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 جامعة الممك سعود وزارة التعميم العالي
 كمية السياحة واآلثار

التطوير والجودة كالةو   



 
 الممؾ سعود المؤسسة التعميمية: جامعة

 الكمية/ القسـ: كمية السياحة واآلثار/ قسـ اآلثار
 

 أ ( تحديد المقرر والمعمومات العامة 
 ؛ رمزه: أثر  425؛ رقمو: اإلنساف والبيئة في ما قبؿ التاريخاسـ المقرر:  – 1
 
 الساعات المعتمدة: وحدتاف/ ساعتاف في األسبوع غير متتاليتيف  – 2
 
 البرامج التي يتـ تقديـ المقرر ضمنيا: بكالوريوسالبرنامج أو  – 3

 )إذا كاف المقرر يقدـ في أكثر مف برنامج ... يجب توضيح اتصالو بتمؾ البرامج(:  ال يوجد
 
 اسـ عضو ىيئة التدريس المسئوؿ عف تدريس  المقرر: د. عبدالرزاؽ المعمري – 4
 
 المستوى أو السنة التي سيتـ تقديـ ىذه المقرر فيو:  – 5
 
 المتطمبات المسبقة ليذه المقرر)إف وجدت(: ال يوجد – 6
 
 المتطمبات المصاحبة ليذه المقرر)إف وجدت(: ال يوجد – 7
 
 مكاف تدريس المقرر إف لـ يكف في المقر الرئيسي لممؤسسة التعميمية: في نفس الكمية  – 8

  
 ب ( األىداؼ: 

وصؼ موجز لنتائج التعمـ األساسية لمطمبة المسجميف في ىذا المقرر: ييدؼ المقرر إلى توضيح  –1
عالقة اإلنساف بمحيطو البيئي بدءًا بنياية الحقبة الجيولوجية الثالثية وحتى عصر اليولوسيف مف الحقبة 

 والمستقبؿ.الجيولوجية الرباعية، مع االستفادة منيا في الحاضر، 
 : وىناؾ نتائج عامة تكتسب مف خالؿ المقرر

 معرفة حقائؽ ومفاىيـ مختمفة  ●



 المعمومات وتذكرىا فيـ ●
 تطبيؽ المعرفة في الحياة ●
 تحمؿ مسؤولية التعمـ الذاتي ●
 متابعة النمو الشخصي ●
 التفكير المنطقي ●
  لمناقشة والحوار، أو مف خالؿ  الكتابة.    تحسيف طرؽ االتصاؿ بالغير سواء كاف ذلؾ شفويًا مف خالؿ ا ●
 
 صؼ باختصار أية خطط يتـ تنفيذىا في الوقت الراىف مف أجؿ تطوير وتحسيف المقرر   – 2
 متابعة األبحاث الجديدة في المقرر مف خالؿ: استخداـ المكتبة والشبكة العنكبوتية ●

  التزود بطرؽ التدريس الجديدة وتنمية الميارات ●        
 ربط المعرفة في المقرر بمتطمبات الواقع ●        
 إيصاؿ المعمومات لمطالب باستخداـ وسائؿ إيضاح متنوعة ●        
 تشجيع الطالب عمى الدراسة الذاتية ●        
 المراجعة المستمرة لممقرر وتحديثو وفقا لتغيرات البحوث الجديدة في التخصص      ●        

 
 )مالحظة: يرفؽ الوصؼ العاـ لممقرر الموجود في النشرة أو الدليؿ بالقسـ(: ج ( وصؼ المقرر:

يتناوؿ ىذا المقرر التغيرات البيئية الرئيسة، ودورىا في حياة إنساف ما قبؿ التاريخ، واستجابة اإلنساف ليذه 
بداًء بنياية الحقبة التغيرات، وأثره فييا، استنادًا إلى المعطيات األثرية، والدراسات البيئية ذات الصمة، 

 الجيولوجية الثالثية، وحتى عصر اليولوسيف مف الحقبة الجيولوجية الرباعية.
 
