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اآلثارقسم   

 م1422 -هـ 2041

 جامعة الممك سعود وزارة التعميم العالي
 كمية السياحة واآلثار

التطوير والجودة كالةو   



 
 المؤسسة التعميمية : جامعة الممؾ سعود

 
 الكمية/السياحة واآلثار                    القسـ/  اآلثار

 
 أ ( تحديد المقرر والمعمومات العامة 

 أثر 454اسـ المقرر و رقمو:    مشروع بحث  – 1
 
 الساعات المعتمدة: ساعتاف  – 2
 
 البرنامج أو البرامج التي يتـ تقديـ المقرر ضمنيا : اآلثار – 3
 
 د. محمد الذيبيالمسئوؿ عف تدريس  المقرر:  اسـ عضو ىيئة التدريس – 4
 
 المستوى أو السنة التي سيتـ تقديـ ىذه المقرر فيو: السابع – 5
 
 المتطمبات المسبقة ليذه المقرر)إف وجدت(  – 6
 
 المتطمبات المصاحبة ليذه المقرر)إف وجدت(  – 7
 
 عميميةمكاف تدريس المقرر إف لـ يكف في المقر الرئيسي لممؤسسة الت  – 8
 

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

التعرؼ عمى كيفية كتابة البحث التعرؼ عمى كيفية كتابة البحث بدء باختيار المصادر وحتى تبويب 
في الكتابة البحث, وتدريب عممي مف خالؿ كتابة بحث يتـ خاللو توجيو الطالب إلى المنيج الصحيح 

 العممية.



المصادر وحتى تبويب البحث, وتدريب عممي مف خالؿ كتابة بحث يتـ خاللو توجيو الطالب إلى المنيج 
 الصحيح في الكتابة العممية.

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

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

 ىذا المقرر مف المقررات الجديدة - 
 

 ج ( وصؼ المقرر: )مالحظة: وصؼ عاـ لمنموذج الذي سيستخدـ لمنشرة أو الدليؿ الذي سيرفؽ(
 المواضيع المطموب بحثيا وشموليا – 1

 ساعات االتصاؿ عدد األسابيع الموضوع 
 2         1        مقدمة عف المقرر

 4         2        تصنيؼ الموضوعات
 4                       2        اختيار موضوع البحث

 4         2        أسباب اختيار الموضوع وأىدافو
 4         2        جمع المادة العمميةكيؼ يتـ 

 4         2        فرز المادة العممية وتبويبيا
 4         2        كتابة المصادر والمراجع

 4         2        تدريبات
 34        15       المجموع

 
 مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصاؿ في الفصؿ الدراسي(:  – 2

العممي / الميداني / التدريب التعاوني أو االمتياز  الدروس الخاصة  المحاضرة
 لطمبة التخصصات الصحية

 أخرى

   34    
 
دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعمـ متوقعة مف الطمبة  في األسبوع ) المطموب ىنا المعدؿ المتوقع  – 3

 لمفصؿ الدراسي  وليس المتطمبات المحددة في كؿ أسبوع(:



يحتاج الطالب مف جانبو إلي عدد مماثؿ لساعات االتصاؿ أسبوعيًا, حتى يتمكف مف اكتساب المعارؼ 
 والميارات التي ييدؼ إلييا المقرر بشكؿ جيد.  

 
لكؿ مجاؿ مف مجاالت التعمـ الموضحة فيما يمي  تطوير نتائج التعمـ في نطاقات أو مجاالت التعمـ – 4

 يجب توضيح :    
 ممخص موجز  لممعرفة أو الميارات  التي صمـ المقرر مف أجؿ تطويرىا.   -      

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

 
 عػػرفػػػة المػػػػػػػػػػػ –أ 
 

(i ):وصؼ المعرفة التي سيتـ اكتسابيا في المقرر 
 أف يتعرؼ الطالب عمي أساليب البحث العممي في مجاؿ اآلثار. -        
 أف يحدد الطالب الطرؽ المثمى لمناقشة آراء اآلخريف وأساليب النقد العممي. -        
 المراجع .أف يتعرؼ الطالب عمي كيفية توثيؽ المصادر و  -        
 أف يتعرؼ الطالب عمي حيثيات طرح االستنتاجات واآلراء. -       

