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 اسااا  ملجامعة مؤتة                                                                   وصف 

 بكالوريوس في اآلثار والاسياحةال                                 كلية العلوم االجتماعية 

 م                                                         2017/2018                                                    ااسم اآلثار والاسياحة

 رئيس القاسم: د. ماسلم رشد الرواحنة                                                                                إن أفضل طريقة للتنبؤ باملاستقبل هي أن تكون جزًءا منه

 املعتمدة الاساعا  رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603102 الاسياحة في األردن. 1

والعمالة اإلجمالي إلى تعريف الطلبة بأهمية السياحة في االقتصاد األردني من حيث مساهمتها في الناتج القومي ا املساق دف هذيه                    

الشعوب األخرى وتعريف الشعوب األخرى بالحضارة األردنية القديمة  وميزان املدفوعات وأهميتها في تعريف املجتمع األردني على حضارات

وطرق تسويقها وترويجها ألهداف السياحة الداخلية  األردنوالحديثة. يعرف املساق الطلبة على أهم املواقع السياحية وخصوصيتها في 

  .وتحليل ربحيتهاوالخارجية، ويدرس املساق طرق تمويل املشاريع 
 

 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603103 في العصور القديمة آثار األردن وفلاسطين. 2

وتتض   من  وفلس   طين،عل   ى ارأل األردن بش   رية إل   ى تعري   ف الطلب  ة بالحض   ارات الك   خ ف   ادت وتر      م ل   ات مادي   ة ا املس   اق دف ه   ذيه                      

ا الحض ارة ال ش رية  القديم ة،وفلس طين ودوره ا ف ي نش وح الحض ارات  درافة جغرافية وت اري  ل ل م ن األردن قم دض
م
والك خ مثل   مس اهمة حقيقي ة ف ي ت

 القديم     ة،ودراف     ة املنج     يات الحض     ارية واملادي     ة خ        العص     ور . وتطّوره     ا ف     ي م تل     ف نواحته     ا ومجاالسه     ا التقني     ة م ه     ا والسياف     ية والدي ي     ة

  .واإلف ميةوالك فيكية 
 

 الاساعا  املعتمدة رام املاساق  اسم املاساق

 ساعا  معتمدة 3 1603104 آثار بالد الشام في العصور العربية واإلسالمية. 3

بجغرافية ب د الشاا ودورها الحضاري في العصور العربية واإلف مية. وتتضمن املادة درافة  إلى تعريف الطلبةا املساق دف هذيه                    

الدي ية  وحضارة تدمر والغسافنة. ودرافة نماذج من اآلثار املادية الري(نظاا  ديانتهم، )منحوتاسهم،ن حضارة األنباط نشوح وتطور لل م

عرأل شرائح ملونة على األموية والعبافية واأليوبية وال اطمية واململو ية والعثمانية. يشتمل املساق  اإلف مية:واملدنية والعسكرية للدو  

(Slides) واقع االثرية.لبعض امل 
 

 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603111 مدخل إلى اآلثار. 4

بعلم اآلثار وتاري ه وتطوره، واملدارس األثرية العاملة في األردن واملسح األثري وطريقة القياا  إلى تعريف الطلبةا املساق دف هذيه                     

األجهية واملعدات والطرق الحديثة. طرق التنقيب األثري و ي ية القياا بها وأعما  التوثيق واملساحة والرفم والتصوير و ي ية  به، بوافطة

 تنقيبات.يشتمل املساق على زيادة ميدانية ملوقع أثري أو موقع  التعامل مع املكتش ات األثرية، وطرق التأري  في اآلثار. 
 

 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603112 مدخل إلى األنثروبولوجيا. 5

واالجتماعية  والس لة،العرقية  )ال سيولوجية(بعلم درافة اإلنسان من النواحي الطبيعية  إلى تعريف الطلبةا املساق دف هذيه                   

والت اعل بين اإلنسان والبيئة، وفسيولوجيا التمايي  األنواع(، أصل)ة ال شوح واالرتقاح ونظري الحية،وتتضمن درافة نشأة الكائنات  والثقافية. 

 )العائلةوالبنى االجتماعية  الغذاح،ووفائل وطرق إنتاج  ال شري،وأنماط االفتيطان  والينجية،بين األجناس ال شرية املغولية والقوقازية 

 األنثروبولوجي،ومناهج ومدارس البحث  األخرى،بالعلوا  وع قة األنثروبولوجيا الشعبخ،والتراث  وال لكلور  والدين(، )اللغةوالثقافية  والقبيلة(

ويشتمل الجانب العملي على عرأل شرائح ملونة وأف ا وثائقية وزيارات ميدانية ملتاحف التاري   في األردن. األنثروبولوجيةوواقع الدرافات 

 الطبيعي والتراث الشعبخ في األردن.
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 الاساعا  املعتمدة رام املاساق م املاساق اس

