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 نموذج )ج( توزيع الساعات المعتمدة في الخطة الدراسية

 اآلثار برنامج بكالوريوس

 128يمنح القسم الخريجين من طالبه درجة البكالوريوس في تخصص اآلثار، بعد أن يجتاز 

 وحدة تدريسية نظرية وعملية وتدريبية.

 :برنامج بكالوريوس اآلثار ينظام الدراسة ف

 -: يطبقاً لما يل ي البرنامجتنتظم الدراسة ف

 ) إن وجد(  يعن فصلين رئيسين وفصل صيف عبارة السنة الدراسية -

ويات سم الدال على المرحلة الدراسية ، ويكون عدد المستهو اال يالمستوى الدراس -

 للتخرج ثمانية مستويات على األقل طبقاً للخطة الدراسية المعتمدة .

 همل هذسبوعاً( وال تشتأ 15قل عن ي كامل ) ال يفصل دراس يه يمدة المستوى الدراس -

 ختبارات النهائية التسجيل واال يالمدة على فترت

قاً وف يسيتم تدريس عدد من المقررات الدراسية ) مادة دراسية ( خالل المستوى الدرا -

  .برنامجلخطة الدراسية للل

س وحدة دراسية ) ساعة معتمدة ( لنيل درجة البكالوريو 128على الطالب دراسة  -

  -: يالتالك

 (جامعةال )متطلب الداسى األول الفصلوحدة دراسية خالل  16يدرس الطالب  -

 وحدة دراسية من مقررات اللغة العربية  2يدرس الطالب  -

 وحدات دراسية من مقررات الدراسات اإلسالمية  8يدرس الطالب  -

 .نياالث يمن الفصل الدراس برنامج التخصص بدءً  يوحدة دراسية ف 102يدرس الطالب  -
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 الخطة الدراسية

 الفصل األول )السنة األوىل(

 الساعات متطلب مصاحب متطلب سابق  اسم املقرر رمز املقرر

نجم 140  6   لغة انجليزية 

نهج  140  3   مهارات جامعية 

أحص  140  3   مقدمة في اإلحصاء 

تقن 140  3   مهارات الحاسب  

فجب  150 الصحيةاللياقة والثقافة      1 

 16 جمموع الساعات

 

األوىل(الفصل الثاين )السنة   

 الساعات متطلب مصاحب متطلب سابق اسم املقرر رمز املقرر 

عرب  140  2   مهارات كتابية 

 المدخل إلى علم اآلثار أثر 101
  2 

 القديمالجزيرة العربية وحضارة تاريخ  اثر 141
  3 

 آثار ما قبل التاريخ اثر 211
  3 

 2   نشأة الكتابة وتطورها أثر 213

 مقدمة في آثار الجزيرة العربية أثر 220
  3 

51 جمموع الساعات  
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الثانية()السنة  لثالفصل الثا  

 الساعات متطلب مصاحب متطلب سابق اسم املقرر رمز املقرر 

 المدخل إلى الثقافة اإلسالمية سلم 101
  

2 

 2   ة الجيولوجيا األثري أثر 215

 مقدمة في األنثروبولوجيا أثر 221
  

2 

 2   الرسوم الصخرية أثر 222

اثر 212 العصور الحجرية في الجزيرة العربية أثر 251   2 

 3   العمارة القديمة في الجزيرة العربية أثر 230

 3   الفن العربي القديم أثر 231

61 جمموع الساعات  

 

الثانية()السنة  رابعالفصل ال  

 الساعات متطلب مصاحب متطلب سابق اسم املقرر رمز املقرر 

 2   النظام االقتصادي في اإلسالم سلم 103

أثر 213 شمال الجزيرة العربية لغات أثر 256   3 (2+1) 

 2   أثار وفنون بالد الرافدين أثر 259

 3   العمارة اإلسالمية أثر 257

 اللغة النبطية أثر 254
أثر 213   

2 

 2   اآلثار والمجتمع ثرأ 223

 2   آثار وادي النيل أثر 304

61 جمموع الساعات  
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الثالثة()السنة  امسالفصل اخل  

 الساعات متطلب مصاحب متطلب سابق اسم املقرر رمز املقرر 

 2   اإلسالم وبناء المجتمع سلم 102

 3   مقدمة في إدارة موارد التراث ترث 206

 3   سالميةالكتابات اإل أثر 356

 3   مقدمة في علم المتاحف ترث 301

 2   مناهج ونظريات في علم اآلثار أثر 309

 المسكوكات القديمة أثر 305
  

2 

 مهارات أثرية أثر 414
  

3 

81 جمموع الساعات  

 

الثالثة()السنة  سادسالفصل ال  

 الساعات متطلب مصاحب متطلب سابق اسم املقرر رمز املقرر 

 2   أسس النظام السياسي في اإلسالم سلم 104

 2   آثار بالد الشام أثر 405

أثر 213 جنوب الجزيرة العربية لغات أثر 409   2 (1+1) 

