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 أ. التعريف باملقرر الدراس ي: 

 ناتساع  . الساعات املعتمدة:1

 . نوع املقرر 2

   أخرى   متطلب قسم √  متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري  ب.

 السابع  . السنة / املستوى الذي يقدم فيه املقرر 3

 .)إن وجدت(. املتطلبات السابقة لهذا املقرر 4

 أثر 212

 )إن وجدت(. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة  التدريسية عدد الساعات نمط الدراسة م

 - - املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - - أخرى  5

 %100 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( مناقشة التكاليف + نقاش حول موضوع معين 4

 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 8 ساعات االستذكار 1

 ساعات4 الواجبات 2

 ساعات 5 المكتبة 3

 ساعات 6 المشاريع /إعداد البحوث 4
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 ساعات 7 أخرى )تذكر(  5

 ساعة30 اإلجمالي 

ذكارت إعيييدامل ا  ييييارال ت * هيييق مريييدار الوقييي  ا سييياطار ايييق الم يييياقات الريييي لسييي م ايييق ويرييييق م رجيييات الييييتعلم للاريييررت وال يييال  لييي   جايييي  أ  يييطة الييييتعلمت مطيييل   ييياعات ا  يييت

 والواجباتت والعروضت والوق  الذي يرضيه ا تعلم اق ا كتبة

 

 التعليمية:هدف املقرر ومخرجاته  -ب

 . الوصف العام للمقرر:1
يتناول هذا المقرر التغيرات البيئية الرئيسةة  ووورهةا  ةي ةيةاس ن سةاق لةا تبةي التةاريا  واإلةتاا ة اه سةاق ل ةذ  
التغيةةرات  ورهةةر   ي ةةا  اإلةةتناوام نلةة  الميةيةةات ااهريةةة  وال راإلةةات البيئيةةة نات الاةةقة   ةة ا م  ن ايةةة ال قبةةة 

 الثالهية  وةت  عار ال ولوإلين لن ال قبة الايولوجية الر اعية.الايولوجية 

 الهدف الرئيس للمقرر . 2

 عاةةر وةتةة  الثالهيةةة الايولوجيةةة ال قبةةة  ن ايةةة  ةة  ام  البيئةةي  م يةةة  اه سةةاق عالتةةة توضةةي  نلةة  المقةةرر
 والمستقبي. ال اضر   ي لن ا االإلتفاوس لع الر اعية  الايولوجية ال قبة لن ال ولوإلين

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج 

 :والفهم املعرفة 1.0
 على أن(: 

ً
 )أن يكون الطالب قادرا

 

 2.1 املختلفة. الزمنية ا راحل عبر الردياة البيئات بيني 1.1

 1.1 .البيئية الدرا ات اق األثرية ا املة ملرا ة اق التطبيرية عدمل من ا ناهج   وضحي 2.1

 3.1 البليستو ينت وعصر ال ولو ين. عصر اق الب رية الجااعات حركةدمل عي 3.1

التطيييورات الطرا يييية ايييق البليستو يييين )الاجيييري الريييديم األ يييفلت والريييديم الو ييي ت  ي ييير  4.1

 والرديم األعلىت والو ي (.

4.1 

 1.1 .حركة الجااعات الب رية اق عصر البليستو ين يوضح 5.1

 املهارات: 2.0

 على أن(: 
ً
 )أن يكون الطالب قادرا

 

 1.2 العوامل البيئية ووأثيراتها على اإل سان. ايزي 2.1

 2.2 ييلل ا رومات البيئة اق عصر ا عاملن ومراكز   وء الحضارات ا بكرة. 2.2
 3.2 ين.ا وارمل الطبيعية وحركة الجااعات الب رية اق عصر البليستو  يرارن بين 2.3
 4.2 يوظف الترنية اق واب  التطورات الطرا ية لإل سان اق عصر ال ولو ينت والبليستو ين. 2.4

ا كا فات األثرية ايق العصير الاجيري الحيديح ووييوس اإل سيان إايى إقتيا  الريوت  ست دمي 2.5
 والزراعة وإقتا  الطعام.