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

 المحاضرات --   
 المناقشات -          
 عرض األمثمة التوضيحية         -          

 
(iii طرؽ تقييـ المعرفة )المكتسبة 

 االختبارات النظرية الفصمية والنيائية. --        
 االختبار الشفيي.    - 

 
 الميارات المعرفية )اإلدراكية( –ب 
 



 الميارات المعرفية المطموب تطويرىا: - 1
 أف يحدد الطالب مالمح الموضوع البحثي. - 
 مقدرة الطالب عمى اختيار موضوع البحث. - 
 قادرًا عمى جمع المادة العممية.أف يكوف الطالب  - 

 
 استراتيجيات التعمـ المستخدمة في تطوير الميارات المعرفية: -2

 المحاضرات - 
  المناقشة - 
 عمؿ تدريبات - 

 
  طرؽ تقييـ الميارات المعرفية المكتسبة: –3

 التكميفات العممية. -           
 االختبار النظري. - 
  االختبار التدريبي . - 

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

 أف يستطيع الطالب أف يتعمـ ذاتيًا.  -        
 يستطيع الطالب في نياية ىذا المقرر أف يعمؿ مع زمالئو بروح الفريؽ الواحد. -        
 أف يستطيع الطالب تحمؿ المسئولية الموكمة إليو. -        
 المقدرة عمي المناقشة الجماعية. -        

 
 استراتيجيات التعميـ المستخدمة في تطوير ىذه الميارات والقدرات: - 2

 األبحاث الجماعية. - 
 مجموعات العمؿ. - 

 
 الشخصية وقدرتيـ عمى تحمؿ المسئولية:طرؽ تقييـ اكتساب الطمبة لميارات العالقات  – 3

 المالحظة. - 



 التقويـ الذاتي. - 
 تقويـ الزميؿ -          

 
 ميارات االتصاؿ , وتقنية المعمومات, والميارات الحسابية )العددية(: –د 
  
 وصؼ الميارات العددية وميارات االتصاؿ المطموب تطويرىا:  – 1
 المقرر االتصاؿ السمس والنافع مع ذوي العالقة بالتخصص.أف يستطيع الطالب في نياية ىذا  -
 وأف يكوف قادرًا عمي االستفادة مف شبكة المعمومات بخصوص موضوع بحثو. -
 اكتساب الطالب ميارات االتصاؿ الشفيي والمكتوب. -
 
 استراتيجيات التعميـ المستخدمة في تطوير ىذه الميارات: - 2

 العروض التوضيحية. - 
 ع والتعمـ الذاتياإلطال -
 
 طرؽ تقييـ اكتساب الطمبة لميارات االتصاؿ , وتقنية المعمومات, والميارات الحسابية )العددية(:  – 3

 االختبارات الشفيية . -            
 التطبيقات والتكميفات العممية الفردية والجماعية -            

 
 ىػ ( الميارات الحركية  )إف كانت مطموبة( اليوجد

 
 تحديد الجدوؿ الزمني لمياـ التقويـ التي يتـ تقييـ الطمبة وفقيا خالؿ الفصؿ الدراسي  - 5

طبيعة ميمة التقييـ  )مثال: مقالة, أو اختبار  رقـ التقييـ 
 مشروع جماعي, أو اختبار فصمي قصير, أو

نسبة الدرجة إلى درجة   األسبوع المستحؽ
 التقييـ النيائي

 %24 السابع  ثاختيار عنواف لمبح 1
 %24 العاشر اختبار تدريبي أوؿ 2
 %24 الثاني عشر اختبار تدريبي ثاني 3
 %44 األخير االختبار النيائي 4
 

 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(:
ا في جدولة الدراسي اإلعالف عنييتواجد أستاذ المقرر في مكتبة خالؿ الساعات المكتبية التي يتـ  -

 إلرشاد الطالب أكاديميًا.
تشجيع الطالب عمي التواصؿ مع أستاذ المقرر في مكتبو وعبر الموقع اإللكتروني عمي شبكة  -

 المعمومات الدولية.    
 

