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 أ. التعريف باملقرر الدراس ي: 

 ساعتان . الساعات ملعتمدة:1

 . نوع املقرر 2

   أخرى   متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري  ب.

  الثاني                  /. السنة / املستوى الذي يقدم فيه املقرر 3

 )إن وجدت(. املتطلبات السابقة لهذا املقرر 4

 ال يوجد

  )إن وجدت(. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة %  عدد الساعات التدريسية الدراسةنمط  م

 - - املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - - أخرى )معملي/ ميداني(  5

 %100 ساعة 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( 4

 ساعة 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 8 ساعات االستذكار 1

 ساعات4 الواجبات 2

 ساعات 5 املكتبة 3

 ساعات 6 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 7 )تذكر(أخرى  5

 ساعة30 اإلجمالي 
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ذكارت إعيييداد املشيييياريعت * هيييي مقيييدار الوقييي  املسييياطمر ايييي المشيييياطات الريييي لسيييهم ايييي تحقييييق مخرجيييات الييييتعلم للمقيييررت ويشيييمل  ليييك: جمييييع أنشيييطة الييييتعلمت مطيييل: سييياعات االسيييت

 والواجباتت والعروضت والوق  الذي يقضيه املتعلم اي املكتبة

 

 ومخرجاته التعليمية:هدف املقرر -ب

 . الوصف العام للمقرر: 1

دراسة مبسطة لعلم اآلثار ونشأته وتطوره وفروعه املختلفة وعالقته بالعلوم األخرى، ودراسة مراحل التنقيب 

اقع األثرية –التنقيب  –املختلفة )ما قبل   .ما بعد(. ودراسة بعض املو

 للمقرر:. الهدف الرئيس 2

توضييييل التكاميييل بيييين عليييم اآلثيييار و  تعليييى املايييي ا ثيييري ت و اآلثيييار وكييييف نشييي  بشيييكل عييياالتعيييرف عليييى عليييم وفيييرو  

 .وبعض العلوم املساعدة

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج

  املعرفة والفهم 1.0

 1.2 له.نش ة وتطور علم اآلثار وفروعهت والعلوم املساعدة  يبين 1.1

 1.1 ا ثرية.يوضي أساليب التعامل مع املكاشفات  2.1

 1.3 دد أدوات املاي ا ثريت وكيفية التعامل معها أثناء العمل ا ثري.عي 3.1

اقع الحفريات األثرية وداخل املختبرات ا ثرية يشرح املكاشفات 4.1  1.4 .مو

 1.1 بين آثار املمالك القديمة يوضي اإلطار التاريخي املقارن  5.1

  تاملهارا 2.0

 2.1 املكاشفات ا ثرية اي الحفريات ولاجيلها وتصميفها وتحليلها. يميز بين 1.2

 2.2 يحلل مراحل ما قبل وما بعد التنقيبات ا ثرية. 2.2

يقارن بين أدوات التنقيبت وأدوات املاي ا ثريت وأدوات التصويرت وأدوات  3.2

 الرسم.

2.3 

 2.4 تفسير املعطورات ا ثرية اي أماكن التنقيب. التقنية اييوظف وسائل  4.2

 2.1 املواقع ا ثرية اي اململكة العربية السعودية. يميز بين أنوا  5.2

  القيم 3.0

ويظهر االلتزام  ا ثريةتعن ا عمال  بحاثا  تقارير و الكتابة يتحمل مسؤولية  1.3

 ويظهر االلتزام بمعايير العمل. وتحمل املسؤولية.

1.3 

ويلتزم ب خالقيات ت عملية التوثيق والجرد للمعطورات ا ثرية يحاور بموضوعية 2.3

 املهنةت ويتقبل اآلراء واملقترحات ووجهات النظر ا خرى.

2.3 
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 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج

ويتقبل النقد البناءت ويحترم يعمل بروح الفريق لربط علم اآلثار بالعلوم ا خرى.  3.3

 اآلخرين. آراء

3.3 

 

  ج. موضوعات املقرر 

 ساعات االتصال قائمة املوضوعات م

1 
التعريف باملقرر+ مصادر دراسة مقرر مدخل إلى علم اآلثار + خلفية تاريخية 

 موجزة عن نش ة وتطور علم اآلثار.

2 

 4  )كيفية التعرف على املواقع( 1العمل ا ثري  2

 4  .ا ثرية()الحفريات  2العمل ا ثري  3

 4   )الااجيل والتصميف( 3العمل ا ثري  4

 4 )الدراسة والتحليل والمشر النهائي( 4العمل ا ثري  5

 4 طرق الت ريخ 6

 2 عالقة علم اآلثار بالعلوم ا خرى  7

 2 إطار تاريخي مقارن  8

 4 مواقع أثرية اي اململكة العربية السعودية. 9

 ساعة 30 املجموع

 التدريس والتقييم:د. 

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

 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

  املعرفة والفهم 1.0

يبين نش ة وتطور علم اآلثار وفروعهت والعلوم  1.1

 املساعدة له.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

  العروض التقديمية
2.1 

 يوضي أساليب التعامل مع املكاشفات ا ثرية.
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية
االختبارات الفصليةت  املحاضراتيعدد أدوات املاي ا ثريت وكيفية التعامل معها  3.1
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 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

 والشفهية.   الحوار واملناقشة أثناء العمل ا ثري.
 املحاضرات يشرح املكاشفات ا ثرية. 4.1

 الحوار واملناقشة

االختبارات الفصليةت 

 والشفهية. 
بين آثار املمالك  يوضي اإلطار التاريخي املقارن  5.1

 القديمة.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

 املهارات 2.0
يميز بين املكاشفات ا ثرية اي الحفريات  2.1

 ولاجيلها وتصميفها وتحليلها.

