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 م                                                         2017/2018قسم اآلثار والسياحة                                                    

 رئيس القسم: د. مسلم رشد الرواحنة                                                                                إن أفضل طريقة للتنبؤ باملستقبل هي أن تكون جزًءا منه

 ت املعتمدةالساعا رقم املساق اسم املساق 

 ساعات معتمدة 3 1603700 حلقة بحث في اآلثار القديمة. 1

تزويد الطلبة بمعلومات مفصلة عن اآلثار القديمة من خالل التقسيمات الرئيسية للعصور إلى تعريف الطلبة ا املساق دف هذيه                    

ة. توزيع االستيطان البشري في منطقة الشرق االدنى القديم. الساميون القديمة: العصور الحجرية والعصور البرونزية والعصور الحديدي

واستيطانهم ملنطقة الشرق االدنى القديم. تطور العمارة بمختلف انواعها واشكالها خالل فترة العصور القديمة. دراسات مقارنة للتطور 

  الحضاري بين مناطق الشرق االدنى القديم.

 
 

 ساعات املعتمدةال رقم املساق اسم املساق 

 ساعات معتمدة 3 1603701 حلقة بحث في اآلثار الكالسيكية. 2

التعرف على فنون النحت، من خالل  ،الحضارة اليونانية والرومانيةبعليا ال تدارساالزيادة معرفه طلبه إلى ا املساق دف هذيه                    

 في منطقه الشرق االوسط،والرومانية ودراسة املدن اليونانية الحضاري الكالسيكي، ، واملسكوكات، وغيره من النتاج والعمارة، والتصوير

اوراق عمل كل اسبوع ومناقشه هذه االوراق وزياره بعض املدن التي ترتبط تقديم وتشتمل على  .الروماناليونان  بالدمثيالتها في  ومقارنتها مع

 بالحضارة اليونانية والرومانية في االردن.

 

 الساعات املعتمدة رقم املساق ساق اسم امل

 ساعات معتمدة 3 1603702 النبطيةحلقة بحث في اآلثار . 3

األنباط وموطنهم األصلي، ومصادر دراسة  أصلوتتضمن دراسة  ومنجزاتها.بالحضارة النبطية الطلبة إلى تعريف ا املساق دف هذيه                    

ومنجزاتهم في العمارة والنحت، والصناعات املختلفة والنقوش والكتابة، والطقوس الدينية، وعادات  حضاراتهم وتاريخ األنباط السياس ي،

 والزراعة وأنظمة الري، ودراسة املواقع النبطية، البتراء والحجر، ومدن النقب ومدن حوران.  والتجارة، الدفن،

   

 الساعات املعتمدة رقم املساق اسم املساق 

 ساعات معتمدة 3 1603703 ثار والننون اسإسالميةحلقة بحث في اآل. 4

العمارة اإلسالمية والتطورات التي طرأت عليها وذلك منذ بداية العصر اإلسالمي وحتى و فنون بال إلى تعريف الطلبةا املساق دف هذيه                    

مصادر اشتقاقها وعناصر التطبيقية من حفر على الخشب نهاية العصر العثماني، كما يتناول هذا املساق خصائص الفنون اإلسالمية و 

والحجر وعناصرها الزخرفية من فسيفساء ورسوم زيتية وزخارف على الخزف واملسكوكات، كما يتناول املساق فنون وأشكال الخط العربي 

 وتطوراته عبر العصور اإلسالمية املختلفة.