 ساعا  معتمدة 3 1603114 مدخل إلى الفن القديم. 6

وتتضمن هذه املادة فنون عصور ما قبل  القديمة.بال ن ووظائ ه وتطوره عبر العصور  إلى تعريف الطلبةا املساق دف هذيه                        

والرفومات واليخارف على  البرونيية،الخصوبة في تطوير األعما  ال نية اإلبداعية، وفنون العصور التاري ، ونيعة محالاة الطبيعة، ودور 

الرافدين، وال نون املصرية  وال ن التشكيلي والرفومات الجدارية في ب د والجنائيية،وصناعة الحلي واألواني الدي ية  ال  ارية،اإلشكا  

 )القوطيةوفنون العصور الوفطى  اإلف مي،وال ن  والرومانية،، وال نون الك فيكية اليونانية وال نون الكنعانية واآلرامية ال رعونية،

 علمية. ويشتمل الجانب العملي على عرأل شرائح ملونة وزيارات ميدانية ملتاحف ومعارأل فنية و تابة تقارير  ال هضة.وفن عصر  والباروك(،
 

 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603115 بالد الشام في العصور الحجريةآثار . 7

بحضارات ب د الشاا في عصور ما قبل التاري ، ومساهمة لل من البيئة واملناخ في نشأة وتطور  إلى تعريف الطلبةا املساق دف هذيه                    

ن مدى تأثيرها في تشكيل طبوغرافية ب د الشاا، ونظرية ال شوح واالرتقاح ، هذه الحضارات. وتتضمن املادة ملحة عن العصور الجيولوجية وع

واالفتيطان ال شري في الكهوف واملناطق املكشوفة في فترة العصر الحجري القديم، وحضارتي الكبار والنطوفيين وظهور مرا ي االفتيطان 

ي فترة العصر الحجري الحديث، وتدجين الحبوب وافتئناس الحيوان، القروية، وانتقا  اإلنسان من مرحلة جمع القوت إلى مرحلة إنتاجه ف

ة وتطور تقنية صناعة أدوات اإلنتاج الغذائي، وظهور أنماط افتيطان بشري م تل ة في أقاليم ب د الشاا، وتطور حضارات ب د الشاا في فتر 

، وتنوع عادات الدفن، وتعدد أشكا   األواني ال  ارية. إما العصر الحجري النحاس خ من خ  : صهر وافت داا معدن النحاس، وبناح املعابد

 الجانب العملي فيشتمل على زيارات ميدانية لعدد من مواقع العصور الحجرية في األردن، وعرأل شرائح ملونة، وإعداد أوراق بحثية.
 

 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603116 البرونزيةبالد الشام في العصور آثار . 8

بالحضارات السامية الكخ نشأت وتطورت في ب د الشاا خ   فترة اإلل ين الثالث والثاني  إلى تعريف الطلبةا املساق دف هذيه                          

والهجرات السامية إلى منطقة ب د   ية،التاريوابتكار الكتابة وبدح العصور  البروني،قبل املي د. وتتضمن درافة افت داا اإلنسان ملعدن 

وتطور صناعة الخيف  الشاا،وانتشار التحصينات الدفاعية في جميع إرجاح ب د  القديم،وازدهار حضارة املدن خ   العصر البرونيي  الشاا،

طأة الن وذ األجنبخ خ   فترة ووقوع ب د الشاا تح  و  الوفيط،وحضارة الهكسوس في العصر البرونيي  الخياف،عن طريق افت داا دوالب 

ية العصر البرونيي املتأخر، وقدوا شعوب البحر إلى فواحل ب د الشاا وانتهاح العصور البرونيية. ويشتمل الجانب العملي على زيارات ميدان

 لبعض املواقع األثرية في األردن.
 

 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603117 لقديمحضارا  الشرق األدنى ا. 9

بجغرافية الشرق األدنى القديم والحضارات القديمة الكخ فادت في هذه املنطقة.  وتتضمن  إلى تعريف الطلبةا املساق دف هذيه                         

ي ية واملدنية فنون النح  واليخرفة، األفاطير، درافة حضارات ب د الرافدين ومنجياسها املادية من حيث اختراع الكتابة وتطورها، العمارة الد

ن اليراعة وأنظمة الري، الع قات التجارية ووفائل املواص ت، التأثيرات الحضارية في الحضارات املجاورة، االلاديون، الحثيون، الحوريو 

يشتمل الجانب العملي على عرأل شرائح ملونة و  والكاشيون، وجوانب حضاراسهم، أصولهم ولغتهم، وديانتهم وأنظمتهم السيافية واالجتماعية.  

