
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجيولوجيا األثرية  اسم المقرر:

 أثر  215 رمز المقرر:

 بكالوريوس االثار البرنامج:

 اآلثار القسم العلمي:

 السياحة واالثار الكلية:

 جامعة الملك سعود المؤسسة:

 

  



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

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

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

 6 ................................................................................................................................. .  أنشطة تقييم الطلبة2

 7 ................................................................................................ إلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:أنشطة ا -هـ 

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

 7 .................................................................................................................................. . قائمة مصادر التعلم:1

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

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

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

 

 



 
3 

 أ. التعريف باملقرر الدراس ي: 

 ثالث ساعات . الساعات ملعتمدة:1

 . نوع املقرر 2

   أخرى   متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري  ب.

  الثالث                  /. السنة / املستوى الذي يقدم فيه املقرر 3

 )إن وجدت(. املتطلبات السابقة لهذا املقرر 4

 ال يوجد

  )إن وجدت(. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر 5

 دال يوج

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة %  عدد الساعات التدريسية الدراسةنمط  م

 100- 45 املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - - أخرى )معملي/ ميداني(  5

 %100 ساعة 45 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 8 ساعات االستذكار 1

 ساعات9 الواجبات 2

 ساعات 10 املكتبة 3

 ساعات 9 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات9 )تذكر(أخرى  5

 ساعة45 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

التعريف بدور الجيولوجيا وعلوم األرض بوجه عام في تشكيل وفهم السجل األثري إلى جانب استخدام مناهج 

 .وتقنيات تلك العلوم في تفسير الظواهر األثرية

 للمقرر:. الهدف الرئيس 2

املقرر املحدد في دليل القسم ضمن وصف املقرر على شبكة هناك نتائج خاصة مباشرة باملقرر، تتضمن أهدف 

اقع  االنترنت، وهي: تهدف إلى فهم التفاعل اإلنساني مع البيئة، وكيفية مساهمة العوامل الطبيعية في تكوين املو

 .األثرية، والوسائل والتقنيات الجيولوجية التي يستخدمها اآلثاريون لدراسة املوقع

 للمقرر:. مخرجات التعلم 3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج

  املعرفة والفهم 1

 1.2 البيئات الجيولوجية المرتبطة بعلم اآلثار. يبين 1.1

 1.1 فيزياء.يوضح أساليب التعامل مع المكتشفات األثرية باستخدام الجيو  2.1

 1.3 وكيفية التعامل معها أثناء العمل األثري.دد أدوات المسح األثري الجيوفيزياء، عي 3.1

فدي دراسدة حيدا   االسدتفاد  منهداومدد   الصخور والمعادن األثرية منالمكتشفات  يشرح 4.1

 اإلنسان القديم.

1.4 

 املهارات 2

 

 

الصخور والمعادن ومد  اإلفاد  في دراسة األدوات في  في األثرية المكتشفات يميز 1.2

 .حيا  اإلنسان القديم

2.1 

معرفة المخاطر الطبيعية على المواقع و، األثريةختفاء الحضارات والمواقع يحلل ا 2.2

 مثل الزالزل. األثرية

2.2 

 2.3 والتنقيب.الكيفية الجيولوجية للمواقع األثرية أثناء عملية المسح قارن ي 3.2

 2.4 األثرية.واقع للم في دراسة الكيفية الجيولوجيةيوظف وسائل التنقيب  4.2

 الكفاءات 

 على أن :
ً
 أن يكون الطالب قادرا

 

بحاث عن األعمال األثرية مثل: )التعرف على املوقع، األ تقارير و الكتابة يتحمل مسؤولية  1.3

ويظهر  النهائي للعمل األثري(.والتسجيل، والتصنيف، والدراسة، والتحليل، والنشر 

 بمعايير العمل. االلتزام

3.1 

في الدراسة العلمية للصخور واملعادن دورها في حياة اإلنسان يحاور بموضوعية  2.3

 ويتقبل اآلراء واملقترحات ووجهات النظر األخرى.، القديم

3.2 

 3.3 .آراء اآلخرينويتقبل النقد البناء، ويحترم  ،العمل األثري يعمل ضمن فريق  3.3
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  ج. موضوعات املقرر 

 ساعات االتصال قائمة الموضوعات م

 6 الدراسة مقدمة تعريف خطة 1

 6 1جيوفيزياء  2

 3 2جيوفيزياء  3

 3 3جيوفيزياء  4

 4 4جيوفيزياء  5

 4 المعادن 6

 4 الصخور 7

 4 المخاطر الطبيعية 8

 4 التجوية 9

 3 جيولوجية المملكة 10

 4 مواقع آثرية 11

 ساعة45 المجموع

 

 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

 يبين البيئات الجيولوجية املرتبطة بعلم اآلثار. 1.1
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية .

