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 كمية السياحة واآلثار

التطوير والجودة كالةو   



 
 المؤسسة التعميمية: جامعة الممؾ سعود

 
 الكمية/ القسـ : كمية السياحة واآلثار/ قسـ اآلثار

 
 أ ( تحديد المقرر والمعمومات العامة 

 أثر     223والمجتمع  اآلثاراسـ المقرر و رقمو:  – 1
 
 الساعات المعتمدة: ساعتاف   – 2
 
 آثار -البرنامج أو البرامج التي يتـ تقديـ المقرر ضمنيا بكالوريوس  – 3

 اء عمومية مختارة في برامج عدة يجب ذكرىا فضال عف ذكر البرامج( : ال يوجد)إذا كاف ىناؾ أشي
 
 اسـ عضو ىيئة التدريس المسئوؿ عف تدريس  المقرر:أ. د. يوسؼ مختار األميف – 4
 
 المستوى أو السنة التي سيتـ تقديـ ىذه المقرر فيو: المستوى الرابع  – 5
 
 دت( : ال يوجدالمتطمبات المسبقة ليذه المقرر)إف وج – 6
 
 المتطمبات المصاحبة ليذه المقرر)إف وجدت( : ال يوجد  – 7
 
 مكاف تدريس المقرر إف لـ يكف في المقر الرئيسي لممؤسسة التعميمية: ال يوجد  – 8
 
 

 ب ( األىداؼ  
 وصؼ موجز لنتائج التعمـ األساسية لمطمبة المسجميف في ىذا المقرر: – 1

 .الوعي بضرورة بث المعرفة بالتاريخ الحضاري واشراؾ الجيود في ما يقدـ بو اآلثاري 
 .أىمية اآلثار في تشكيؿ اليوية الثقافية 



 .إدراؾ دور اآلثار في التربية الوطنية 
 .عرض اآلثار ألغراض سياحية 
 .المحافظة عمى اآلثار 
 .تقدير التجربة اإلنسانية و احتراـ التنوع الثقافي 

 
ؼ باختصار أية خطط  يتـ تنفيذىا في الوقت الراىف مف أجؿ تطوير وتحسيف المقرر  )مثال: ص – 2

االستخداـ المتزايد لممواد والمراجع التي تعتمد عمى تكنولوجيا المعمومات أو شبكة االنترنت، والتغييرات في 
 محتوى المقرر بناء عمى نتائج البحوث العممية الجديدة في المجاؿ(:

 معينات التدريس الحديثة.إدخاؿ  - 
 استخداـ مواعيف المعمومات الحديثة. - 
 - حث الطالب عمى استخداـ أكثر مف مصدر. - 
  اعداد مواد حديثة بالمغة العربية.- 

 
  )مالحظة: وصؼ عاـ لمنموذج الذي سيستخدـ لمنشرة أو الدليؿ الذي سيرفؽ(ج( وصؼ المقرر 

اآلثار والمعرفة الناتجة عف البحث فييا وبيف كافة فئات المجتمع كما صؼ ويحمؿ العالقة الجدلية بيف ي  
 يوضح الفوائد الثقافية واالجتماعية واالقتصادية لآلثار. وتحفيز أفراد المجتمع لحماية اآلثار.

 
 المواضيع المطموب بحثيا وشموليا – 1

 ساعات االتصاؿ عدد األسابيع الموضوع 
 4 2 مقدمة لآلثار والمجتمع، نشأة التخصص 

 4 2 االطر النظرية والمنيجية ليذا الفرع مف الدراسات األثرية.
 2 1 اآلثار واليويات الثقافية 
 4 2 اآلثار والسياحة الثقافية 

 2 1 دور المجتمع في حماية اآلثار
 4 2 االبعاد التعميمية لآلثار

 2 1 اآلثارييف التفاعمية بيف الجميور و 
 4 2 قنوات عرض التراث األثري وموضوعاتو
 2 1 تقدير التجارب االنسانية والتنوع الثقافي

 



 مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصاؿ في الفصؿ الدراسي(:  – 2
العممي / الميداني / التدريب التعاوني أو االمتياز  الدروس الخاصة  المحاضرة

 لطمبة التخصصات الصحية
 أخرى

 ---- ------------------ ------ ساعة  28
 
دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعمـ متوقعة مف الطمبة  في األسبوع ) المطموب ىنا المعدؿ المتوقع  – 3

 لمفصؿ الدراسي  وليس المتطمبات المحددة في كؿ أسبوع(:
 عدد مماثؿ لساعات االتصاؿ.

