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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

      . الساعات 1

 لمعتمدة:ا

 ثالث ساعات           

 . نوع المقرر2

   أخرى  متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري  إجباري  ب.

  السادس /يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ال يوجد (وجدت إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 ال يوجد )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

  % النسبة الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 100 45 التقليديةاملحاضرات  1

 - - املدمج التعليم  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 -- -  )معملي/ ميداني( أخرى  5

 %100 ساعة 45 االجمالي
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 حاضراتامل 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - ى )تذكر(أخر  4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات  9 ساعات االستذكار 1

 ساعات 10 الواجبات 2

 ساعات 8 املكتبة 3

 ساعات 9 املشاريع /إعداد البحوث 4
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 ساعات 9 أخرى )تذكر( 5

 ساعة45 اإلجمالي 

، ويشيمل للي : جميين أةشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات ا،سيت كار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي سسي م فيي سققييق مترجيات اليتعلم * 

 إعداد المشارين، والواجبات، والعروض، والوقت ال ي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف-ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

يركز املقرر على الحضارة اليونانية والرومانية وأهم املنجزات الحضارية لكليهما. كما ويركز املقرر على دراسة أماكن انتشار 

 .والعالمالحضارتين وكيفية تأثرهما وأثرهما في الحضارات العاملية التي سادت منطقة البحر املتوسط 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 ، وأصليتعرف الطالب جغرافية بالد اليونان والرومان وتعريف الطالب بأهم مصادر دراسة اآلثار اليونانية والرومانية أن

الطالب بالحضارة الرومانية ومنجزاتها وأماكن انتشارها في  وتعريفه الحضارة اليونانية والحضارة الكالسيكية ومنجزاتها.

 .كافة مراحلها املبكرة

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر 

  رمز 

التعلم مخرج 

املرتبط 

  للبرنامج

  املعرفة والفهم 1

 2.1 .العناصر الثقافية والحضارية والفنية لآلثار اليونانية والرومانيةيبين  1.1

 1.1 .ق.م.( 500-1000اإلطار الزمني اآلثار اليونانية في املراحل املبكرة ) يوضح 1.2

 3.1 هم منجزات الحضارة اليونانية والرومانية.دد أعي 1.3

 4.1 .آثار الحضارة اليونانية والرومانيةيشرح  1.4

 1.1 اإلمبراطورية.أمثلة للحضارة الرومانية في عهد يوضح  1.5

  املهارات 2

 1.2 .الحضارة االيجية )الكريتية(عن الحضارية  يميز الدالالت 2.1

 2.2 منجزات الحضارة اليونانية والرومانية.يحلل  2.2

 3.2 .)امللكية والجمهورية( ة، واآلثار الرومانياآلثار الهلنستية، و يقارن بين اآلثار الكالسيكية 32.

العناصر الثقافية والحضارية في البحث عن  املعلومات وشبكة البيانات يوظف قواعد 42.

 .والفنية لآلثار اليونانية والرومانية

4.2 

 5.2 مصادر دراسة اآلثار اليونانية والرومانية.م ستخدي 2.5

  القّيم 3

 1.3 ويظهر االلتزام بمعايير العمل. اآلثار الهلنستية، و اآلثار الكالسيكية يتحمل مسؤولية 3.1

 2.3الحكم  األبحاث والتقارير عن اإلمبراطورية الرومانية في فترةيحاور بموضوعية  3.2
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 مخرجات التعلم للمقرر 

  رمز 

التعلم مخرج 

املرتبط 

  للبرنامج

ويلتزم بأخالقيات املهنة، ويتقبل اآلراء واملقترحات ووجهات النظر  ،. وامللكيالجمهوري

 األخرى.

 ،ق.م.( 500-1000اآلثار اليونانية في املراحل املبكرة )عمل في دراسة يعمل ضمن فريق  3.3

 ويتقبل النقد البناء، ويحترم آراء اآلخرين.

3.3 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة املوضوعات م

1 
 3 التاريخي والجغرافي للحضارة اليونانية والرومانية. اإلطار

2 
 3 .اليونانية والرومانية اآلثارمصادر دراسة 

 6 .الحضارة االيجية )الكريتية( 3

4 
 3 ق.م.( 500-1000اليونانية في املراحل املبكرة )اآلثار 

5 
 6 .اآلثار الكالسيكية

6 
 6 .اآلثار الهلنستية

7 
 3 .اآلثار الرومانية )امللكية والجمهورية(

8 
 3 .أمثلة لآلثار الرومانية في فترة الجمهورية وامللكية

9 
 6 .اآلثار الرومانية )االمبراطورية(

10 
 6 اإلمبراطورية.أمثلة للحضارة الرومانية في عهد 

 ساعة 45 المجموع
 

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

 رمزال
 مخرجات التعلم 

 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق 

  املعرفة والفهم 1.0

1.2 

العناصر الثقافية والحضارية والفنية لآلثار اليونانية يبين 

 .والرومانية
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 العروض التقديمية
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 رمزال
 مخرجات التعلم 