 وزيارات ميدانية ملواقع أثرية وإعداد أوراق بحثية وتقارير.  )ف يدات(
 

 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603118 حضارا  العرب القديمة. 10

سهدف هذه املادة إلى تعريف الطلبة باملنجيات املادية لحضارات العرب القديمة. وتتضمن  الطلبة إلى تعريفا املساق دف هذيه                             

، درافة ومنجيات حضارات جنوب الجييرة العربية السبأيين املعي يين والحميريين من عمارة و تابات عادات م تل ة وأنظمة ري وموانئ تجارية

 ومنجياسها املادية األنباط وتدمر والحضر والغسافنة واملناذرة، وعرب الحجاز ودولة  نده. ودرافة تاري  ممالك شما  الجييرة العربية 
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 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603119     مدخل إلى الاسياحة الوطنية. 11

والعمالة اإلجمالي القتصاد األردني من حيث مساهمتها في الناتج القومي إلى تعريف الطلبة بأهمية السياحة في اا املساق دف هذيه                   

وميزان املدفوعات وأهميتها في تعريف املجتمع األردني على حضارات الشعوب األخرى وتعريف الشعوب األخرى بالحضارة األردنية القديمة 

وطرق تسويقها وترويجها ألهداف السياحة الداخلية  األردنصيتها في وخصو الوطنية والحديثة. يعرف املساق الطلبة على أهم املواقع السياحية 

 .وتحليل ربحيتهاوالخارجية، ويدرس املساق طرق تمويل املشاريع 

 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603207 مصطلحا  أثرية وسياحية باللغة اإلنجليزية. 12

      

علم اآلثار والسياحة. وير ي على افت داا والتعرف على باللغة اإلنجليزية املتعلقة باملصطلحات الطلبة إلى تعريف ا املساق دف هذيه                   

ويتوقع من الط ب تطبيق املعرفة النظرية   املصطلحات من خ   النصوص املكتوبة باللغة اإلنجليزية، وافت داا القاموس، وتحليل الكلمة.

 في ال صل من خ   األنشطة التالية:املقدمة 

 الط ب باملصطلحات. إلثراحالنقاشية تقديم األوراق   .1

 .تعيين النصوص اإلنجليزية في علم اآلثار والسياحة الكخ يمكن تقييمها من خ   مسابقات .2

 الط ب.الكخ يمتلكها لتطوير املصطلحات وأفلوب عضو هيئة التدريس  .3
 

 اعا  املعتمدةالاس رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603210 اساميةالنقوش ال. 13

وتدريب الطلبة على  السامية،وأصل األبجدية  الكتابة،باللغات السامية وفروعها وتطور  إلى تعريف الطلبةا املساق دف هذيه                           

 للنقوش وت خاص،تحليل النقوش السامية الكخ عثر علتها في األردن بشكل 
ً
ونقش  املؤابية،تضمن قراحة وتحليل نقش ميشع ملك مؤاب نموذجا

 للنقوش العمونية ودرافة نماذج من النقوش النبطية والص وية والثمودية. ويشتمل الجانب العملي على زيارات 
ً
قارورة تل فيران نموذجا

 ميدانية للمتاحف الكخ تحتوي على هذه النقوش. 

 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603214 بالد الشام في العصور الحديديةآثار . 14

شعوب بالحضارات والشعوب الكخ فادت في ب د الشاا خ   العصور الحديدية، وم ها  إلى تعريف الطلبةا املساق دف هذيه                              

وافت داا معدن الحديد , وخروج العبرانيين من ارأل مصر وافتيطانهم في أجياح من ارأل  نعان  البحر وافتيطانهم لسواحل ب د الشاا ,

 ،العبرانيين إلى دولكخ الشما  والجنوب , ومملك األردن الث ث املؤابية والعمونية واألدومية مملكةوفترة داوود وفليمان علتهما الس ا , وانقساا 

أل الرافدين ومصر , واملظاهر الحضارية لهذه ال ترة من معابد وتحصينات دفاعية وبناح املسا ن والكتابات والع قة بين ب د الشاا ولل من ار 

واحت   ال رس ملنطقه اله   الخصيب وانتهاح عهد السيطرة السامية وقدوا االفكندر ملنطقه الشرق وانتهاح حقبه العصر ، ل نون وا

 .الحديدي

 املعتمدة الاساعا  رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603215 اآلثار اليونانية والرومانية. 15

بالحضارتين اليونانية والرومانية واملنجيات املادية لكل م ها , وتتضمن درافة ل شأه  إلى تعريف الطلبةا املساق دف هذيه                              

وانهيار نظاا املدينة الدولة  وإفبارطهاملدينة الدولة وال ترة الك فيكية , وظهور لل من أثينا  الحضارة اإلغريقية واملراحل الكخ مرت بها، ونظاا

واملظاهر الحضارية واملادية وال كرية للحضارة اإلغريقية , ونشأه الحضارة الرومانية واملراحل  الهل ستيةوعصر االفكندر املقدوني , والحضارة 

روما , والعصر الجمهوري والعصر اإلمبراطوري الحاميات الرومانية في منطقه البحر األبيض املتوفط و  الكخ مرت بها واالتروفكين وتأفيس

ويشتمل الجانب العملي للمادة على عرأل شرائح ملونه وزيارات  فتره اإلمبراطور قسطنطين واملنجيات املادية املختل ة للحضارة الرومانية .

