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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 ساعتان . الساعات لمعتمدة:1

 . نوع المقرر2

   أخرى  متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري  إجباري  ب.

  السابع /يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ال يوجد (وجدت إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 ال يوجد )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

  % النسبة الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 100 30 التقليديةاملحاضرات  1

 - - املدمج التعليم  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

    )معملي/ ميداني( أخرى  5

 %100 ساعة30 االجمالي

 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 ساعات االتصال

 30 حاضراتامل 1
 - إستوديوأو معمل  2
 - إضافيةدروس  3
 - ى )تذكر(أخر  4

 ساعة30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 8 ساعات االستذكار 1

 ساعات4 الواجبات 2

 ساعات 5 املكتبة 3

 ساعات 6 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 7 أخرى )تذكر( 5

 ساعة30 اإلجمالي 
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، ويشيمل للي ج جميين أةشيطة اليتعلم، مثيلج سياعات ا،سيت كار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي سسي م فيي سققييق مترجيات اليتعلم * 

 إعداد المشارين، والواجبات، والعروض، والوقت ال ي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف-ب

 الوصف العام للمقرر:. 1

وهددذا ال يددتم اال مدددن خددب  التدددرال امليددداني ال  دددلي  األثنوأركيولجيدددة امليدا يددة العامليددةتعتمددد املددادى علددب الت بيقددات 

الددذن  قددو  يددح فددي محافمددة العددب مددن كددل عددا  وملدددى  ددطران يمددارس مددن خبلطددا ال الددل األعمددا  امليدا يددة ومددن ضددم  ا 

 البعيد. منا أ يين الحاضر واملاض ي القرال  ة تربطاثنواركيولوجيت بيقات 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

وهددو مددن)ث (، تعلدديم ال الددل أحددد أحدددث مندداألث البحددر األثددرن واملعددروك يدداملن)ث األثنواركيولددو ي )علددم األثددار الحدددير

حالددة الت رددير العل ددي  األثراددة ا ددبي ددور ردددرات ال الددل البحييددة يحيددر ينقلددح مددن الحالددة الولدد ية والتحليليددة للمددادى 

، الحقددا ا املت ددلة ي بيعدة اليقافددة املاديدة للشددعو  املعالددرى إ دبالتعددرك و  خدب  اليايتدة واملنقولددة مددن  للمدادى األثراددة

ت بيدا مندداألث املعرفددة فدي ميدداالت حياتيددة ، و البعيدددتكدوان فرضدديات مدن الحاضددر لت رددير حداالت مشددا  ة مددن املاضد ي و 

 .علب مرؤولية التعلم الذاتي وتعلم أسس اكترا  املعرفةالتعود ، و أخرى 

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر 

  رمز 

التعلم مخرج 

  املرتبط للبرنامج

  املعرفة والفهم 1

 1.1 .والجمع( والتقليدية )ال يدمكو ات اليقافة املادية للميتمعات البري ة وضح ي 1.1

 1.2 .التقليدية ودالالت ا األثراة وال ناعاتالحرك  بيني 2.1

 1.3 االثنوأركيولو ي.لعمل امليداني اإجراءات  ددعي 3.1

 .1.4 .األدوات الحجراة وال خاراة واستخدامطا لناعةيشرح  4.1

 1.1 يوضح مكو ات اليقافة املادية للميتمعات البري ة )ال يد والجمع( والتقليدية 1.5

  املهارات 2

 2.1 .اآلثار التيرابي ومياالتح علميميز يين  1.2

 2.2 .ال يد والجمع( املعالرى )جماعاتاملجتمعات البدا ية آثار  يحلل 2.2

 2.3 اآلثار.علم )االثنواركيولوجيا(، وعبرت ا ب االثنوغرافيا األثراة يقارن يين 3.2

 4..2 .ايوظف وسا ل التقنية في البحر امليداني االثنواركيولوجي 4.2

 2.5 األسس النمراة واملن)جية لبثنوغرافيا األثراةيرتخد   5.2

  القيم 3

لليقافددة املاديددة، وربددط األ ددياء والمددواهر وفطددم  يتحمددل املرددؤولية فددي االسددتطتا  املن قددي 1.3

 وامطر االلتزا  يمعايير العمل معا ي ا.

3.1 

، األثرادة للرعداى ومؤ درات اكتايدة البحدوث والتقدارار عدن اليقافدة املاديدة  يحاور بموضـوعية 2.3

 ويتقبل اآلراء واملقترحات ووجهات النظر األخرى.

