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 جامعة مؤتة

 نموذج توصيف خطة دراسية

  حضارات الشرق األدنى القديم

 أوال: معلومات املادة :

 1603117 رقم املادة: حضارات الشرق األدنى القديم اسم املادة:

 ساعات 3 ملعتمدة:اعدد الساعات  العلوم اإلجتماعية الكلية:

 ال يوجد املتطلب السابق )إن وجد(: اآلثار والسياحة القسم:

  وقت املحاضرة:    :الفصل الدراس ي

 د. مسلم رشد الرواحنة اسم املدّرس:  العام الجامعي:

 الساعات املكتبية:

  االثنين، األربعاء  األحد، الثالثاء

 ثانيا: الوصف العام للمادة :

افية الشرق األدنى القديم والحضارات القديمة التي سادت في هذه املنطقة.  وتتضمنملادة دراسة لتتضمن ا                        جغر

افدين: السومرية واألكادية والبابلية والكاشية واآلشورية والكلدانية، ومنجزاتها املادية من حيث اختراع  دراسة حضارات بالد الر

فنون النحت والزخرفة، األساطير وخلق الكون، الزراعة وأنظمة الري، العالقات  الكتابة وتطورها، العمارة الدينية واملدنية

 التجارية ووسائل املواصالت، والتأثيرات الحضارية في املناطق املجاورة . كذلك دراسة الحضارة املصرية القديمة من حيث 

لري، الفنون الزخرفية، الكتابة الهيروغليفية، مصادر دراستها، اآلثار الفرعونية من أهرامات، معابد، قصور، مقابر، أنظمة ا

يشتمل الجانب العملي على  الطب والتخطيط، السير الذاتية، األنظمة السياسية واالجتماعية، األساطير وعقائد ما بعد املوت. 

اقع أثرية وإعداد أوراق بحثية وتقارير.  عرض شرائح ملونة وزيارات ميدانية ملو

 : راسيةثالثا: أهداف املادة الد

 .تعريف الطلبة بأهم الحضارات التي سادت في منطقة الشرق األدنى القديم 

  افدين ومصر الحضارية في مجاالت الطب والعلوم وهندسة الري والعمارة والكتابة واملعتقدات  إبراز منجزات بالد الر

 مظاهر التأثر الحضاري بين حضارات لشرق  األدنى القديم.و  الدينية واإلسطورة.

 عريف الطلبة بالعالقات السياسية والصالت التجارية واالقتصادية بين حضارات لشرق  األدنى القديم.ت 

 :رابعا: مخرجات التعلم املتوقعة

 .إملام الطلبة بطبيعة املوقع الجغرافي لحضارات الشرق األدنى القديم 

 .قدرة الطلبة على التمييز بين الحضارات التي سادت ومنجزاتها الحضارية 

 تطوير مهارات الطلبة في املعرفية. 
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 :خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

 املصادر واملراجع املطلوبة املوضوعات املتوقع تغطيتها  االسبوع

 توزيع الخطة الدراسية والتعريف بمفردات -  -1
 املادة.

 دراسة حضارة العصور الحجرية القديمة  -
 في الشرق األدنى القديم.

 الحياة الزراعية.االستيطان البشري و  -

 1، في تاريخ الشرق األدنى القديم: فصل 1990سليم  -
         13: فصل1، الشرق األدنى القديم، ج1990صالح،  -
افدين، ج1983سوسة،  -  2-1: فصل 1، تاريخ حضارة وادي الر
: فصل 1ق، محاضرات في التاريخ القديم، 1978سليمان وآخرون،  -

1-2 
 3ل ، التاريخ القديم: فص1991مرعي،  -

اقية : فصل 1982يوسف،        1، تاريخ فن العمارة العر

 العصور التاريخية والحضارية وتقسيماتها: - 2-3
 السومريون والساميون. -
 الكتابة السومرية. -
 أنظمة الحكم لدى السومريين. -
 الديانة السومرية. -

 2: فصل 1990سليم،  -
 14: فصل 1، ج1990صالح،  -
 3،6،7: فصل 1، ج1983سوسة،  -
 3: فصل 1وآخرون، قسم  سليمان -
 1، عظمة بابل: فصل 1979ساكز،  -
 135-17مورتكات، الفن في العراق القديم: ص -

 66-61: ص1982يوسف، 

 عصور السالالت األكادية وحضارتها: - 4

 

 3: فصل 1990سليم،  -
 15: فصل 1، ج1990صالح،  -
 4: فصل 1، ج1983سوسة،  -
 4: فصل 1، قسم 1978سليمان وآخرون،  -
 14فصل : 1979ساكز،  -
 91-67: ص1982يوسف،  -
 190-153مورتكات: ص -

 16: فصل 1، ج1990صالح،  - عصر اإلحياء السومري. -  -5
 4: فصل 1990سليم  -
 243-190مورتكات: ص -

 عصر السالالت البابلية القديمة وحضارتها: - -6

 

