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 ؤسسة التعميمية: جامعة لممؾ سعودالم
 

 الكمية/ القسـ: كمية السياحة واآلثار           قسـ/ اآلثار
 

 أ ( تحديد المقرر والمعمومات العامة 
 ؛ رمزه: أثر  301االثنوغرافيا األثرية ؛ رقمو:  اسـ المقرر – 1
 
 الساعات المعتمدة: وحدتاف/ ساعتاف في األسبوع غير متتاليتيف  – 2
 
 آثار -ديـ المقرر ضمنيا: بكالوريوس البرنامج أو البرامج التي يتـ تق – 3

 )إذا كاف المقرر يقدـ في أكثر مف برنامج ... يجب توضيح اتصالو بتمؾ البرامج(:  ال يوجد
 
 اسـ عضو ىيئة التدريس المسئوؿ عف تدريس  المقرر:أ. د. يوسؼ مختار األميف – 4
 
 الثالثالمستوى أو السنة التي سيتـ تقديـ ىذه المقرر فيو: المستوى  – 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:  – 8
 
 
 
 
 



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

النتائج المستيدفة و المنطمقات النظرية لدراسة الثقافة المادية لممجتمعات البدائية والتقميدية المعاصرة 
 وتحميؿ المعمومات الحقمية لوضع منظومة أفكار ورؤى يستفاد منيا في تفسير المواد االثرية.

 وىناؾ نتائج عامة تكتسب مف المقرر:
 الحقائؽ المتصمة بطبيعة الثقافة المادية لمشعوب المعاصرة. التعرؼ الى -
 تكويف فرضيات مف الحاضر لتفسير حاالت مشابية مف الماضي البعيد . -
 تطبيؽ مناىج المعرفة في مجاالت حياتية أخرى. -
 التعود عمى مسؤولية التعمـ الذاتي وتعمـ أسس اكتساب المعرفة. -
 
 نفيذىا في الوقت الراىف مف أجؿ تطوير وتحسيف المقرر  صؼ باختصار أية خطط يتـ ت – 2

 إدخاؿ معينات التدريس الحديثة. ●        
 استخداـ مواعيد المعمومات الحديثة. ●        
 حث الطالب عمى االستفادة مف أكثر مف مصدر. ●        

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

يتناوؿ المقرر الدراسة الميدانية لعناصر الثقافة المادية لممجتمعات المعاصرة ومراقبة         
 .السموؾ البشري وما ينتج عنو مف أشياء مادية تساىـ في تفسير السجؿ األثري

 
 موضوع في األسبوعالمواضيع المطموب بحثيا وشموليا: موضحًا مقدار الزمف الفعمي لكؿ  – 1

   بالساعة في األسبوع خالؿ الفصؿ الدراسي  مواضيع المقررتوزيع 
 ساعات االتصاؿ مواضيع المقرر                                   عدد األسابيع

 تعريؼ االثنوغرافيا  األثرية ) االثنواركيولوجيا( األوؿ
 وعالقة عمـ اآلثار باالثنوغرافيا. 

 ساعتاف

االثنوغرافي وشرح االيجابيات  الثقافية القديمة مف خالؿ الحاضرتصور النظـ  الثاني
 والسمبيات.

 ساعتاف

 ساعتاف األسس النظرية والمنيجية لالثنوغرافيا األثرية الثالث
 الرابع

 الخامس
 نموذج المجتمعات البدائية المعاصرة

 ) جماعات الصيد والجمع( 
 ساعتاف
 ساعتاف



 ساعتاف العمارة التقميدية ودالالتيا األثرية   السادس
 السابع
 الثامف

 الحرؼ و الصناعات التقميدية ودالالتيا األثرية
 + اختبار

 ساعتاف
 ساعتاف

 ساعتاف الثقافة المادية لمرعاة  ومؤشراتيا األثرية التاسع
 ساعتاف محاكاة الفعؿ الماضي ) عمـ اآلثار التجريبي( ومجاالتو. العاشر

 ساعتاف تجارب عمؿ األدوات الحجرية والفخارية واستخداميا الحادي عشر

 ساعتاف صناعة السفف والمراكب والتحقؽ مف نماذج لمرحالت التاريخية الثاني عشر
جراءات لعمؿ الميداني االثنواركيولوجي  الثالث عشر   متطمبات وا 

 + اختبار
 ساعتاف

 ساعتاف مناقشة تأثير مجمؿ األبحاث االثنوار كيولوجية  في توجيات عمـ اآلثار الحديث الرابع عشر      
 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(:  –2

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

 ساعة  28 
 الدروس الخاصة

---  
 العممي / الميداني / التدريب 

----------------------- 
 أخرى

----- 
(ساعة، كميا محاضرات تتخمميا إتاحة الفرصة لممناقشة وطرح األسئمة إلى جانب 28عدد ساعات المقرر )

حمقات نقاش )سيمينارات(، باإلضافة إلى  أنشطة مرتبطة بزمف المحاضرات كاألسئمة واألبحاث وتنظيـ
 الساعات المكتبية المدونة عمى جدوؿ أستاذ المقرر.  