 ة.ملواقع أثريه وإعداد أوراق بحثي
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 الاساعا  املعتمدة رام املاساق سم املاساق ا

 ساعا  معتمدة 3 1603216 علم النميا . 16

درافة أولية ألفلوب التباد  التجاري قبيل افت داا النقود في القرن بعلم النميات و  إلى تعريف الطلبةا املساق دف هذيه                              

ل ترات التاري ية لتطور عملية النقد زمن اليونان والرومان واألنباط والنقد البيزنطي والنقود السادس قبل املي د، ثم يستعرأل أهم ا

 إلى النقد العربي اإلف مي الذي تم افت دامه في فترة الرفو  والخل اح الراشدين وأنواع تلك النقود وما رافق ذلك م
ً
ن قرار السافانية وصوال

 إلى النقود الحديثة وحسبما تسمح  التعريب وانعكاس ذلك إلى إن تم تعريب
ً
 ثم التطرق للنقد العباس خ واأليوبي واململولي وصوال

ً
النقد نهائيا

 يعيز املساق بشرائح وزيارات ميدانية ملتاحف املسكولات في األردن. بذلك ال ترة اليمنية.

 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603218 م اإلسالمياآلثار اإلسالمية في مشرق العال. 17

بالحضارات واآلثار اإلف مية في دو  مشرق العالم اإلف مي ومدى ت اعلها مع الحضارات  إلى تعريف الطلبةا املساق دف هذيه                              

ف مي مثل: الدولة السلجوقية، املغولية، الغينوية، األخرى. يتضمن هذا املساق مقدمة تاري ية عن الدو  الكخ تعاقب  على حكم املشرق اإل 

 مدى تأثرها في طرز العمارة وال نون اإلف مية من حيث درافة املساجد، القصور املدار 
ً
س، اإللخانية والهندية التيمورية، والص وية مبينا

 الجانب العملي على عرأل شرائح ملونة وإعداد أوراق بحثية.   األضرحة والعناصر املعمارية فتها مثل املنارات القباب، األروقة، املحاريب. ويشتمل

 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603211 فنون اآلثار اإلسالمية. 18

ومصادر ال ن اإلف مي، والعناصر ب شأة ال ن اإلف مي وعناصره ال نية املميزة،  إلى تعريف الطلبةا املساق دف هذيه                              

البلور،  اليجاج، وامل سوجات،املسكولات  املسكولات،الخيف وزخارف  الجدارية،اليخرفية اإلف مية، ال سي ساح، النح ، والرفومات 

 بحثية.داد أوراق وعرأل شرائح ملونة وإع األموية،والخط وأنواعه، والتصوير ويشتمل الجانب العملي على زيارات ميدانية لبعض القصور 

 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603225 مدخل إلى الصيانة والترميم. 19

 املختبر،ا إلى التعامل مع املواد األثرية منذ ا تشافها وحكى توصيله بكي يةالطلبة إلى تعريف ا املساق دف هذيه             

 أهم العوامل املختل ة الكخ تس ب تلف املواد األثري ونقلها.ن املوقع وطرق ترتيبها ويتضمن ذلك أفاليب رفعها م
ً
ة من معدنية وف ارية مبينا

لمية الحديثة ثم طريقة املحافظة علتها عن طريق التحكم والسيطرة على هذه العوامل واتباع الطرق الع وغيرهما،وزجاجية وصخرية وعضوية 

ف أنواع املواد األثرية. ن.  وير ي هذا املساق على إجراح تدريب عملي للطلبة على  ي ية صيانة وترميم وح ظ م تلفي الصيانة والترميم لكل معد  

 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603310 الخزف القديم. 20

يتضمن املساق درافة و  أن التص يع و ذلك تطوير صناعة ال  ار في ب د الشاا.بشالطلبة إلى تعريف ا املساق دف هذيه                                

أصو  وأنواع تحضير الطين، العناصر الث ثة الرئيسية لتحليل ال  ار: املادة، الشكل واليخرفة، إط ق ال  ار واليجاج، عملية تسجيل 

 ال  ار والتسلسل اليمنخ في ب د الشاا. ذلك . تطوير صناعة ال  ار خ   ال ترات األثرية القديمةودرافة ال  ار، 

، ومسوح املوارد الرئيسية، والكخ تم  مناقشتها تابة أوراق املصطلحات الكخ توضح تقنيات ال  ار  املساقلعملي من انب مل الجتويش       

 الخيفية، وزيارات إلى الخيافين املحليين املجاورة.