  العروض التقديمية

 

1.2 
يوضح أساليب التعامل مع املكتشفات األثرية 

 باستخدام الجيوفيزياء.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة 

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

1.3 
دد أدوات املسح األثري الجيوفيزياء، وكيفية عي

 أثناء العمل األثري.التعامل معها 

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة 

االختبارات الفصلية، 

 والشفهية

1.4 
يشرح املكتشفات األثرية من الصخور واملعادن ومدى 

 االستفادة منها في دراسة حياة اإلنسان القديم.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

االختبارات الفصلية، 

 والشفهية
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 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

 املهارات:  2.0

2.1 
الصـــخور واملعــــادن ومــــدى  فــــي األثريـــة املكتشــــفاتيميـــز 

 .اإلفادة في دراسة األدوات في حياة اإلنسان القديم

 بطاقة املتابعة التعلم التعاوني

2.2 
اقــــع يحلــــل ا معرفــــة و ، األثريــــةختفــــاء الحضــــارات واملو

اقع   مثل الزالزل. األثريةاملخاطر الطبيعية على املو

 بطاقة املالحظة حل املشكالت

2.3 
اقـع األثريــة أثنــاء يقـارن بــين  الكيفيـة الجيولوجيــة للمو

 عملية املسح والتنقيب.

 التقدير و  التمبؤ

  دراسة الحالة

 التدرج 

 بطاقة املالحظة

2.4 
فــــــــــــــي دراســــــــــــــة الكيفيــــــــــــــة يوظــــــــــــــف وســــــــــــــائل التنقيــــــــــــــب 

اقع للم الجيولوجية  األثرية.و

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

 القيم 3.0

1.3 

بحاث عن األعمـال األ تقارير و الكتابة يتحمل مسؤولية 

األثريـــــــــة مثـــــــــل: )التعـــــــــرف علـــــــــى املوقـــــــــع، والتســـــــــجيل، 

والتصـــــــنيف، والدراســـــــة، والتحليـــــــل، والنشـــــــر النهـــــــائي 

 بمعايير العمل. ويظهر االلتزام للعمل األثري(.

 إدارة فرق العمل

املتابعة من قبل املشرف على 

 التدريب امليداني

فــــي الدراســــة العلميــــة للصــــخور يحدددداور بموضددددوعية 

ويتقبل اآلراء ، واملعادن دورها في حياة اإلنسان القديم

 واملقترحات ووجهات النظر األخرى.

 العمل الجماعي

 تقييم األقران التعليم التعاوني

 .تقييم  الي
2.3 

يعمل ضمن فريق العمل األثري، ويتقبل النقد البنـاء، 

 اآلخرين. ويحترم آراء

 

 إدارة فرق العمل
املتابعة من قبل املشرف على 

 33 التدريب امليداني

 .  أنشطة تقييم الطلبة 2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

1 
حل األسئلة التقييمية لكل مرحلة من مراحل 

 املقرر 
 %10 كل أسبوع

 %20 السابع األسبوع  اختبار فصلي 2

 %20 األسبوع الطاني عشر اختبار فصلي ثاني 

 %40 األسبوع الخامس عشر االختبار النهائي 3

 %10 األسبوع الطاني عشر تكاليف بحثية 4

 %100  املجموع 
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 أنشطة التقييم )اختبار تحريريت شفهيت عرض تقديميت مشروع جماعيت ورقة عمل الخ(

 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: أنشطة اإلرشاد -هـ 

في مكتبه وعبر املوقع اإللكتروني علي شبكة ، والتواصل من خالل موقع األستاذ اإللكتروني ومن خالل البريد اإللكتروني

  املعلومات الدولية.

 متابعة حاالت عينات من الطالب املتعثرين ومحاولة إيجاد الحلول املناسبة لكل حالة بقدرها.

