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 جامعة الممك سعود وزارة التعميم العالي
 كمية السياحة واآلثار

التطوير والجودة كالةو   



 
 الممك  سعودالمؤسسة التعميمية : جامعة 

 
 الكمية    :  السياحة واآلثار                              القسم   : اآلثار

 
 أ ( تحديد المقرر والمعمومات العامة: 

 أثر 404اسم المقرر :   اآلثار اليونانية والرومانية                 رمزه:  – 1
 
 الساعات المعتمدة : ساعتان  – 2
 
 يتم تقديم المقرر ضمنو : اآلثارالبرنامج الذي  – 3
 
 اسم عضو ىيئة التدريس المسئول عن تدريس  المقرر: د. محمد الديري  – 4
 
 المستوى الذي سيتم تقديم ىذا المقرر فيو: السادس – 5
 
 ليذه المقرر ال يوجد  المبقةالمتطمبات  – 6
 
 المتطمبات المصاحبة ليذه المقرر ال يوجد  – 7
 
 لمقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي لممؤسسة التعميمية: كمية السياحة واآلثار مكان تدريس ا – 8
 
 
 
 

 ب ( األىداف  
 أن يتعرف الطالب جغرافية بالد اليونان والرومان. -     
 تعريف الطالب بأىم مصادر دراسة اآلثار اليونانية والرومانية. -     



 تعريف الطالب بأصل الحضارة اليونانية. -     
 أن يتعرف الطالب عمى منجزات الحضارة المينوية واليالدية المبكرة. - 

 تعريف الطالب عمى حضارات منطقة البحر المتوسط في النصف االول من األلف -     
 األول قبل الميالد. 

 أن يتعرف الطالب عمى الحضارة الكالسيكية ومنجزاتيا. -     
 ونانية في الحضارات االخرى.أن يتعرف الطالب عمى أثر الحضارة الي - 

 أن يتعرف الطالب الحضارة الرومانية في مراحميا المبكرة. -    
 أن يتعرف الطالب عمى الحضارة الرومانية في فترة االمبراطورية. - 
 أن يتعرف الطالب عمى أىم منجزات الحضارة الرومانية. - 

 انية وأثرىا في الحضارات العالمية االخرى.  أن يتعرف الطالب عمى اماكن انتشار الحضارة الروم -     
 

 ج ( وصف المقرر: 
يركز المقرر عمى الحضارة اليونانية والرومانية وأىم المنجزات الحضارية لكمييما. كما ويركز المقرر عمى 
دراسة أماكن انتشار الحضارتين وكيفية تأثرىما وأثرىما في الحضارات العالمية التي سادت منطقة البحر 

 المتوسط والعالم.
 

 د( موضوعات المقرر:
 المواضيع المطموب بحثيا وشموليا: – 1

 ساعات االتصال عدد األسابيع الموضوع 
االطار التاريخي والجغرافي لمحضارة اليونانية  -

 والرومانية
1 2 

 2 1 مصادر دراسة ااآلثار اليونانية والرومانية -
  1 الحضارة االيجية )الكريتية( -
 500-1000اليونانية في المراحل المبكرة )اآلثار  -

 ق.م.(
2 4 

 4 2 اآلثار الكالسيكية -
 2 1 اآلثار اليمنستية -
 4 2 اآلثار الرومانية )الممكية والجميورية( -
 4 2 أمثمة لآلثار الرومانية في فترة الجميورية والممكية -



 4 2 اآلثار الرومانية )االمبراطورية( -
 2 1 أمثمة لمحضارة الرومانية في عيد االمبراطورية -

 30 15 عدد األسابيع ومجموع ساعات االتصال
 
 مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي(:  – 3

العممي / الميداني / التدريب التعاوني أو  الدروس الخاصة  المحاضرة
 االمتياز لطمبة التخصصات الصحية

 أخرى

      30    -     - - 
 
دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعمم متوقعة من الطمبة  في األسبوع ) المطموب ىنا المعدل المتوقع  – 4

 لمفصل الدراسي  وليس المتطمبات المحددة في كل أسبوع(:
عمى أبحاث ومصادر ومراجع  يحتاج الطالب من جانبو إلى ساعات  إضافية لزيارة المكتبات واالطالع -

 في مجال الدراسات الحديثة في اآلثار الكالسيكية 
 
 تطوير نتائج التعمم في نطاقات أو مجاالت التعمم – 5
 
 المـــــــــــعــرفـــة  –أ 

 ( وصف المعرفة التي سيتم اكتسابيا في المقرر:1)
 أن يتعرف الطالب عمى أىم اآلثار اليونانية والرومانية. - 
 أن يتمكن الطالب من تمييز اآلثار اليونانية والومانية. - 
 أن يتمكن الطالب تأريخ اآلثار اليونانية والرومانية. - 
 أن يميز الطالب العناصر الثقافية والحضارية والفنية لآلثار اليونانية والرومانية. - 
أن يميز الطالب العناصر الثقافية والحضارية والفنية  لآلثار اليونانية والرومانية وأثرىما  - 

