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 أ. التعريف باملقرر الدراس ي: 

 اتساع ثالث . 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

 )إن وجدت(. املتطلبات السابقة لهذا املقرر 4

 أثر 312

  )إن وجدت(. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر 5

 أثر( 455تطبيقات حديثة في علم اآلثار )

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة %  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م

 - - املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - - أخرى )معملي/ ميداني(  5

 %100 ساعة45 االجمالي

 

 )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( 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 9 ساعات االستذكار 1

 ساعات 8 الواجبات 2

 ساعات 9 املكتبة 3

 ساعات10 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات للمتابعة 9 )تذكر(أخرى  5

 ساعة 45 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

 

 املقرر ومخرجاته التعليمية:هدف -ب

  الوصف العام للمقرر:. 1

ياناول هذا املقرر الوسائل املتبعة اي تقييم حاالت مختلفة من املواد األثرية, عضوية وغير عضوية أثناء وبعد  

 استخراجها من باطن األرض مباشرة والطرق واألساليب الواجب إتباعها لحماية وحفظ هذه املواد حرى إيصالها إلى

 املختبر. يتضمن املقرر تطبيقات عملية اي املختبر

 :للمقررالهدف الرئيس . 2

تأمين ورفع املعطورات ت و دراسة طبيعة االتزان والصدمة بين األثر املدفون والوسط املحيط بعد اكاشافه -

 .وضع خطة ترميم اآلثار بامليدانتو  األثرية واإلسعافات األولية اي امليدان

 التعلم للمقرر:. مخرجات 3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج

  املعرفة والفهم 1

 2.1 .أساليب الكشف عن اآلثار اي امليدان يبين 1.1

 1.1 .طبيعة االتزان والصدمة بين األثر املدفون والوسط املحيط.يوضح  1.2

 3.1 .للمعطورات األثرية والتصويرت الرفع املساحيو  الرسمتمهارة  ددعي 1.3

 4.1 .ورفع املعطورات األثرية واالسعافات االولية اي امليدان. طرق تأمينيشرح  1.4

 1.1 النتائج وتوظيفها اي خدمة الحفاظ على اآلثار يوضح 1.5

  املهارات 2

 2.1 اآلاثر. علىأنواع الرتبة وأتثريها العالقة بين ميز ي 1.2

 2.2 اآلثار املكاشفة اي امليدانكيفية إسعاف  يحلل 2.2

 2.3 .طرق فحص وتحليل املواد األثرية. يقارن بين 3.2

 2.4 معرفة طبيعة املواد املكونة لآلثار.اي ُيوظف قواعد البيانات وشبكة املعلومات  4.2

 2.5 يستخدم طرق جمع العيناتت وطرق الفحص والتحليل واستخالص النتائج 5.2

  القيم 3

 3.1 االلتزام بمعايير العمل. راآلثار. ويظهمراحل ترميم يتحمل مسؤولية  1.3

اآلراء واملقترحات ووجهات  للآلثار. ويتقبطبيعة املواد املكونة يحاور بموضوعية  2.3

 النظر األخرى.

2.3 

 3.3 لالدائمة. ويتقبخطة الصيانة املؤقتة والصيانة لعمل عمل يعمل ضمن فريق  3.3



 
5 

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج

 .ويحترم آراء اآلخرينالنقد البناءت 
 

  ج. موضوعات املقرر 

 ساعات االتصال قائمة املوضوعات م

1 

مقدمييييية عييييين أسييييياليب الكشيييييف عييييين االثيييييار ايييييي املييييييدان وطريقييييية تفاعلهيييييا ميييييع الوسيييييط 

 .املحيط

3 

 6 .دراسة طبيعة االتزان والصدمة بين األثر املدفون والوسط املحيط بعد اكاشافه 2

 6 .املعطورات األثرية واالسعافات االولية اي امليدانتأمين ورفع  3

 6 .التوثيق والاسجيل والرسم السريع 4

 6 .آلية وضع خطة ترميم اآلثار بامليدان 5

 6 .جمع العينات وطرق الفحص والتحليل واستخالص النتائج 6

 6 .أساليب وطرق التخزين 7

 6 .خطة الصيانة املؤقتة والصيانة الدائمة 8

 ساعة  45 املجموع

 د. التدريس والتقييم:

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

 طرق التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

 املعرفة والفهم 1.0

 .أساليب الكشف عن اآلثار اي امليدان يبين 1.2
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 العروض التقديمية

1.1 
يوضح طبيعة االتزان والصدمة بين األثر املدفون 

 .والوسط املحيط.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة 

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

1.3 
 ت والتصويرالرفع املساحيالرسمت و مهارة يعدد 

 للمعطورات األثرية.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

ت االختبيييييييييييييييييييارات الفصييييييييييييييييييييلية

 والشفهية. 

