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 أ. التعريف باملقرر الدراس ي: 

 ساعات ثالث  . الساعات املعتمدة:1

 . نوع املقرر 2

   أخرى   متطلب قسم √  متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري  ب.

 الثاني  . السنة / املستوى الذي يقدم فيه املقرر 3

 )إن وجدت(. املتطلبات السابقة لهذا املقرر 4

 الفن الصخري 

 )إن وجدت(. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  نمط الدراسة م

 100 45 املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

   أخرى  5

 

 

 )على مستوى الفصل الدراس ي( . ساعات التعلم الفعلية للمقرر 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

 - معمل أو إستوديو 2

 - دروس إضافية 3

 - أخرى )تذكر( مناقشة التكاليف + نقاش حول موضوع معين 4

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 9 ساعات االستذكار 1

 ساعات 8 الواجبات 2

 ساعات 9 املكتبة 3

 ساعات10 املشاريع /إعداد البحوث 4

 للمتابعةساعات  9 أخرى )تذكر(  5

 ساعة 45   اإلجمالي 

* هي مقدار الوقت املستثمر في النشاطات التي تسهم في تحقيق مخرجات التعلم للمقرر، ويشمل ذلك: جميع أنشطة التعلم، مثل: 

 ر، إعداد املشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه املتعلم في املكتبةساعات االستذكا
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 ومخرجاته التعليمية:هدف املقرر  -ب

 . الوصف العام للمقرر:1

 
 
التعريففففف قمففففا قبففففل التففففاري  وعففففرض أ ففففم ا دلففففة ا ثريففففة لومففففف ااألصففففا ب ااًضففففارية وتطور ففففا عبففففر مراحلهففففا ا ساسففففية، قففففد ا

 قالعصر ااحجري القديم ا سفل وانتها   قظهور الكتاقة في العصر البرونزي.

 . الهدف الرئيس للمقرر 2
 قالعصفر ااحجفري القفديم ا سففل وانتهفا   قظهفور الكتاقفة، وهقفرا  أ ميتفه عءقتفه قنشفو  * معرفة 

 
حياة إنسان ما قبل التاري  قد ا

 ااًضارات والتطورات اإلنسانية الءحقة استنادا إلى ا دلة االثرية

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج 

  والفهم املعرفة 1.0

 1.2 عصور ومراحل وثقافات ما قبل التاري . يبين 1.1

 1.1 .يوضح نشأة الكون وظهور كوكب ا رض وا  منة ااجيولوجية وااًياتية. 2.1

 1.3 دد الترتيب الزمني واملرحلي لعصور ما قبل التاري .عي 3.1

 1.4 وا على. يشرح ثقافات وفنون العصر ااحجري القديم واالوسط 4.1

 1.1 يوضح ااًقبة ااجيولوجية الرباعية وظهور البشر والثقافات 5.1

  املهارات 2.0

 2.1 يميز قين ااًقب ااجيولوجية الثءثية والرباعية وظهور أشباه البشر  1.2

 2.2 العصور واملراحل والثقافات املألتلفة وا نماط ااًياتية لإلنسان. يحلل 2.2

 2.3 العصور واملراحل والثقافات املألتلفة وا نماط ااًياتية لإلنسان.يقارن قين  3.2

ناخيفة ففي عصفر البليستوسفين وأثر ففا  4.2
ف
يوظفف وسفا ل التقنيفة ااًديثفة ففي تحديفد التايفرات امل

 على االستيطان البشري.

2.4 

 2.5 نظريات نشأة الكون وظهور كوكب ا رض وا  منة ااجيولوجية وااًياتيةستخدم ي 5.2

  القيم 3

تقفففففففارير عفففففففث االكتشفففففففافات ا ثريفففففففة للعصفففففففور ااحجريفففففففة القحفففففففاث و ا   كتاقفففففففةيتحمفففففففل مسفففففففؤولية  1.3

 .ويظهر االلتزام قمعايير العمل ،والبرونزية وااًديدية

1.3 

ويتقبل اآلرا   ااًديدي(-البرونزي  -قين العصور القديمة )ااحجري  للتفريق يحاور قموضوعية 2.3

 النظر ا خرى.واملقترحات ووجهات 

2.3 

ويتقبفففل النقفففد يعمففل ضفففمث فريفففق عمفففل ففففي أعمفففال واالكتشفففافات ا ثريفففة آلثفففار مفففا قبفففل التفففاري .  3.3

 البنا ، ويحترم آرا  اآلخريث.