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

 ـ.1998النيضة العربية, القاىرة, , مكتبة دار في اآلثار اإلسالمية الباشا,حسف,قاعة بحث - 
 
  المراجع األساسية:  – 2

 .1984باقر,عبد العزيز حميد,طرؽ البحث العممي في التاريخ اآلثار,بغداد, -
 
 الكتب والمراجع الموصى بيا  ) الدوريات العممية, التقارير... الخ( )يرفؽ قائمة بذلؾ(: – 3

  فية الكتابة السميمة لمبحث العممي.جميع الدوريات المتخصصة في كي - 
 
 المواد االلكترونية  و مواقع االنترنت ... الخ: – 4

www.archnet.org 
http://www.legadoandalusi.es/legado/contenido/exposicione 

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

http://www.archnet.org/


 طالبًا. 14ييا عمى قاعة بحيث ال يزيد عدد الطالب ف-
 
 المرافؽ التعميمية )حجرات المحاضرات والمختبرات .. الخ(:  – 1

 show  Dataقاعة مزودة بوسائؿ العرض 
 
 أجيزة الكمبيوتر: – 2

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

 طابعة؛ اسكانر )ما سح ضوئي(.
 

 ز ( تقييـ المقرر وعمميات التحسيف: 
 
 استراتيجيات الحصوؿ عمى نتائج الطالب وفعالية التعميـ: – 1

 استبياف تقويـ الطالب لممقرر - 
 المناقشات مع الطالب.  - 

 
 التعميـ إما عف طريؽ األستاذ أو عف طريؽ القسـ: االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييـ  عممية – 2
 مف عضو ىيئة التدريس: التحقؽ مف بموغ الطالب ألىداؼ المقرر عف طريؽ -

 مالحظات أستاذ المقرر واألخذ برأي الزمالء في التخصص.         
 مف القسـ: توافر سجالت درجات الطالب ومستوي نجاحيـ اعتمادًا عمي نتائج تقويميـ. - 

 
 عمميات تحسيف التعميـ:  – 3

 تنويع طرؽ التدريس لممعمومات والميارات الخاصة بالمقرر. - 
 استخداـ التقنيات الحديثة في التدريس. - 
 التأكيد عمي التطبيقات والتكميفات الفردية. - 

 حرص أستاذ المقرر عمي حضور دورات تدريبية لتنمية قدراتو ومياراتو في التدريس. -
 ذ المقرر عمي متابعة نتائج األبحاث العممية الحديثة المتعمقة بالمقرر لمعمؿحرص أستا -

 عمي تطويره ليكوف مواكبًا لممكتشفات والتطورات العممية الحديثة.



عمميات التحقؽ مف مستويات إنجاز الطمبة  )مثال: فحص التصحيح أو الدرجات مف قبؿ عضو  – 4
ة,  وقياـ أستاذ المقرر بتبادؿ تصحيح عينة مف الواجبات أو ىيئة تدريس مستقؿ لعينة مف أعماؿ الطمب

 االختبارات بصفة دورية  مع  عضو ىيئة تدريس آخر لنفس المقرر  في مؤسسة تعميمية أخرى(
ال يتـ العمؿ بيذا األسموب ولكف يتـ مراجعة وتصحيح عينات عشوائية مف أعماؿ واختبارات الطالب  -

 يدرس نفس المقرر أو في نفس التخصص. مف قبؿ أحد الزمالء في القسـ
  
 صؼ  الترتيبات والخطط المعدة لممراجعة الدورية لفاعمية المقرر  والتخطيط لمتحسيف:  – 5

 دراسة ومقارنة نتائج الطالب -
ثراء -  االسترشاد بآراء الطالب حوؿ مدي فاعمية مادة المقرر)مستوي استفادتيـ وا 
 معموماتيـ في المقرر(      
 السعي المستمر لتطوير أساليب التدريس ومشاركة الطالب -

 
 
 

 