5.2 

 :القيم 3
 على أن(:  

ً
 )أن يكون الطالب قادرا

 

ويظ ييير ا لتيييزام باعيييايير  ا عييياملن. عصيييور  ايييق الطريييااق وريييارير التطيييور  كتابيييةيتيايييل مسييي ولية  3.1

 العال

1.3 

 2.3ويلتيزم بأخققيييات ا  نيةت ويتربييل ا راء  وابي  الحرييب الجيولوجيية ليي رض عيةاوضييو بييياور  3.2
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 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج 

 وا رترحات ووج ات النظر األخرى.

الفرييييييييييق ايييييييييق ا ةيييييييييح والتنرييييييييييب عييييييييين حركييييييييية الجااعيييييييييات الب يييييييييرية ايييييييييق عصييييييييير يعايييييييييل بيييييييييرو   3.3

 ويتربل النرد البناءت وييترم آراء ا خرين البليستو ين وعصر ال ولو ينت

3.3 

 

  ج. موضوعات املقرر 

 قائمة املوضوعات م
سااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعات 

 االتصال

 1 ومكوقاتها. البيئةتلعريف علم  1

 1 علم ا ثار البيئي 2

 1 علم الحيوان الرديم 3

 1 علم النباوات الردياة 4

 2 علم التربة الردياة 5

 2 الحرب الجيولوجية 7

 2 اق عصر البليستو ين. لعريفات البيئة وا وارمل الطبيعية وحركة الجااعات الب رية 8

9 
البيئييييية وا يييييوارمل الطبيعيييييية وحركييييية الجااعيييييات الب يييييرية ايييييق عصييييير البليستو يييييين. البيئييييية ايييييق عصيييييير 

 البقيستو ين

2 

 2  ترات البقيستو ين البيئية 10

 2 حركة الجااعات الب رية اق عصر البليستو ين  11

 2 العوامل البيئية ووأثيراتها على اإل سان  12

 2 عصر ال ولو ين  13

 2 التطورات الطرا ية اق البليستو ين وبداية ال ولو ين وظ ور مردمات إقتا  الروت 14

15 
واألعلى والريديم التطورات الطرا ية اق البليستو ين. العصر الاجري الرديم األ فلت والو ي ت 

 .األو  

2 

16 

العصييير الاجيييري الحيييديح ووييييوس اإل سيييان إايييى التطيييورات الطرا يييية خيييقس عصييير ال ولو يييين. بيئييية 

 إقتا  الروت وقظريات ظ ور الزراعة وقظريات اقتا  الطعام

2 

17 
التطيييييورات الطرا يييييية خيييييقس عصييييير ال ولو يييييين. ا روميييييات البيئييييية ايييييق عصييييير ا عييييياملن ومراكيييييز   يييييوء 

 الحضارات ا بكرة

2 

 2 لإل سان والبيئة اق عصور ا عاملن وملخصالتطور الطرااق اق عصور ا عاملن  18

 ساعة 30 املجموع
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 د. التدريس والتقييم:

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

 طرق التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

1.0 
 :والفهم املعرفة

 على أن(: 
ً
 )أن يكون الطالب قادرا

 املحاضرات املختلفة. الزمنية ا راحل عبر الردياة البيئات بيني 2.1

 الحوار وا ناق ة

 .ا ختبارات الفصلية

 العروض التردياية

 ا ييياملة ملرا ييية ايييق التطبيريييية عيييدمل مييين ا نييياهج   وضيييحي 1.1
 .البيئية الدرا ات اق األثرية

 املحاضرات

 الحوار وا ناق ة 

 .ا ختبارات الفصلية

 والنهائية

 عصييييييييييييييييير ايييييييييييييييييق الب يييييييييييييييييرية الجااعيييييييييييييييييات حركيييييييييييييييييةدمل عيييييييييييييييييي 3.1
 البليستو ينت وعصر ال ولو ين.

