتشاف الموجه -4
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 االستقصاء التاريخي  -5

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطلبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم حققتإثبات  يتم
 االمتحانات التحريرية -1
 االمتحانات القصيرة  -2
 المناقشة والحوار  -3

 السياسات المتبعة بالمادة .23

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة مةإجراءات السال -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 في دراسة المادة تسهمالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 ضور الطلبةحز على سيتم التعامل مع كل ما تم ذكره سابقاً حسب القوانين واالنظمة المتبعة في الجامعة مع ضرورة التركي 

 دلشكل عاقت المحدد وتقديم عروض لها امام الطلبة والحرص على تقييم الطلبة بوغيابهم وتسليم الواجبات في الو

 المعدات واألجهزة المطلوبة .24

  data showتزويد القاعات بأجهزة عرض  -1
 تجهيز مكتبة خاصة بقسم االثار وتزويدها بالمراجع والحوليات المتخصصة في علم االثار -2

 

 المراجع .25

 

 ات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادة.المقررة، والقراءالكتب  -أ
 

 حوليات دائرة االثر االردنية، دائرة االثار العامة -

 (SHAJ)ريخ واثار االردن الدولية لتا المؤتمراتابحاث  -

- Annual of the American School of Oriental Research 

- Bulletion of the American School of Oriental Research. 

- Barlett, J 1989. “Edom and the Edomites “, Journal of the Study of the Old Testament, 

Supplement Series No. 27.  
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- The Archaeology of Jordan. Sheffield Academic Press. 

- Stager, L et al. 2000. The Archaeology of Jordan and Beyond. Winona Lake.  

- Herzog, Z. Archeology of the city Urban plannig in ancient Israel and it’s social implication. 

Monograph series No 13, Puplished by The Emer and clair archaeology press . 

 
  .تعليميةال الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 

1) Russel Adam. 2008. An Archaeological Reader Equinox, Oakville 
2) Ben-Tor, A. The archaeology of ancient Israel. Translated by Greenberg R.  

                  Published by the  open university of Israel 
3) Dougles,E. Subsistence, Trade, and Social change in Early Bronze age  

                   inPalestine. Holland, T (ed), studies in Ancient Oriental Civilization  No. 50,  
                   The Oriental Institute of the Chicago. I llinois. 

 
 

 معلومات إضافية 26.
 

 ال يوجد معلومات اضافية
 
 

 
 

------------------اريخ: لتا - ------------------------لتوقيع: ا -------------------اسم منسق المادة: 
 --------------------------------- لتوقيعا ---------- ---------------القسم:  /مقرر لجنة الخطة

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

 --------------------------------لتوقيعا -------------------------------------------العميد: 
                                                                                     :لىنسخة إ                                                                                                            

                  قسمالرئيس                                                                                                             
     الجودة مساعد العميد لضمان                                                                                                    

 الدراسية المادةملف                                                                                           


