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اآلثارقسن   

 م1155 -هـ 5441

 جامعة الممك سعود وزارة التعميم العالي
 كمية السياحة واآلثار

التطوير والجودة كالةو   



 
 الممك سعودالمؤسسة التعميمية : جامعة 

 الكمية/ القسم : كمية السياحة واآلثار / قسم اآلثار
 

 أ ( تحديد المقرر والمعمومات العامة 
 أثر451اسم مقرر التدريب الميداني ورمزه: تدريب عممي في التنقيب األثري        ورمزه :  – 1
 

 ساعات أسبوعياً  8الساعات المعتمدة:  -2
 

 التي يتم تقديم الخبرة الميدانية ضمنو: البكالوريوس/ آثارالبرنامج أو البرامج  -3
 

  د. عبد اهلل عبد السالم الحداد اسم عضو ىيئة التدريس المسئول عن الخبرة الميدانية :   – 4
 

 

 المستوى الثامنالتي سيتم تقديم ىذا المقرر فيو: السنة المستوى أو  –5
 
 المتطمبات المسبقة ليذه المقرر)إن وجدت(: ال يوجد – 6
 
 دالمتطمبات المصاحبة ليذه المقرر)إن وجدت(: ال يوج – 7
 

مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي لممؤسسة التعميمية : موقع المابيات، محافظة    –8
 العال ، منطقة المدينة المنورة 

 
 ب( األىداف:

 
 
 
 
 
 
 
 

 :نواتج التعلم األساسيت للخبرة الميدانيت  -1
 التعرف عمى األساليب العممية والعممية الحديثة في التنقيب عن اآلثار - أ

 استخدام وتطبيق الوسائل العممية المنيجية في التنقيب في الميدان من تصوير ورسم وتوثيق  - ب
 .استخدام الحاسب في معالجة المعمومات وتحميميا - ث



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 تطوير أو تحسين الخبرة الميدانيت:خطط  -2

إيجاد مكان مناسب إلقامة أعضاء مجيز بكل ما يحتاجو الفريق من وسائل وأدوات تسيل ميمة تنفيذ  -أ
 . التدريب بشكل صحيح

تزويد المكان  بشبكة  من التجييزات الحديثة كأجيزة الحاسوب والقياس والمسح والرفع اليندسي،  -ب
 واإلنترنت..الخ

 تدريب واختيار الوقت المناسب ليا.زيادة مدة ال -ت
 دعم فريق العمل الميداني بأجيزة التنقيب الحديثة. -ث
 دعم فريق العمل بخبرات أجنبية. -ج
 توفير جياز حاسب آلي لكل عضو من أعضاء الفريق العممي -ح
 توفير أماكن كافية لتصنيف القطع األثرية -خ
إيجاد مكتبة عممية في محطة األبحاث األثرية بالعال توفر الكتب العممية في أساليب البحث العممي  -د

 والتنقيب األثري 
 توفير قاعات لممحاضرات النظرية في محطة األبحاث -ذ
توفير كافة وسائل الراحة والحياة اليومية لكافة أعضاء فريق التنقيب والذي يعتبر الطالب المتدرب  -ر

 م فيو، بل أساس العمل الميداني بشكل عامالعضو اليا

:نواتج التعلن في هجاالت التعلن -4
 التدرب عمى التنقيب األثري وتطبيقاتو المختمفة - أ

 التدرب عمى أسموب التوثيق والتسجيل األثري الصحيح. - ب
 التدرب عمى كيفية معالجة المعثورات األثرية - ت
 والمعثوراتالتدرب عمى تصوير الموقع  - ث
 التدرب عمى رسم الموقع والمعثورات - ج
 التدرب عمى ميارات التفسير العممي لممعثورات وتاريخيا - ح
 التدرب عمى كيفية تصنيف وتحميل ودراسة المعثورات - خ
 التدرب عمى كيفية استخدام الكمبيوتر في التسجيل وتحميل المعمومات - د
 التعرف عمى مناىج المسح األثري - ذ



 
 المعرفة:  - أ

 وصف المعرفة التي سيتم اكتسابيا في المقرر: -1
 أن يتعرف الطالب عمى الطبيعة الجغرافية لموقع التدريب - أ

 أن يتعرف الطالب عمى أىمية الموقع والمنطقة المحيطة بو تاريخيًا وأثريا - ب
 أن يمارس الطالب العمل الميداني في التنقيب عن اآلثار - ت
 ومناىجوأن يتعرف الطالب عمى وسائل التنقيب  - ث
 أن يستخدم الطالب بإتقان أدوات التنقيب - ج
 أن يستطيع الطالب معالجة اآلثار المكتشفة وصيانتيا والحفاظ عمييا - ح