 

 عتمدةالاساعا  امل رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603312 آثار األنباط. 21

األنباط وموط هم األصلي، ومصادر درافة  أصلوتتضمن درافة  ومنجياسها.بالحضارة النبطية الطلبة إلى تعريف ا املساق دف هذيه                    

حضاراسهم وتاري  األنباط السياس خ، ومنجياسهم في العمارة والنح ، والصناعات املختل ة والنقوش والكتابة، والطقوس الدي ية، وعادات 

 حوران. واليراعة وأنظمة الري، ودرافة املواقع النبطية، البتراح والحجر، ومدن النقب ومدن  والتجارة، الدفن،
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 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603318 اآلثار البيزنطية. 22

بالحضارة البيزنطية وم ل اسها األثرية، وتتضمن درافة ملحة تاري ية عن إع ن املسيحية ديانة  الطلبةإلى تعريف ا املساق دف هذيه                

وما ترتب على ذلك من تغيرات في املنطقة. ومناقشة النظاا السياس خ والتقسيم اإلداري  )القسطنطي ية(إلى بيزنطية رفمية، وانتقا  العاصمة 

الحياة للدولة البيزنطية، وأهم التغيرات في جوانب الحياة االقتصادية والطرق التجارية وص ة املخل ات األثرية هنا، و ذلك التعرف على جوانب 

ونماذج من  محددة،املعمارية األخرى وتص ي ها لطرز معمارية  توالكاتدرائيات وامل شئاعمارية  بناح األديرة والكنائس الدي ية والحر ة امل

  للم طوطات والنقوش، واملشغوالت املعدنية، وصناعة اليجاج وال سيج. والتعرأل  ذلكالنح  والصناعة الخيفية النوعية واليخرفية، 

 أل شرائح ملونة وإعداد أوراق بحثية وزيارات ميدانية ملواقع أثرية بيزنطية.ويشتمل الجانب العملي على عر 

 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603313 كالسيكيةالعمارة ال. 23

وتتضمن درافة م ططات  وتطورها.املعمارية  طرزها مجاالسها،بالعمارة الك فيكية من حيث  الطلبةإلى تعريف ا املساق دف هذيه                     

ضية املدن الك فيكية وما تحويه من م شآت مثل األفوار واألبراج والبوابات والشوارع العامة واملسارح واملعابد والحمامات وامل عب الريا

ويشمل الجانب العملي على  والنباتية.لهندفية والق ع والحصون واملسا ن ودرافة الطرز املعمارية الدورية وااليونية والكورنثية واليخارف ا

 العشر(. )املدنعرأل شرائح ملونه وزيارات ميدانيه لبعض املدن الك فيكية 

 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603314 االسالميةعمارة ال. 24

على نظريات املستشرقين حو  العمارة  واالط ع، رة العربية قبل اإلف ا املختل ةالعماب الطلبةإلى تعريف ا املساق دف هذيه                      

مساجد فامراح في قرطبة، و مساجد في األندلس ، و مسجد احمد بن طولون ، و املسجد األموي في دمشق، و املسجد النبوي  اإلف مية مثل:

: القباب، األقواس، املآذن، املحاريب، املنابر، الصحن املكشوف، طراز البي  درافة العناصر املعمارية مثلو  ،قبة الصخرة في القدسالعراق، و 

 اإلف مية. األموي يمثله القصور، الشوبك، عجلون، الكرك.... عمارة األضرحة في العصور 

 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603320 التمدن االسالمي. 25

بمنجيات العرب املسلمين في مجا  إنشاح املدن اإلف مية.   ما تتحدث عن ت طيط املدن  الطلبةإلى تعريف ا املساق دف هذيه                      

فة، اإلف مية والعوامل الكخ تؤدي إلى تكوي ها واملعايير والخصائص الكخ تميز املدن عن غيرها. درافة نماذج من املدن اإلف مية مثل الكو 

وافط، أيله، بغداد، القدس، فامراح، القيروان، اليهراح. درافة املظاهر العمرانية في املدينة اإلف مية. املظاهر هي جيح من درافة  ال سطاط،

 الجانب العملي علي زيارات ميدانية ملدن أثرية إف مية، وعرأل شرائح ملونة ) ف يدات ( وأعداد أوراق بحثية.   مدينة، ويشتملخصائص أي 

 

 الاساعا  املعتمدة رام املاساق املاساق  اسم

 ساعا  معتمدة 3 1603323 موضوع خاص في اآلثار الكالسيكية. 26

إلى زيادة معرفة الطالب  الك فيكية في العالم بشكل عاا وفي األردن بشكل خاصو رباآلثا الطلبةإلى تعريف ا املساق دف هذيه                      

 (Slides)لك فيكية وتتضمن املادة درافة وافية وشاملة ألحد مواضيع ال ترة الك فيكية وإثرها في منطقة ب د الشاا بجانب محدد من ال ترة ا

 ويشمل الجانب العملي على إعداد تقرير و تابة أوراق بحثية وعرأل شرائح. 

