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  الدراس ي:التعريف باملقرر أ. 

 ساعتان املعتمدة:الساعات . 1

 املقرر نوع . 2

   أخرى   متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري    إجباري  ب.

  السابع يقدم فيه املقرر  الذي/ املستوى  السنة. 3

 )إن وجدت(. املتطلبات السابقة لهذا املقرر 4

 ال يوجد 

 

 وجدت( )إناملتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  نمط الدراسة م

 100 30 املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 %100 ساعة30 أخرى  5

 

 مستوى الفصل الدراس ي( )علىاالتصال . ساعات 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

  إستوديو معمل أو 2

 - دروس إضافية 3

 - أخرى )تذكر/ معامل/ ميداني( 4

 ساعة 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 7 ساعات االستذكار 1

 ساعات 8 الواجبات 2

 ساعات 5 املكتبة 3

 ساعات 6 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 4 أخرى )معامل/ ميداني( 5

 ساعة30 اإلجمالي 
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 التعليمية:املقرر ومخرجاته  هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

يتناول املقرر فنون الشرق األدنى القديم من حيث نشأتها وتطورها وخصائصها ومدراسها الفنية منذ عصور 

 .ما قبل التاريخ وحتى دخول اإلسكندر األكبر إلى املنطقة في الثلث األخير من األلف األول قبل امليالد.

  الرئيس للمقرر  الهدف. 2

 أن يتعرف الطالب على ماهية الفنون وفروعها وخصائصها في الشرق األدنى القديم.

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم 

املرتبط 

 للبرنامج 

  املعرفة والفهم 1

 1.1 الطبيعة الجغرافية على فنون للشرق األدنى القديم. يوضح 1.1

 2.1 مالمح وخصائص فنون الشرق األدنى القديم. بيني 1.2

 3.1 أنواع الفنون في الشرق األدنى القديم. دد عي 1.3

 4.1 املواد الخام املستخدمة في فنون الشرق األدنى القديم.ح شر ي .1.4

  املهارات 2

 1.2 .كل من الفن السومري واألكدي والبابلي واآلشوري. يميز بين 2.1

 2.2 يحلل اإلطار العام ملراحل فنون الشرق األدنى القديم. 2.2

 2.3 .النماذج الفنية املعبرة عن فنون الشرق األدنى القديم.يقارن  2.3

 2.4 يوظف وسائل التقنية باالستفادة من شبكة املعلومات بخصوص فنون الشرق األدنى. 4..2

 2.5 .الوسطى في مصرمدارس النحت امللكية في عصر الدولة  يستخدم 2.5

  القيم 3

ويظهللر االلتللزام  كتابللة تقللارير وأبحللاث عللن فنللون الشللرق األدنللى القللديم.سللؤولية ميتحمللل  3.1

 بمعايير العمل.

1.3 

ويتقبلللللل اآلراق واملقترحلللللات  .تتبلللللع تطلللللور فنلللللون الشلللللرق األدنلللللى القلللللديم يحلللللاور بموضلللللوعية 3.2

 ووجهات النظر األخرى.

2.3 

ويتقبلل النقلد البنلاقي ويحتلرم  راق تلدريبات عمليلة داخلل املعملل الفريق لجملع يعمل بروح  3.3

 اآلخرين.ي

3.3 
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  املقرر  موضوعاتج. 

