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 أ. التعريف باملقرر الدراس ي: 

 ساعتان  . الساعات ملعتمدة:1

 . نوع املقرر 2

   أخرى   متطلب قسم   متطلب كلية  متطلب جامعة  أ.

    اختياري   إجباري  ب.

  السادس /. السنة / املستوى الذي يقدم فيه املقرر 3

 ال يوجد )إن وجدت(. املتطلبات السابقة لهذا املقرر 4

 

 ال يوجد )إن وجدت(. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة %  الساعات التدريسيةعدد  نمط الدراسة م

 100 30 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  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

 - محاضرات 1

 - معمل أو إستوديو 2

 - دروس إضافية 3

 - أخرى )تذكر( 4

 ساعة30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات  4 ساعات االستذكار 1

 ساعات 7 الواجبات 2

 ساعات 8 المكتبة 3

 ساعات 5 المشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 6 أخرى )تذكر( 5
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 ساعة30 اإلجمالي 

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

 مثل: ساعات االستذكار، إعداد املشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه املتعلم في املكتبة

 

 التعليمية:هدف املقرر ومخرجاته -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

يتناول هذا المقرر المفااهيم اسساساية لعلاول البيواة وعالاة البيواة باالاار  البيواة اسلرياة ب ودور البيواة فاي تلا  االاار 

ى )العضوية والسيليكونية والمعدنية( وفي كيفية تكيفها معها وحفظها. وأنواع البيوات المختلفاة التاي يمكان أك تكاوك علا

اتصال باسلر مثل: التربة وأنواعهاب والبيوة المائيةب والبيوة الغازية وكيفياة تايلير المكوناات المختلفاة لهاذي البيواات علاى 

 المواد اسلرية المختلفة الموجودة بها، وبيوة موالع الحفائر وبيوة المتاح  والمخازك وظروف العرض والتخزين بهما.

 . الهدف الرئيس للمقرر 2

كيفيااة الولايااة ماان التاايليرات الضااارة للعواماال البيويااة علااى ، والتعاارف علااى اسنااواع المختلفااة للبيوااة اسلريااة ومكوناتهااا

التعاارف علااى ، وتايليرات البيوااات المختلفااة علاى االااار الموجااودة فيهاا، والماواد اسلريااة فااي بيوتاي العاارض والتخاازين

 .واد اسلرية، وطبيعتها ومكوناتهاالبيوات المختلفة التي يمكن أك توجد فيها الم

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم 

 املرتبط للبرنامج 

  املعرفة والفهم 1

 2.1 .البيئات املختلفة التي يمكن أن توجد فيها املواد األثرية، وطبيعتها ومكوناتها بيني 1.1

 1.1 .على اآلثار الطينية وخواصها وتأثيرها مكونات التربةيوضح  1.2

 3.1 .في املواقع األثرية بيئة الدفن والحفائريشرح مكونات  1.3

 4.1 .البيئة الغازية وتأثيراتها على اآلثار الثابتة واملنقولة.مكونات  شرحي .1.4

 1.1 يوضح مكونات وخواص التربة الرملية وتربة الرديم. 1.5

 املهارات 2

 على أن :أن 
ً
 يكون الطالب قادرا

 

توفرها في بيئة مثالية غير ضارة في املتاحف واملخازن األثرية  ينبغيالتي بين البيئات  يميز 2.1

 اآلثار. للحفاظ على مقتنيات 

1.2 

 2.2 يحلل طبيعة ومكونات البيئات املختلفة التي توجد فيها املواد األثرية. 2.2

 3.2 ما على اآلثار.ا وتأثيرهمواصهخا و ممكوناتهو لتربة الرملية واتربة الدفن الطينية يقارن بين  2.3

 4.2 في اختبارات البيئة الغازية وتأثيراتها علي اآلثار الثابتة واملنقولة.يوظف وسائل التقنية  4..2

 5.2 الغارقة.طرق وأساليب الترميم والصيانة والحفاظ على املعثورات األثرية  مستخدي 2.5

 القيم 3

 على أن :
ً
 أن يكون الطالب قادرا

 

 1.3 فيها. ويظهر االلتزام بمعايير العمل معرفة بيئة الدفن والحفائر،يتحمل مسؤولية  3.1

 2.3، ويتقبل اآلراء واملقترحات املائية واآلثار الغارقة في البيئةفي كيفية العمل  عيةموضو بيحاور  3.2
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 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم 

 املرتبط للبرنامج 

 ووجهات النظر األخرى.