ت االختبيييييييييييييييييييارات الفصييييييييييييييييييييلية املحاضراتورفع املعطورات األثرية  يشرح طرق تأمين 1.4
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 طرق التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

 والشفهية.  الحوار واملناقشة .واالسعافات االولية اي امليدان.

1.1 
النتائج وتوظيفها اي خدمة الحفاظ على  يوضح

 اآلثار

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة 

 .الفصليةاالختبارات 

 والنهائية

 املهارات 2.0

 بطاقة املتابعة  التعلم التعاوني اآلاثر. علىأنواع الرتبة وأتثريها العالقة بين ميز ي 2.1

 بطاقة املالحظة حل املشكالت كيفية إسعاف اآلثار املكاشفة اي امليدان يحلل 2.2

2.3 
 التقدير و  التمبؤ  .طرق فحص وتحليل املواد األثرية. يقارن بين

 دراسة الحالة

 التدرج

 بطاقة املالحظة

2.4 

اييييييييي ُيوظييييييييف قواعييييييييد البيانييييييييات وشييييييييبكة املعلومييييييييات 

 معرفة طبيعة املواد املكونة لآلثار.

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني
 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

2.5 

وطييييييرق الفحييييييص  تجمييييييع العينييييييات طييييييرق يسييييييتخدم 

 والتحليل واستخالص النتائج

 العروضتقديم 

 التعاوني التعليم

 الدورات التدريبية 

 املالحظةبطاقة  

 القّيم 3.0

3.1 

 راآلثييييييييار. ويظهييييييييمراحييييييييل تييييييييرميم يتحميييييييل مسييييييييؤولية 

 االلتزام بمعايير العمل.

 

 إدارة فرق العمل
املتابعيييية ميييين قبييييل املشييييرف 

 على التدريب امليداني

3.2 

لآلثييييييار. يحيييييياور بموضييييييوعية طبيعيييييية املييييييواد املكونيييييية 

 اآلراء واملقترحات ووجهات النظر األخرى. لويتقب

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني
 تقييم األقران

 .تقييم  الي

3.3 

خطييييييية الصييييييييانة عميييييييل لعميييييييل يعميييييييل ضيييييييمن فرييييييييق 

النقييييد البنييييياءت  لالدائميييية. ويتقبيييياملؤقتيييية والصيييييانة 

 .ويحترم آراء اآلخرين

 مجموعات العمل

 بطاقة املتابعة

  : الطلبة.  أنشطة تقييم 2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %20 بعاسال  االختبار الفصلي األول 1

 %20 الطاني عشراألسبوع  االختبار الفصلي الثاين 2

 %20 عشر طالثاألسبوع ال إعداد ورقة حبث  3

 % 40 خامس عشراألسبوع ال االختبار النهائي 4
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 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 45  املجموع 

 شطة التقييم )اختبار تحريريت شفهيت عرض تقديميت مشروع جماعيت ورقة عمل الخ( أن
 

 

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

اإلجراءات أو الترتيبات املعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم املشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب 

 :الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس اي األسبوع( -الساعات املكتبية –تحديد مقدار الوق   )معاملحتاج لذل  

 .لى أيام األسبوع )من السب  إلى الطالثاء(ساعات مكتبيةت موزعة ع 6يخصص األستا  عدد 

 .ترتيب حلقات نقاشية اي عدد من املحاضرات -

 .تمرين الطالب العملي -

 .التواصل من خالل موقع األستا  على موقع الكلية والبريد اإللكتروني. -

 

افق:  –و   مصادر التعلم واملر

 . قائمة مصادر التعلم:1

 املرجع الرئيس للمقرر 

الزهراني, عبد الناصر بن عبد الرحمن؛ صالح, محسن محمد. اإلسعافات األولية لبعض  -1

اآلثار املكاشفة منموقع حفائر دادان )الخريبة(, اململكة العربية السعودية. مجلة دراسات اي علم 

 هي.1434اآلثار والتراث, الجمعية السعودية للدراسات األثرية. 