 قائمة املوضوعات م
ساعات 

 االتصال

 2  طبيعة وتركيب املواد غير العضوية 1

 2   طبيعة وتركيب املواد السيليكونية 2

 2 طبيعة وخواص الزجاج األثري  3

 واملواد الداخلة في تركيبه وصناعتهتقنية  4
ً
 2 صناعته الزجاج قديما

 2 تلف الزجاج في الوسط الغازي وتلفه في التربةي والوسط السائل 5

 2 تدريبات عملية داخل املعمل 6

 2  طبيعة وخواص الفخار والخزف األثري  7

 واملواد الداخلة في تركيبه  8
ً
 2 وصناعتهتقنية صناعته الفخار والخزف قديما

 2 تلف الفخار في الوسط الغازي وتلف الفخار في التربةي والوسط السائل 9

 2 تدريبات عملية داخل املعمل 10

 2  طبيعة وخواص الفخار والخزف األثري  11

 واملواد الداخلة في تركيبه وصناعته 12
ً
 2 تقنية صناعته الفخار والخزف قديما

 2 وتلف الفخار في التربةي والوسط السائلتلف الفخار في الوسط الغازي  13

 2 تدريبات عملية داخل املعمل 14

 2 تدريبات عملية داخل املعمل 15

 ساعة 30 املجموع
 

 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرق مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 

 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

  املعرفة والفهم 1.0

يوضلللللللح الطبيعلللللللة الجغرافيلللللللة عللللللللى فنلللللللون للشلللللللرق األدنلللللللى  1.1

 .القديم

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

 املحاضرات .يبين مالمح وخصائص فنون الشرق األدنى القديم 1.2

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

 التقديميةالعروض 

 املحاضرات  .يعدد أنواع الفنون في الشرق األدنى القديم 1.3

 الحوار واملناقشة

االختبارات الفصليةي 

 والشفهية. 

 املحاضرات يشلللللرح امللللللواد الخلللللام املسلللللتخدمة فلللللي فنلللللون الشلللللرق األدنلللللى  1.4

 الحوار واملناقشة

االختبارات الفصليةي 

 والشفهية
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 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

 .القديم

 املهارات 2.0

 بطاقة املتابعة التعلم التعاوني .كل من الفن السومري واألكدي والبابلي واآلشوري. يميز بين 2.1

 بطاقة املالحظة حل املشكالت يحلل اإلطار العام ملراحل فنون الشرق األدنى القديم. 2.2

 التنبؤ والتقدير  .النماذج الفنية املعبرة عن فنون الشرق األدنى القديم.يقارن  2.3

 دراسة الحالة 

 التدرج 

 بطاقة املالحظة

يوظلللف وسلللائل التقنيلللة باالسلللتفادة ملللن شلللبكة املعلوملللات  2.4

 بخصوص فنون الشرق األدنى.

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

مدارس النحت امللكية في عصر الدولة الوسلطى  يستخدم 2.5

 .في مصر

 تقديم العروض

 التعاونيالتعليم 

 الدورات التدريبية

 املالحظةبطاقة  

  القيم 3.0

يتحمل مسؤولية كتابة تقارير وأبحاث عن فنون الشرق  3.1

 ويظهر االلتزام بمعايير العمل. األدنى القديم.

 

 إدارة فرق العمل

املتابعلللللللللللللللللة ملللللللللللللللللن قبلللللللللللللللللل 

املشلللرف علللللى التللللدريب 

 امليداني

 األدنى القديم.يحاور بموضوعية تتبع تطور فنون الشرق  3.2

 ويتقبل اآلراق واملقترحات ووجهات النظر األخرى.

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني
 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

يعمل بروح الفريق لجمع تدريبات عملية داخل املعمل  3.3

 مجموعات العمل  ويتقبل النقد البناقي ويحترم  راق اآلخرين.ي
 

 بطاقة املتابعة

 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 
نهايلللللللللللللللة االسلللللللللللللللبوع  بحث

 السابع

20% 

 %20نهايلللللللللللللللة األسلللللللللللللللبوع  اختبار فصلي 2
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 الرابع عشر

3 
نهايلللللللللللللللة االسلللللللللللللللبوع  اختبار شفوي 

 الثاني عشر

20% 

4 
نهايللللللللللللللللة الفصلللللللللللللللللل  االختبار النهائي

 الدراس ي

40 % 

 %100  املجموع  

 الخ( ي مشروع جماعيي ورقة عملتقديميعرض  شفهيي يتحريري  اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

ترتيبات إتاحة أعضاق هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب 

 )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاق هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 تخصيص ساعات مكتبية موزعة على أيام األسبوع )من األحد إلى الخميس(

 .واصل من خالل موقع األستاذ اإللكتروني ومن خالل البريد اإللكترونيالت

 تقديم املشورة والنصح وتذليل الصعوبات.