 3.3 ، ويحترم آراء اآلخرين.اختبارات التربة في املوقع االثري في يعمل بروح الفريق  3.3

 

 ج. موضوعات املقرر 

 ساعات االتصال قائمة املوضوعات م

 3  مقدمة عن التعريف بالبيئة األثرية 1

 3 والحفائر.بيئة الدفن  2

 6 تربة الدفن الطينية )مكوناتها وخواصها وتأثيرها(. 3

 6 التربة الرملية )مكوناتها وخواصها وتأثيرها( 4

 3 التربة الرديم )مكوناتها وخواصها وتأثيرها(. 5

 3 البيئة املائية واآلثار الغارقة 6

 3 اآلثار الثابتة واملنقولة. علىالبيئة الغازية وتأثيراتها  7

 3 اختبارات التربة في املوقع االثري  8

 ساعة 30 المجموع

 

 التدريس والتقييم:د. 

 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 
البيئات املختلفة التي يمكن أن توجد فيها املواد  بيني

 .األثرية، وطبيعتها ومكوناتها

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 العروض التقديمية

1.1 
 املحاضرات .على اآلثار الطينية وخواصها وتأثيرها مكونات التربةيوضح 

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

1.3 
 املحاضرات .في املواقع األثرية بيئة الدفن والحفائريشرح مكونات 

  واملناقشةالحوار 

، االختبارات الفصلية

 والشفهية. 

1.4 
البيئة الغازية وتأثيراتها على اآلثار الثابتة مكونات  شرحي

 .واملنقولة.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية. 
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 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

1.1 
 املحاضرات يوضح مكونات وخواص التربة الرملية وتربة الرديم.

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

2.0 
 املهارات

 

2.1 

توفرهززززا فززززي بيئززززة مثاليززززة غيززززر  ينبغززززيالتززززي يميززززز بززززين البيئززززات 

ضززارة فززي املتززاحف واملخززازن األثريززة للحفززاظ علززى مقتنيززات 

 اآلثار. 

 بطاقة املتابعة التعلم التعاوني

2.2 
يحلززززل طبيعززززة ومكونززززات البيئززززات املختلفززززة التززززي توجززززد فيهززززا 

 املواد األثرية.

 بطاقة املالحظة حل املشكالت

2.3 
ا مززمكوناتهو لتربززة الرمليززة وايقززارن بززين تربززة الززدفن الطينيززة 

 ما على اآلثار.ا وتأثيرهمواصهخو 

 التقدير و  التنبؤ

  دراسة الحالة

 التدرج 

 بطاقة املالحظة

2.4 
يوظف وسائل التقنية في اختبارات البيئة الغازية وتأثيراتها 

 اآلثار الثابتة واملنقولة. على

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

2.5 
طززرق وأسززاليب التززرميم والصززيانة والحفززاظ علززى  يسززتخدم

 الغارقة.املعثورات األثرية 

 تقديم العروض

 التعاوني التعليم

 الدورات التدريبية

 املالحظةبطاقة  

  القيم 3.0

3.1 
ويظهر  مسؤولية معرفة بيئة الدفن والحفائر،يتحمل 

 االلتزام بمعايير العمل فيها.

املتابعة من قبل املشرف  إدارة فرق العمل

 على التدريب امليداني

3.2 
املائية واآلثار  عية في كيفية العمل في البيئةموضو بيحاور 

 ، ويتقبل اآلراء واملقترحات ووجهات النظر األخرى.الغارقة

 الجماعيالعمل 

 التعليم التعاوني
 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 
يعمل بروح الفريق في اختبارات التربة في املوقع االثري، 

 ويحترم آراء اآلخرين.

 مجموعات العمل
 بطاقة املتابعة

 .  أنشطة تقييم الطلبة 2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة

 من إجمالي درجة التقييم

 %20 السابع االختبار الفصلي األول  1

 %20 الثاني عشر االختبار الفصلي الثاني 2

 %20 الثالث عشركتابة تقرير عن تلف املواد العضوية الناتج عن الكائنات  3
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 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة

 من إجمالي درجة التقييم

 الحية الدقيقة والحشرات

 % 40 الخامس عشر االختبار النهائي 

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

 

 

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

ترتيبات إتاحة أعضاء هيوة التدريس والهيوة التعليمية لاستشارات واإلرشاد اسكاديمي الخاص لكل طالب )ماع 

 وع(.  ذكر مقدار الولت الذي يتولع أك يتواجد خاله أعضاء هيوة التدريس لهذا الغرض في كل أسب
  تقويم للواجبات والتكالي .

 تقويم اسوراق ورصد الدرجات المستحقة من لبل الطاب أنفسهم.