 المطموب استخداميا لتطوير تمك المعرفة: –التدريس  –استراتيجيات التعميم  -2
 المحاضرات النظرية - أ

 المناقشات واالستفسارات  - ب
 التدريب العممي  - ت
 واإلرشادات أثناء التدريبالتوجييات  - ث

 طرق تقييم المعرفة المكتسبة:  -3
 المالحظة - أ

 المذكرات الموجزة عن كل متدرب - ب
 األسئمة الشفيية - ت
 المواقف العممية - ث
 التنقيب الميداني - ج
 التقارير - ح
 االمتحانات القصيرة - خ
 االختبارات النيائية - د

 
 اإلدراكية:  -الميارات المعرفية  - ب
 المطموب تطويرىا:اإلدراكية  –الميارات المعرفية  -1

 القدرة عمى تحميل المراحل الحضارية لموقع التدريب - أ
 القدرة عمى التفريق والتمييز بين األنماط المعمارية والفنية لكل مرحمة  - ب
 القدرة عمى تحديد مشاكل الموقع وكيفية حميا - ت



المكتشفة ووسائل استخراجيا والحفاظ  القدرة عمى التفريق بين مواد صناعة المعثورات - ث
 عمييا

 اإلدراكية: -استراتيجيات التعمم المستخدمة  في تطوير الميارات المعرفية  -2
 المحاضرات النظرية - أ

 المناقشة - ب
 السؤال المباشر - ت
 الممارسة العممية - ث
 األبحاث والتقارير - ج
 االختبارات الفصمية والنيائية - ح

 طرق تقييم الميارات المعرفية اإلدراكية المكتسبة:  -3
 التكميفات اليومية واألسبوعية - أ

 األسئمة الشفيية - ب
 االختبارات النظرية والعممية - ت

 
 ميارات العالقات مع اآلخرين والمسئولية:  - ج

وصف لميارات العالقات الشخصية مع اآلخرين والقدرة عمى تحمل المسئولية المطموب  -1
 تطويرىا:

 يتمكن الطالب من اكتشاف مياراتوأن  - أ
 أن يتمكن الطالب من التعمم ذاتياً  - ب
 أن يتكيف الطالب مع واقع عممو الميداني بعيدًا عن جو األسرة والمجتمع المديني - ت
 أن يستطيع الطالب العمل مع زمالئو بروح الفريق الواحد - ث
 أن يستطيع الطالب تحمل مسئولية عممو وأخطائو - ج
 عايش مع اآلخرين بنوع من المودة واالحترامأن يتمكن الطالب من الت - ح
 أن يبتعد الطالب عن الجدل العقيم خمق جو من الحوار البناء - خ

 

 استراتيجيات التعمم المستخدمة  في تطوير ىذه الميارات والقدرات: -2
المحاضرات النظرية عن ميارات الحوارات والتعاون والمحبة وحسن الخمق المطموب  - أ

 وكفريق واحد ثانيًا.منا كمسممين أواًل 
 التوجييات واإلرشادات - ب
 تقسيم الفريق إلى مجموعات متجانسة - ت



 التكميفات واألبحاث الجماعية - ث
 تبادل الخبرات بين األفراد والمجموعات - ج
 خمق جو من التعاون بين أفراد كل مجموعة وبين المجموعات نفسيا - ح

 

 عمى تحمل المسئولية:  طرق تقييم اكتساب الطمبة لميارات العالقات الشخصية وقدرتيم -3
 المالحظة - أ

 التقويم الذاتي - ب
 تقويم الزميل - ت
 تقويم المشرف - ث

 
 ميارات االتصال وتقنية المعمومات والميارات الحسابية العددية:   -د   

 وصف الميارات العددية وميارات االتصال المطموب تطويرىا: -1
ذوي العالقة أن يستطيع الطالب في نياية المقرر االتصال السمس والنافع مع  - أ

 بالتخصص.
أن يكون قادرًا عمى االستفادة من شبكة المعمومات في التسجيل والوصف والتحميل  - ب

 والمقارنة
 اكتساب ميارات االتصال الشفيي والمكتوب - ت

 

 استراتيجيات التعمم المستخدمة  في تطوير ىذه الميارات: -2
 المحاضرات النظرية - أ

 التدريب العممي - ب
 التعمم الذاتي - ت
 والتمارينالواجبات  - ث

 