3.3 
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  ج. موضوعات املقرر 

 ساعات االتصال قائمة املوضوعات م

 3 قبل التاري التعريف قاملقرر، والتعريفات الر يسة قمفا يم ومصطلًات آثار ما  1

 3 نظريات نشأة الكون وظهور كوكب ا رض وا  منة ااجيولوجية وااًياتية 2

 3 ااًقبة ااجيولوجية الثءثية وظهور أشباه البشر  3

 3 ااًقبة ااجيولوجية الرباعية وظهور البشر والثقافات 4

ناخية في عصر البليستوسين وأثر ا على االستيطان 5
ف
 3 التايرات امل

 3 أ م االكتشافات ا ثرية فيما قبل التاري  وتحول ما قبل التاري  إلى علم 6

 3 العصر ااحجري القديم ا سفل: ما قبل ألدوان، وألدوان، واشل 7

 3 العصر ااحجري القديم ا وسط وثقافاته  8

 3 العصر ااحجري القديم ا على وفنونه 9

 3 العصر ااحجري الوسيط 10

 3 العصر ااحجري ااًديث  11

 3 العصر ااحجري النحاس ي 12

 3 العصر البرونزي  13

 3 العصر ااًديدي 14

 3  يارة متحفية 15

 ساعة 45 املجموع

 

 د. التدريس والتقييم:

 ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم  . 1

 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

 املعرفة والفهم 1.0

 املًاضرات يبين عصور ومراحل وثقافات ما قبل التاري . 1.2

 ااًوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

 العروض التقديمية

االختبففففففففففففففففففففففففففففففارات الفصففففففففففففففففففففففففففففففلية،  املًاضراتيوضففففففففففح نشففففففففففأة الكففففففففففون وظهففففففففففور كوكففففففففففب ا رض وا  منففففففففففة  1.1
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 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

  .والنها ية ااًوار واملناقشة  ااجيولوجية وااًياتية..

 املًاضرات يعدد الترتيب الزمني واملرحلي لعصور ما قبل التاري . 1.3

 ااًوار واملناقشة 

االختبففففففففففففففففففففففففففففارات الفصففففففففففففففففففففففففففففلية، 
 والشفهية

يشرح ثقافات وفنون العصر ااحجري القديم واالوسفط  1.4
 وا على.

 املًاضرات

 ااًوار واملناقشة

االختبففففففففففففففففففففففففففففارات الفصففففففففففففففففففففففففففففلية، 
 والشفهية

يوضففففففح ااًقبففففففة ااجيولوجيففففففة الرباعيففففففة وظهففففففور البشففففففر  1.1
 والثقافات

 املًاضرات

 ااًوار واملناقشة 

االختبففففففففففففففففففففففففففففففارات الفصففففففففففففففففففففففففففففففلية، 
 والنها ية

2.0 
 املهارات

 
يميفففففففففز قفففففففففين ااًقفففففففففب ااجيولوجيفففففففففة الثءثيفففففففففة والرباعيففففففففففة  2.1

 وظهور أشباه البشر 

 قطاقة املتابعة التعلم التعاوني

العصففور واملراحففل والثقافففات املألتلفففة وا نمففاط يحلففل  2.2

 ااًياتية لإلنسان.

 قطاقة املءحظة حل املشكءت

2.3 

 
يقفففففففففارن قفففففففففين العصفففففففففور واملراحفففففففففل والثقاففففففففففات املألتلففففففففففة 

 وا نماط ااًياتية لإلنسان.

 التنبؤ والتقدير 

 دراسة ااًالة 

 التدرج 

 قطاقة املءحظة

تحديفففففد التايفففففرات يوظفففففف وسفففففا ل التقنيفففففة ااًديثفففففة ففففففي  2.4

ناخية في عصر البليستوسين وأثر ا على االسفتيطان 
ف
امل

 البشري.

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني

 قطاقة املءحظة

 ملف اإلنجا 

يسفففففتخدم نظريفففففات نشفففففأة الكفففففون وظهفففففور كوكفففففب ا رض  2.5

 وا  منة ااجيولوجية وااًياتية

 تقديم العروض

 التعليم التعاوني

 الدورات التدريبية

 املءحظةقطاقة  

 القيم 3.0

3.1 

كتاقفففففففففففففة ا قحفففففففففففففاث والتقفففففففففففففارير عفففففففففففففث يتحمفففففففففففففل مسفففففففففففففؤولية 

االكتشفففففففففففافات ا ثريفففففففففففة للعصففففففففففففور ااحجريفففففففففففة والبرونزيففففففففففففة 

 .ويظهر االلتزام قمعايير العمل وااًديدية،

 

املتابعففففففففة مففففففففث قبففففففففل املشففففففففر   إدارة فرق العمل

 على التدريب امليداني

3.2 

العصفففففففففففور القديمفففففففففففة يعمففففففففففل قموضفففففففففففوعية للتفريفففففففففففق قفففففففففففين 

ويتقبففففففففففففففففففففففل اآلرا   ااًديففففففففففففففففففففففدي(-البرونففففففففففففففففففففففزي  -)ااحجففففففففففففففففففففففري 

 واملقترحات ووجهات النظر ا خرى.