 ساعات مكتبية، موزعة على أيال اسسبوع )من السبت إلى الثالاء(. 6تخصيص عدد 

 ترتيب حلقات نقاشية في عدد من المحاضرات. -

 التواصل من خال المولع االلكتروني لألستاذ على مولع الكلية والبريد اإللكتروني.    -

 

 

افق:  –و   مصادر التعلم واملر

 . قائمة مصادر التعلم:1

 املرجع الرئيس للمقرر 

أساسيات ترميم االاار، ترجماة عباد الناصار بان عباد  س.،، و. وروبنسوككرونين، ج. ل.، -

 ل.2006الرحمن الزهراني، مطابع جامعة الملك سعود، الرياض 

غناايمب خالاادل دياال بولااوب بيرخينيااا باخااه. علاام االااار وصاايانة اسدوات والموالااع اسلريااة -

 ل.2002وترميمها. ترجمة خالد غنيم. بيساك. 

وطرق تحليال الترباة والميااي. جامعاة الملاك ساعود. هـب أجهزة 1420يوس ، أحمد فوزي، -

 النشر العلمي والمطابع. الرياض.

لب اتازاك اسلار والترباةب نادوة جامعاة القااهرة  الرعياة العلمياة 1990ممدوح علي صبري. -

 .40- 3/ ص  1/3-6 26للحفاظ علي االار 
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 املراجع املساندة

جامعة الملك -ادة شؤوك المكتباتمشرف، محمد عبد الغني، أسس علم الرسوبيات. عم-

 ل.1987سعود. الرياض. 

هليل، دانيل، أساسيات فيزياء التربة. ترجمة: الدكتور علي بن محمد الدربي، مراجعة -

ل. 1995الدكتور يحيى زكريا الشافعي. النشر والمطابع جامعة الملك سعود. الرياض. 

 تب العلمية للنشر والتوزيع. القاهرة.ل، ميكانيكا التربة. دار الك1993القصبي، عبد الفتاح 

Reitz, Elizabeth Jean C. Scarry, Margaret, Scudder, Sylvia J., Case 

studies in environmental archaeology. Interdisciplinary contributions 

to archaeology, Springer, 2008. 

Edgeworth, Matt, Ethnographies of archaeological practice: cultural 

encounters, material transformations. Vol. 1Worlds of archaeology 

series, G - Reference, Information and Interdisciplinary Subjects 

Series, Rowman Altamira, 2006. 

Tressaud, Alain, Fluorine and the environment: agrochemicals, 

archaeology, green chemistry & water. Vol. 2 , Elsevier, 2006. 

Bradley A. Rodgers, The archaeologist's manual for conservation: a 

guide to non-toxic, minimal intervention artifact stabilization, The 

Kluwer International Series on Computer Supported Cooperative 

Work, Springer, 2004. 

 املصادر اإللكترونية
http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_archaeology 

http://www.nara.accu.or.jp/elearning/2011/introduction.pdf 

http://en.wikipedia.org/wiki/Excavation_(archaeology) 

  أخرى 

 

افق والتجهيزات املطلوبة:2  . املر

 متطلبات املقرر  العناصر

افق  املر

)القاعات الدراسية، املختبرات، قاعات 

 العرض، قاعات املحاكاة ... إلخ(

 قاعات دراسية 

 ( Data Showجهاز عرض شرائح البوربوينت )جهاز داتا شو 

 زيارات ميدانية.       

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 استخدام نظام بالك بورد )نظام إدارة التعلم(   

 لطبيعة التخصص( تجهيزات
ً
  أخرى )تبعا

 

 

 ز. تقويم جودة املقرر:

 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم
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 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

    

 فاعلية التدريس

 

 عضو هيئة التدريس 
 لجنة تنسيق المقررات

تصحيح أسولة االختبارات الفصلية 

 ومنالشة الحلول.

 الواجبات ومنالشتها.تصحيح 

تصااااحيح المقااااااالت القصااااايرة أو 

 الطويلة.

 حلقات النقاش

 

 لجنة الجودة فاعلية طرق تقويم الطالب
 استطاع

 

مدددددص ت مددددي  مترلددددا  الددددت لم 

 للمقرر

الطلبةةةةع أعضةةةا  هيئةةةة التةةةدريسع 
 قيادات البرنامج

 ـ االختبارات الشهرية.1

 ـ اسسولة الشفوية. 2

 ـ التقويم المستمر. 3

. القياااااال بواجباااااات إضاااااافية أو 4

 أساسية.

   

   

   

   

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

 ... إلخ(

 تحديدها()الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، املراجع النظير، أخرى )يتم املقيمون 

 )مباشر وغير مباشر(طرق التقييم 
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 ح. اعتماد التوصيف 

 
 

 