طرق تقييم اكتساب الطمبة لميارات االتصال وتقنية المعمومات والميارات الحسابية  -3
 العددية: 

 األسئمة الشفيية - أ
 التكميفات والواجبات والتمارين الفردية والجماعية - ب
 االختبارات الفصمية والنيائية  - ت

 
 الميارات الحركية:  -ىـ 



 في ىذا المجال:وصف الميارات الحركية المطموب تطويرىا  -1
 ميارة إزالة األتربة واألحجار ونقميا - أ

 ميارة التنقيب السميم - ب
 ميارة استخراج المعثورات - ت
 ميارة الحفاظ عمى  الظواىر المعمارية والمعثورات ووسائل معالجتيا - ث
 ميارة نقل المعثورات  - ج
 ميارة تسجيل الموقع والظواىر والمعثورات - ح
 والمعثوراتميارة تصوير الموقع والظواىر  - خ

 

 استراتيجيات التعمم المستخدمة  في تطوير الميارات الحركية: -2
 المحاضرات - أ

 التدريب العممي - ب
 التوجيو واإلرشاد - ت
 المساعدة في الطرق الصحيحة لتنفيذ الميارة - ث

 

 طرق تقييم الميارات الحركية:  -3
 المالحظة - أ

 التقارير - ب
 النقد الذاتي - ت
 تقويم الزميل - ث
 تقويم المشرف - ج

 
 التدريب الميداني: وصف أنشطة –ج 

 في أي مستوى من البرنامج يعطى التدريب الميداني: -1
 المستوى الثامن -

 

 التنظيم لموقت: -2
 يتم تنظيم الوقت عمى النحو التالي:

 *  الشير األول: محاضرات نظرية في القسم بواقع محاضرتين أسبوعياً    
 يوم(: التدريب الميداني في الموقع عمى ثالث فترات يومية: 56*  الشيران التاليان )   

 الواحدة ظيرًا التنقيب في الموقع –صباحا  6  -       



 مساًء غداء واستراحة 4 -1  -       
 مساًء التدريب عمى التصنيف والتنظيف 6 -4  -       
 مساًء راحة وعشاء 8 – 6 -       
 لياًل تسجيل الظواىر والمعثورات ووصفيا عمى أجيزة الكمبيوتر 11 -8 -        

 بعد العودة من الموقع: يقوم الطالب بكتابة تقرير فردي أو كل مجموعة   –* الشير الرابع 
 مع بعضيا عن كل ما تم في الموقع ومربع حفر كل مجموعة              

 

 أنشطة الطمبة: -3
 الستراتيجة يومية خاصة بموقع عممو وكيفيتوإعداد كل طالب  - أ

 التنقيب في الموقع - ب
 التصوير لمموقع والمعثورات - ت
 الرسم لممربع والمعثورات - ث
 التنظيف  لممربع والمعثورات - ج
 الترميم لمظواىر والمعثورات - ح
 الحفاظ عمى الموقع والمعثورات - خ
 التصنيف لممعثورات - د
 تسجيل الظواىر والمعثورات - ذ
 كتابة مالحظات عمى المربعات والحيزات والظواىر - ر

 

 



 واجبات وتقارير الطمبة:  -4
 الوقت الذي يقدم فيو عنوان ووصف النشاط

 صباحا 6 إعداد إستراتيجية العمل اليومي 1
 ظيرا 1-صباحًا  6 التنقيب الميداني 2
 ظيرا 1-صباحًا  6 التصوير 3
 ظيرا 1-صباحًا  6  التسجيل في البطاقات واالستمارات 4
 عصراً  6 التنظيف والرسم 5
 ليال 11 -8 التسجيل عمى الحاسوب 6
 مساء الجمعة المراجعة لكل ما سبق 7
يقوم الطالب بتدوين مالحظات يومية عمى عممو تفيده  كتابة مالحظات 8

  في كتابة التقرير النيائي
 

 متابعة الطمبة: -5
 التواصل مع الطالب ىاتفيًا وعبر اإليميل -      
 تخصيص ساعات مكتبية لمقاء الطمبة ومتابعة أعماليم -     
 بذل المشورة والنصح  -     
 متابعة إعداد التقرير النيائي -     
 الرجوع إلى المقررات -     

 

 