 
 مجاالت التعمـتطوير نتائج التعمـ في نطاقات أو  – 4

 لكؿ مجاؿ مف مجاالت التعمـ الموضحة فيما يمي يجب توضيح :    
 ممخص موجز  لممعرفة أو الميارات  التي صمـ المقرر مف أجؿ تطويرىا.   -      

 وصؼ الستراتيجيات التعمـ المطموب استخداميا لتطوير تمؾ المعرفة أو الميارات.  - 
 خدمة في المقرر لتقييـ نتائج التعمـ في المجاؿ المعني. طرؽ تقييـ الطالب المست -       

 
 المػػػػػػػػػػػعػػرفػػػة  –أ 
 

(i ):وصؼ المعرفة التي سيتـ اكتسابيا في المقرر 
 طرؽ نقؿ المعرفة األثرية إلى المجتمع. -
 طالؽ التفاعؿ مع فئات المجتمع ألجؿ حماية اآلثار. -
 صوغ برامج لبث مكونات الثقافة الوطنية. -
 صوغ برامج عف اآلثار لمتعميـ العاـ. -
 األبعاد االقتصادية والثقافية لآلثار.           -

 
(iiالمطموب استخداميا لتطوير تمؾ المعرفة )( استراتيجيات التعميـ )التدريس 

 محاضرات عالية الجودة مقرونة باألمثمة اإليضاحية.-   
 تقديـ مواد مكتوبة لمراجعتيا أواًل بأوؿ.-          
 مشاركة الطالب أثناء المحاضرة بالسؤاؿ أو التعميؽ.-          
 التأكد مف استيعاب الطالب لممبادئ العامة لممقرر.-          



 حث الطالب عمى مراجعة المصادر.-          
 
(iiiطرؽ تقييـ المعرفة المكتسبة ) 

 اختباراف أثناء الفصؿ الدراسي.-        
 كتابة بحث أو مقاؿ.- 
 امتحاف نيائي.- 
 طرح أسئمة عامة في بداية أو أثناء المحاضرة.  -        

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

 القدرة عمى ربط األشياء والظواىر وفيـ معانييا. - 
 القدرة عمى االستنتاج المنطقي. - 
 التعود عمى إبراز الشخصية لجية التعبير عف الرأي وأسموب طرحو. - 

 
 استراتيجيات التعمـ المستخدمة في تطوير الميارات المعرفية: -2
 إلقاء المحاضرات المعدة بطريقة منيجية حديثة .-
 حث الطالب عمى المتابعة وتسجيؿ المعمومات . -
 ب لممناقشة وطرح األسئمة عمى األستاذ.دفع الطال -
 دفع الطالب إلى البحث عف المعمومة مف مصادرىا المختمفة. -
 
 طرؽ تقييـ الميارات المعرفية المكتسبة: –3

 متابعة تنفيذ الوجبات والمبادرة في اإلجابة عمى أسئمة المدرس أثناء إلقاء المحاضرة. - 
 الجديد مف المعمومات ومراجعة أستاذ المقرر رصد مبادرة الطالب لالىتماـ بمتابعة - 
 مناقشة نتائج االختبارات الفصمية والمقاالت. - 

 
 ميارات العالقات الشخصية والمسئولية  –ج 
 
 وصؼ لميارات العالقات الشخصية مع اآلخريف، والقدرة عمى تحمؿ المسئولية المطموب تطويرىا:    – 1



 السمنار.تحمؿ المسئولية المشتركة في تحضير  -
 القدرة عمى التعمـ الذاتي. -
 القدرة عمى المناقشة في نطاؽ الجماعة. -
 العمؿ بروح الجماعة في تنفيذ الواجبات المشتركة. -

 
 استراتيجيات التعميـ المستخدمة في تطوير ىذه الميارات والقدرات: - 2

 حث الطالب عمى تبادؿ المعمومات مف خالؿ: 
 .تبادؿ الكتب ومصادر المعمومات -
 إجراء أبحاث مشتركة -
 تداوؿ المعرفة مف خالؿ تحضير األبحاث، أو حمقات المناقشة -
 تنفيذ الواجبات المشتركة بشكؿ جماعي  -
 صمة الطالب بأستاذ المقرر لممشورة واالستفسار -
 صمة الطالب بالقسـ والقائميف عمى الجوانب التعميمية والمرافؽ األخرى ذات الصمة -
 الجماعة.العمؿ بروح  -
 
 طرؽ تقييـ اكتساب الطمبة لميارات العالقات الشخصية وقدرتيـ عمى تحمؿ المسئولية: – 3
 اإلشراؼ والمراقبة عمى أداء الطمبة لمواجبات    -
تدويف المالحظات أثناء المحاضرات والعمؿ الجماعي وعالقة الطالب بأستاذ المقرر، وعالقة  بعضيـ  -

 والكمية.ببعض، وباآلخريف في القسـ 
 التقويـ الذاتي مف قبؿ الطالب لنفسو -
 تقويـ  الزميؿ -
 
 ميارات االتصاؿ ، وتقنية المعمومات، والميارات الحسابية )العددية(: –د 
  
 وصؼ الميارات العددية وميارات االتصاؿ المطموب تطويرىا:  – 1
 تعمـ مبادئ ميارات االستطالعات. -  
 حجـ وتوزيع المعمومات.األسس الحسابية لتقدير  -  
 
 استراتيجيات التعميـ المستخدمة في تطوير ىذه الميارات: - 2



 االطالع عمى دراسات مختارة. - 
 االستفادة مف طرؽ عمؿ االستبيانات.- 
 تقنية المعمومات المناسبة.- 

 
 ة )العددية(: طرؽ تقييـ اكتساب الطمبة لميارات االتصاؿ ، وتقنية المعمومات، والميارات الحسابي – 3

 مف خالؿ استخداـ الطالب لتقنية المعمومات المناسبة وتطبيقو لتمؾ المعمومات.
 

