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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  ساعتان المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ( السادس) المستوى 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 30 المحاضرات التقليدية 1
 - - التعليم المدمج  2
 - - التعليم اإللكتروني  3
 - - التعليم عن بعد  4
 - -  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 ساعات 8 ساعات االستذكار 1
 ساعات4 الواجبات 2
 ساعات 5 المكتبة 3
 ساعات 6 المشاريع /إعداد البحوث 4
 ساعات 7 أخرى )تذكر( 5
 ساعة 30 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 :لمقررالعام لوصف ال. 1

للمنطقة. كما ويركز المقرر على أهم المواقع األثرية  يركز المقرر على بالد الشام وأهم المنجزات الحضارية

وأهم المكتشفات األثرية فيها وكيفية تأثرها وأثرها في الحضارات العالمية التي سادت منطقة البحر المتوسط 

 والعالم القديم.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

أن يتعرف الطالب على جغرافية بالد الشام وتعريف الطالب بأهم مصادر دراسة آثار كل من سوريا ولبنان 

في بالد الشام من العصور  االستيطانوفلسطين واألردن واألناضول. كما يعرف المقرر الطالب ببدايات 

نطقة وأهم المواقع األثرية قامت في الم التيالحجرية. ويهدف المقرر كذلك إلى تعريف الطالب بالحضارات 

 والمنجزات الحضارية لها.
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 2.1 .الشام. وحضارة بالدأثر الطبيعة الجغرافية لبالد الشام في تاريخ يبين  1.1

 1.1 .لبالد الشاميوضح اإلطار الزمني واملراحل التاريخية والحضارية  1.2

 3.1 وخصائص فنون بالد الشام دد مالمحعي 1.3

 4.1 .العصور البرونزية ومواقعها وأهم تطورات العصرية أهم يشرح 1.4

 1.1 العصور الالحقة للعصور الحجرية القديمة وثقافاتها يوضح 1.5

  المهارات 2

 1.2 .حضارات بالد الشام مع الحضارات االخرى يميز  2.1

 2.2 .املكتشفات األثرية منذ الفترة الهلنستية.يحلل  2.2

 3.2 العصور البرونزية ومواقعها وأهم تطوراتها، والعصر الحديدي.يقارن بين  2.3

املكتشفات األثرية في العصر الحجري الحديث  في معرفةيوظف وسائل التقنية  2.4

 والنحاس ي.

4.2 

 5.2 .عمارة املعابد والقصور في بالد الشامستخدم ي 2.5

  القيم 3

التنقيبات والتصنيفات األثرية للمعادن واألحجار والبرونز يتحمل مسؤولية  3.1

 ويظهر االلتزام بمعايير العمل. القديمة لبالد الشام.

1.3 

ويتقبل اآلراء واملقترحات  ،لبالد الشام. العصور القديمةآثار  عيةموضو بيحاور  3.2

 .ووجهات النظر األخرى.

2.3 

الحجرية القديمة وأهم مواقعها وثقافاتها  ر الفريق ملعرفة العصو يعمل بروح  3.3

 .ويتقبل النقد البناء، ويحترم آراء اآلخرين ،والعصور الالحقة لها

3.3 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 التاريخي والجغرافي لبالد الشام اإلطار 1

 2 مصادر دراسة آثار بالد الشام 2

 4 العصور الحجرية القديمة وأهم مواقعها 3

 2 العصور الالحقة للعصور الحجرية القديمة وثقافاتها 4

 4 العصر الحجري الحديث والقرى الزراعية 5

 4 العصر الحجري النحاس ي ومواقع التعدين 6
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 2 العصور البرونزية ومواقعها وأهم تطورات العصر 7

 2 العصر الحديدي 8

 4 اآلثار الهلنستية 9

 4  أهم املواقع األثرية منذ الفترة الهلنستية 10

 ساعة 30 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.2 
أثر الطبيعة الجغرافية لبالد الشام في يبين 

 الشام.. وحضارة بالدتاريخ 

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

  .العروض التقديمية

 

1.1 
يوضح اإلطار الزمني واملراحل التاريخية 

 .والحضارية لبالد الشام

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة 

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

1.3 
 الحوار واملناقشة وخصائص فنون بالد الشام دد مالمحعي

 

االختبارات الفصلية، 

  .والشفهية

1.4 
البرونزية ومواقعها  ية العصور يشرح أهم

 .وأهم تطورات العصر

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

االختبارات الفصلية، 

  .والشفهية

1.5 
العصور الالحقة للعصور الحجرية يوضح 

 القديمة وثقافاتها

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

 المهارات 2.0

2.1 
الحضارات  حضارات بالد الشام معيميز 

 .االخرى 

 بطاقة املتابعة التعلم التعاوني

2.2 
املكتشفات األثرية منذ الفترة يحلل 

 .الهلنستية.