 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603325 إدارة املصادر التراثية . 27

إلى زيادة معرفة الطالب  الك فيكية في العالم بشكل عاا وفي األردن بشكل خاصو رباآلثا الطلبةإلى تعريف ا املساق دف هذيه                      

 (Slides)منطقة ب د الشاا  بجانب محدد من ال ترة الك فيكية وتتضمن املادة درافة وافية وشاملة ألحد مواضيع ال ترة الك فيكية وإثرها في

 ويشمل الجانب العملي على إعداد تقرير و تابة أوراق بحثية وعرأل شرائح. 
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 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603326 باللغة االنجليزية مهارا  االتصال. 28

اللغة اإلنجليزية في مهارات في ة بخ   تطوير قدرة الطلمن هارات االتصا  والتواصل بم الطلبةإلى تعريف ا املساق دف هذيه                      

)اإلجهاد، واإليقاع، والتجويد(. ويشمل  التر يز علىاملنطوقة مع التر يز بشكل خاص على النطق والك ا والكلمات والعبارات والجمل. وفيتم 

، و ذلك االخت فات والصوتيات اإلنجليزيةعلم اللغة ألصوات اإلنجليزية. تكتيكات تعليم امليزات الصوتية من ا املساقالنصف األو  من 

فهم  الرئيسية في أنماط اإلجهاد وم مح التجويد بين العربية واإلنجليزية. ويشمل النصف الثاني ممارفة أنشطة التواصل ال علية، بما في ذلك

 وإخبار االتجاه، وما إلى ذلك. االفتماع، وطرح األفئلة واإلجابة علتها، واالفت سار،

 م تبر اللغة الفت داا املواد السمعية والبصرية أصيلة ومحالاة التوجيه السياحي.الجيح العملي فوف يتم افتغ        

 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603328 الخزف االسالمي. 29

بتطوير صناعة الخيف عبر العصور اإلف مية، وتتضمن املادة مقدمة عن ال ترات األثرية  الطلبةإلى تعريف املساق ا دف هذيه                      

 والخيف الروماني والبيزنطي. ودرافة الخيف األموي من حيث إشكا  األواني واليخارف، والخيف العباس خ امليجج وغير امليجج والخيف املطلي

األيوبي والسلجوقي واململولي. ويشتمل الجانب العملي على زيارات للمتاحف وعرأل شرائح ملونة وإعداد أوراق وزخارفه، والخيف ال اطمخ، و 

 بحثية.

 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603333 آثار مصر القديمة. 30

 من عص ر م ا قب ل األف رات حك ى بداي ة ال ت رة  العناصرب الطلبةإلى تعريف ا املساق دف هذيه                      
ً
الرئيسة للحضارة املصرية القديمة بدحا

االقتص ادية  الهل ستية، مع التر يز على العمارة الدي ية واملدني ة، وال ن ون بم تل ف أنواعه ا، والتع ريج عل ى بن اح األهرام ات، والتط رق إل ى الحي اتين

 ل ترات اليمنية املختل ة.الشاا خ   ا بب دمصر ع قة واالجتماعية و 

 

 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603334 اإلدارة الاسياحية والفنداية. 31

   الطلبةإلى تعريف ا املساق دف هذيه                      

العاملية، السائح والدوافع الكخ ة ياحالسيالسياحة وتطورها ويشتمل على شرح للمنظمات السياحية، الوجهات  صناعة م هواب 

التنظيم تحث على ممارفة ال شاط السياحي، املنتج السياحي: العرأل والطلب، أهمية السياحة وأثارها االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

تعريف الطلبة بصناعة يتضمن و  ، مستقبل صناعة السياحة.الخدمات والتسهي ت السياحية السياحي، اإلحصاح ،واإلقليمخالسياحي الدولي 

ية ال نادق ويشمل على: تص ي ات ال نادق، النزالح، التعريف باألقساا والوحدات اإلدارية لل ندق ومهامها الخدمية، املطاعم السياحية، ملك

 .في اململكةال نادق وإدارسها، الع قة بين ال نادق وصناعة السياحة، تمويل شرلات ال نادق الدولية، زيارة لبعض ال نادق 

 

 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603335 والتاسويق الاسياحي االرشاد. 32

بمهنة الداللة السياحية، تص يف االدالح السياحيين ووظائف الدليل السياحي، وتدريب  الطلبةإلى تعريف ا املساق دف هذيه                      

ومهارات اإلرشاد السياحي الناجحة، ووفائل اإلرشاد السياحي وأدواته، اعداد البرنامج السياحي، الثقافات العاملية، مهارات الدليل السياحي 

      ،  ما املواقعالتعامل أثناح حدوث األزمات. يشتمل املساق على زيارات ميدانية ألهم املواقع السياحية في األردن و تابة تقارير باإلنجليزية عن تلك 

يتضمن املساق التعريف بم هوا التسويق السياحي وتطوره، امليزات األفافية للتسويق السياحي، تقسيم السوق وتحديد وافتهداف األفواق 