3.2 
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 مخرجات التعلم للمقرر 

  رمز 

التعلم مخرج 

  املرتبط للبرنامج

النقدد البنداء، واحتدر  آراء  لواتقبد االثنوأركيولوجيدا.لعمدل امليدداني فدي ايعمل يدروح ال رادا  3.3

 .اآلخران

3.3 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  املوضوعاتقائمة  م

 2 علم اآلثار ياالثنوغرافيا )االثنواركيولوجيا( وعبرة االثنوغرافيا األثراةتعراف  1

2 
و دددددددرح االيياييدددددددات  الحاضدددددددر الثندددددددوغرافيت دددددددور الدددددددنمم اليقافيدددددددة القديمدددددددة مدددددددن خدددددددب  

 والرلبيات.

2 

 2 األسس النمراة واملن)جية لبثنوغرافيا األثراة 3

 2 ال يد والجمع( جماعات)املعالرى  موذ  املجتمعات البدا ية  4

 4 التقليدية ودالالت ا األثراة وال ناعاتالحرك  5

 2 األثراة للرعاى ومؤ رات االيقافة املادية  6

 4 اآلثار التيرابي( ومياالتح. )علممحاكاى ال عل املاض ي  7

 2 واستخدامطاتيار  عمل األدوات الحجراة وال خاراة  8

 2 .مت لبات وإجراءات لعمل امليداني االثنواركيولو ي 9

 2 .لناعة الر ن واملراكل والتحقا من  ماذ  للرحبت التاراخية 10

 2 .منارشة تأثير ميمل األيحاث االثنوار كيولوجية  في علم اآلثار الحدير 11

 2 اميلة اثنوغرافية 12

 2 أميلة اثنواركيولوجية 13

 ساعة30 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم:
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 رمزال
 مخرجات التعلم 

 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق 

1.0 
  ة والفهماملعرف

 

1.1 
مكو ددددات اليقافددددة املاديددددة للميتمعددددات البرددددي ة وضددددح ي

 .والجمع( والتقليدية )ال يد

 املحاضرات

 الحوار واملنارشة

 .االختبارات ال  لية

 وال  ا ية

 .التقليدية ودالالت ا األثراة وال ناعاتالحرك  بيني 1.2
 املحاضرات

 الحوار واملنارشة 

 .االختبارات ال  لية

  العروض التقديمية
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 رمزال
 مخرجات التعلم 

 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق 

1.3 
 ملحاضراتا االثنوأركيولو ي.لعمل امليداني اإجراءات  ددعي

 الحوار واملنارشة

، االختبارات ال  لية

 والش طية. 

1.4 
 ملحاضراتا .األدوات الحجراة وال خاراة واستخدامطا لناعةيشرح 

 الحوار واملنارشة

، االختبارات ال  لية

 والش طية. 

1.1 
مكو ددددات اليقافددددة املاديددددة للميتمعددددات البرددددي ة وضددددح ي

 .والجمع( والتقليدية )ال يد

 ملحاضراتا

 الحوار واملنارشة

 .االختبارات ال  لية

 وال  ا ية

2.0 
 : املهارات

 

 ي ارة املتابعة التعلم التعاوني .اآلثار التيرابي ومياالتح علميميز يين  2.1

2.2 
 املعالدددددددرى )جماعددددددداتاملجتمعدددددددات البدا يدددددددة آثدددددددار  يحلدددددددل

 .ال يد والجمع(

 ي ارة املبحمة حل املشكبت

2.3 
)االثنواركيولوجيدددددددددا(،  االثنوغرافيددددددددا األثراددددددددة يقددددددددارن يددددددددين

 اآلثار.علم وعبرت ا ب

 التقدير و  التطبؤ

  دراسة الحالة

 التدر  

 ي ارة املبحمة

2.4 
يوظدددددددددددددددددف وسدددددددددددددددددا ل التقنيدددددددددددددددددة فدددددددددددددددددي البحدددددددددددددددددر امليددددددددددددددددددداني 

 .ااالثنواركيولوجي

 املسح والتوثيا

 التعلم التعاوني

 ي ارة املبحمة

 ملف اإل ياز

2.5 
 تقديم العروض النمراة واملن)جية لبثنوغرافيا األثراةاألسس يرتخد  

 التعاوني التعليم

 الدورات التدرابية

 املبحمةي ارة  

  القيم 3.0

3.1 

لليقافدة املاديدة،  يتحمل املرؤولية في االسدتطتا  املن قدي

وامطددددر االلتددددزا   وربددددط األ ددددياء والمددددواهر وفطددددم معا ي ددددا.