 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق 

1.1 

 500-1000اإلطار الزمني اآلثار اليونانية في املراحل املبكرة ) يوضح

 .ق.م.(
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة 

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

1.3 
 املحاضرات  هم منجزات الحضارة اليونانية والرومانية.دد أعي

  الحوار واملناقشة

 الفصاااااااااااااااااالية، االختبااااااااااااااااااارات

 والشفهية

1.4 
 املحاضرات .آثار الحضارة اليونانية والرومانيةيشرح 

 الحوار واملناقشة

 الفصاااااااااااااااااالية، االختبااااااااااااااااااارات

 والشفهية

1.1 
 املحاضرات  اإلمبراطورية.أمثلة للحضارة الرومانية في عهد يوضح 

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

 :املهارات 2.0

2.1 
 بطاقة املتابعة التعلم التعاوني .الحضارة االيجية )الكريتية(عن الحضارية  يميز الدالالت

2.2 
 بطاقة املالحظة حل املشكالت منجزات الحضارة اليونانية والرومانية.يحلل 

2.3 

اآلثار الرومانية ، و اآلثار الهلنستية، و يقارن بين اآلثار الكالسيكية

 .)امللكية والجمهورية(

 التقدير و  التنبؤ

  دراسة الحالة

 التدرج 

 بطاقة املالحظة

2.4 

العناصر في البحث عن  املعلومات وشبكة البيانات يوظف قواعد

 .والفنية لآلثار اليونانية والرومانيةالثقافية والحضارية 

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

2.5 
 تقديم العروض مصادر دراسة اآلثار اليونانية والرومانية. ستخدمي

 التعاوني التعليم

 الدورات التدريبية

 املالحظةبطاقة  

  القّيم 3.0

3.1 

ويظهر  اآلثار الهلنستية، و الكالسيكيةاآلثار يتحمل مسؤولية 

 االلتزام بمعايير العمل.

املتابعة من قبل املشرف  إدارة فرق العمل

 على التدريب امليداني

األبحاث والتقارير عن اإلمبراطورية الرومانية في يحاور بموضوعية  3.2

ويلتزم بأخالقيات املهنة، ويتقبل اآلراء  فترة الجمهورية وامللكية،

 واملقترحات ووجهات النظر األخرى.

 العمل الجماعي

 تقييم األقران التعليم التعاوني

 .تقييم ذاتي

3.3 
اآلثار اليونانية في املراحل املبكرة عمل في دراسة يعمل ضمن فريق 

 .ويتقبل النقد البناء، ويحترم آراء اآلخرين. ،ق.م.( 1000-500)

املشرف املتابعة من قبل  إدارة فرق العمل

 على التدريب امليداني

 الطلبة  تقييم .  أنشطة2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 األسبوع الخامس االختبار الفصلي األول  1
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 األسبوع التاسع  االختبار الفصلي الثاني 2

 %10 األسبوع الثامن كتابة ورقة بحثية  3

 % 40 الخامس عشر االختبار النهائي 4

 %10 خالل الفصل مناقشة صفية 5

 %100  المجموع  
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شف ي، عرض سقديمي سقريري، يم )اختباريالتق أةشطة

 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: أنشطة اإلرشاد -هـ 

اااديري الخاااا  لكااال طالاااب )ماااع ذكااار مقااادار  ترتيباااات إتاحاااة أعضااااء هيساااة التااادريس والهيساااة التعليمياااة لالستشاااارات واإلرشااااد األكا

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيسة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

  تقويم للواجبات والتكاليف.

 بل الطالب أنفسهم.تقويم األوراق ورصد الدرجات املستحقة من ق

 البحث. وأوراقفحص أوراق اختبار الطالب، 

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

 .تشجيع الطالب على التواصل مع أستاذ املقرر عبر املوقع االلكتروني -

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم:. قائمة 1

املرجع الرئيس 

 للمقرر 

John Griffiths Pedley, Greek Art and Archaeology (1998)- 

D. S. Robertson, A Handbok of Greek and Roman Architectur- 

N. Ramage – A. Ramage, Roman Art 

 المساندةالمراجع 

 محمد األمين. مقدمة في اآلثار الرومانية

 اليونانية.مفيد العابد. اآلثار 

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

 اإللكترونيةالمصادر 

• 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,    

  ىأخر

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقرا  املضغوطة أو املعايير 

 . املهنية أو األنظمة

 

 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 المقررمتطلبات  العناصر
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 المقررمتطلبات  العناصر

 المرافق
، قاعات الدراسية، المتتبرات، قاعات العرض القاعات)

 ... إلخ( المقاكاة

 قاعات دراسية  -

 (Data Showجهاز عرض شرائح البوربوينت جهاز ) -

 التجهيزات التقنية

)ج از عرض البياةات، السبورة ال كية، 

 البرمجيات(

 بالك بورد )نظام إدارة التعلم( استخدام نظام 

  سبعاً لطبيعة التتصص() أخرى تجهيزات

 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيسة التدريس 

 لجنة تنسيق املقررات

تصحيح أسسلة االختبارات الفصلية 

 ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 الطويلة.تصحيح املقاالت القصيرة أو 

 حلقات النقاش

 ورش العمل

فاعلية طرق تقويم 

 الطالب
 استطالع  لجنة الجودة 

مدى تحصيل 

مخرجات التعلم 

 للمقرر 

أعضاء هيسة  الطلبة،

قيادات  التدريس،

 البرنامج

 ا االختبارات الشهرية.1

 ا األسسلة الشفوية. 2

 ا التقويم املستمر. 3

 . القيام بواجبات إضافية أو أساسية.4

   

   

   

   

 مترجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(، فاعلة طرق سقييم الطالب، مدى سقصيل )مثل. فاعلية التدريسمجا،ت التقويم 

 تم سقديدها(يأخرى ) ،المراجن النظير البرةامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق
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 ح. اعتماد التوصيف 

 
 

 

 

 


