
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اآلثار واملجتمع اسم املقرر:

 أثر  223 رمز املقرر:

 بكالوريوس االثار البرنامج:

 اآلثار القسم العلمي:

 السياحة واالثار الكلية:

 جامعة امللك سعود املؤسسة:

 

  



 
2 

 

 املحتويات

 3 .......................................................................................................................................................... أ. التعريف باملقرر الدراس ي:

 4 ........................................................................................................................................... هدف املقرر ومخرجاته التعليمية:-ب

 4 ........................................................................................................................................................... . الوصف العام للمقرر:1

 4 .......................................................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر :2

 4 ........................................................................................................................................................ . مخرجات التعلم للمقرر:3

 5 ...................................................................................................................................................................... ج. موضوعات املقرر 

 5 ..................................................................................................................................................................... د. التدريس والتقييم:

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

 7 ............................................................................................................................................................. .  أنشطة تقييم الطلبة2

 7 ........................................................................................................................... أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

افق: –و   7 ......................................................................................................................................................... مصادر التعلم واملر

 7 ............................................................................................................................................................. مصادر التعلم: . قائمة1

 8 ................................................................................................................................................. . املرافق والتجهيزات املطلوبة:2

 8 .................................................................................................................................................................... ز. تقويم جودة املقرر:

 9 ..................................................................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف

 



 
3 

 أ. التعريف باملقرر الدراس ي: 

 ساعتان ملعتمدة:. الساعات 1

 . نوع املقرر 2

   أخرى   متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري  ب.

  الرابع                  /. السنة / املستوى الذي يقدم فيه املقرر 3

 )إن وجدت(. املتطلبات السابقة لهذا املقرر 4

 ال يوجد

  )إن وجدت(. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة %  عدد الساعات التدريسية الدراسةنمط  م

 100 30 املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - - أخرى )معملي/ ميداني(  5

 %100 ساعة 30 االجمالي
 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1
 - معمل أو إستوديو 2

 - دروس إضافية 3

 - أخرى )تذكر( 4

 ساعة 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 8 ساعات االستذكار 1

 ساعات4 الواجبات 2

 ساعات 5 املكتبة 3

 ساعات 6 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 7 )تذكر(أخرى  5

 ساعة30 اإلجمالي 
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ذكارت إعيييداد املشيييياريعت * هيييي مقيييدار الوقييي  املسييياطمر ايييي المشيييياطات الريييي لسيييهم ايييي تحقييييق مخرجيييات الييييتعلم للمقيييررت ويشيييمل  لييي : جمييييع أنشيييطة الييييتعلمت مطيييل: سييياعات االسيييت

 والواجباتت والعروضت والوق  الذي يقضيه املتعلم اي املكتبة

 

 ومخرجاته التعليمية:هدف املقرر -ب

  الوصف العام للمقرر:. 1

 التعرف عليى دور قسيم اآلثيار بجامعية امللي  سيعود ايي نشي    واملجتمعيعنى هذا املقرر بدراسة العالقة بين اآلثار 
ً
شامال

 شييييمل املقييييرر ت و وتطييييور الدراسييييات املثركيييية باململكيييية العربييييية السييييعوديةت وكيييييف سيييياهم  ليييي  اييييي خدميييية املجتمييييع
ً
أيضييييا

التعييييرف علييييى التاامييييل أو الييييربط بييييين اآلثييييار والتعليييييم. باإلضييييافة إلييييى التعركييييف ب همييييية ودور متييييا ف املواقييييع املثركييييةت 

كما عنيي هيذا املقيرر بيالتعرف عليى ت وكذل  املعارض املثركةت وكيف لساهم اآلثار بشال عام اي ترسيخ الهوكة الوطنية

 .د وتوثيق اآلثار السيما اي خدمة املجتمعاسباب التعديات على اآلثارت وكذل  على أهمية جر 

 للمقرر:. الهدف الرئيس 2

أهميية اآلثيار ايي لشيكيل الهوكية ت و يقيدم بيه اآلثياري  فيمياالوعي بضرور  بي  املعرفية بالتياركخ ااحضياري واشيراه ااجهيود 

تقيييييدير ت و عليييييى اآلثيييييار املحافظيييييةت و عيييييرض اآلثيييييار ملةيييييراض سييييييا يةت و إدراه دور اآلثيييييار ايييييي التربيييييية الوطنييييييةت الطقافيييييية

 التنوع الطقااي وا ترامالتجربة اإلنسانية 

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخــــــــــــــــــــــــــرج الــــــــــــــــــــــــــتعلم 

