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 1. اسم المادة تارَخ انشزق انمذَم 

 2. رقم المادة 0120022

 (ح،ػمهُحانساػاخ انمؼتمذج )وظزَ 1
.3 

 (ح، ػمهُحانساػاخ انفؼهُح )وظزَ 1
 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب -

 5. اسم البرنامج تكانىرَىس

 6. رقم البرنامج 20

 7. اسم الجامعة انجامؼح االردوُح

 8. الكمية اِداب

 9. القسم انتارَخ

 10. مستوى المادة تكانىرَىس

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 0222/0202

 12. الدرجة العممية لمبرنامج تكانىرَىس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال َىجذ

 14. لغة التدريس انؼزتُح

تاريخ / اسيةمخطط المادة الدر تاريخ استحداث  
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 مىّسك انمادج .24

 .: رلم انمكتة، انساػاخ انمكتثُح، رلم انهاتف، انثزَذ اإلنكتزووٍما َهٍ انزجاء إدراج
 

 مدرسو المادة .71

 .: رلم انمكتة، انساػاخ انمكتثُح، رلم انهاتف، انثزَذ اإلنكتزووٍما َهٍ انزجاء إدراج
 (02224) رلم انهاتف

 ( 0 – 2انساػاخ انمكتثُح ) احذ  ، ثالثاء ، خمُس  
 

 وصف المادة .71

 .مذكىر فٍ انخطح انذراسُح انمؼتمذج هى كما
لنهرين ، باإلضافة ة بالد ما بين اتبحث المادة في دراسة الحضارات التي ظهرت في الشرق األدنى القديم منذ األلف الرابع قبل الميالد  ، وبخاصة الحضارة المصرية ، وحضار 

 الى دراسة الحضارات التي ظهرت في بالد الشام وسيتم التركيز عمى الجوانب الحضارية .
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 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.

 :األهذاف -أ

 يتعرف عمى أماكن نشوء الحضارات القديمة في الشرق األدنى . .1

 لمية آنذاك ، ويحدد أهم منجزاتها .يحمل عالقة حضارات بالد الرافدين مع الحضارات العا .2

 يقدر أثر الحضارات في بالد الرافدين في تقدم الحضارة االنسانية . .3

 يربط بين نهر النيل وحضارة مصر القديمة . .4

 يفسر اهتمام المصريين القدماء في بناء األهرامات ونحت التماثيل والمسالت وتحنيط الموتى. .5

 القدماء . يستنتج أثر الدين في حياة المصريين  .6

 يقارن بين حضارة بالد الرافدين ووادي النيل من حيث أوجه الشبه واالختالف . .7
 أن: ػهً ا  َكىن لادر أنانمادج  إوهاءوتاجاخ انتؼهّم: َتىلغ مه انطانة ػىذ  -ب

 يتعرف عمى أماكن نشوء الحضارات القديمة في الشرق األدنى . .1

 ت العالمية آنذاك ، ويحدد أهم منجزاتها .يحمل عالقة حضارات بالد الرافدين مع الحضارا .2

 يقدر أثر الحضارات في بالد الرافدين في تقدم الحضارة االنسانية . .3

 يربط بين نهر النيل وحضارة مصر القديمة . .4

 يفسر اهتمام المصريين القدماء في بناء األهرامات ونحت التماثيل والمسالت وتحنيط الموتى. .5

 صريين القدماء . يستنتج أثر الدين في حياة الم .6

 يقارن بين حضارة بالد الرافدين ووادي النيل من حيث أوجه الشبه واالختالف . .7

 
 

 
 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
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 أسانُة انمزاجغ

 انتمُُم
وتاجاخ 

انتؼهّم 
 انمتحممح

 انمحتىي األسثىع انمذّرس

د. فىسٌ    

 انطىاهُح
 مذَمجغزافُح انشزق ان - األول 

 ػصىر ما لثم انتارَخ  -
نمحح ػه جغزافُح مصز،  - انثاوٍ    

 ومصادر تارَخها
ػصىر ما لثم انتارَخ ،  -

 وػصز ما لثم االسزاخ.
ػصز انتأسُس / انتىحُذ  - انثانث    

 (0-2)االسزاخ 
ػصز انذونح انمذَمح  -

 (4-1)االسزاخ 
 فتزج انضؼف األونً  - انزاتغ    

 (22-7) االسزاخ  -
ػهذ انذونح انىسطً  - انخامس    

 (20-22)االسزاخ 
انهكسىس وػهذ انضمحالل  -

-20انثاوٍ )االسزاخ 
27) 

ػهذ انذونح انحذَثح  - انسادس    

 (02-21)االسزاخ 

ػهذ االضمحالل )االسزاخ  - انساتغ    

02-03 ) 
ػهذ انفىضً االخُز  -

وانسُطزج انفارسُح 

 (12-07)االسزاخ 

ػهذ انىهضح )االسزاخ  - انثامه    
04) 

ػصز انفىضً االخُز  -

 وانسُطزج انفارسُح

نمحح ػه جغزافُح تالد ما  - انتاسغ    

تُه انىهزَه ، ومصادر 
 تارَخها

ػصز ما لثم انتارَخ فٍ  -

 تالد انزافذَه 

 انسمزَىن - انؼاشز    

 االكادَىن - انحادٌ ػشز    
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وتاجاخ انتؼهّم  انتمُُم أسانُة انمزاجغ

 انمحتىي األسثىع انمذّرس حممحانمت

د. فىسٌ    

 انطىاهُح 
 انثاتهُىن انثاوٍ ػشز

 االشىرَىن انثانث ػشز    

انكذاوُىن )انذونح  انزاتغ ػشز    

 انثاتهُح انحذَثح (
 األمىرَىن انخامس ػشز    

 انكىؼاوُىن انسادس ػشز    

 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 انتانُح: انىشاطاخ واالستزاتُجُاخ انتذرَسُحوتاجاخ انتؼهم انمستهذفح مه خالل  تطىَز َتم

 المحاضرة  -
 المحاورة  -

 

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 انتمُُم وانمتطهثاخ انتانُح: أسانُةخالل مه  انمستهذفح وتاجاخ انتؼهم تحمكإثثاخ  َتم

 % طوال الفصل .22ة  / تقرير وواجبات وحوارات ومشاركة واعمال صفي .1

 % 32امتحان منتصف الفصل  .2

 % 52االمتحان النهائي  .3

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و
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 )المرافق، المعدات، األجهزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .02

 

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ
 ب في العصور القديمة .لطفي عبد الوهاب ،العر 

 نجيب ميخائيل، مصر والشرق األدنى القديم . -
 احمد فخري ، دراسات في تاريخ الشرق القديم. -
 جرجي زيدان ، العرب قبل االسالم . -
 طه باقر ، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة. -
 قيميب حتي ، موجز تاريخ الشرق األدنى . -
 . التعميمية ا من الموادالكتب الموصى بها، وغيره  -ب
 

 
 . التعميمية الورقية واإللكترونية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 
 

 

 معمومات إضافية 26.
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