السياحية، املييج التسويقي، الخطة التسويقية، فلوك املستهلك، التسويق االلكتروني للوجهات السياحية، تقييم نشاط التسويق السياحي 

 املحلي، 
ً
 .بحوث في التسويق السياحي. زيارة هيئة ت شيط السياحة األردنية بص تها املسئو  عن تسويق األردن فياحيا
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 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603335 موضوع خاص في املاسكوكا . 33

 الشوائب،عدن الذهب وال ضة والنحاس من الطبيعة وافت  صها من الحصو  على م  ي ية الطلبةإلى تعريف ا املساق دف هذيه            

 طرق 
ً
 ذلك على الجوانب العامة األخرى. وأثرمع التر يز على جانب واحد محدد ألي فترة تاري ية خاصة بعلم املسكولات  الصناعة،موضحا

 ويترك ملدرس  وفيعيز املساق بعرأل شرائح وإعداد تقارير وزيارات ميدانية ملتاحف املسكولات في
ً
 خاصا

ً
األردن مع إب ح الجانب العملي دورا

 املساق تحديد ال ترة الكخ يراها منافبة له. 

 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603341 موضوع خاص في املاسكوكا . 34

 الشوائب،ن الذهب وال ضة والنحاس من الطبيعة وافت  صها من الحصو  على معد  ي ية الطلبةإلى تعريف ا املساق دف هذيه            

 طرق 
ً
 ذلك على الجوانب العامة األخرى. وأثرمع التر يز على جانب واحد محدد ألي فترة تاري ية خاصة بعلم املسكولات  الصناعة،موضحا

 ويترك ملدرس وفيعيز املساق بعرأل شرائح وإعداد تقارير وزيارات ميدانية ملتاحف املسكولات في ا
ً
 خاصا

ً
ألردن مع إب ح الجانب العملي دورا

 املساق تحديد ال ترة الكخ يراها منافبة له. 

 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603342 النقوش والكتابا  العربية. 35

ش القديمة وتطورها وصوال إلى النقوش العربية في جنوب الجييرة العربية، للنقو  يهدف املساق إلى درافةإلى تعريف ا املساق دف هذيه            

ألصو  الخط العربي ونشأته وتطوره، مع عرأل تطبيقي  ودرافة للنقوش العربية الشمالية ونقوش و تابات الجييرة العربية،  ذلك درافة 

  .ألنواع الخطوط العربية في املشرق العربي واملغرب واألندلس

 

 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اساق اسم امل

 ساعا  معتمدة 3 1603344 آثار بالد الرافدين. 36

بالحضارات الكخ تعاقب  السيطرة على ب د الرافدين وما قدمته هذه الحضارة األصلية من إنجازات الطلبة  إلى تعريفا املساق دف هذيه            

 حسونة، املعدني،والعصر الحجري  الحجرية،وموجي للعصور  االفتيطان،القديمة وأثرها على  لل شرية. وتتضمن درافة جغرافية وبيئة الطرق 

وموجي للحضارات األلادية والبابلية واألشورية واملنجيات الحضارية من  تابة وعمارة  الحضارية،والسومريون ومنجياسهم  العبيد، حلف،

 ة وأعداد أوراق بحثية.يشتمل الجانب العملي على شرائح ملون  وقوانين.وفنون 

 

 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603414 تصويرالرسم و الاساحة و امل. 37

والتصوير ال وتوغرافي وإظهار دور لل م هم في عملية  األثري بمبادئ املساحة األولية والرفم الطلبة  إلى تعريفا املساق دف هذيه 

وافتعما  أدوات الرفم  األثري مليدان. ع وة على تر يز العملية التدريسية على تدريب الطلبة على الرفم والتصوير في املوقع التنقيب األثري في ا

.الهندس خ الحديثة وتطبيق ذلك 
ً
ويهدف املساق إلى تدريب الطلبة على افت داا الكاميرا وتصوير القطع األثرية و ذلك رفم الجدران  ميدانيا

والتعريف بأنواع الكاميرات الكخ يتم االعتماد علتها وأحجاا العدفات لتسهيل مهمة الباحث عند عملية  املست رجة،قطع األثرية املعمارية وال

   العملي.التوثيق 

 

 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603415 علم املتاحف. 38

 ية املتاحف ودورها في الح اظ على تراث األمة وإبرازه بالشكل الذي يتنافب مع أهميته. بأهمالطلبة  إلى تعريفا املساق دف هذيه 

 طرق تصميم املتاحف وتنظيمها وطرق العرأل واإلضاحة فتها وأنواع املواد الكخ يتم عرضها واألفاليب املتبعة لحماية املعروضات من
ً
 موضحا

م التر يز على دور إدارة املتحف من حيث توفير األمن والحماية للقطع األثرية وضرورة عوامل التلف والتآلل نتيجة للظروف املحيطة بذلك، ث
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 زوار املتاحف األلاديميين و ذلك إجراح التجارب والتحاليل لصيانة وترميم القطع األثرية داخل املتحف وتوفير لل السبل ال زمة لراحة