 املرتبط للبرنامج 
  املعرفة والفهم 1

 1.2 يبين دور املجتمع اي ااحفاظ على التراث املثريت والهوكة الطقافية.  1.1

 1.1 والربط بين السيا ة الطقافيةت وبين التراث املثري.يوضح التاامل  2.1

 1.3 يحدد االبعاد التعليمية لآلثار. 3.1

 1.4 يشرح التجارب االنسانية والتنوع الطقااي. 4.1

 1.1 يوضح قنوات عرض التراث املثري وموضوعاته. 5.1

  املهارات 2

 2.1 يميز اآلثار واملجتمعت ونش   التخصص املثري. 2.1

 2.2 يحلل املشاكل والقضايا املتعلقة ب سباب التعديات على اآلثار. 2.2

 2.3 يقارن بين املطر النظركة واملنهجية للدراسات املثركة. 2.3

ُيوظف وسائل التقنية ااحديطة اي ااحفاظ على التنوع الطقااّي من واقع التجارب  2.4

 اإلنسانية.

2.4 

 2.5 واملنهجية لهذا الفرع من الدراسات املثركة.يستخدم املطر النظركة  2.5

  القيم 3
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 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخــــــــــــــــــــــــــرج الــــــــــــــــــــــــــتعلم 

 املرتبط للبرنامج 
يتحمل مسؤولية كتابة التقاركر واملبحاث عن دور املجتمعات اي ااحفاظ وااحماية لآلثار  3.1

 وكظهر االلتزام وتحمل مسؤولية.

3-1 

 2-3 املخرى.يحاور بموضوعية كتابة التوثيق وااجردت وكتقبل اآلراء واملقتر ات ووجهات النظر  3.2

يعمل بروح الفركق تقدير التجارب االنسانية والتنوع الطقااي وكتقبل النقد البناءت وكحترم  3.3

 آراء اآلخركن

3-3 

 

  ج. موضوعات املقرر 

 قائمة املوضوعات م
ساعات 

 االتصال

 4 مقدمة لآلثار واملجتمعت نش   التخصص  1

 4 النظركة واملنهجية لهذا الفرع من الدراسات املثركة. املطر 2

 2 اآلثار والهوكات الطقافية  3

 4 اآلثار والسيا ة الطقافية  4

 2 دور املجتمع اي  ماية اآلثار 5

 4 االبعاد التعليمية لآلثار 6

 2 التفاعلية بين ااجمهور و اآلثاركين  7

 4 قنوات عرض التراث املثري وموضوعاته 8

 2 تقدير التجارب االنسانية والتنوع الطقااي 9

 ساعة 30 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

1.2 
يبين دور املجتمع اي ااحفاظ على التراث املثريت والهوكة 

 املحاضرات

 ااحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

 العروض التقديمية
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 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

 الطقافية. 

يوضح التاامل والربط بين السيا ة الطقافيةت وبين  1.1

 التراث املثري.
 املحاضرات

 ااحوار واملناقشة 

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

 املحاضرات يعدد االبعاد التعليمية لآلثار. 1.3

 ااحوار واملناقشة

االختبارات الفصليةت 

 والشفهية. 

 املحاضرات يشرح التجارب االنسانية والتنوع الطقااي. 1.4

 ااحوار واملناقشة

االختبارات الفصليةت 

 والشفهية. 

 املحاضرات يوضح قنوات عرض التراث املثري وموضوعاته. 1.1

 ااحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

 املهارات 2.0

2.1 
 يميز اآلثار واملجتمعت ونش   التخصص املثري.

 بطاقة املتابعة التعلم التعاوني

يحلييل املشيياكل والقضييايا املتعلقيية ب سييباب التعييديات علييى  2.2

 اآلثار.

 بطاقة املال ظة  ل املشكالت

 التمبؤ والتقدير  النظركة واملنهجية للدراسات املثركة.يقارن بين االطر  2.3

 دراسة ااحالة 

 التدرج 

 بطاقة املال ظة

ُيوظييييف وسييييائل التقنييييية ااحديطيييية اييييي ااحفيييياظ علييييى التنييييوع  2.4

 الطقااّي من واقع التجارب اإلنسانية.

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني

 بطاقة املال ظة

 ملف اإلنجاز

النظركيييييييييية واملنهجييييييييييية لهييييييييييذا الفييييييييييرع ميييييييييين يسييييييييييتخدم االطيييييييييير  2.5

 الدراسات املثركة.

 تقديم العروض

 التعليم التعاوني

 الدورات التدركبية

 املال ظةبطاقة  

 القّيم 3.0

يتحمل مسؤولية كتابة التقاركر واملبحاث عن دور  3-1

املجتمعات اي ااحفاظ وااحماية لآلثار وكظهر االلتزام 

 وتحمل مسؤولية.