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

رقـ 
 التقييـ 

)مثال: مقالة، أو اختبار قصير،   طبيعة ميمة التقييـ
 أو مشروع جماعي، أو اختبار فصمي... الخ

نسبة الدرجة إلى درجة   األسبوع المستحؽ
 التقييـ النيائي

 22 4 االختبار األوؿ  1
 22 6 مقالة / بحث قصير 2
 22 12 االختبار الثاني  3
 42 15 االمتحاف النيائي 4
 

 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(:
 ، التي ُيعمف عنيا في الجدوؿ الدراسي، لالستشارات والمناقشة.التزاـ أستاذ المقرر بالساعات المكتبية -
 دفع الطالب إلى التواصؿ مع أستاذ المقرر في مكتبة وموقعو عمى اإلنترنت وعبر البريد اإللكتروني. -
 
 

 ىػ ( مصادر التعمـ 
 
 الكتاب )الكتب ( الرئيسة المطموبة:   – 1



 - Public Archaeology , 2004 – Nick Merriman, Routledge 
 - Archaeology Under Fire, 1998 – Lynn Meskell, Routledge 

 
 المراجع األساسية:  – 2

 جامعة الكويت. –المجمة العربية لمعمـو االنسانية - 
 جامعة الممؾ سعود. –مجمة كمية السياحة و اآلثار - 

 
 موصى بيا  ) الدوريات العممية، التقارير... الخ( )يرفؽ قائمة بذلؾ(:الكتب والمراجع ال – 3

 Public Archaeology 
 
 المواد االلكترونية  و مواقع االنترنت ... الخ: – 4

WWW.arrkamani.org 
www.wikipedia.org 
.Biological_ Anthropology 

 
مواد تعمـ أخرى مثؿ البرامج التي تعتمد عمى الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المينية  – 5

 ال توجد في الوقت الراىف   أو األنظمة: 
 

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

 ومدى توافر أجيزة الكمبيوتر .. الخ(.
 طالباً  25قاعة بحيث ال يزيد عدد الطالب فييا عمى   
 
 المرافؽ التعميمية )حجرات المحاضرات والمختبرات .. الخ(:  – 1

 show  Dataقاعة مزودة بوسائؿ العرض 
 
 أجيزة الكمبيوتر: – 2

 آخر ثابت في المكتب.جياز كمبيوتر محموؿ ألستاذ المقرر و 
 

http://www.arrkamani.org/
http://www.wikipedia.org/


 مثال: إذا كاف مطموبا معدات مختبر معينة حدد المتطمبات أو أرفؽ قائمة(: –موارد أخرى )حددىا  – 3
 طابعة؛ اسكانر )ما سح ضوئي(.

 
 ز ( تقييـ المقرر وعمميات التحسيف: 

 
 استراتيجيات الحصوؿ عمى نتائج الطالب وفعالية التعميـ: – 1
 الطمبة لممقرر.استبياف تقويـ -
 تقويـ نتائج االختبارات النيائية.-
 
 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 المقررة عف طريؽ مالحظات أستاذ المقرر في أجوبة الطالب،●
 توى تفاعؿ الطالب مع المحاضرات ونسبة  الحضور.مس●

 مف القسـ: 
 مف خالؿ نسبة النجاح ودرجات التقدير في كشوؼ الطمبة المقدَّمة مف أستاذ المقرر، ●
 مف خالؿ استبيانات الطمبة  ●
 
 عمميات تحسيف التعميـ:  – 3
 األخرى ذات الصمةمتابعة أستاذ المقرر لؤلبحاث الجديدة في المقرر وفي فروع المعرفة  -
 التنويع في طرؽ التدريس  -
 استخداـ التقنيات الحديثة في التدريس  -
 التأكيد عمى التكميفات الفردية والجماعية   -
 حضور ورش العمؿ المرتبطة بطرؽ التدريس، والدورات التدريبية لتنمية القدرات والميارات  -
 مراجعة المقرر المستمرة وتطويره. -
 
التحقؽ مف مستويات إنجاز الطمبة  )مثال: فحص التصحيح أو الدرجات مف قبؿ عضو  عمميات – 4

ىيئة تدريس مستقؿ لعينة مف أعماؿ الطمبة،  وقياـ أستاذ المقرر بتبادؿ تصحيح عينة مف الواجبات أو 
 االختبارات بصفة دورية  مع  عضو ىيئة تدريس آخر لنفس المقرر  في مؤسسة تعميمية أخرى(

 العمؿ بيذه الطريقة بعد.ال يتـ 



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

 النظر في شكؿ ومحتوى مقررات مماثمة في جامعات أخرى. -
ثراء معموماتيـ مف المقرر(  -   االسترشاد بآراء الطالب حوؿ فاعمية المقرر )مستوى استفادتيـ وا 
 سعي لمتعرؼ عمى استفادة الطالب مف المقرر بعد تخرجيـ.ال -

 
 