 العمل ااجماعي

 التعليم التعاوني
 تقييم ا قران

 .تقييم ذاتي
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 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

3.3 

يعمففل ضففمث فريففق عمففل فففي أعمففال واالكتشففافات ا ثريففة 

ويتقبففل النقففد البنففا ، ويحتفففرم آرا  آلثففار مففا قبففل التفففاري . 

 اآلخريث.

 

 مجموعات العمل
 قطاقة املتابعة

 

 . أنشطة تقييم الطلبة 2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %30 بعا سبوع السا أبحاث وتقارير 1

 %30 ا سبوع الثاني عشر  اختبار فصلي 2

 %40 ا سبوع ااألامس عشر اختبار نهائي 3

 %100  املجموع  

 أنشطة التقييم )اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل الخ(
 

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:-هـ 

 متابعة حاالت عينات مث الطءب املتعثريث ومحاولة إيجاد ااًلول املناسبة لكل حالة ققدر ا.

 )ساعات مكتبية(.ساعات أسبوعية مفتوحة اجميع الطءب 

 .ساعتان أسبوعية إرشاد أكاديمي مث املرشديث املألصصين للطءب

( للطففففءب املو ففففوبين أو 1-12تحديفففد مواعيففففد إضففففافية للطففففءب الففففذيث يحتفففاجون إلففففى اإلرشففففاد خففففارج نطففففاق السفففاعات املكتبيففففة مففففث )

 املتعثريث أكاديميا.

 (.خءل تواجد عضو  يئة التدريس لتقديم املشورة والنصح )مثالساعات املكتبية  :الوسيلة

 .سبوعياأ( ساعات 4) الزمني:املعدل 

 .مكتب استاذ املقرر املكان: 
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افق:  –و   مصادر التعلم واملر

 . قائمة مصادر التعلم:1

املرجع 

الرئيس 

 للمقرر 

م.مقدمة في 2004 -2003عصور ما قبل التاريخ. سلطان محيسن. سورية، جامعة دمشق،  ▪

م، ترجمة محمد الجوهري والسيد 1990األنثروبولوجية. رالف بيلز وهاري هويجر

 الحسيني.

املراجع 

 املساندة

  حولية أطءل ▪

 مجلة آدوماتو ▪

 مجلة الدارة ▪

 مجلة ااجمعية ا سرية السعودية ▪

 مجلة ااجمعية ا ثرية لدول ااألليج العربي ▪

 مجلة كلية السياحة واآلثار ▪

املصادر 

 اإللكترونية

▪ http://wildhunt.org/2011/08/stonehenge-remains-maetreum-of- cybele-and-

other-pagan-news-of-note.html 

▪ http://www.donsmaps.com/avdeevo.html 

▪ http://www.anth.ucsb.edu/faculty/stsmith/classes/anth3/courseware/LithicT

ech/1_Contents. 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=n7WS1XkApNo 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=pMCrsS-sngc 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=jYq1JIIRhhM 

   أخرى 

 

 

 

افق والتجهيزات املطلوبة:2  . املر

 متطلبات املقرر  العناصر

افق  املر
 قاعات املًاكاة ... إاخ()القاعات الدراسية، املألتبرات، قاعات العرض، 

 قاعات املًاضرات.

 3معامل ااًاسب اآللي.

 متاحف

 التجهيزات التقنية
 )جها  عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

Blackboard 

Smart board 

 تجهيزات أخرى 

 لطبيعة التخصب( 
 
 )تبعا

 شبكة إنترنت



 
9 

 ز. تقويم جودة املقرر:

 التقييم طرق  املقيمون  مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو  يئة التدريس 

 اجنة تنسيق املقررات

تصًيح أسئلة االختبارات الفصلية ومناقشة 

 ااًلول.

 تصًيح الواجبات ومناقشتها.

 تصًيح املقاالت القصيرة أو الطويلة.

 حلقات النقاش

 ورش العمل 

 استطءع  اجنة ااجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

مخرجات التعلم مدى تحصيل 

 للمقرر،

الطلبففففة، أعضففففا   يئففففة التففففدريس، 

 قيادات البرنامج

 . االختبارات الشهرية.1

 ف ا سئلة الشفوية. 2

 ف التقويم املستمر. 3

 . القيام قواجبات إضافية أو أساسية.4

. تبفادل التفدريس قفين الففزمء  كفل  ميفل يففدخل 5

 شعبة  ميلة.

   

  

 التدريس، فاعلة طرق تقييم الطءب، مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إاخ()مثل. فاعلية مجاالت التقويم 

 )الطلبة، أعضا   يئة التدريس، قيادات البرنامج، املراجع النظير، أخرى )يتم تحديد ا(املقيمون 

 )مباشر وغير مباشر(طرق التقييم 

 

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 
 

 

 

 