 المواضيع المطموب بحثيا وشموليا: موضحًا مقدار الزمف الفعمي كؿ موضوع في األسبوع – 1

   توزيع مواضيع المقرر بالساعة في األسبوع خالؿ الفصؿ الدراسي 
 ساعات االتصاؿ المقرر مواضيع عدد األسابيع
 التعريؼ بالمقرر، المراجع، خطة الدراسة األسبوع األوؿ

 مقدِّمة عف عالقة اإلنساف بالبيئة
 ساعة
 ساعة

 ساعتاف مكونات البيئة، ونظرياتيا المختمفة األسبوع الثاني
األسبوع الثالث  
 والرابع والخامس

وتشكؿ أخدود البحر التغيرات البيئية في الحقبة الجيولوجية الثالثية، 
 وأثرىا عمى عالـ النبات والحيواف، وظيور اإلنساف

 ساعات 6

 العالقة بيف اإلنساف والبيئة في عصر البميستوسيف: بيئة عصر مف األسبوع 



السادس حتى 
 األسبوع التاسع

البميستوسيف، األدوار الجميدية والدافئة في األعراض الشمالية والوسطى 
رىا عمى المناطؽ الجنوبية، األثر البيئي عمى مف الكرة األرضية، وأث

 االستيطاف البشري، وأثر اإلنساف عمى البيئة.

 ساعات8

العاشر  افاألسبوع
 الحادي عشرو 

التحوؿ البيئي في نياية عصر البميستوسيف وبداية اليولوسيف  
 واستجابة اإلنساف مع ىذا التحوؿ 

 ساعات 4

 ساعتاف بيئة العصر الحجري الحديث وتحوؿ اإلنساف إلى إنتاج القوت  األسبوع الثاني عشر 
األسبوع الثالث 

 عشر والرابع عشر
العالقة بيف اإلنساف والبيئة في عصر المعادف ونشؤ الحضارات 

 المبكرة 
 ساعات 4
 

 ساعة   28أسبوعًا                                                       عدد ساعات االتصاؿ      14 
أسبوع واحد مف مجموع أسابيع الفصؿ الدراسي البالغة خمسة عشرة أسبوعا لـ ًيدرج في الجدوؿ، فيو إجازة 

 نصؼ الفصؿ.
 مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصاؿ في الفصؿ الدراسي(:  –

 )وضع العدد الكمي لمساعات المراد إعطاؤىا داخؿ كؿ مف الترتيبات التنظيمية إلعطاء المقرر التالية(
 المحاضرة

 ساعة  28 
 الدروس الخاصة

---  
 العممي / الميداني / التدريب 

                  
 أخرى

-------- 
(ساعة إلى جانب أنشطة مرتبطة بزمف المحاضرات كاألسئمة واألبحاث وتنظيـ 28عدد ساعات المقرر )

 حمقات نقاش )سيمينارات(، واالختبارات، باإلضافة إلى الساعات المكتبية المدونة عمى جدوؿ أستاذ المقرر.  
 
 األسبوع:ساعات دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعمـ متوقعة مف الطمبة  في  – 3

) المطموب ىنا وضع الزمف المتوقع أف يقضيو الطالب في دراستيـ لممقرر، وحؿ واجباتيـ وأداء أعماؿ 
 المقرر، ويوضع عمى شكؿ معدؿ الزمف األسبوعي عبر الفصؿ الدراسي(:

 عدد مماثؿ لساعات االتصاؿ.                               
 
 مجاالت التعمـ تطوير نتائج التعمـ في نطاقات أو – 4
 المػػػػػػػػػػػعػػرفػػػة –أ 

 وصؼ المعرفة التي سيتـ اكتسابيا في المقرر: (1)
معرفة الدور الحضاري لمجزيرة العربية خالؿ العصور الحجرية، والمرتكز الذي قامت عميو  الممالؾ  -

 العربية القديمة، ومراحؿ دراسات ىذه العصور في الجزيرة، أيضًا.
 



 التعميـ )التدريس( المطموب استخداميا لتطوير تمؾ المعرفة: ( استراتيجيات2)
 يسير ىذا االتجاه عمى محوريف: محور خاص بأستاذ المقرر، وىو: 

 تقديـ المقرر في محاضرات عالية الجودة مقرونة باألمثمة اإليضاحية -
 دفع الطالب لممناقشات والحوار -
 مصادر المكتبة والشبكة العنكبوتية استخداـ مراجع المقرر في المحاضرات إلى جانب -
 التوجيو في السيمينارات، أو كتابة األبحاث -
 إشراؾ الطالب في أعماؿ الجماعية. -