 مسؤوليات المشرف في موقع التدريب: -6
 اختيار مكان حفر مربعات التدريب في موقع  -
 تحديد عدد المربعات المراد التنقيب فييا ومساحة كل منيا -
 توزيع الطالب والعمال عمى موقع التدريب -
 تحديد ميام كل من الطالب والعمال -
 تدريب الطالب عمى التخطيط والمسح األثري  -
 وطرقو واألدوات المستخدمة تدريب الطالب عمى كيفية التنقيب وأساليبو  -
 اإلشراف عمى عممية التنقيب والتصوير والرسم والتسجيل -
رشادىم -  الرد عمى استفسارات الطالب وتوجيييم وا 
 مراجعة السجالت اليومية وتصحيحيا وتوجيو الطالب إلى استكمال نواقصيا -



 تشوين القطع األثرية وترحيميا إلى مخازن الكمية. -
 ر والمعثورات التي تحتاج إلى معالجات فورية وخاصةتحديد الظواى -
 متابعة الطالب في الموقع ومحل اإلقامة وحل ما يعترضيم من مشكالت -
 متابعة األدوات وما يحتاجو التدريب من معدات وأجيزة والمطالبة بتوفير ما نقص منيا -
 كتابة التقرير اإلداري -
 كتابة التقرير العممي النيائي -

 

 مسؤوليات المشرف من ىيئة التدريس في الجامعة: -7
 تقديم المشورة والنصح -
 المشاركة في اختيار موقع مربعات التدريب -
 القيام بزيارات متفرقة لمموقع -
 متابعة العمل من خالل التواصل الياتفي -
 تذليل الصعوبات التي تحتاج إلى حل من مركز اإلشراف في القسم والكمية -

 

 اإلشراف والدعم عمى الطالب:ترتيبات  -8
المتابعة المستمرة من مساعد المشرف الميداني في الموقع وتوجيو الطالب والعمال ومراقبة  -

 عمميم
المتابعة المستمرة من المشرف الميداني في الموقع وتوجيو المساعد إلى عمل ما يمزم وتوجيو  -

رشاد الطالب والعمال ومراقبة عمميم.  وا 
 المشرف والمساعد بالرد عمى أي استفسارات من قبل الطالبقيام كل من  -

 

 ما المرافق والدعم المطموب في مكان التدريب الميداني: -9
 التجييزات: - أ

 توفير مكان دائم لإلقامة وتجييزه بما يمزم لضمان راحة الفريق العامل في الميدان يحتوي عمى:  -
 غرف مؤثثة لسكن العاممين -        
 قاعات لممحاضرات -        
 معامل لممعالجة والصيانة والرسم -        
 مخازن لحفظ المعثورات -        

 مصادر الحاسب: - ب
 * األجيزة:       

 جياز حاسوب مكتبي لكل طالب )معمل مجيز باألعداد الكافية من الكمبيوترات( -             



مساعد المشرف، المسجل،  ،جياز حاسوب لكل من: المشرف -             
 المصنف.المصور،

 جياز حاسوب وجياز اسكانر لمرسام. -             
 شبكة إنترنت. -*     

 مواد دعم التعمم: - ت
 توفير كل ما يمزم من مواد التدريب والرسم والتصوير والتسجيل والحفظ -     
 اإلقامة إلى موقع التدريبسيارات كافية لتنقالت المشرفين والطالب والعمال من مكان  -     
 رافعة لتصوير الموقع من أعمى. -     
 زيادة عدد القالبات الخاصة بنقل األتربة من الموقع -     
 أجيزة المساحة والقياس بمختمف أنواعيا. -     

 أخرى - ث
حبذا لو وفرت مالبس خاصة لعمل الفريق في الميدان والمكونة من بذالت مخاطة عمى  -      

 عة واحدة ) مثل بدالت العاممين في الصيانة(شكل قط
حبذا لو توفرت برادات مياه خاصة في الموقع مع مولد كيرباء خاص بيا نظرًا لعمل  -      

 درجة مئوية. 51الفريق في الموقع تحت حر الشمس التي قد تتجاوز درجة حرارتيا 
 المحدد. موظف خاص بإيصال الغذاء والماء إلى الموقع في الوقت -       
 عمال لكل مربع تنقيب. 6ال بد من زيادة عدد العمال بواقع  -       

 
 

 التخطيط واإلعداد: –د 
 اإلجراءات المتبعة لتحديد مجال الخبرة الميدانية: -1

 مشاركة المشرف في أعمال تدريبية مماثمة سابقاً  - أ
 

 اإلعداد لممشرفين عمى التدريب: -2
 محاضرات عن التدريب ومسؤولياتو. - أ

 تحديد ميام كل عضو في الفريق ومسؤولياتو بدءًا بالمشرف الميداني وانتياًء بالعمال. - ب
لممشاكل التي تواجو الفريق وأعضائو  –من خالل الخبرة المكتسبة  –التوجييات الالزمة  - ت

