
 

 
 

  مخطط املادة الدراسية

  .1 اسم المادة  نقود كالسيكية وبيزنطية 

 2. رقم المادة   2601325

 (ة،عمليةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمليةالساعات الفعلية )نظري 45

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب 

 5. اسم البرنامج بكالوريوس آثار

 6. رقم البرنامج 1

 7. اسم الجامعة االردنية

 8. الكلية االثار والسياحة

 9. القسم اآلثار

 10. مستوى المادة ثالثة

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي الثاني  2016

 12. الدرجة العلمية للبرنامج البكالوريس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. لغة التدريس العربية واالنجليزية

تاريخ  /مخطط المادة الدراسيةث تاريخ استحدا 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية
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 منّسق المادة  -16

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

   /0795410742/   5د عدنان شياب   مكتب رقم 

 مدرسو المادة .17

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يلي راجالرجاء إد
 
 
 

 

 وصف المادة .18

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما

 
يركز هذا المساق على المسكوكات من بداية ظهورها في مملكة ليديا في اسيا الصغرى في القرن السابع ق.م وانتقالها بعد ذلك الى 

ونان. لذلك سوف يتم دراسة المسكوكات للمدن اليونانية الرئيسية، من ناحية المواد المصنعة منها والرموز التي ظهرت عليها الي

            ودالالتها وأهمية هذه المسكوكات من الناحية األقتصادية والسياسية والدينية.......                                               
سوف يتناول المساق بالبحث والتحليل مسكوكات األمبراطورية الرومانية. وألن انتشار األمبراطورية الرومانية في العالم كان كذلك 

واسعا، سوف يتم التركيز على دراسة مسكوكات أهم األباطرة في روما والمناطق التابعة لها من ناحية أوزانها والصور وأسماء 

.                                                                                       ختصارات التي ظهرت عليهااألباطرة وأهم الرسومات واأل  
في العصر البيزنطي سوف يتم مناقشة تأثير التحول من الوثنية الى المسيحية وانعكاس هذا التحول على المسكوكات من ناحية صور 

.                                                                     رها من الرموز المسيحية التي نقشت عليهااألباطرة، المسيح والصليب وغي  
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.

 األهداف -أ
 فهم مصطلح الفترة الكالسيكية والبيزنطية وأهم مالمحها العامة.

 مراحلها الزمنية المختلفة من ناحية تحليل مسكوكاتها.القاء الضوء على الحضارة اليونانية خالل 

 معرفة وفهم مسكوكات األمبراطورية الرومانية من ناحية تحليلها وفهم معانيها.

ي لتي ضربت فاكوكات تحليل مفهوم الدولة البييزنطية من ناحية فهم وتحليل انعكاس الديانة الجديدة )المسيحية(  على المس

 ة.  الى تحليل المسكوكات البيزنطية في فترة التحول بعد انتشار الديانة األسالمي هذه الفترة، باألضافة

 

 

 

 

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

 معرفة كاملة بمفهوم الفترة الكالسيكية والبيزنطية واهم مالمحها -1

ية السلوق كوكذلك مسكوكات االممال من ناحية دور السك ومدنها والمعادن التي سكت منها يديا حتى االسكنر المكدونيمعرفة معمقة ببدايات ظهور المسكوكات من ل -2
 والبطليمية من بعداالسكندر

 .معادنها وكذلك دور ومدن السك وكذلك فئاتها واهم معرفة اهم مسكزكات االمبراطورية الرومانية وأهم الكتابات والرموز والصور التي ظهرت عليها  -3

 .نة الجديدةاالجديد للدي كها وأهم الرموز التي تعكس التحولمقدرة الطالب المعمقة بتحليل المسكوكات البيزنطية من ناحية س  -4

 

 

 

 

 

 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى  .20



 التقييم أساليب المراجع
نتاجات التعّلم 

 المحتوى  األسبوع المدّرس المتحققة

ح االسئلة طر  
 والنقاش

معرفة مفهوم 
العصر 

الكالسيكي و 
البيزنطي 
 وتأريخهما

عدنان 
 الشياب

تعريف العصر الكالسيكي  األسبوع األول

 والبيزنطي: 

 لعصر الهلنستي ا-1

 لعصر الروماني ا-2 

 لعصر البيزنطيا-3

 

 

Historical 

Greek Coins, 

G.F. Hill, 

London 1906. 

 

عدنان   
 الشياب

 المسكوكات اليونانية: الثاني االسبوع

بداية ظهور المسكوكات في  

اسيا الصغرى، بداية ظهور 

المسكوكات الفضية في اليونان، 

 كرويسوس ملك ليديا 

 

( 336-359: فيليب المكدوني ) األسبوع الثالث    

 ق.م

مازيوس، حاكم شمال سوريا 

 ( ق.م333-350وكيليكيا )

األسكندر                   

 ( ق.م323-336األكبر  )

 

( 284 -323بطليموس األول ) االسبوع الرابع    

 ق.م 

تأسيس المملكة السلوقية     

 ق.م 306

 

االسبوع     
 الخامس

انطيوخوس السابع و اليهود 

 ق.م 139-134

االسكندر                     

 ق.م 123-129زابيناس 

 

االسبوع     
 السادس

 ق.م 83نهاية المملكة السلوقية  

بوبيوس ينظم جنوب اسيا    

 ق.م 66الصغرى 

 

Roman Coins, 

1, 11, 111, 

David R, Sear, 

London 2000, 

2002, 2005. 

 

مسكوكات االمبراطورية  االسبوع السابع   

 الرومانية

 فئات المسكوكات الرومانية    
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 االستراتيجيات التدريسيةالنشاطات و  .21

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم
 النقاش و الحوار داخل القاعة

 عرض الشرائح للمسكوكات وتحليلها من قبل الطالب

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطلبات التالية: أساليبخالل من  ةالمستهدف نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم
 االسئلة المباشرة داخل القاعة

 االمتحانات القصيرة

 قراءة المقاالت ومناقشتها

 االمتحانات العامة

 

 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .23

 عليمات الجامعةحسب انظمة وت                                                    والغياب سياسة الحضور -أ

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

 حسب انظمة وتعليمات الجامعة                                                 والصحة إجراءات السالمة -ج

 حسب انظمة وتعليمات الجامعة                                          الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 حسب انظمة وتعليمات الجامعة                                                         إعطاء الدرجات -ه

 المكتبة ، المتحف، وسائل العرض    في دراسة المادة تسهمالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 معدات واألجهزة المطلوبةال .24

Data show 

Internet serveices 

 

 المراجع .25

 

 المقررة، والقراءات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادة.الكتب  -أ
Historical Greek Coins, G.F. Hill, London 1906. 

Roman Coins, 1, 11, 111, David R, Sear, London 2000, 2002, 2005. 
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Byzantine Coins, P.D. Whitting, London 1973. 

-City Coins of Eretz-Israel and the Decapolis in the Roman Period, Yaakov Meshorer, 1985. 

 
  .تعليميةال الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 

 
 

 معلومات إضافية 26.
 

 
 
 

 
 

----------اريخ: الت - ------------------------التوقيع:  ------------------د عدنان شياب-اسم منسق المادة: 
------------------------------- التوقيع ---------- ---------------القسم:  /مقرر لجنة الخطة--------

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

 --------------------------------- التوقيع -------------------------الكلية:  قرر لجنة الخطة/م
 --------------------------------لتوقيعا -------------------------------------------العميد: 

                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            
                  قسمالرئيس                                                                                                             
     الجودة مساعد العميد لضمان                                                                                                    

 الدراسية المادةملف                                                                                           