 املحاضرات

  الحوار وا ناق ة

ت ا ختبارات الفصلية

 وال ف ية. 

التطييورات الطرا ييية اييق البليستو ييين )الاجييري  ي يير  4.1
الريييديم األ ييييفلت والرييييديم الو يييي ت والرييييديم األعلييييىت 

 والو ي (.

 ملحاضراتا

 الحوار وا ناق ة

ت ا ختبارات الفصلية

 وال ف ية. 

حركيييييييييييييييية الجااعيييييييييييييييات الب ييييييييييييييييرية ايييييييييييييييق عصيييييييييييييييير  يوضيييييييييييييييح 1.1
 .البليستو ين

 ملحاضراتا

 الحوار وا ناق ة

 .ا ختبارات الفصلية

 والنهائية

2.0 
 املهارات

 على أن(: 
ً
 )أن يكون الطالب قادرا

 بطاقة ا تابعة التعلم التعاو ي العوامل البيئية ووأثيراتها على اإل سان. ايزي 1.2

ييلل ا رومات البيئة اق عصير ا عياملن ومراكيز   يوء  2.2
 الحضارات ا بكرة.

 بطاقة ا قحظة حل ا  كقت

ا يييييييييييوارمل الطبيعيييييييييييية وحركييييييييييية الجااعيييييييييييات  يريييييييييييارن بيييييييييييين 3.2
 ين.الب رية اق عصر البليستو 

 التردير و  التمب 

  ملرا ة الحالة

 التدر  

 ا قحظةبطاقة 

يوظف الترنية اق واب  التطورات الطرا ية لإل سان اق  4.2
 عصر ال ولو ينت والبليستو ين.

 ا ةح والتوثيق

 التعلم التعاو ي

 بطاقة ا قحظة

 ملف اإلقجاز

ا كا ييييييييفات األثرييييييييية اييييييييق العصيييييييير الاجييييييييري  سييييييييت دمي 5.2
الحييييديح وويييييوس اإل سييييان إاييييى إقتييييا  الرييييوت والزراعيييية 

 وإقتا  الطعام.

 ورديم العروض

 التعاو ي التعليم

 الدورات التدريبية

 ا قحظةبطاقة  

3.0 
 : القيم

 على أن(:  
ً
 )أن يكون الطالب قادرا

 ايييييييق الطريييييييااق وريييييييارير التطيييييييور  كتابيييييييةيتيايييييييل مسييييييي ولية  1.3

 ويظ ر ا لتزام باعايير العال ا عاملن. عصور 

ا تابعة من قبل ا  رف  إملارة  رق العال

 على التدريب ا يدا ي

 وابيييي  الحريييب الجيولوجييييية ليييي رض عيةاوضييييو بييييياور  2.3

ويلتييييييزم بأخققيييييييات ا  نييييييةت ويتربييييييل ا راء وا رترحيييييييات 

 ووج ات النظر األخرى.

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني
 ورييم األقران

 .ورييم  الي
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 طرق التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

الفرييييييق اييييييق ا ةيييييح والتنريييييييب عييييين حركيييييية يعايييييل بييييييرو   3.3

الجااعيييييات الب يييييرية ايييييق عصييييير البليستو يييييين وعصييييير 

 ويتربل النرد البناءت وييترم آراء ا خرين ال ولو ينت

 مجموعات العمل

 ا تابعةبطاقة 

 

 . أنشطة تقييم الطلبة 2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %30 األ بوع الساب  اختبار قصير 1

 %30 ع ر  األ بوع الطا ي اختبار  صلق 2

 %40 األ بوع الخامس ع ر اختبار نهائي 3

 %100  املجاوع  

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

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:-ها 

ترتيبات نتاةة رعضا  هيئة الت ريس وال يئة التيقيمية لالإلتشارات واهرشاو ااكاويمي الخاص لكي 

طالب )لع نكر لق ار الوتت الذي يتوتع رق يتواج  خالل  رعضا  هيئة الت ريس ل ذا الغرض  ي كي 

 رإلبوع(.  
 