 واالتجاه الثاني مف قبؿ الطالب، ويتمثؿ بػ: 
 إطالَّع الطالب عمى المحاضرة مف المرجع قبؿ سماعيا -
 متابعة المحاضرة في القاعة وتمخيصيا - 
إلى المحاضرة في المنزؿ وتقسيميا إلى عناصر بما يتوافؽ مع أسموبو الخاص  عودة الطالب -

 الستذكارىا
 الرجوع إلى موقع األستاذ اإللكتروني، والمواقع األخرى في المقرر -
 استخداـ مصادر ومراجع المقرر -
 االستشارات والنقاش مع أستاذ المقرر في الفصؿ وفي أوقات الساعات المكتبية -
 الواجبات المنزلية. تنفيذ - 
 (طرؽ تقييـ المعرفة المكتسبة: 3)

 مف خالؿ األسئمة الشفوية التي يوجييا أستاذ المقرر في بداية كؿ محاضرة عف المحاضرة السابقة. -
ثالثة اختبارات تحريرية في كؿ فصؿ: واحد في نصؼ الفصؿ، واآلخر قبيؿ نيايتو، أو أف يستبدؿ احد  -

 ببحث أو )ببحث وسيمنار(، واالختبار الثالث في نياية الفصؿ .االختباريف بسيمينار أو 
 متابعة تنفيذ الواجبات: ألبحاث، والسيمنارات -
 
 لميارات المعرفية )اإلدراكية( -ب

 الميارات المعرفية المطموب تطويرىا: - 1
 القدرة عمى فيـ المعطيات وتحميميا -
 قدرة البحث عف حموؿ لممشكالت -
 عمى التفكير المنطقي والربط بيف الظواىر األثرية واألحداث التاريخيةتشجيع الطالب  -
 استقاللية التفكير والقدرة عمى تكويف شخصية مستقمة في حقؿ المعرفة -
 



 استراتيجيات التعمـ المستخدمة في تطوير الميارات المعرفية: -2
 المحاضرات  -
 تكميؼ الطالب بأبحاث، أو سيمينارات -
 لممناقشة، وقيادة ىذه الجمسات في تنظيميادفع الطالب  -
 دفع الطالب إلى البحث عف حموؿ لبعض المشاكؿ العممية ذات الصمة بمواضيع المقرر  -
 استخداـ مصادر المكتبة ومواقع الشبكة العنكبوتية. -
 التشجيع المعنوي والثناء عند تنفيذ الواجبات والمشاركة بيدؼ شحذ اليمـ   -
 
 ميارات المعرفية المكتسبة:طرؽ تقييـ ال –3
 متابعة تنفيذ الواجبات المنزلية: األبحاث، أو السيمينارات -
 االختبارات التحريرية -
 األسئمة الشفوية، والمفاضمة. - 
 

 ج ميارات العالقات البينية )الشخصية(  والمسئولية
وضع قائمة بأىداؼ المقرر لتحسيف ميارات العالقة مع اآلخريف، والقدرة عمى التعمـ الذاتي، – 1

 والمسئولية الشخصية واالجتماعية: 
 تحمؿ المسئولية الموكمة -
 القدرة عمى التعمـ الذاتي والجماعي  - 
 القدرة عمى المناقشة في نطاؽ الجماعة -
 العمؿ بروح الجماعة مف خالؿ الواجبات مشتركة.  -
 
استراتيجيات التعميـ المستخدمة في تطوير ىذه الميارات والقدرات البينية: )توضيح تطوير ميارات  -2

 العالقة البينية(:
 حث الطالب عمى تبادؿ المعمومات مف خالؿ: 

 نقؿ المحاضرات بينيـ في حالة الغياب -
 ادر المعموماتالتبادؿ بالكتب ومص -
 إجراء أبحاث مشتركة -
 تداوؿ المعرفة مف خالؿ تحضير األبحاث، أو حمقات المناقشة -
 المذاكرة الجماعية خالؿ فترات تجييز االمتحانات  -



 تنفيذ الواجبات المشتركة بشكؿ جماعي  -
 صمة الطالب بأستاذ المقرر لممشورة واالستفسار -
 عمى الجوانب التعميمية والمرافؽ األخرى ذات الصمةصمة الطالب بالقسـ والقائميف  -
 وضع مياـ لتحمؿ المسئولية والعمؿ بروح الجماعة. -
 طرؽ تقييـ اكتساب الطمبة لميارات العالقات الشخصية وقدرتيـ عمى تحمؿ المسئولية: – 3
 اإلشراؼ والمراقبة عمى أداء الواجبات    -
مؿ الجماعي وعالقة الطالب بأستاذ المقرر وعالقات الطالب تدويف المالحظات أثناء المحاضرات والع -