 يمعايير العمل

 

 إدارى فرق العمل
املتابعة من ربل املشرك 

 علب التدرال امليداني

3.2 

كتايددة البحددوث والتقددارار عددن اليقافددة  يحــاور بموضــوعية

، ويتقبـــــــــــــــل اآلراء األثرادددددددددددددددة للرعددددددددددددددداى ومؤ دددددددددددددددرات ااملاديدددددددددددددددة 

 واملقترحات ووجهات النظر األخرى.

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني
 تقييم األرران

 .تقييم ذاتي

3.3 
 االثنوأركيولوجيددا.لعمددل امليددداني فددي ايعمددل يددروح ال راددا 

 .النقد البناء، واحتر  آراء اآلخران لواتقب

 مجموعات العمل
 املتابعةي ارة 

 

 الطلبة  تقييم .  أنشطة2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة

درجة  إجماليمن 

 يميالتق

 %20 الخامساألسبوع  االختبار ال  لي األو   1

 %20 األسبوع العا ر االختبار ال  لي الياني 2
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة

درجة  إجماليمن 

 يميالتق

 %20 األسبوع اليامن كتاية تقرار عن اليقافة املادية للميتمعات البدا ية  3

 % 40 الخامس عشر االختبار ال  ائي 4

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شف ي، عرض سقديمي سقريري، يم )اختباريالتق أةشطة
 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

سرسيبات إساحة أعضاء هيئة التدريس وال يئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي التاص لكل طالب 

 )من لكر مقدار الوقت ال ي يتوقن أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس ل  ا الغرض في كل أسبوع(.  

  سقويم للواجبات والتكاليف.

 األوراق ورصد الدرجات المستققة من قبل الطالب أةفس م.سقويم 

فقص عينة من أوراق اختبار الطالب، وعينة أخرى من أوراق البقث، من قبل زمييل عضيو هيئية سيدريس 

 في مجال التتصص.

 يتم ستصيص ساعتان أسبوعياً من الساعات المكتبية لطالب ه ا المقرر. -

 المقرر عبر الموقن ا،لكتروةي. سشجين الطالب على التواصل من أستال -

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم:. قائمة 1

 المرجع الرئيس للمقرر

ا،ثنواركيولوجياج الدراسة اآلثارية للثقافة المادية المعاصرة أ.د يوسف  

 م دار القوافل للنشر. الرياض.2008متتار ا،مين 

راسة المجتمعات دم دمشق 2000ا،ثنولوجياج مقمد التطيب  

 .البدائية.

 المساندةالمراجع 

 الكويت. .138علم المعرفة  لرحالت.اأدب  1989مقمد ف يم حسن  

سرجمة يوسف  التردوستال.و سير.عمالمح من الثقافة المادة لمنطقة  

 الرياض. التراث.مؤسسة  الراشد. وسعدمتتار األمين 

 

 اإللكترونيةالمصادر 
.WWW.arrkamani.org 

.www.wikipedia.org 

   ىأخر

 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ( ، قاعات المقاكاةالدراسية، المتتبرات، قاعات العرض القاعات)

 قاعات دراسية  -

 (Data Showج از عرض شرائح البوربوينت ج از ) -

 زيارات ميداةية.  -
 التجهيزات التقنية

)ج از عرض البياةات، السبورة ال كية، 

 البرمجيات(
 استتدام ةظام بالك بورد )ةظام إدارة التعلم(      

  سبعاً لطبيعة التتصص() أخرى تجهيزات

 

 

http://www.arrkamani.org/
http://www.wikipedia.org/
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

    

 

 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

لجنةةةةةة  ن ةةةةةي  

 المقررات

سصقيح أسئلة ا،ختبارات الفصلية 

 ومناقشة القلول.

 سصقيح الواجبات ومناقشت ا.

سصييييقيح المقيييييا،ت القصييييييرة أو 

 الطويلة.

 حلقات النقاش

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق سقويم الطالب

ميييدى سقصييييل مترجيييات اليييتعلم 

 للمقرر

الطلبة، أعضاء هيئة 

التةةدريس، ايةةادات 

 البرنامج

 ـ ا،ختبارات الش رية.1

 ـ األسئلة الشفوية. 2

 ـ التقويم المستمر. 3

. القييييييام بواجبيييييات إ يييييافية أو 4

 أساسية.
   

   

   

   

 مترجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(، فاعلة طرق سقييم الطالب، مدى سقصيل )مثل. فاعلية التدريسمجا،ت التقويم 

 تم سقديدها(يأخرى ) ،المراجن النظير البرةامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 

 
 

 
 
 

 