 

افق:مصادر التعلم  –و    واملر

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 املرجع الرئيس

 . 987سيد توفيق: تاريخ الفن في الشرق األدنى القديم , مصر والعراقي القاهرة 

أنطوني الفن في العراق القديمي ترجمة: عيس ى سلمان وسليم مورتكاتي -

 م.1970التكريتيي بغدادي 

 املراجع املساندة

. الكويت138أدب الرحالت. علم املعرفة  1989محمد فهيم حسن  - . 

مالمح من الثقافة املادة ملنطقة عسير. والتردوستال . ترجمة يوسف مختار األمين و  -

. الرياضسعد الراشد . مؤسسة التراث  . 

م1956-1955ي بغداد 2-1باقري طهي مقدمة في تاريخ الحضارات القديمةي جل  - . 

م1974أندريه باروي سومري فنونها وحضارتهاي مترجم بغداد  - . 

                                     1979نعمت عالمي فنون الشرق األوسط والعالم القديمي القاهرة  -

م1993علي أبو عسافي فنون املمالك القديمة في سورياي دمشق                                     . 

م2004علي رضواني عن تاريخ الفن في العالم القديمي القاهرة  - . 

م2004عيس ى أحمد, جسور من الشرق على ضفاف بالد اإلغريقي الرياضي - - . 

- Smith, W.S., The Art and Architecture of Ancient Egypt, London 1958. 
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-  Lloyd, S., The Art of Ancient Near East, London, 1961. 

- Parrot, A., Nineveh and Babylon, London, 1960. 

- Pritchard, J., The Ancient Near East, Oxford, 1958. 

- Woolry, Sir L., The Development of Sumerian Art, London, 1955 

- . 

 املصادر اإللكترونية

• • Ancient Near Eastern Studies. مجلة سومر                            

 • Journal of Egyptian Archaeology. 

• http://archaeology.about.com/od/mesopotamiaarchaeology/Mesopotamia.htm  

• http://www.cyberpursuits.com/archeo/mesopotamia.asp  

• http://www.ancientegypt.co.uk/menu.html 

•    - www.ancientegypt.co.uk/menu.html 

•    - http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Egypt 

•    - - http://www.ancient-egypt.org/ 

  أخرى 
 

افق والتجهيزات . 2  املطلوبة:املر

 متطلبات املقرر  العناصر

 املرافق

الدراسيةي املختبراتي قاعات العرضي )القاعات 

 قاعات املحاكاة ... إلخ(

 show Dataقاعة محاضرات مزودة بوسائل العرض 

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البياناتي السبورة الذكيةي 

 البرمجيات(

 استخدام نظام بالك بورد )نظام إدارة التعلم(.  

 لطبيعة التخصص(
ً
 يوجدال     تجهيزات أخرى )تبعا

 

 ملقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

    

 

 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق املقررات

تصللللللللحيح أسللللللللئلة االختبللللللللارات الفصلللللللللية ومناقشللللللللة 

 الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 تصحيح املقاالت القصيرة أو الطويلة.

 تدريب ميداني

 الحفرياتمواقع 

 حلقات النقاش

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

 ل االختبارات الشهرية.1الطلبلللللللللللللللللللللللةي أعضلللللللللللللللللللللللاق هيئلللللللللللللللللللللللة مــــــــــــدى تاصــــــــــــيل مخرجــــــــــــات الــــــــــــتعلم 



 
9 

 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

 ل األسئلة الشفوية. 2 التدريسي قيادات البرنامج للمقرر 

 ل التقويم املستمر. 3

 . القيام بواجبات إضافية أو أساسية.4

   

 

 

 

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرريمخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالبي مدى تحصيل ي فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى  ييرظاملراجع الن البرنامجيقيادات  التدريسيأعضاق هيئة  )الطلبةي ون املقيم

 )مباشر وغير مباشر(يم قيطرق الت

 

 . اعتماد التوصيف ح

 