 

 الساعات املعتمدة رقم املساق اسم املساق 

 ساعات معتمدة 3  1603704 ارة املصادر التراثية والبيئةإد. 5

والتاي اثبتات كفهتهاا  وضح هذا املسااق دراساة تفصايلية عان مواقاع التاراا الثقاافي والبيالاي فاي االردن إلى تعريف الطلبةا املساق دف هذيه                   

الل تطااوير مواقااع تراثيااة وتيثيااة تمثاال عنصاار ملااذع سااياحي عاااملي وعربااي ومحلااي والتااوازن فااي النمااو االقتصااادي األردنااي وماان خااات ياارادفااي تعزيااز اإل 

 القاارب التراثيااة والنابااات واألحااراج واملتالهااات الطبيعيااة ولاارورة العماال علااى الزيااارات امل
ي
يدانيااة ودراسااة تطااوير وتهيثااة مثاال تلااك املواقااع وخصوصااا

 وا
ي
لحفاااال علاااى القااارب التراثياااة كماااوروا حضااااري باااابي يجساااد تااااريخ االردن عبااار الحقاااب واملاااراء الدراساااات الالزماااة لتلاااك املواقاااع وتساااويقها ساااياحا

 التاريخية املختلفة. 

 

 



 الساعات املعتمدة رقم املساق اسم املساق 

 ساعات معتمدة 3 1603706 الخزف عبر العصور . 6

لة عن تصنيع وتشكيل الفخار. أهمية اآلنية الفخارية في حياة بمعلومات مفصلة وشامالطلبة  تزويدإلى ا املساق دف هذيه                        

عبر اإلنسان، تطور صناعة الفخار عبر العصور القديمة من حيث املادة والزخارف واإلشكال. الفخار والتهريخ النسبي. تنوع اإلشكال الفخارية 

 زية والحديدية والكالسيكية.فترة العصر الحجري الحديث املتهخر والعصر الحجري النحاس ي، والعصور البرون
 

 

 الساعات املعتمدة رقم املساق اسم املساق 

 ساعات معتمدة 3 1603708 التخطيط السياحي والتنمية . 7

نظور وينصب التركيل على السياحة من مبمفهوم التخطيط السياحي وارتباطه الوثيق بالتنمية،  إلى تعريف الطلبةا املساق دف هذيه                    

لسياحي التخطيط للتنمية املجتمع املحلي وإدارة املوارد الطبيعية والثقافية. وتركز الدورة على فهم واالملتماعية والثقافية في تحديد الجذع ا

الى معالجة  ةوتاإللافالتي تقع. يتوقع من الطلبة للتعرف على تخطيط العمليات والتقنيات الالزمة لتحسين املجتمع املحلي والسياحة االهتمام. 

 مسهلة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص واملجتمعات املحلية والدولة.
 

 الساعات املعتمدة رقم املساق اسم املساق 

 ساعات معتمدة 3 1603709 أنماط االستيطان في بالد الشام في عصور قبل التاريخ. 8

بمعلومات شاملة عان العصاور الجيولوملياة ودورهاا فاي تشاكيل طبوغرافياة منطقاة باالد الشاام.  الطلبة تزويدإلى ا املساق دف هذيه                          

 عناصر البيثة الطبيعية ودورها في توزيع االستيطان البشري. سكن اإلنسان في الكهوف الطبيعية واملالجئ الصخرية. مخيماات ومحطاات الصايد.

دملين الحباااوع واساااتثناس الحيواناااات وإنتااااج الناااذاء. اساااتنالل املاااوارد الطبيعياااة، التطاااور إنشااااء القااارب واملساااتوطنات الزراعياااة فاااي باااالد الشاااام. تااا

 االملتماعي خالل فترة العصور الحجرية.