 بطاقة املالحظة حل املشكالت

2.3 
يقارن بين العصور البرونزية ومواقعها وأهم 

 تطوراتها، والعصر الحديدي.

 التقدير و  التنبؤ

  دراسة الحالة
 التدرج 

 بطاقة املالحظة

2.4 

 في معرفةيوظف وسائل التقنية 

املكتشفات األثرية في العصر الحجري 

 الحديث والنحاس ي.

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني
 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

2.5 
عمارة املعابد والقصور في بالد  ستخدمي

 .الشام

 تقديم العروض

 التعاوني التعليم
 الدورات التدريبية

 املالحظةبطاقة  
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 القيم             3.0

3.1 

التنقيبات والتصنيفات يتحمل مسؤولية 

األثرية للمعادن واألحجار والبرونز القديمة 

 ويظهر االلتزام بمعايير العمل. لبالد الشام.

 إدارة فرق العمل
املتابعة من قبل املشرف 

 على التدريب امليداني

3.2 

لبالد  العصور القديمةآثار  عيةموضو بيحاور 

ويتقبل اآلراء واملقترحات ووجهات  ،الشام.

 .النظر األخرى.

 العمل الجماعي

 تقييم األقران التعليم التعاوني

 .تقييم ذاتي

3.3 

الحجرية  ر الفريق ملعرفة العصو يعمل بروح 

القديمة وأهم مواقعها وثقافاتها والعصور 

ويتقبل النقد البناء، ويحترم آراء  ،الالحقة لها

 .اآلخرين

 العملمجموعات 

 املتابعةبطاقة 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 األسبوع الخامس االختبار الفصلي األول  1

 %20 األسبوع التاسع االختبار الفصلي الثاني 2

 %10 العاشر -األسبوع السادس تكاليف بحثية وورق عمل 3

 % 40 الخامس عشر االختبار النهائي 4

 %10 خالل الفصل منافشة صفية )مشاركة( 5

 %100  املجموع 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر مع )

  .تقويم للواجبات والتكاليف

 .تقويم األوراق ورصد الدرجات املستحقة من قبل الطالب أنفسهم

 .التكليفات وأوراقفحص أوراق اختبار الطالب، 

 من الساعات املكتبية لطالب هذا املقرر  -
ً
 .يتم تخصيص ساعتان أسبوعيا

 تشجيع الطالب على التواصل مع أستاذ املقرر عبر املوقع االلكتروني. -
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 املرجع الرئيس للمقرر 
ميالرت، جيمس، أقدم الحضارات فى الشرق األدنى، ترجمة محمد •

 .م1991طلب،

 املساندةاملراجع 

 م.1985برنتيس،بوهارد، نشوء الحضارات القديمة، ترجمة جبرائيل عباس،

 م.1994محيسن سلطان، بالد الشام في عصور ما قبل التاريخ، -

ق.من دمشق 5353-8500أبوعساف، على، آثار املمالك القديمة في سوريا 

 م.1990

 م.1993شيغمان، مجتمع أوجاريت، ترجمة حسان إسحاق، 

 م.1996مرعي، عيد، إبال "تاريخ وحضارة أقدم مملكة في سوريا"، دمشق 

مازيل، جان، تاريخ الحضارة الفينيقية والكنعانية، ترجمة ربا الخشن، 

 م.1993

 م.1985عباس، إحسان، تاريخ دولة األنباط، 

-Bryce,T., The Kingdom of the Hittites, 1984                            . 

- McQueen, The Hittites, 1988                                                  . 

- Mathews,R., Ancient Anatolia, 1989.                                        

 اإللكترونيةاملصادر 

• -http://oi.uchicago.edu/research/lab/map/site.html -  

• http://www.britishmuseum.org/explore/galleries/middle_east/r

oom_57-9_ancient_levant.aspx. 

•  

 

 ال يوجد      ى أخر 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافق

الدراسية، املختبرات، قاعات  القاعات)

 ... إلخ( ، قاعات املحاكاةالعرض

  قاعات دراسية -

 (Data Show) جهاز عرض شرائح البوربوينت جهاز -

 معمل أو مختبر للتدريبات العملية. -

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 التعلم(.استخدام نظام بالك بورد )نظام إدارة 

 لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 
ً
 ال يوجد تبعا
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

لجنة تنسيق 

 المقررات

تصحيح أسئلة االختبارات 
 الفصلية ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.
 حلقات النقاش

  العمل. ورش

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجات التعلم مدى تحصيل 
 للمقرر

أعضاء هيئة  الطلبة،

قيادات  التدريس،

 البرنامج

 ـ االختبارات الشهرية.1
 ـ األسئلة الشفوية. 2
 ـ التقويم المستمر. 3

ـالقيام بواجبات إضافية أو  4
 أساسية.

   

   

   

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  