 
 ساعات دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعمـ متوقعة مف الطمبة  في األسبوع: – 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.                               
 
 تطوير نتائج التعمـ في نطاقات أو مجاالت التعمـ – 4
 المػػػػػػػػػػػعػػرفػػػة –أ 



 وصؼ المعرفة التي سيتـ اكتسابيا في المقرر: (1)
المادية لممجتمعات البسيطة ) الصيد والجمع( والتقميدية مف خالؿ أمثمة متنوعة ومعرفة مكونات الثقافة 

مكاناتيـ اإلبداعية مما يساعد في وضع خطط التنمية  حياتيـ وقدرتيـ عمى التكيؼ عمى البيئات المحمية وا 
في تفسير التنوع المستقمة لتمؾ المجتمعات.واليدؼ ىو الحصوؿ عمى معمومات أولية تساعد الباحث األثري 

 الثقافي وتفسير الظواىر األثرية الغامضة.
 

 ( استراتيجيات التعميـ )التدريس( المطموب استخداميا لتطوير تمؾ المعرفة:2)
 يسير ىذا االتجاه عمى محوريف: محور خاص بأستاذ المقرر، وىو: 

 تقديـ المقرر في محاضرات عالية الجودة مقرونة باألمثمة اإليضاحية -
 دفع الطالب لممناقشات والحوار -
 استخداـ مراجع المقرر في المحاضرات إلى جانب مصادر المكتبة والشبكة العنكبوتية -
 الموارد الحديثة في المحاضرات ومتابعة آخر المستجدات -
 توجيو الطالب لممشاركة في مناقشة الموضوعات الشائكة. -

 واالتجاه الثاني مف قبؿ الطالب، ويمثؿ بػ: 
 االلتزاـ بحضور المحاضرات  -
 الرجوع إلى المصادر المطموبة أوال بأوؿ. - 
عودة الطالب إلى المحاضرة في المنزؿ وتقسيميا إلى عناصر بما يتوافؽ مع أسموبو الخاص  -

 الستذكارىا
 سؤاؿ األستاذ مباشرة عف النقاط  الغامضة أثناء المحاضرات أو خالؿ الساعات المكتبية. -
 طرؽ تقييـ المعرفة المكتسبة:  (3)

 اختباراف أثناء الفصؿ الدراسي ثـ االختبار النيائي آخر الفصؿ. -
متابعة الطالب عف قرب لمتأكد مف تحمييـ بالمعرفة المطروحة وحثيـ عمى االستيعاب وتوضيح أىمية  -

 المعمومات المقدمة ليـ.
 
 لميارات المعرفية )اإلدراكية( -ب

 المطموب تطويرىا: الميارات المعرفية - 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
 منيجية حديثة .إلقاء المحاضرات المعدة بطريقة  -
 حث الطالب عمى المتابعة وتسجيؿ المعمومات . -
 دفع الطالب لممناقشة وطرح األسئمة عمى األستاذ. -
 دفع الطالب إلى البحث عف المعمومة مف مصادرىا المختمفة. -
ظيار المواىب.   -  التشجيع المعنوي والثناء عند تنفيذ الواجبات والمشاركة بيدؼ شحذ اليمـ وا 
 
 طرؽ تقييـ الميارات المعرفية المكتسبة: –3
 متابعة تنفيذ الواجبات والمبادرة في اإلجابة عمى أسئمة المدرس أثناء إلقاء المحاضرة.-
 رصد مبادرة الطالب لالىتماـ بمتابعة الجديد مف المعمومات ومراجعة أستاذ المقرر. -
 

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

 والمسئولية الشخصية واالجتماعية: 
 تحمؿ المسئولية المشتركة في تحضير السمنار.-
 القدرة عمى التعمـ الذاتي. - 
 القدرة عمى المناقشة في نطاؽ الجماعة -
 دؿ المعمومات.العمؿ بروح الجماعة مف خالؿ تبا -
 
استراتيجيات التعميـ المستخدمة في تطوير ىذه الميارات والقدرات البينية: )توضيح تطوير ميارات  -2

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

 تبادؿ المحاضرات بينيـ في حالة الغياب -
 التبادؿ بالكتب ومصادر المعمومات -
 مشتركةإجراء أبحاث  -
 تداوؿ المعرفة خالؿ تحضير األبحاث، أو حمقات المناقشة -
 المذاكرة الجماعية خالؿ فترات تجييز االمتحانات  -
 تنفيذ الواجبات المشتركة بشكؿ جماعي  -
 صمة الطالب بأستاذ المقرر لممشورة واالستفسار -



 ألخرى ذات الصمةصمة الطالب بالقسـ والقائميف عمى الجوانب التعميمية والمرافؽ ا -
 وضع مياـ لتحمؿ المسئولية والعمؿ بروح الجماعة. -
 طرؽ تقييـ اكتساب الطمبة لميارات العالقات الشخصية وقدرتيـ عمى تحمؿ المسئولية: – 3
 اإلشراؼ والمراقبة عمى أداء الطمبة لمواجبات    -
بأستاذ المقرر، وعالقة  بعضيـ تدويف المالحظات أثناء المحاضرات والعمؿ الجماعي وعالقة الطالب  -

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

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

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. 
 