  

 الساعات املعتمدة رقم املساق اسم املساق 

 ساعات معتمدة 3 1603710 املدينة الدولة في العصور البرونزية. 9

املرحلااااة االنتقاليااااة بااااين عصااااور مااااا قباااال التاااااريخ والعصااااور التاريخيااااة، معلومااااات مفصاااالة عاااان ب الطلبااااة تزوياااادإلااااى ا املساااااق دف هااااذيهاااا 

املاادن ماان حيااث تخطاايط  –مجتمعااات دول  الشااام، وخصااائصبااالد  نيون والعموريااون فاايالكنعااا . املاادن –العواماال التااي ساااهمت فااي نشااوء دول و 

السياسااية واالقتصااادية واالملتماعيااة، الفنااون، تصاانيع وتشااكيل معاادن البرونااز، ، التحصااينات الدفاعيااة، املباااني العامااة والدينيااة. الاانظم ناملااد

الوحدة السياسية واإلدارياة غياع  النيل،املدن في بالد الشام واملناطق املجاورة في بالد الرافدين ووادي  –االتصال الحضاري بين مجتمعات دول 

 املدن. –مجتمع الدول  وانهيار
 

 الساعات املعتمدة رقم املساق اسم املساق 

 ساعات معتمدة 3 1603709 آثار بالد الرافدين. 10

بيدياااةإلاااى تعرياااف الطلباااة ا املسااااق دف هاااذيهااا   وتتضااامن  والكلدانياااة، والبابلياااة،والساااومرية، واألكادياااة،  ،بحضاااارات باااالد الرافااادين: الع 

وعااادات  والدياناة، والفنااون، والزقاورات، والدفاعيااة، والدينياة املدنيااةوالعماارة  املاادن،تخطايط  ماان:دراساة العناصاار الحضاارية لهااذه الحضاارات 

وخصااااائص مجتمعااااات بااااالد الرافاااادين وعالقاتهااااا بالشااااعوع والاااادول  والتشااااريعات،والقااااوانين  املساااامارية ، )الكتابااااةواملصااااادر التاريخيااااة  الاااادفن،

 املجاورة. 
 

 الساعات املعتمدة رقم املساق اسم املساق 

 ساعات معتمدة 3 1603712 آثار وادي النيل. 11

بمعلوماااات شااااامله عاااان الحضاااارة الفرعونيااااة فاااي وادي النياااال ، وذلاااك ماااان خاااالل دراسااااة مفصاااالة  الطلبااااة تزويااادإلااااى ا املسااااق دف هااااذيهااا 

األولاااى ،  لألسااارات الفرعونياااة الحاكماااة لااامن الحقاااب الزمنياااة التالياااة :  فتااارة األسااارات املبكااارة ، اململكاااة القديماااة وتنااااة االهراماااات ، فتااارة االنتقاااال

ملكااة الحديثااة وعصاار اإلمبراطوريااة والساايطرة الخارمليااة، الفتاارة االنتقاليااة الثالثااة والفتاارة املتااهخرة ، اململكااة الوسااطى ، فتاارة االنتقااال الثانيااة ، امل

تخطاايط ، املنجاازات الحضااارية الهامااة ل حضااارة الفرعونيااة : العمااارة املدنيااة والدينيااة ، والفنااون ، والكتابااة الهيروغليفيااة ، وعااادات الاادفن وفاان ال

 لنيل مع الشعوع والدول املجاورة. والطب ، وعالقات منطقة وادي ا



 الساعات املعتمدة رقم املساق اسم املساق 

 ساعات معتمدة 3     1603713 آثار الجزيرة العربية. 12

ارة يناقش هذا املساق اإلطار العام ألثار الجزيرة العرتية وعالقة ذلك مع املناطق املجاورة كحضارة بالد الرافدين وتالد الشام وحضا         

 وادي النيل مع التركيل على النقوش والكتابات واملسكوكات التي تم العثور عليها في الجزيرة العرتية ودورها في توليح تلك العالقات. 