 3   اآلثار اليونانية الرومانية أثر 415

  (1+2) 3   الفنون اإلسالمية أثر 411 

 (1+2) 3   الفخار وتقنياته أثر  310

 2   في المغرب واألندلس الفن والعمارة أثر 355

71 جمموع الساعات  
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الرابعة()السنة  سابعالفصل ال  

 الساعات متطلب مصاحب متطلب سابق اسم املقرر رمز املقرر 

 2   مشروع بحث اثر 450

 2   اآلثار الغارقة أثر 410

 2   االثنوغرافيا األثرية أثر 301

أثر 305 المسكوكات اإلسالمية أثر 302   3 (2 +1) 

اثر 212 اإلنسان والبيئة في ما قبل التاريخ أثر 425   2 

أثر 213 رامية اآللغة ال أثر 426   2 

 2   فنون الشرق األدنى القديم أثر 432

  3   الفن والعمارة في المشرق اإلسالمي أثر 433

81 جمموع الساعات  

 

الثالثة()السنة  ثامنالفصل ال  

 الساعات متطلب مصاحب متطلب سابق اسم املقرر رمز املقرر 

 8   في التنقيب األثري  تدريب عملي أثر 451 

 (1+1) 2   تطبيقات حديثة في علم اآلثار  أثر 455

 (1+1) 2   ترميم وصيانة المعثورات األثرية أثر 456

21 جمموع الساعات  
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 مسار ترميم األثار وصيانتها
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 وى الخامسالمست

الرمز  م

 والرقم

الرمز والرقم 

باللغة 

 اإلنجليزية

المتطلب  الساعات المعتمدة أسم المقرر

 السابق

 مجموع عملي نظري

  2 - 2 اإلسالم وبناء اجملتمع IC 102 سلم 102 1

  3 2 2 مدخل إىل علم الرتميم ARCL311 أثر311 2

 أثر 101 3 2 2 رتقنيات فحص وحتليل اآلاث ARCL312 أثر 312 3

4 

 ARCL313 أثر 313
 الكائنات الدقيقة واحلشرات يف

 اآلاثر

1 2 2  

  2 2 1 خواص وتلف املواد السيليكونية ARCL314 أثر 314 5

6 

 ARCL315 أثر 315
تشكل وصياغة وتلف املعادن 

 القدمية

1 2 2  

7 

 ARCL316 أثر 316
طبيعة املواد العضوية وعوامل 

 تلفها

1 2 2  

8 

 ARCL317 أثر 317
صناعة املخطوطات والواثئق 

 وعوامل تلفها

1 2 2  

  18 14 11 مجموع الساعات المطلوبة
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 المستوى السادس

الرمز  م

 والرقم

الرمز والرقم 

باللغة 

 اإلنجليزية

المتطلب  الساعات المعتمدة أسم المقرر

 السابق

 مجموع عملي نظري

1 

 IC 104 سلم104
السياسي يف أسس النظام 

 اإلسالم

2  2  

  2 2 1 بيئة األثريةال ARCL321 أثر 321 2

 أثر 101 2 2 1 توثيق ترميم اآلاثر ARCL322 أثر 322 3

 أثر 311 2 2 1 كيمياء ترميم وصيانة اآلاثر  ARCL323 أثر 323 4

5 

 ARCL324 أثر 324
 الصناعات القدميةتقنية 

 وموادها

1 2 2  

 أثر 312 3 2 2 الج اآلاثر يف املوقعع ARCL325 أثر 325 6

  3 2 2 تقنيات االستنساخ ARCL326 أثر 326 7

 أثر 311 2 - 2 رتميمالإدارة مشاريع  ARCL327 أثر 327 8

  18 12 12 مجموع الساعات
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 المستوى السابع

الرمز  م

 والرقم

الرمز والرقم 

باللغة 

 اإلنجليزية

ب المتطل الساعات المعتمدة أسم المقرر

 السابق

 مجموع عملي نظري

 أثر 314 3 2 2  يةترميم وصيانة املواد السليكون ARCL331 أثر 331 1

 أثر 315 3 2 2 املعدنيةترميم وصيانة املواد  ARCL332 أثر 332 2

 أثر 316 3 2 2 ترميم وصيانة املواد العضوية ARCL333 أثر 333 3

4 

 ARCL334 أثر 334
وطات ترميم وصيانة املخط

 والواثئق

 أثر 317 3 2 2

 أثر 356 3 2 2 يةترميم املباين احلجرية والطين ARCL335 أثر 335 5

  15 10 10 مجموع الساعات المطلوبة

 

 المستوى الثامن 

الرمز  م

 والرقم

الرمز والرقم 

باللغة 

 اإلنجليزية

المتطلب  الساعات المعتمدة أسم المقرر

 السابق

 مجموع عملي نظري

  10 20 - تدريب ميداين ARCL341 أثر 341 1

  3 4 1 مهارات تطبيقية مساعدة ARCL342 أثر 342 2

  13 24 1 مجموع الساعات المطلوبة

  

 