 مع بعضيـ وباآلخريف في القسـ والكمية 
 التقويـ الذاتي مف قبؿ الطالب لنفسو -
 تقويـ  الزميؿ -
 
 ميارات االتصاؿ ، وتقنية المعمومات، والميارات الحسابية )العددية( -د

 طموب تطويرىا: وصؼ ميارات االتصاؿ والميارات العددية الم – 1
تباع آداب الحديث  -  تنمية ميارات االتصاؿ باآلخريف وا 
 تطوير ميارات المغة والكتابة وطرؽ اإليجاز سواء في الكتابة أو الحديث -
 قدرة االستفادة والتعامؿ مع الشبكة العنكبوتية واستخداـ مصادر المكتبة -
 وضيح  استخداـ الخرائط واألشكاؿ اإليضاحية في الوصؼ والت -

نما يتـ ذلؾ بشكؿ ثانوي في  أما بالنسبة لمميارات العددية فال توجد إستراتيجية مستقمة في المقرر، وا 
تطوير تمؾ الميارات مف خالؿ بعض العمميات اإلحصائية البسيطة المستخدمة سواء في بعض 

 المحاضرات أو خالؿ كتابة األبحاث. 
 

 إستراتيجية التعميـ المستخدمة في تطوير ىذه الميارات:  (2)
 التكميؼ بأعماؿ جماعية كحمقات النقاش واألبحاث -
 استخداـ األشكاؿ اإليضاحية والخرائط في المحاضرات -
 دفع الطالب لكتابة المحاضرات وتمخيصيا لتطوير ميارة المغة والكتابة واإليجاز -
بكة العنكبوتية ومصادر المعمومات مف خالؿ كتابة األبحاث أو    تشجيع الطالب عمى استخداـ الش -

 المشاركة في حمقات النقاش
 

 طرؽ تقييـ اكتساب الطمبة لميارات االتصاؿ وتقنية المعمومات: (3)



 االختبارات الشفوية والتحريرية - 
 كتابة األبحاث وحضور حمقات النقاش - 

 ىػ ( الميارات الحركية  )إف كانت مطموبة( 
 ال يوجد  – 1
 
 تحديد الجدوؿ الزمني لمياـ التقويـ التي يتـ تقييـ الطمبة وفقيا خالؿ الفصؿ الدراسي: - 5
 

 جدوؿ زمني لتقويـ معرفة الطالب خالؿ الفصؿ الدراسي وتوزيع الدرجات
 : توزيع الدرجات2جدوؿ رقـ

 الموعد الدرجة االختبارات واالمتحانات النيائية
 في األسبوع الثالث عشر   درجة22 اختبار 

أو )اختبار  ثاف، بحيث ُيعطى لالختبار األوؿ  سيمينار + بحث
 درجة(.32درجة، ولالختبار الثاني 32

 عمى مدى الفصؿ الدراسي درجة42

 في نياية الفصؿ الدراسي درجة 42 االمتحاف النيائي
 درجة122المجموع الكمي                

 
 د( الدعـ المقدـ لمطمبة

اإلجراءات أو الترتيبات المعموؿ بيا لضماف تواجد أعضاء ىيئة التدريس مف أجؿ تقديـ المشورة واإلرشاد 
الذي يتواجد فيو أعضاء  -الساعات المكتبية –األكاديمي لمطالب المحتاج لذلؾ ) مع تحديد مقدار الوقت 

 ىيئة التدريس في األسبوع(:
 ة، التي ُيعمف عنيا في الجدوؿ الدراسي، لالستشارات والمناقشة.التزاـ أستاذ المقرر بالساعات المكتبي -
 دفع الطالب عمى التواصؿ مع أستاذ المقرر في مكتبة وموقعو عمى اإلنترنت وعبر البريد اإللكتروني. -
 
 مصادر التعمـ -ىػ 

 سنة النشر اسـ الناشر اسـ المؤلؼ اسـ الكتاب
 ـ2227 المعرفة. ترجمة مصطفى فيميعالـ  برايف فاَجاف الصيؼ الطويؿ-1
اف والبيئة عبر   سناإل -2

 العصور
 ـ1997 ترجمة السيد محمد عثماف عالـ المعرفة. إباف  ج. سيمونز



 
 المواد االلكترونية و مواقع االنترنت ... الخ: -4

archaeology.com/-www.environmental  
.www.arkamani.org\ 

World Atlas of Archaeology on the web 
Provides links to Archaeological Websites around the World 

sc.com/ar/encyc/anthro/indexWWW.Sm.  
 