 مفتوحة لجميع الطالب )ساعات مكتبية(. ساعات أسبوعية

 ساعتان أسبوعية إرشاد أكاديمي من املرشدين املخصصين للطالب.

( للطالب املوهوبين أو 1-12تحديد مواعيد إضافية للطالب الذين يحتاجون إلى اإلرشاد خارج نطاق الساعات املكتبية من )

 املتعثرين أكاديميا.

 

افق:  –و   مصادر التعلم واملر

 . قائمة مصادر التعلم:1

 املرجع الرئيس للمقرر 

 م.2004عطيةت أحمد إبراهيمت مبادىء الجيولوجيا لآلثاريينت القاهرة  •

• Archaeological Prospecting and Remote Sensing, Irwin Scollar et al., 2009, 

696p. 

• Seeing Beneath the Soil: Prospecting Methods in Archaeology, Anthony 

Clark; Routledge, 2000. 

• Rapp, G. and Hill, C. 1998. Geoarchaeology: The Earth Science Approach 

to Archaeological Interpretation, London: Yale University Press. 

• French, Charles. 2003. Geoarchaeology In Action. 

 املراجع املساندة

مت نظم املعلومات 2007ت مأبو القاسلحسنت أحمد عطمان طهت بدرالدين وا •

 . 70-55: 15الجغرافية وتطبيقاتها اي علم اآلثار وإدارة املوارد التراثيةت أدوماتو 

: 3العدد  14املجلد  العلوم.م. علم اآلثار اي عصر الفضاء. مجلة 1998البازت فاروقت  •

4-11. 

اململكة العربية  ةومورفولوجيوجي الوليعيت عبد هللا بن ناصرت جيولوجية  •

 هي.14217ت الرياض 2السعوديةت ط 

ت الطياهر عطميانت تطبيقييات ايي الجيولوجييا العامييةت دار وإدرييسمشيرفت محميد عبيد الغ ييي 

 .ا م.2002املريخت الرياض 

 م.1985ت محمد يحيت مبادئ الجيولوجيا العامةت الرياضت والسنوس ي رعبد القادملهندست أحمد  •

 بها )الدوريات العلمية، التقارير... الخ( )يرفق قائمة بذلك(: املوص يالكتب واملراجع  •

▪ Rapp, G. and Hill, C. 1998. Geoarchaeology: The Earth Science Approach to 

Archaeological Interpretation, London: Yale University Press. 

▪ Lock, G. 2003. USING COMPUTERS IN ARCHAEOLOGY. Routledge. USA. 

▪ - Ruggles, C.L.N. and Rahtz, S.P.Q. (eds) 1988. Computer Applications and Quantitative 

Methods in Archaeology. Oxford: British Archaeological Reports International Series 
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393. 

 املصادر اإللكترونية

• http://www.microsoft.com. 

• World Atlas of Archaeology on the web. 

• Provides links to Archaeological Websites around the World 

• WWW.Smsc.com/ar/encyc/anthro/index. 

 برامج التقنيات الحديطة املطبقة اي اآلثار –الاسجيل والتوثيق  -برامج الحفريات  ▪ أخرى 

 

افق والتجهيزات املطلوبة:2  . املر

 متطلبات املقرر  العناصر

افق  املر
 )القاعات الدراسيةت املختبراتت قاعات العرضت قاعات املحاكاة ... إلخ(

 show Dataقاعة محاضرات مزودة بوسائل العرض 

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البياناتت السبورة الذكيةت البرمجيات(

 استخدام نظام بالك بورد )نظام إدارة التعلم(.

 لطبيعة التخصص( أخرى  تجهيزات
ً
 ال يوجد )تبعا

 

 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

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

مدى تحصيل مخرجات التعلم 

 للمقرر 

الطلبييةت أعضيياء هيئيية التييدريست قيييادات 

 البرنامج

 الشهرية.ي االختبارات 1

 ي التقويم املستمر. 2

. القييييييييييييييييييييييييييام بواجبيييييييييييييييييييييييييات إضيييييييييييييييييييييييييافية أو 3

 أساسية. 

   

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

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

 )مباشر وغير مباشر(طرق التقييم 

 

 

http://www.microsoft.com/
http://www.smsc.com/ar/encyc/anthro/index
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 ح. اعتماد التوصيف 

 

 
 

 

 

 