ولايح ت ألافة إلى تتبع تاريخ الحفريات األثرية في الجزيرة العرتية واملستوب املتقدم الذي وصلت الياه تلاك الحفرياات ومناقشاة تلاك املوالايع ماع

سااهام اعضاااء هيثااات التاادري  فااي ادور أقسااام اآلثااار ودوائاار اآلثااار املختلفااة فااي الخلااير والجزياارة العرتيااة والعالقااات املتبادلااة التااي انعكساات علااى 

تعاااون املسااتمر الجامعااات األردنيااة وكااذلك مااوةفي دائاارة اآلثااار العامااة فااي العماال فااي مواقااع اآلثااار املختلفااة فااي الجزياارة العرتيااة ممااا  عكاا  حالااة ال

 .
ي
 حاليا

 

 الساعات املعتمدة رقم املساق اسم املساق 

 ساعات معتمدة 3 1603714 تطور العمارة والننون الكالسيكية. 13

تطورهااا  وكيفيااة ،ةثاام الرومانياا الهلنساتيةإلااى دراساة املاادن الكالساايكية منااذ الفتاارة البدائياة إلااى الكالساايكية إلااى ا املساااق دف هااذيها                           

الكالسااايكية وتهثرهاااا وتهثيرهاااا بحضاااارات وماااا اشاااتملت علياااه كااال فتاااره مااان مظااااهر معمارياااة وفنياااة وتطاااور مااادارس الفااان  الفتااارات، هاااذهخاااالل علاااى 

 .الشرق األدنى القديم

  

 الساعات املعتمدة رقم املساق اسم املساق 

 ساعات معتمدة 3 1603215 حلقة بحث في املسكوكات. 14

دراسة أولية ألسلوع التبادل التجاري قبيل استخدام النقود في القرن السادس و املسكوكات بعلم  إلى تعريف الطلبةا املساق دف هذيه           

 ة قبل امليالد، ثم  ستعرض أهم الفترات التاريخية لتطور عملية النقد زمن اليونان والرومان واألنباط والنقد البيلنطي والنقود الساساني
ي
وصوال

نعكاس إلى النقد العربي اإلسالمي الذي تم استخدامه في فترة الرسول والخلفاء الراشدين وأنواع تلك النقود وما رافق ذلك من قرار التعريب وا

 إلى النقود الحديثة وحسبما تسمح بذل
ي
 ثم التطرق للنقد العباس ي واأليوبي واململوكي وصوال

ي
 ك الفترة الزمنية.ذلك إلى إن تم تعريب النقد نهائيا

  عزز املساق بشرائح وزيارات ميدانية ملتاحف املسكوكات في األردن.

 

 

 الساعات املعتمدة رقم املساق اسم املساق 

 ساعات معتمدة 3 1603716 فنون وزخارف إسالمية. 15

لي وفنون اإلسالم بعامة، كالحفر على يتناول هذا املساق التعريف بالفنون اإلسالمية التطبيقية والفنون الجميلة والفن التشكي 

املعادن، والزملاج، واألخشاع، والخزف، واملنسوملات، وفن الحفر على الحجر والرخام خالل العصرين األموي والعباس ي وكذلك العصرين 

عرتية في بالد الشام والعراق األيوبي واململوكي مع استعراض لألساليب الزخرفية على التحف املذكورة بشكل عام وحيثما تتوافر في املتاحف ال

 ومصر،  عزز املساق بعرض شرائح وساليدات وزيارات ميدانية تطبيقية.

 
 

 الساعات املعتمدة رقم املساق اسم املساق 

 ساعات معتمدة 3 1603717 مراكز التمدن اسإسالمي. 16

تهثيرها في الحضارات األخرب كما يتناول تخطيط نماذج من هذه املدن مثل دراسة تطور العمارة اإلسالمية و إلى ا املساق دف هذيه                     

 البصرة، والكوفة، الفسطاط، وواسط، وأيله، وبنداد، وسامراء، والقيروان وغيرها من مدن العالم اإلسالمي في املشرق واملنرع وتتم دراسة

هذه املدن وعوامل إنشائها وخصائصها ومعاييرها، كذلك يتم دراسة بعض هذه املدن من خالل التركيل على دراسة املوقع الجنرافي وطبوغرافية 

 املظاهر والنواحي االملتماعية واالقتصادية والسياحية والدينية التي حدثت على هذه املدن.