 في الحضارات االخرى
 أن يميز الطالب أثر الحضارات االخرى في كال الحضارتين: اليونانية والرومانية. - 

 
 
 فة( استراتيجيات التعميم )التدريس( المطموب استخداميا لتطوير تمك المعر 2) 



 المحاضرات - -        
 زيارة المكتبة -          
 اإلرشاد -           
 التكميف -          
 التوجيو -          
 النقاش -          

 
 ( طرق تقييم المعرفة المكتسبة3)

 االختبارات النظرية: الفصمية والنيائية -        
 السؤال الشفيي -    
 التوجيو الشفيي -        
 التعميق والتعديل -        

 
 الميارات المعرفية )اإلدراكية( –ب 
 
 الميارات المعرفية المطموب تطويرىا: - 1

 معرفة الطالب بأىم منجزات الحضارة اليونانية والرومانية. - 
 معرفة الطالب بطريقة تأريخ أىم آثار الحضارة اليونانية والرومانية. - 
 األثرية في مجال اآلثار اليونانية والرومانية.المعرفة بمستجدات األبحاث  - 
 معرفة الطالب بأثر الحضارة اليونانية والرومانية في الحضارات االخرى . - 

 معرفة الطالب بأثر حضارات الشرق األدنى في الحضارة اليونانية والرومانية.-  
 
 استراتيجيات التعمم المستخدمة في تطوير الميارات المعرفية: -2

 محاضرات النظرية.ال - 
 االطالع عمى صور لمنجزات الحضارة اليونانية والرومانية. - 
 قراءة األبحاث ونقدىا. - 
 زيارة المتاحف. - 

 
 طرق تقييم الميارات المعرفية المكتسبة: –3



 التمرينات  - 
 المناقشة -     

 التكميفات العممية - 
 االختبارات الشفيية  - 

 التحريريةاالختبارات  -  
 
 ميارات العالقات البينية )الشخصية(  والمسئولية  –ج 
 وصف لميارات العالقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة عمى تحمل المسئولية المطموب تطويرىا:   –1
 أن يستطيع الطالب التعمم ذاتياً  -
 األستاذإيجاد عالقة مميزة قائمة عمى تبادل االحترام الحقيقي بين كل من الطالب و  -
 رفع مستوى العالقة بين مجموعة الطالب.  -
 زرع ثقة الطالب بنفسو من خالل تشجيعو عمى السؤال والمناقشة الفردية والجماعية. -
 رفع المعنوية في نفس الطالب عمى مقدرتو عمى تحمل المسؤولية الموكمة إليو. -
ن أخطأ فيو ألن الفشل يمثل دفع الطالب إلى الحرص عمى تنفيذ العمل الموكل إليو بشكل س -  ميم وا 
 الخطوة األولى نحو النجاح.   
 استراتيجيات التعميم المستخدمة في تطوير ىذه الميارات والقدرات: - 2

 التبادل المعرفي الجماعي المتبادل بين الطالب أنفسيم - 
 األبحاث الجماعية - 
 التقارير الفردية - 

 
 ات العالقات الشخصية وقدرتيم عمى تحمل المسئولية:طرق تقييم اكتساب الطمبة لميار  – 3

 اإلشراف المباشر  - 
 المالحظة الفردية والجماعية - 
 التقويم الذاتي - 
 تقويم الزميل - 

 
 ميارات االتصال : –د 
  
 وصف الميارات العددية وميارات االتصال المطموب تطويرىا:  – 1



 االتصال السمس والنافع مع ذوي العالقة بالتخصص.أن يستطيع الطالب في نياية المقرر  -
 أن يكون قادرًا عمى االستفادة طرق تديس المقرر. -
 أن يكون قادرًا عمى االستفادة من شبكة المعمومات والبرامج التقنية المناسبة لممقرر -
 اكتساب الطالب ميارات االتصال الشفيي المكتوب -
 
 في تطوير ىذه الميارات: استراتيجيات التعميم المستخدمة - 2

 عرض الصور ومناقشة ميزاتيا - 
 إجراء العروض التوضيحية - 
 اإلطالع عمى تجارب اآلخرين - 
 التمارين - 

 التنفيذ  -     
 
 طرق تقييم اكتساب الطمبة لميارات االتصال ، وتقنية المعمومات، والميارات الحسابية )العددية(: – 3
 االستفسارات الشفيية - 
 االختبارات الشفيية والتحريرية -
 التطبيقات والتكميفات العممية الفردية والجماعية -
 