 بطاقة املتابعة التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة حل املشكالت يحلل مراحل ما قبل وما بعد التنقيبات ا ثرية. 2.2

يقارن بين أدوات التنقيبت وأدوات املاي ا ثريت  2.3

 وأدوات التصويرت وأدوات الرسم.

 التمبؤ والتقدير 

 دراسة الحالة 

 التدرج 

 بطاقة املالحظة

يوظف وسائل التقنية اي تفسير املعطورات ا ثرية  2.4

 اي أماكن التنقيب.

 املاي والتوثيق

 التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز
يميز بين أنوا  املواقع ا ثرية اي اململكة العربية  2.1

 السعودية.

 العروضتقديم 

 التعليم التعاوني

 الدورات التدريبية

 بطاقة املالحظة 

 القيم 3.0
يتحمييييييل مسييييييؤولية كتابيييييية التقييييييارير وا بحيييييياث عيييييين  2.3

ا عمال ا ثريةت ويظهير االلتيزام وتحميل املسيؤولية. 

 ويظهر االلتزام بمعايير العمل.

 

 إدارة فرق العمل

املتابعة من قبل 

املشرف على التدريب 

 امليداني
يحيييييييييييييياور بموضييييييييييييييوعية عملييييييييييييييية التوثيييييييييييييييق والجييييييييييييييرد  3.3

للمعطيييييييييورات ا ثرييييييييييةت ويلتيييييييييزم ب خالقييييييييييات املهنيييييييييةت 

 ويتقبل اآلراء واملقترحات ووجهات النظر ا خرى.

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني
 تقييم ا قران

 .تقييم  الي

يعمييييييييل بييييييييروح الفريييييييييق لييييييييربط علييييييييم اآلثييييييييار بييييييييالعلوم  1.3

 البناءت ويحترم آراء اآلخرين.ا خرى. ويتقبل النقد 

 مجموعات العمل
 بطاقة املتابعة

 .  أنشطة تقييم الطلبة 2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %5 كل أسبو  ا سئلة الشفوية 1

 %35 ا سبو  السابع عشر اختبار فصلي 2
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 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %40 الخامس عشرا سبو   االختبار النهائي 3

 %10 ا سبو  التاسع تكاليف بحطية 4

 %5 ا سبو  الحادي عشر تلخيص بحث 5

%5 ا سبو  الخامس+ ا سبو  العاشر مناقشات جماعية 6  

 %100  املجموع 

 أنشطة التقييم )اختبار تحريريت شفهيت عرض تقديميت مشرو  جماعيت ورقة عمل الخ(

 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي:أنشطة اإلرشاد  -هـ 

التواصل من خالل موقع ا ستا  اإللكتروني ومن خالل البريد اإللكترونيت واي مكتبه وعبر املوقع اإللكتروني علي 

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

 املوهوبين أو املتعثرين أكاديميا.

 خالل تواجد عضو هيئة التدريس لتقديم املشورة والنصي(.الوسيلة: الساعات املكتبية )من 

 ( ساعات أسبوعيا.4املعدل الزمني: )

 املكان: مكتب استا  املقرر.

 

افق:  –و   مصادر التعلم واملر

 . قائمة مصادر التعلم:1

 املرجع الرئيس للمقرر 

 املحاضرات •

 101للمقرر  -مصطفى كمال عبد العليم وآخرونت املدخل إلى علم اآلثار •

 م1999الطانيةت أثر الصيغة 

 املراجع املساندة

إلى علم اآلثار. جامعة دمشقت كلية اآلداب  (. املدخل2016الحجيت سعيد. ) •

 .والعلوم اإلنسانية

 م. 2004 كفاايت ا ردناملدخل إلي علم اآلثارت ا.د. زيدان عبد الكااي  •

دانيال ترجمة د. عباس سيد أحمد محمد  االثارت غلينموجز تاريخ علم  •

 م. 2000الفيصل الطقافيةت اململكة العربية السعوديةت  عليت دار
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مدبولى  رزق مكتبةمحمد  د. عاصمعلم اآلثار بين النظرية والتطبيقت  •

 م. 1996

 د. خالدمناهج البحث ا ثري ومشكالتهت رودريغو مارتين غاالن ترجمة  •

 م. 1998 دمشق سورياغنيم, 

 الفن الحديث اي التنقيب عن اآلثارت سليمانت توفيق. •

 الرائد اي التنقيب عن اآلثارت الفخرانيت فوزي عبد الرحمن. •

 املصادر اإللكترونية

Provides links to Archaeological Websites around the World 

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

 

  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

 تصحيل أسئلة االختبارات الفصلية. 

 تصحيل الواجبات ومناقشتها.

 تصحيل التكليفات.

 حلقات النقاش.

 ورش عمل

 استطال   لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

مدى تحصيل مخرجات التعلم 

 للمقرر 

التييدريست قيييادات الطلبييةت أعضيياء هيئيية 

 البرنامج

 ي االختبارات الشهرية.1

 ي التقويم املستمر. 2

. القييييييييييييييييييييييييييام بواجبيييييييييييييييييييييييييات إضيييييييييييييييييييييييييافية أو 3

 أساسية. 

   

http://www.smsc.com/ar/encyc/anthro/index


 
9 

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

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

 )مباشر وغير مباشر(طرق التقييم 

 

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 
 

 

 

 