 

 

 



 الساعات املعتمدة رقم املساق اسم املساق 

 ساعات معتمدة 3 1603718 مساحة ورسم وتصوير. 17

إلى التعريف بمبادئ املساحة األولية والرسم األثري والتصوير الفوتوغرافي وإةهار دور كل منهم في عملية التنقيب تهدف هذه املادة  

عالوة على تركيل العملية التدريسية على تدريب الطلبة على الرسم والتصوير في املوقع األثري واستعمال أدوات الرسم  األثري في امليدان. 

.  الهندس ي الحديثة وتطبيق
ي
ويهدف املساق إلى تدريب الطلبة على استخدام الكاميرا وتصوير القطع األثرية وكذلك رسم الجدران   ذلك ميدانيا

ملية املعمارية والقطع األثرية املستخرملة، والتعريف بهنواع الكاميرات التي يتم االعتماد عليها وأحجام العدسات لتسهيل مهمة الباحث عند ع

 التوثيق العملي.  

 

 الساعات املعتمدة رقم املساق اسم املساق 

 ساعات معتمدة 3 1603719 الداللة السياحية. 18

بمهنة الداللة السياحية، تصنيف االدالء السياحيين ووةائف الدليل السياحي،  الطلبةإلى تعريف ا املساق دف هذيه                                       

رات اإلرشاد السياحي الناجحة، ووسائل اإلرشاد السياحي وأدواته، اعداد البرنامر السياحي، الثقافات العاملية، وتدريب الدليل السياحي ومها

عن تلك مهارات التعامل أثناء حدوا األزمات.  شتمل املساق على زيارات ميدانية ألهم املواقع السياحية في األردن وكتابة تقارير باإلنجليلية 

 املواقع
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 هلية واملجتمع املحليأل دور املنظمات الرسمية واو ، ومقوماتها مفهوم االستدامة وعناصرهابالطلبة  إلى تعريفا املساق دف هذيه 

االستراتيجيات املستخدمة ، وتسليط الضوَء على سياحة املستدامةتنمية ال اصحاع االستثمارات السياحية فيومؤسسات املجتمع املدني و 

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

 .السياحية التابعة ل جمعية امللكية لحماية الطبيعة

 اعات املعتمدةالس رقم املساق اسم املساق 
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  األثريةمنهج البحث في الدراسات الطلبة ب إلى تعريفا املساق دف هذيه             
ي
ويعتبر البحث العلمي األساس لتطوير أي حقل معرفي نظريا

. تناقش هذه املادة نشهة علم اآلثار وتطوره من علم  عت
ي
مد على الوصف إلى علم  عتمد على التحليل والتفسير واملقارنة لفهم املراحل وتطبيقيا

التنقيب املختلفة لتطور الفكر والثقافة البشرية. تركز املادة على بدايات االهتمامات العلمية في اآلثار في األردن وتتناول املادة أيضا طرق 

 إعداد األبحاا في علم اآلثار. والبحث األثري ونشر نتائر األنشطة األثرية امليدانية و 
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ي اكتسابتها فااي الحفار التااالطلبااة ل جاناب العملاي التطبيقااي ممارساة وطاارق التنقياب األثااري، و  بالطلباة بهساالي إلاى تعرياافا املساااق دف هاذيها           

وكتسااع الطبقياة، و يتضمن املساق إعداد ما قبل التنقيب، واملباادئ العاماة ل حفرياات، والتقنياات األثرياة العاماة فاي الحفار،  مقدمة لعلم اآلثار.

بااة تقااارير باللنااة املجاااورة ويتوقااع ماانهم كتا والتوثيااق. وسيشااارك الطلبااة فااي إحاادب الحفرياااتأخااذ العينااات، ت ااجيل و الرساام، و التصااوير، مهااارات 

                 تهم.ااإلنجليلية عن مساهم

 

 