 وكيفية حميا
 

 اإلعداد لمطمبة: -3



 محاضرات نظرية - أ
 مذكرات إرشادية - ب
 نماذج من التقارير لممواسم السابقة - ت
 مذكرات عن وسائل التنقيب ومستمزماتو - ث
 التدريب األولي لمطالب في قاعات التدريس. - ج
زيارة الطالب لمستودعات التخزين في الجامعة لمعرفة أنواع المعثورات وكيفية تسجيميا  - ح

 وتخزينيا وتشوينيا.
 

 إدارة المخاطر: -4
 تنبيو الطالب إلى المخاطر التي قد يتعرضون ليا ومنيا: - أ

 مخاطر طبيعية: حشرات ثعابين، غبار وأتربة، حرارة شديدة، عواصف رممية. -       
مخاطر نفسية: البعد عن األىل، قمة النوم، كثرة العمل اليدوي والعضمي، اإلرىاق،  -       

 الوساوس والتييؤات.
 مخاطر الموقع: السقوط في المربعات وتساقط األتربة واألحجار -      

مات العالج ومواجية مثل تمك المشاكل ونقل المصابين بأسرع وقت ممكن إلى توفير مستمز  - ب
 المستشفى لمعالج. 

 
 ىـ تقييم الطمبة:

 محكات التقييم لجودة أداء الطمب في مجال التدريب: -1
 العمل الجاد والحسن طوال فترة التدريب - أ

 التواجد المستمر وقمة األعذار - ب
 الميدانيالمراقبة والمالحظة أثناء العمل  - ث
 جودة التقرير النيائي - ث

 

 إجراءات تقييم األداء: -2
 توزيع الدرجات عمى المقرر عمى النحو التالي: - أ

درجة لمتقرير  15درجة لمعمل الميداني ،  45درجة لمعمل الميداني والتقرير بواقع ) 61 -    
 النيائي

 درجة امتحان نيائي 41 -    
 

 تقييمات مشاريع وميام الطالب: -3



 مالحظات يومية عن ميام كل طالب ودرجة األداءكتابة  - أ
 مراجعة التقرير النيائي الذي يعده الطالب - ب

 

 مسؤولية المشرف الميداني عن التقييم: -4
 تقييم وتقويم كل طالب أثناء العمل الميداني - أ

 مسؤولية المشرف من ىيئة التدريس عن التقييم: - ب
 تقييم وتقويم كل طالب أثناء العمل الميداني - أ

 التقارير النيائية التي يكتبيا الطالبتقييم  - ب
 كيفية حل التضارب في التقييمات: - ت

ن وجدت فتحل بالحوار والتشاور واختيار الحل المناسب  - أ  ال توجد ىناك تضاربات وا 
 
 تقييم التدريب الميداني: -و

 ترتيبات التقييم من كل من: -1
 الطمبة: - أ

 العملعقد لقاءات مباشرة معيم في بداية وأثناء ونياية  -
 تعبئة استبانة -
 كتابة تقارير يومية ونيائية -
 إبداء المالحظات  -
 إيضاح اإليجابيات والسمبيات -

 المشرف الميداني: –ب   
 كتابة تقرير أولي عن الميمة. -         
 كتابة تقرير عممي عن موسم التدريب وأىم المكتشفات. -         

 المشرف من الجامعة: -ج 
 كتابة تقرير إداري عن الميمة -          
 متابعة نتائج الطالب -          
 تقييم الطالب لممشرف -          

 أخرى: -د 
 لمصمحة السياحة واآلثار –مندوب  –تقرير المراقب الخارجي  -         
 تقرير فريق الترميم والصيانة والعالج المنتدب من قسم موارد التراث -         

 تقرير المشرف اإلداري عن الميمة وتكمفتيا وأىم الصعوبات ووسائل حميا -         



 

 الترتيبات لمراجعة التقويمات والتخطيط لمتحسين: -2
 مراجعة التقارير في المواسم السابقة لتالفي أوجو النقص - أ

معرفة السمبيات واإليجابيات لممواسم السابقة من خالل تقارير المواسم، وسؤال األعضاء   - ب
 المشاركين فييا.

 لممشاركين  –استبانة  –يمكن عمل استقصاء   - ت
 

 


