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 رئيس القسم: د. مسلم رشد الرواحنة                                                                                      املاجستير في اآلثار                                                                                                                                                         كلية العلوم االجتماعية 

                                                                                                                                                                    م                                                                                                                            2017/2018                                                                                              قسم اآلثار والسياحة                                                                    

 مسار الشامل مسار الرسالة

: املساقات اإلجبارية 
ً
: املساقات اإلجبارية  :معتمدة(ساعة  18)أوال

ً
 :معتمدة(ساعة  27)أوال

ــــادة  عدد الساعات رقمها  ــــادة  عدد الساعات رقمها  اسم املـــ  اسم املـــ

 حلقة بحث في اآلثار القديمة   ساعات 3 1603700 حلقة بحث في اآلثار القديمة   ساعات 3 1603700

 حلقة بحث في اآلثار الكالسيكية   ساعات 3 1603701 حلقة بحث في اآلثار الكالسيكية   ساعات 3 1603701

 حلقة بحث في اآلثار النبطية   ساعات 3 1603702 حلقة بحث في اآلثار النبطية   ساعات 3 1603702

 حلقة بحث في اآلثار والفنون اإلسالمية   ساعات 3 1603703 حلقة بحث في اآلثار والفنون اإلسالمية   ساعات 3 1603703

 مراكز التمدن اإلسالمي   ساعات 3 1603717 منهجية البحث األثري   ساعات 3 1603721

 الخزف عبر العصور   ساعات 3 1603726 التنقيب األثري   ساعات 3 1603725

: املساقات االختيارية 
ً
 التخطيط السياحي والتنمية  ساعات 3 1603728 :معتمدة(ساعات  9)ثانيا

 منهجية البحث األثري   ساعات 3 1603721 إدارة املصادر التراثية والبيئة   ساعات 3 1603704

 التنقيب األثري   ساعات 3 1603725 أنماط االستيطان في بالد الشام في عصور ما قبل التاريخ   ساعات 3 1603709

: املساقات االختيارية  في العصور البرونزية   املدينة الدولة  ساعات 3 1603710
ً
 :معتمدة(ساعات  9)ثانيا

 إدارة املصادر التراثية والبيئة   ساعات 3 1603704 آثار وادي الرافدين   ساعات 3 1603711

 أنماط االستيطان في بالد الشام في عصور ما قبل التاريخ   ساعات 3 1603709 آثار وادي النيل    ساعات 3 1603712

 في العصور البرونزية   املدينة الدولة  ساعات 3 1603710 آثار الجزيرة العربية   ساعات 3 1603713

 آثار وادي الرافدين   ساعات 3 1603711 العمارة والفنون الكالسيكية تطور   ساعات 3 1603714

 آثار وادي النيل    ساعات 3 1603712 حلقة بحث في املسكوكات   ساعات 3 1603715

 آثار الجزيرة العربية   ساعات 3 1603713 فنون وزخارف إسالمية  ساعات 3 1603716

 العمارة والفنون الكالسيكية تطور   ساعات 3 1603714 مراكز التمدن اإلسالمي   ساعات 3 1603717

 حلقة بحث في املسكوكات   ساعات 3 1603715 الداللة السياحية   ساعات 3 1603719

 فنون وزخارف إسالمية  ساعات 3 1603716 السياحة املستدامة  ساعات 3 1603720

 مراكز التمدن اإلسالمي   ساعات 3 1603717 الخزف عبر العصور   ساعات 3 1603726

 مساحة ورسم وتصوير   ساعات 3 1603718 التخطيط السياحي والتنمية  ساعات 3 1603728

 الداللة السياحية   ساعات 3 1603719 الرسالة  ساعات 3 1603706

 السياحة املستدامة  ساعات 3 1603720 الرسالة ساعات 6 1603707

 ( ساعة. 36مجموع ساعات الخطة الدراسية )  - 

 

 

 المتحان الشاملا ساعة 0 1603705

 ( ساعة36مجموع ساعات الخطة الدراسية املعتمدة ) -

  لالمتحان الشامل.انتهائه من دراسة جميع املساقات املقررة يتقدم الطالب بعد   -
 