 

املتابعة من قبل املشرف  العملإدارة فرق 

 على التدركب امليداني

يحاور بموضوعية كتابة التوثيق وااجردت وكتقبل اآلراء  3-2

 واملقتر ات ووجهات النظر املخرى.

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني
 تقييم املقران

 .تقييم  الي

يعمل بروح الفركق تقدير التجارب االنسانية والتنوع  3-3

 وكتقبل النقد البناءت وكحترم آراء اآلخركن الطقااي

 مجموعات العمل
 بطاقة املتابعة
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 .  أنشطة تقييم الطلبة 2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %5 كل أسبوع املسئلة الشفوكة 1

 %35 املسبوع الطاني عشر اختبار فصلي 2

 %40 املسبوع ااخامس عشر االختبار النهائي 3

 %10 املسبوع التاسع تااليف بحطية 4

 %5 املسبوع ااحادي عشر تلخيص بح  5

%5 املسبوع ااخامس+ املسبوع العاشر مناقشات جماعية 6  

 100%  املجموع   
 أنشطة التقييم )اختبار تحركريت شفهيت عرض تقديميت مشروع جماعيت ورقة عمل ااخ(

 اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:أنشطة  -هـ 

ترتيبات إتا ة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالساشارات واإلرشاد املكاديمي ااخاص لال طالب )مع  كر مقدار 

 الوق  الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض اي كل أسبوع(.  

 املسبوع )من امل د إلى ااخميس( تخصيص ساعات مكتبية موزعة على أيام

شبكة  علىالتواصل من خالل موقع املستا  اإللكتروني ومن خالل البريد اإللكترونيت واي مكتبه وعبر املوقع اإللكتروني 

 املعلومات الدولية. 

 تقديم املشور  والنصح وتذليل الصعوبات.

 

افق:  –و   مصادر التعلم واملر

 . قائمة مصادر التعلم:1

 املرجع الرئيس للمقرر 
• Public Archaeology, 2004 – Nick Merriman, Routledge 

• Archaeology Under Fire, 1998 – Lynn Maskell, Routledge 

 املراجع املساندة

التدابير القانونية والعملية ملاافحة اإلتجار ةير املشروع باملمتلاات الطقافيةت دليل  •

 م2006الدولية قسم التراثت اليونساوت شعبة املعايير 

ماثيو سايفت  ماية التراث الطقااي )توثيق القطع أو التحف الفنية(ت اليونساوت  •

 م.2007

التراث الطقااي اي املنطقة العربية: اي قضايا  فظ املواقع  ماريت  فظعوضت   •

 م.2016التراثية وإدارتها. آياومت 

 الاوك .جامعة  –املجلة العربية للعلوم االنسانية  •
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 جامعة املل  سعود –مجلة كلية السيا ة و اآلثار  •

 .WWW.arrkamani.org املصادر اإللكترونية

  أخرى 

 

افق والتجهيزات املطلوبة:2  . املر

 متطلبات املقرر  العناصر

افق  املر
 قاعات املحاكا  ... إاخ()القاعات الدراسيةت املختبراتت قاعات العرضت 

 show Dataقاعة محاضرات مزود  بوسائل العرض 

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البياناتت السبور  الذكيةت البرمجيات(

 استخدام نظام باله بورد )نظام إدار  التعلم(.

 لطبيعة التخصص( أخرى  تجهيزات
ً
 ال يوجد )تبعا

 

 

 

 ز. تقويم جودة املقرر:

 طرق التقييم املقيمون  التقويممجاالت 

 

 

 فاعلية التدريس

 

 عضو هيئة التدريس 

 اجنة تمسيق املقررات

 تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية. 

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 تصحيح التاليفات.

  لقات النقاش.

 ورش عمل

 استطالع  اجنة ااجود   فاعلية طرق تقويم الطالب

مدى تحصيل مخرجات التعلم 

 للمقرر 

الطلبييةت أعضيياء هيئيية التييدريست قيييادات 

 البرنامج

 ي االختبارات الشهركة.1

 ي التقوكم املستمر. 2

. القييييييييييييييييييييييييييام بواجبيييييييييييييييييييييييييات إضيييييييييييييييييييييييييافية أو 3

 أساسية.

4 . 

   

   

   

   

 التعلم ... إاخ()مطل. فاعلية التدريست فاعلة طرق تقييم الطالبت مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقررت مصادر مجاالت التقوكم 

 )الطلبةت أعضاء هيئة التدريست قيادات البرنامجت املراجع النظيرت أخرى )يتم تحديدها(املقيمون 

 )مباشر وةير مباشر(طرق التقييم 

http://www.arrkamani.org/
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 ح. اعتماد التوصيف 

 