 املراجع املساندة

بردلييي أ. دليييل تييرميم اآلثييار لآلثيياريين املرشييد للمييواد غييير السييامة والحييد األدنيي  ميين روجييرز,  -2

التييدخل لتطبييي  املقتميييات األثريييية. ترجميية عبييد الناصييير بيين عبييد اليييرحمن الزهرانيييت مطييابع جامعييية 

 .م2012املل  سعودت الرياض 

بد الناصر بن عبيد كرونينت ج. م.ت و روبمسونت و. س. ت أساسيات ترميم اآلثارت ترجمة ع -3

 .2006الرحمن الزهرانيت مطابع جامعة املل  سعودت الرياض 

فضيييل ج, جعفيييير زهيييير. صيييييانة وتييييرميم املكاشيييفات األثرييييية )أحيييدث الوسييييائل والتقنيييييات  -4

 .م2006بيروت, لبنان.  –العاملية(. دار قابس للطباعة والمشر والتوزيع 

علييييييم اآلثييييييار وصيييييييانة األدوات واملواقييييييع األثرييييييية  غنيييييييم, خالييييييد؛ ديييييييل بوثييييييو, بيرخيميييييييا باخييييييه. -5

 م.2002وترميمها. ترجمة خالد غنيم. بيسان. 

2- Bradley, A. R., The Archaeologist's Manual for Conservation: A Guide to Non-

Toxic, Minimal Intervention Artifact Stabilization, Springer, 1st ed., 2004. 

3- Forsyth, Michael, Structures & construction in historic building conservation. 

vol. 3, (Historic building conservation) USA. John Wiley and Sons, 2007. 

4- Reitz, Elizabeth Jean C., Scarry, Margaret, Scudder, Sylvia J., Case studies in 
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environmental archaeology. Interdisciplinary contributions to archaeology 

 املصادر اإللكترونية

▪ http://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_science 

▪ http://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_Science_in_Cultural_Heritage 

▪ http://cool.conservation-us.org/jaic/articles/jaic26-02-004_4.html 

▪ http://www.sturgeconservation.co.uk/antiquities-conservation-and-

restoration.htm 

▪ http://www.iiconservation.org/ 

▪ http://icom.museum/ 

▪ http://www.getty.edu/ 

▪ http://aic.stanford.edu/ 

اآلثاربرامج التقنيات الحديطة املطبقة اي  –الاسجيل والتوثيق  -برامج الحفريات  أخرى   

 

افق والتجهيزات املطلوبة:2  . املر

 متطلبات املقرر  العناصر

افقا  ملر
 )القاعات الدراسيةت املختبراتت قاعات العرضت قاعات املحاكاة ... إلخ(

معمل أو مختبر للتدريبات العمليةت  –موقع الحفرية تدريب ميداني -

ملشغوالت حجرية أدوات ومواد كيميائيةت عينات من املعادنت ونما ج 

 ومواد عضوية قديمة إلجراء التدريبات العملية.

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البياناتت السبورة الذكيةت البرمجيات(

على السبورة الذكية وجهاز كمبيوتر شخص ي )الب  تحتوي قاعات دراسية 

 (Data Showجهاز عرض شرائح البوربويم  )جهاز داتا شو  - توب(.

 

 لطبيعة التخصص( أخرى  تجهيزات
ً
 )تبعا

ميييييواد لعليييييم أخيييييرى مطيييييل البيييييرامج الريييييي لعتميييييد عليييييى الكمبييييييوتر أو األقيييييراص 

 املضغوطة أو املعايير املهنية أو األنظمة:

 أجهزة للفحص مطل املجهر الضوئي

 أجهزة للتحليل

 

 

 

 ز. تقويم جودة املقرر:

 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

 

 

 فاعلية التدريس

 

 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تمسيق املقررات

 تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية. 

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 تصحيح التكليفات.

 حلقات النقاش.

 ورش عمل
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 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

مدى تحصيل مخرجات التعلم 

 للمقرر 

الطلبييةت أعضيياء هيئيية التييدريست قيييادات 

 البرنامج

 ي االختبارات الشهرية.1

 ي التقويم املستمر. 2

. القييييييييييييييييييييييييييام بواجبيييييييييييييييييييييييييات إضيييييييييييييييييييييييييافية أو 3

 أساسية.

4 . 

   

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

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

 )مباشر وغير مباشر(طرق التقييم 

 ح. اعتماد التوصيف 

 
 

 

 

 


