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الساعات المكتبية

البريد اإللكتروني

حثم ()12:00-10:00

mhmadababnih@hotmail.com

نر ()12- :11

وصف المادة :
تتناال ه هاالم دة االيخ تاالارة دة االاخ جاال يااته جاانإلب

ا

ت

ا

اردز دةطاارز دة

لاراات دةت ا دإلاار ة ا

دة ضالاد دةد ر اات دةقاال دت ة ساار دعمااتج د االاخ ديو دةردرا رل دة االاخ دة سااررت دةد ر اات

ج رراات ها

يسلئص ن لط ن لذج دل حضلاخ ) تتبع دةتطوا دةتلارخ ةإلل .
أهداف المادة :
دجت لز هلم دة ليخ رتوقع جل دةطلةب ن رت كل جل :


دةت رف ى تلارة دة لاخ

سط ل دير تردرق يادم دة لاخ يته رترد تلارخ ات جخت ةات

دلة دب – دةتةل ل – دةطردز )


دةت اارف ااى حضاالاخ ااتي دةردر ا رل دة ضاالاخ دة سااررت يااته ج طاال تلارخ اات جخت ةاات ا
دة سوا دة جررت ةغلرت دإلوا دة سر دعمتج



دةت اارف ااى دة ودجاال دةتاا

ثاار

تطب ده ر دةتس

ااى دإلااوا دة ضاالاد

دة دي

جناال

لألثلث .

تطااوا دة االاخ دلة ودجاال دةب اات –

دعجت ل ت – دةطب ت ) .


ت ررااا دةطلةااب ااحثر دعحتكاالص د دعتسااله دةتةل اال ا ل دةادلراال
دةطردز دة

لاو

دة ضاالاد

ااى طب اات دة االاخ



نلء دةخ ة ت دة رر ت ة طلةاب حاوه دةطارز دةتسا
جردحااال تلارخ ااات ق ر ااات ،نااالء يخسااا ت تسااا

الاخ دة ضالاد دأليار

ت

دةتا ت اوي ألي دا

ت جادةااات تقاااتو ب دةتجااالا دةتسااا

ت ةألجااا

دة ضلاد دةقل دت دة خت ةت ي ن ن تندطع ل دةتودصل جع تجلا دة لضر دةغن ت.
مكونات المادة:


دة ودي دة قلن خ دن ج



ية ل دة ادمت ح ث رنطبق).



ية ل دةودجبل دة ادم ت ح ث رنطبق).

ديرطت ر رو ،ديرطت صوت ت... ،دةة)

طريقة التدريس:


محاضرات نظرية ،مجموعات نقاش حول االفكار التصميمة للمشاريع تحت إشراف استاذ المادة،
ومناظرات...وغيرها.

مخرجات المادة :





رإل دةطلةب ة ةإلوم دة لاخ طرزهل تحث رهل ى دةتس دة دي .
دة إللاد دة ت دة كتقبت جل دة لامت ر دة دل دةندلي ت دةد اخ ى دةتةك ر دةت ل).
جإللاد دعتسله دةتودصل دعدلير ت جع دعيخلص دة سليا ).
ت يلصت لةتخسص دة إلنت ذد دة تقت.
جإللاد

التقييم :

 دة ودا دةندلش حوه دة ودض ع دة الاخ ر دة لضرخ .


دةب وث دة



دجت لن نإللئ

ت

توزيع العالمات
العالمة
20
20
40
20
100

أدوات التقييم
االمتحان األول
االمتحان الثاني
االمتحان النهائي
المشاريع المنفذة والواجبات الدراسية
المجموع
الوقت المتوقع لدراسة المادة :
ج ه جل ر تلج إة ه دةطلةب جل دة ادمت د

دي ة ليخ رقل و

) مل ت ةكل ج لضرخ جل ر ت

) يق دت

سياسة الدوام :
ع رق ح ة طلةب لةتغ ب دار جل  )%15جل جج وع دةقل ل
 )%15جل جج وع دةقل ل دة دراخ ة ليخ ي ن لا جرض

دة دراخ ة ليخ ,إذد غل دةطلةب دار جل
دةك ت ،ر رم جل دةتد م
قإلرو ردب ه

ةتجت لن دةنإللئ ت تبر نت جته ر ت ك دة ليخ صةرد) ،جل إذد دلن دةغ ل قب دة رض
دةك ت دةت تطرح دة ليخ ،ر تبر جنق بل جل ت ك دة ليخ تطبق ه حكلم دعنق ل .

ة لا قإلرو ردب ه

توزيع مواضيع المادة على أسابيع الفصل الدراسي
األسبوع
()1
() 2
() 3
()4
() 5
( )6
( )7
()8

المواضيع األساسية والمساندة التي ستغطى الواجبات الدراسية
والتقارير وأوقات تسليمها
دةت رف لة ليخ يرح دةخطت دة د جت
ت ررا جسط ل ةإلل تقت لة ليخ
دة ادم ت.
قبل
لاخ
دة
تلارة
العمارة
بدايات
حودا ندلش ،تدررر
دةتلارة ,دةطردز ,دةت د ب ,دةرؤرت جختسر
دةكون ت ,دةتةل ل دة ضلاو)
عمارة وادي الرافدين البدايات وفجر
السالالت.
عمارة وادي الرافدين ،موجر ل ل
حودا ندلش ،تدررر
دةد ر ت دةج ر خ
جختسر
عمارة وادي الرافدين ،دةةترخ دعيوارت،
دةةترخ دةج ر خ
االمتحان االول
الحضارة الفرعونية ،دةب درل دة ةت
دةد ر ت
الحضارة الفرعونية ،دة ةت دةومطى
دة تحيرخ

()9
()10
()11
()12
()13

الحضارة االغريقية ،دةب درل
الحضارة االغريقية ،دةإل نقت ت
االمتحان الثاني
الحضارة الرومانية ،دعجبردطوارت
الحضارة الرومانية ،دة تحيرخ

()14
()15

الحضارة البيزنطية
الحضارة العربية قبل االسالم

حودا ندلش ،تدررر
جختسر

دةةترخ دةنإللئ ت

سيقوم الطالب بطريقة الرسم الحر بتدوين
االفكار التصميمة للمعالم المشروحة في اقل
تقدير  3معالم

( )16
المراجع العلمية للمادة

االمتحان النهائي

تلارة دةةل دة لاخ /ي .ة ا إلنق 1988
تلارة رل دة لاخ دة ردق ت ر جخت ا دة سوا ,يررا روما
تاريخ الحضارات القديمة.د .شمس الدين فارس.د .سلمان خطاط 1980
جودقع دةكتر ن ت جنإلل جودقع ذد دةس غت دة ومو ت

حودا ندلش ،تدررر
جختسر