 الةالب المتيثرين ول اولة نيااو ال قول المناإلبة لكي ةالة  ق رها.تا ية ةاالت عينات لن م

 إلاعات رإلبوعية لفتوةة لاميع الةالب )إلاعات لكتبية(.

 .إلاعتاق رإلبوعية نرشاو ركاويمي لن المرش ين المخااين لقةالب

( 1-12ت  يةة  لواعيةة  نضةةا ية لقةةةالب الةةذين ي تةةاجوق نلةة  اهرشةةاو خةةارك  ةةةان السةةاعات المكتبيةةة لةةن )

 لقةالب الموهو ين رو المتيثرين ركاويميا.

افق:  –و   مصادر التعلم واملر

 . قائمة مصادر التعلم:1

املرجع الرئيس 

 للمقرر 

. عثمان محمد السيد ترجمة. املعرفة عالم. العصور  عبر  والبيئة اإلنسان. سيمونز إبان ج. •

 م1997

 ) األساسية املساندة املراجع قائمة •
ً
 (:إلخ...  التقارير، العلمية، الدوريات: مثال

 م.2007.   مي مصطفى ورجاة. ا عر ة عالم. الطويل الصيف.  اَجان براين • املراجع املساندة

 Environmental Archaeology. http://www.tandfonline.com/loi/yenv20 املصادر اإللكترونية

www.environmental-archaeology.com/  

\www.arkamani.org. 

World Atlas of Archaeology on the web 

Provides links to Archaeological Websites around the World 

http://www.tandfonline.com/loi/yenv20
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WWW.Smsc.com/ar/encyc/anthro/index 

   أخرى 

 

 

 

افق والتجهيزات املطلوبة:2  . املر

 متطلبات املقرر  العناصر

افق  املر
 )الراعات الدرا يةت املختبراتت قاعات العرضت قاعات املحاكاة ... إلخ(

 تاعات الم اضرات.

 ليالي ال اإلب اآللي.

 التجهيزات التقنية
 )ج از عرض البياقاتت السبورة الذكيةت البرمجيات(

Blackboard 

Smart board 

 لطبيعة الت صص( تجهيزات أخرى 
ً
 شبكة ن تر ت )وبعا

 تقويم جودة املقرر:ز. 

 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

 عضو هيئة الت ريس  فاعلية التدريس

 لانة تنسيق المقررات

تا ي  رإلئقة االختبارات الفاقية 

 ولناتشة ال قول.

 تا ي  الواجبات ولناتشت ا.

 تا ي  المقاالت القايرس رو الةويقة.

 ةققات النقاش

 وليالي ولتاةف

 اإلتةالع  لانة الاووس  تقويم الطالبفاعلية طرق 

مدى تحصيل مخرجات التعلم 

 للمقرر،
الةقبةةةةةةةةة  رعضةةةةةةةةا  هيئةةةةةةةةة 

 الت ريس  تياوات البر الج

 . االختبارات الش رية.1

 ـ ااإلئقة الشفوية. 2

 ـ التقويم المستمر. 3

 . القيام  واجبات نضا ية رو رإلاإلية.4

. تباول الت ريس  ين الزلال  كي زليي 5

 شيبة زليقة.ي خي 

   

  

 )مطل.  اعلية التدرالست  اعلة قرق ورييم الطقبت مدى ويصيل م رجات التعلم للارررت مصاملر التعلم ... إلخ(مجا ت الترويم 

 )الطلبةت أعضاء هيئة التدرالست قياملات البرقامجت ا راج  النظيرت أخرى )يتم ويديدها(ا رياون 

 )مباشر وغير مباشر(قرق الترييم 
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 ح. اعتماد التوصيف 

 

 

 