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

 المشاركة في حمقات النقاش
 

 طرؽ تقييـ اكتساب الطمبة لميارات االتصاؿ وتقنية المعمومات: (3)
 االختبارات  - 
 مصادر معمومات السمنارات واألبحاث القصيرة. - 



 
 ىػ ( الميارات الحركية  )إف كانت مطموبة( 

 ال يوجد  – 1
 
 تقييـ الطمبة وفقيا خالؿ الفصؿ الدراسي:تحديد الجدوؿ الزمني لمياـ التقويـ التي يتـ  - 5

 جدوؿ زمني لتقويـ معرفة الطالب خالؿ الفصؿ الدراسي وتوزيع الدرجات
 

 الموعد الدرجة االختبارات واالمتحانات النيائية
 في األسبوع الثامف          درجة 30 االختبار األوؿ 
 في األسبوع الثالث عشر   درجة 30 االختبار الثاني 
 في نياية الفصؿ الدراسي درجة 40 االمتحاف النيائي
 درجة100المجموع الكمي                

 د( الدعـ المقدـ لمطمبة
لضماف تواجد أعضاء ىيئة التدريس مف أجؿ تقديـ المشورة واإلرشاد  اإلجراءات أو الترتيبات المعموؿ بيا

الذي يتواجد فيو أعضاء  -الساعات المكتبية –األكاديمي لمطالب المحتاج لذلؾ ) مع تحديد مقدار الوقت 
 ىيئة التدريس في األسبوع(:

 ي، لالستشارات والمناقشة.التزاـ أستاذ المقرر بالساعات المكتبية، التي ُيعمف عنيا في الجدوؿ الدراس -
 دفع الطالب إلى التواصؿ مع أستاذ المقرر في مكتبة وموقعو عمى اإلنترنت وعبر البريد اإللكتروني. -
 
 مصادر التعمـ -ىػ 
 الكتاب )الكتب( الرئيسة المطموبة:   – 1
ـ دار 2008ميف االثنواركيولوجيا: الدراسة اآلثارية لمثقافة المادية المعاصرة أ.د يوسؼ مختار اال -

 القوافؿ لمنشر . الرياض.
 ـ دمشؽ دراسة المجتمعات البدائية.2000االثنولوجيا: محمد الخطيب  -
 
 المراجع األساسية:  – 2

David,R and Kramer, c. 2001 Ethno archaeology in Action Cambridge. 
 
 )الدوريات العممية، التقارير... الخ( )يرفؽ قائمة بذلؾ(:  الكتب والمراجع الموصى بيا – 3



 . الكويت 138أدب الرحالت . عمـ المعرفة  1989محمد فييـ حسف  - 
مالمح مف الثقافة المادة لمنطقة عسير . والتردوستاؿ . ترجمة يوسؼ مختار األميف و سعد - 

 الراشد . مؤسسة التراث . الرياض
 
 و مواقع االنترنت ... الخ:المواد االلكترونية  -4

WWW.arrkamani.org 
www.wikipedia.org 
.Biological_An thrpolagy 

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

 أو األنظمة: ال توجد في الوقت الراىف
 

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

 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

 جياز كمبيوتر محموؿ ألستاذ المقرر وآخر ثابت في المكتب.
 
 فؽ قائمة(:مثال: إذا كاف مطموبا معدات مختبر معينة حدد المتطمبات أو أر  –موارد أخرى )حددىا  – 3

 طابعة؛ اسكانر )ما سح ضوئي(.
 
 تقييـ المقرر وعمميات التحسيف: -ز

 إستراتيجية الحصوؿ عمى تغذية راجعة عف جودة التعميـ: -1
 استبياف تقويـ الطمبة لممقرر -          

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


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

 مف القسـ: 
 مف خالؿ نسبة النجاح ودرجات التقدير في كشوؼ الطمبة المقدَّمة مف أستاذ المقرر، ●
 مف خالؿ استبيانات الطمبة  ●
 
 عمميات تحسيف التعميـ:  – 3
 متابعة أستاذ المقرر لألبحاث الجديدة في المقرر وفي فروع المعرفة األخرى ذات الصمة -
 التنويع في طرؽ التدريس  -
 نيات الحديثة في التدريس استخداـ التق -
 التأكيد عمى التكميفات الفردية والجماعية   -
 حضور ورش العمؿ المرتبطة بطرؽ التدريس، والدورات التدريبية لتنمية القدرات والميارات  -
 مراجعة المقرر المستمرة وتطويره. -
 
رنة مستويات التحصيؿ عمميات التحقؽ مف مستويات إنجاز الطمبة: )صؼ الطرؽ المستخدمة لمقا – 4

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

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

  
 صؼ  العمميات 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 
 لمتعرؼ عمى استفادة الطالب مف المقرر بعد تخرجيـ. -

 
 