 
 وصف لمميارات الحركية )ميارات عضمية ذات منشأ نفسي( المطموب تطويرىا في ىذا المجال: – 1

 المكتبات والمتاحفتعمم الطالب المرونة والحركة ودفعو لزيارة 
 
 استراتيجيات التعمم المستخدمة في تطوير الميارات الحركية: - 2
 
 طرق تقييم اكتساب الطمبة لمميارات الحركية: – 3

 المالحظة - 
 التجربة - 
 التمرين - 

 ىـ ( الميارات الحركية  )إن كانت مطموبة( 



 
 تحديد الجدول الزمني لميام التقويم التي يتم تقييم الطمبة وفقيا خالل الفصل الدراسي  - 4

 نسبة الدرجة إلى درجة  التقييم النيائي األسبوع المستحق طبيعة ميمة التقييم يمرقم التقي
 20 الخامس اختبار فصمي أول   1
 20 الثامن اختبار فصمي ثاني 2
 20 طول الفصل  كتابة تقارير يومية 3
 40 الخامس عشر اختبار نيائي 5

 100 المجموع
 

 ىـ( الدعم المقدم لمطمبة:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بيا لضمان تواجد أعضاء ىيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد 

الذي يتواجد فيو أعضاء  -الساعات المكتبية –األكاديمي لمطالب المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت 
 ىيئة التدريس في األسبوع(:

 تحديد ساعات مكتبية. -         
تواجد أستاذ المقرر في مكتبو أثناء الساعات المكتبية إلرشاد الطالب أثناء فترة الدراسة  -         
 النظرية

 تشجيع الطالب عمى التواصل مع أستاذ المقرر في المكتب وعبر اإلنترنت -         
 

 و ( مصادر التعمم 
 الكتاب )الكتب ( الرئيسة المطموبة:   – 1

 قدميا أستاذ المادة من مصادر ومراجع متنوعةالمحاضرات التي ي -        
- John Griffiths Pedley, Greek Art and Archaeology (1998). 

 - N. Ramage – A. Ramage, Roman Art. 
 - D. S. Robertson, A Handbok of Greek and Roman Architecture 

 
 المراجع اإلضافية  – 2

 اآلثار الرومانيةمحمد األمين. مقدمة في  -    
 ةمفيد العابد. اآلثار اليوناني -    



 جيزال ريختر. مقدمة في الفن االعريقي )ترجمة: جمال الحرامي( -     

 
 المواد االلكترونية  و مواقع االنترنت ... الخ: مصمحات لمبحث في برنامج جوجل – 3

Greek: Art, Archaeology, Sculpture, Ceramic, Architecture. Roman: Art, 
Archaeology, Sculpture, Ceramic, Architecture. Athena, Olympia, Epidaurus, 
Thessaloniki, Crete, Cyprus, Rom, Napoli, Pompeii, Sicily, Ephesus, Gerasa, 
Palmyra,       

المعايير المينية  مواد تعمم أخرى مثل البرامج التي تعتمد عمى الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو – 4
 أو األنظمة: 

 برامج مايكروسوفت وورد. االنترنت -
 

 ز ( المرافق المطموبة 
 المرافق التعميمية )حجرات المحاضرات والمختبرات .. الخ(:  – 1

 حجرة محاضرات مجيزة بوسائل التعمم الحديثة. -أ      
 

 ح ( تقييم المقرر وعمميات التحسين: 
 
 ول عمى نتائج الطالب وفعالية التعميم:استراتيجيات الحص – 1

 استبانات تقويم الطالب لممقرر - 
 المناقشات والحوارات - 

 
 االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم  عممية التعميم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم: – 2

 التحقق من تحقيق الطالب ألىداف المقرر  - 
 ًا عمى نتائج التقويممستوى نجاح الطالب اعتماد - 
 نتائج األعمال اليومية والبحثية. - 

 
 عمميات تحسين التعميم:  – 3

 تنوع طرق التدريس - 



 تنوع الميارات - 
 التأكيد عمى تنفيذ التطبيقات والتمارين والتكميفات الفردية والجماعية - 
 عقد دورات تدريبية ألستاذ المقرر - 
 والكافيةتوفير األجيزة المناسبة  - 

 
 عمميات التحقق من مستويات إنجاز الطمبة : – 4
 المالحظة اليومية -
 المتابعة -
 مراجعة نتائج العمل -
 عرض مخرجات العمل. -
  
 صف  الترتيبات والخطط المعدة لممراجعة الدورية لفاعمية المقرر  والتخطيط لمتحسين:  – 5

 دراسة ومقارنة نتائج الطالب -
 حول فاعمية المقرر ومدى استفادتيم منو استبيان الطالب -
 تطوير أساليب التدريس والتدريب باستمرا -

 
 