 17: فصل 1، ج1990صالح،  -
 5: فصل 1، قسم 1978سليمان وآخرون،  -
 12-10، 1: فصل 1979ساكز،  -
 5، فصل 1990ليم، س -
 101-91: ص1982يوسف،  -
 287-246مورتكات: ص -

 عصر الحثيين والكاشيين: - -7

 

 18: فصل 1، ج1990صالح،  -
 115-101: ص1982يوسف،  -
 311-290: ص3مورتكات، فصل  -

 العصور اآلشورية القديمة والوسيطى. - 8-9

 مملكة ميتاني وحضارتها:  -

 585-571: ص1، ج1990صالح،  -
 7-6: فصل 1، قسم 1978سليمان وآخرون،  -
 2: فصل 1، قسم 1979ساكز،  -
 7-6: فصل 1990سليم،  -
 120-117: ص1982يوسف،  -
 362-314: ص4مورتكات فصل  -

 622-586: ص1، ج1990صالح،  - العصر اآلشوري الحديث. - -10
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 العصر البابلي الحديث. -

 

 167-153: ص1978سليمان وآخرون،  -
 4-3: فصل 1، قسم 1979ساكز،  -
 185-151: ص4؛ فصل 150-121: ص1982يوسف،  -
 445-435: ص5مورتكات، فصل  -

 حضارة مصر في العصور الحجرية. - -11

 االستيطان والحياة الزراعية. -

 العالقات الخارجية. -

 

 3-2: فصل 1982فرزات،   -
 3: فصل 1، ج1990صالح،   -
 92-81غربال وآخرون: ص -
 3-1: فصل 1، ج1988مهران،  -
 1: فصل 2، قسم 1978سليمان وآخرون،  -
 84-52؛ 49-31: ص1978عصفور،  -

 فترة األسرات املبكرة . - -12

 الدولة املصرية القديمة. -

 مصادر دراسة التاريخ والحضارة   -

 املصرية القديمة.

 األهرامات واملباني التذكارية. -

 

 5-4، فصل 1982فرزات،  -
 5-4: فصل1، ج1990صالح،  -
 6، 3-2: فصل 2، باب1978سليمان وآخرون،  -
 15، 3-2ل ، فص1961جاردنر،  -
 248-238، 223-206، 98-92غربال وآخرون، ص -
 123-84: ص1987عصفور،  -
 3-2: فصل 1989سليم،  -

 فترة االنتقال املصرية األولى: - -13

 الثورة االجتماعية. -

 الدولة املصرية الوسيطى. -

 5-4، فصل 1989سليم،   -
 7-6: فصل 1، ج1990صالح،   -
 4، فصل 263-262: ص1978سليمان وآخرون،  -
 250-248، 227-223، 101-98غربال وآخرون: ص -
 147-123: ص1987عصفور،  -
 7-6: فصل 1982فرزات،  -

 8: فصل 1، ج1990صالح،  - فترة االنتقال الثانية وعصر الهكسوس. - -14
 122-120، 103-101غربال وآخرون: ص -
 157-148: ص1987عصفور،  -
 8: فصل1982فرزات،  -
 6: فصل 1989سليم،  -

 9: فصل 1، ج1990صالح،  - الحديثة  )عصر اإلمبراطورية(.الدولة املصرية  - -15
 7: فصل 1989سليم،  -
 262-250، 238-227، 106-103غربال وآخرون: ص -
 202-157: ص1987عصفور،  -
 5: فصل 2، باب 1978سليمان وآخرون،  -
 9: فصل 1982فرزات،  -

 فترة االنتقال الثالثة.  - 16

   الفترة املصرية املتأخرة والسيطرة األجنبية.  -

 )الغزو الخارجي(.      

 10: فصل1، ج1990صالح،  -
 13-12: فصل 1961جاردنر،  -
 237-202: ص1987عصفور،  -
 109-106غربال وآخرون: ص -
 8: فصل 1989سليم،  - 12-10: فصل 1982فرزات،  -
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 :سادسا: طرائق واستراتيجيات التدريس 

 

 الطرائق واالستراتيجيات والوسائل

 الجانب النظري :  - 

مل دراسة أهم الحضارات التي سادت في منطقة الشرق األدنى القديم، والتعرف عليها وعلى منجزاتها الحضارية ، ويش

وعادات ومعتقدات الشعوب والظروف السياسية واالقتصادية التي ساهمت في ايجاد القوى العظمى في ذلك الوقت ، 

 وطبيعة الهيمنة والسيطرة  لتلك الشعوب على املنطقة....

 الجانب العملي التطبيقي: - 

عرض أفالم وبرامج وثائقية للطلبة، واستخدام وسائل ايضاحية ألهم االحداث التي جرت خالل تلك العصور، 

 وأعادة تخيل لبعض االدوات التي استخدمها  االنسان ومدى فاعليتها.