مواد تعمـ أخرى مثؿ البرامج التي تعتمد عمى الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المينية  – 5

 أو األنظمة: ال توجد في الوقت الراىف.
 

 و ( المرافؽ المطموبة 
في الفصوؿ والمختبرات حدد متطمبات المقرر بما في ذلؾ حجـ الفصوؿ والمختبرات )أي عدد المقاعد 

 ومدى توافر أجيزة الكمبيوتر  .. الخ(. 
 
 المرافؽ التعميمية )حجرات المحاضرات والمختبرات .. الخ(:  –  1

 طالباً  22قاعة ذكية تحوي عمى وسائؿ عرض موصمة بشبكة اإلنترنت، وتتسع لػ  -     
 في القاعة(. جميعيا صارت متوفرةأجيزة الكمبيوتر: )  – 2
 
 تقييـ المقرر وعمميات التحسيف: -ز

 إستراتيجية الحصوؿ عمى تغذية راجعة عف جودة التعميـ: -1
 استبياف تقويـ الطالب لممقرر -          
 المناقشات مع الطالب -          
  

 االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييـ  عممية التعميـ إما عف طريؽ األستاذ، أو عف طريؽ القسـ: – 2
 مف عضو ىيئة التدريس:  -
 التحقؽ مف بموغ الطالب ألىداؼ المقرر عف طريؽ مالحظات أستاذ المقرر في أجوبة الطمبة●
 مستوى تفاعؿ الطالب مع المحاضرات ونسبة  الحضور●
 مف القسـ:  -

http://www.environmental-archaeology.com/
http://www.environmental-archaeology.com/
http://www.arkamani.org/
http://www.smsc.com/ar/encyc/anthro/index
http://www.smsc.com/ar/encyc/anthro/index


 مف خالؿ درجات الطالب، ومستوي النجاح، واستبيانات الطالب●
 مف خالؿ استبياف الطمبة●
 
 تحسيف التعميـ: عمميات  – 3
 التنويع في طرؽ التدريس  -
 استخداـ التقنيات الحديثة في التدريس  -
 التأكيد عمي التطبيقات والتكميفات الفردية   -
 متابعة أستاذ المقرر لألبحاث العممية الحديثة المتعمقة بالمقرر -
 القدرات والمياراتحضور ورش العمؿ المرتبطة بطرؽ التدريس، والدورات التدريبية لتنمية  -
 مراجعة المقرر المستمرة وتطويره. -
 
عمميات التحقؽ مف مستويات إنجاز الطمبة  )صؼ الطرؽ المستخدمة لمقارنة مستويات التحصيؿ  – 4

لدى الطالب بغيرىـ في الجامعات األخرى، مثال: فحص التصحيح أو الدرجات مف قبؿ عضو ىيئة 
، وقياـ أستاذ المقرر بتبادؿ تصحيح عينة مف الواجبات أو تدريس مستقؿ لعينة مف أعماؿ الطمبة

 االختبارات بصفة دورية مع عضو ىيئة تدريس آخر لنفس المقرر  في مؤسسة تعميمية أخرى(.
 ال يتـ العمؿ بيذه الطريقة بعد.

  
 صؼ  الترتيبات والخطط المعدة لممراجعة الدورية لفاعمية المقرر والتخطيط لمتحسيف:  – 5

 ر المؤتمرات وورش العمؿ العمميةحضو  -
 متابعة مستجدات البحث العممي في الدوريات العممية -
 إدراج المكتشفات العممية الحديثة في منيج المقرر -
 االستفادة مف آراء أساتذة آخريف لدييـ نفس االىتماـ بالموضوع -
 النظر في نسب الناجحيف وتقديراتيـ -
 اعمية المقرر االسترشاد بآراء الطالب حوؿ ف -

 
 