 املتحف. ل عرأل مستمرة تتحدث عند معروضات القاصدين للمتحف بقصد السياحة واالط ع مع توفير وفائ

 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603417 آثار الجزيرة العربية. 39

 أهم ال ترات التاري ية واألثرية الكخ مرت الطلبة ب إلى تعريفا املساق دف هذيه 
ً
املوقع الجغرافي والجيولوجي للجييرة العربية موضحا

جه علتها، مع توضيح ألهم املمالك واملدن القديمة  مملكة دملون القديمة وع قتها مع حضارات ب د الرافدين ووادي النيل وب د الشاا واو 

 إلى حضارة األنباط وانعكاس ذلك على اآل
ً
 ثارالشبه واالخت ف بين تلك الحضارات والع قات التجارية والسيافية الكخ لان  توطد ذلك وصوال

 النبطية خارج الجييرة العربية.
 

 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603422 دراسة النصوص األثرية باللغة االنجليزية. 40

ت من علم اآلثار. وير ي على افت داا والتعرف على املصطلحاباللغة اإلنجليزية املتعلقة باملصطلحات  إلى تعريفا املساق دف هذيه 

املقدمة في ال صل ويتوقع من الط ب تطبيق املعرفة النظرية   خ   النصوص املكتوبة باللغة اإلنجليزية، وافت داا القاموس، وتحليل الكلمة.

ا من خ   تعيين النصوص اإلنجليزية في علم اآلثار والسياحة الكخ يمكن تقييمهالط ب باملصطلحات. و  إلثراحمن خ   تقديم األوراق النقاشية 

  .مسابقات

 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603431 الاسياحة املاستدامة. 41

 هلية واملجتمع املحليأل دور املنظمات الرفمية واو ، ومقوماسها م هوا االفتدامة وعناصرهابالطلبة  إلى تعريفا املساق دف هذيه 

االفتراتيجيات املست دمة ، وتسليط الضوحم على تنمية السياحة املستدامة االفتثمارات السياحية فياصحاب ومؤفسات املجتمع املدني و 

السياحي. ويشتمل الجانب العملي للمساق على زيارات ميدانية للمشاريع  شراك املجتمعات املحلية في ال شاطإدمج و  وتقييمها، وأهمية

 .يعةالسياحية التابعة للجمعية امللكية لحماية الطب

 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603433 التدريب العملي على التنقيب األثري . 42

الح ر الكخ ا تسبتها الطلبة للجانب العملي التطبيقي ممارفة وطرق التنقيب األثري، و  ببأفاليالطلبة  إلى تعريفا املساق دف هذيه 

الطبقية، و ن املساق إعداد ما قبل التنقيب، واملبادئ العامة للح ريات، والتقنيات األثرية العامة في الح ر، يتضم في مقدمة لعلم اآلثار.

املجاورة ويتوقع م هم  تابة تقارير  والتوثيق. وفيشارك الطلبة في إحدى الح ريات، تسجيل أخذ العيناتو الرفم، و التصوير، و تساب مهارات 

 سهم.مساهما باللغة اإلنجليزية عن

 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603434 الاسياحة واملجتمعا  املحلية في األردن. 43

وينصب التر يز على السياحة من منظور بم هوا السياحة وارتباطها باملجتمعات املحلية الطلبة  إلى تعريفا املساق دف هذيه 

وإدارة املوارد الطبيعية والثقافية. وتر ي الدورة على فهم واالجتماعية والثقافية في تحديد الجذب السياحي الت طيط للتنمية املجتمع املحلي 

الى معالجة  وباإلضافةالكخ تقع. يتوقع من الطلبة للتعرف على ت طيط العمليات والتقنيات ال زمة لتحسين املجتمع املحلي والسياحة االهتماا. 

 القطاع الخاص واملجتمعات املحلية والدولة. مسألة تعييي التعاون بين

 الاساعا  املعتمدة رام املاساق اسم املاساق 

 ساعا  معتمدة 3 1603434 منهج البحث األثري . 44

  األثريةمنهج البحث في الدرافات الطلبة ب إلى تعريفا املساق دف هذيه 
ً
ويعتبر البحث العلمخ األفاس لتطوير أي حقل معرفي نظريا

. تناقش هذه املادة نشأة علم اآلثار وتطوره من علم يعتمد على الوصف إلى علم يعتمد على التحليل والت سير واملقارنة ل هم املراحلوتطبيق
ً
 يا

يب التنقاملختل ة لتطور ال كر والثقافة ال شرية. تر ي املادة على بدايات االهتمامات العلمية في اآلثار في األردن وتتناو  املادة أيضا طرق 
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 اآلثار. والبحث األثري ونشر نتائج األنشطة األثرية امليدانية وإعداد األبحاث في علم 

 