 :سابعا : استراتيجيات التقويم ومواعيدها

 طبيعة مهمة التقييم ريخاالسبوع املستحق والتا رقم التقييم

)مثال: اختبار أول،  اختبار قصير،  أو 

 مشاركة، عرض تقديمي ، تقارير (

نسبة الدرجة إلى درجة  

 التقييم النهائي

 % 25 اإلختبار األول  االسبوع السادس 1

 % 25 اإلختبار الثاني االسبوع  الثاني عشر 2

 % 50 اإلختبار النهائي  16و  15االسبوع  3

 (%100) جموع الكليامل

 ثامنا: مصادر التعلم األساسية والثانوية:

 املصادر الرئيسة املطلوبة:    -1

 

 مدينة ودار النشر اسم املرجع السنة اسم املؤلف

 دراسات في تاريخ الشرق األدنى القديم: العراق، إيران   1990 سليم، احمد أمين،

 آسيا الصغرى،

 بيروت: دار النهضة 

 اعة والنشر.العربية للطب

افدين، ج 1983 سوسة، احمد  بغداد: دار الحرية  . 1تاريخ حضارة وادي الر

 للطباعة

 القاهرة: مكتبة . 1الشرق األدنى القديم: مصر والعراق، ج 1990 صالح، عبدالعزيز

 اإلنجلو املصرية. 

فرزات، محمد 

 حرب

 محاضرات في تاريخ الشرق األدنى القديم: مصر القديمة  1982

 حضارتها.    و 

 دمشق: جامعة دمشق.
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 الكتب واملراجع الثانوية  : -2

 عظمة بابل: حضارة دجلة والفرات القديمة، ترجمة:  1979 ساكز، هاري،

 عامر سليمان.  
 

 املوصل: جامعة املوصل.

 

 القاهرة: الهيئة املوت وعاملهم في مصر القديمة، ترجمة: أحمد صالحية.  1987 سبنسر، جورج،

 ية العامة للكتاباملصر 

عصفور، محمد 

 أبواملحاسن

 القاهرة:  معالم حضارات الشرق األدنى القديم 1987

 مكتبة النهضة املصرية.

 :تاسعا : إرشادات عامة

 

 سياسة الحضور والغياب،التغيب عن االمتحانات، املشاركة الصفية، التقارير و األوراق البحثية

 الغياب : و الحضور 
 

، وزمن املحاضرة  رس هذا املساق يد
ً
اقع ثالث محاضرات أسبوعيا  ، وعليه:ساعة واحدةهو بو

 .ست محاضرات (6) يسمح للطالب بالتغيب -1
 :من مجموع الساعات املقررة للمادةث (8/1)أي أكثر من  ست محاضرات ( 6)الطالب أكثر من  تغيبإذ  -2

 (% 35)مة الحد األدنى ويي عال  املادة وترصد لهدون عذر مقبول يحرم الطالب من كان غيابه إذا  -
 .املسموح بها راسب ما لم يكن قد انسحب من املادة خالل فترة االنسحاب  أي

ربع مجموع الساعات املقررة  (¼  )إذ كان غيابه بعذر  مقبول فال يجوز أن يتجاوز الغياب بعذر عن -
  من املادة.

ً
 أي ثالث محاضرات ويعد الطالب حينها منسحبا

  يعد تغيب الطالب -
ً
 مشروعا

ً
ممن يمثلون الجامعة بمهمات رسمية داخلية أو خارجية  تغيبا

بموجب إشعار خطي من عميد شؤون الطلبة، وفي جميع الحاالت يجب أن ال يتجاوز غياب 
 ثالث محاضرات. أي ربع الساعات املقررة للمادة  (¼  )الطالب عن

عن  التغيب 
 ت:ااإلختبار 

 

 :ألول أوالثانيإذا تغيب الطالب عن اإلختبار ا -1
 دون عذر مقبول ترصد له عالمة صفر في ذلك االختبار .إذا كان غيابه  -
فعليه تقديم ما يثبت عذره ملدرس املادة خالل ثالثة ايام من زوال بعذر مقبول كان غيابه  إذا  -

 .للطالبتعويض ي  العذر ليتسنى  ملدرس املادة عقد اختبار 
)غير مكتمل(، وعلى الطالب تقديم عذر رسمي  مالحظةترصد له  إذا تغيب الطالب عن اإلختبار النهائي -2

، وفي حال تم قبول مدة أقصاها اسبوع من تاريخ عقد اإلختبارلعمادة كلية العلوم االجتماعية خالل 
، الذي يليهالدراس ي في االسبوع الثاني من بداية الفصل له ذلك العذر يتم عقد اختبار تعويض ي 

 ة القبول والتسجيل عالمة صفر في اإلختبار الذي تغيب عنه.وبخالف ذلك ترصد له وحد

 املشاركة الصفية:
 

 في القاعة الصف -
ً
ة وأن يشارك زمالءه في طرح االسئلة ييجب على الطالب أن يكون متفاعال

  .واالستفسارات املختلفة، وأن يقوم بمراجعة القراءات واملراجع املتعلقة باملساق


