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 أ. التعريف باملقرر الدراس ي: 

 اتساع ثالث . الساعات ملعتمدة:1

 . نوع املقرر 2

   أخرى   متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري  ب.

  الخامس                  /فيه املقرر . السنة / املستوى الذي يقدم 3

 )إن وجدت(. املتطلبات السابقة لهذا املقرر 4

 ال يوجد

  )إن وجدت(. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر 5

 أثر( 455تطبيقات حديثة في علم اآلثار )

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة %  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م

 - - املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - - أخرى )معملي/ ميداني(  5

 %100 ساعة45 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 9 ساعات االستذكار 1

 ساعات 8 الواجبات 2

 ساعات 9 املكتبة 3

 ساعات10 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات للمتابعة 9 أخرى )تذكر( 5

 ساعة 45 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

 

 هدف املقرر ومخرجاته التعليمية:-ب

  العام للمقرر:الوصف . 1

  املهارات الري يحتاجها األثري هذا املقرر بدراسة  ىيعن
ً
الري يحتاجها املتخصص  األساسيةالتعرف على املهارات شامال

األثري وهي املهارات النظريةت الخبرة املنهجيةت املهارات التقنيةت املهارات اإلداريةت املهارات الكتابية التحليلية وكيف 

 لساهم هذه املهارات اي العمل األثري. 

 
ً
يف بأهمية الصور الجوية التعر باإلضافة إلى التعرف على مبادئ اإلحصاء الري يحتاجها األثري. شمل املقرر  أيضا

القواعد العامة اي الرسم األثري والبرامج الحديطة املمكن استخدامها اي هذا املجال ت وكذل  ودورها اي املجال األثري 

بالتعرف على املجهر واستخداماته اي املجال األثريت كما عني هذا املقرر وكيف لها أن لساهم اي توثيق العمل األثري. 

 عطورات األثرية وكيف لذل  أن يساهم اي العمل األثري. وكذل  تصوير امل

 :للمقررالهدف الرئيس . 2

 األثري  العمل التعرف على املهارات األساسية التي يحتاجها

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج

  املعرفة والفهم 1

 2.1 .األثري  يحتاجها العملالري  األساسيةاملهارات  يبين 1.1

 1.1 استخدامها.القواعد العامة اي الرسم األثري والبرامج الحديطة املمكن يوضح  1.2

 3.1 .للمعطورات األثرية والتصويرت الرفع املساحيو  الرسمتمهارة  ددعي 1.3

 4.1 .العامة اي الرسم األثري والبرامج الحديطة املمكن استخدامها اي هذا املجال القواعديشرح  1.4

 1.1 .مفهوم الرسم الهندس ي والرسم املعماري  يوضح 1.5

  املهارات 2

 1.2 .العالقة بين اآلثار والتقنيات الحديطةميز ي 2.1

 2.2 البيانات اإلحصائية  ات العالقة باملعطورات األثرية يحلل 2.2

 3.2 الجوية.املسح التقليدي واملسح األثري باستخدام الصور  يقارن بين 2.3

 4.2 اي التحليل االحصائي اي العمل األثري.ُيوظف قواعد البيانات وشبكة املعلومات  2.4

 5.2 .والحزم الرياضية وتطبيقاتها اإلحصاءمبادئ  يستخدم 2.5

  القيم 3

ويظهر االلتزام بمعايير الصور الجوية وأهميتها اي املجال األثري  يتحمل مسؤولية قراءة 3.1

 العمل.

1.3 

 2.3.ت ويتقبل اآلراء واملقترحات ووجهات يحاور بموضوعية التصوير الضوئي )الفوتوغرااي( 3.2
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 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج

 النظر األخرى.

ويتقبل النقد  صور األقمار الصناعية عمل اي التنقيبات ملعرفة قراءةيعمل ضمن فريق  3.3

 .البناءت ويحترم آراء اآلخرين

3.3 

 

  ج. موضوعات املقرر 

 ساعات االتصال قائمة املوضوعات م

 3 مهارات علم اآلثار 1

 6 والحزم الرياضية وتطبيقاتها اإلحصاءمبادئ  2

 4 الصور الجوية وأهميتها اي املجال األثري  قراءة 3

 6 صور األقمار الصناعية. قراءة 4

 6 القواعد العامة اي الرسم األثري والبرامج الحديطة املمكن استخدامها اي هذا املجال 5

 6 .مفهوم الرسم الهندس ي والرسم املعماري  6

 6 املجهر واستخداماته اي اآلثار 7

 5 التصوير الضوئي )الفوتوغرااي( 8

 3 مهارات كتابة التقرير 9

 ساعة  45 املجموع

 د. التدريس والتقييم:

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

 طرق التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

  املعرفة والفهم 1.0

2.1 
 .األثري يحتاجها العمل الري  األساسيةاملهارات  يبين

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 التقديميةالعروض 

القواعد العامة اي الرسم األثري والبرامج الحديطة يوضح  1.1

 استخدامها.املمكن 

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة 

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

 ت والتصويرالرفع املساحيالرسمت و مهارة  يعدد 3.1

 للمعطورات األثرية.
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

ت االختبيييييييييييييييييييارات الفصييييييييييييييييييييلية

 والشفهية. 
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 طرق التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

العامة اي الرسم األثري والبرامج الحديطة  القواعديشرح  4.1

 .املمكن استخدامها اي هذا املجال

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

ت االختبيييييييييييييييييييارات الفصييييييييييييييييييييلية

 والشفهية. 

 املحاضرات .مفهوم الرسم الهندس ي والرسم املعماري  يوضح 1.1

 الحوار واملناقشة 

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

 املهارات:  2.0

 بطاقة املتابعة  التعلم التعاوني .العالقة بين اآلثار والتقنيات الحديطةميز ي 1.2

 بطاقة املالحظة حل املشكالت البيانات اإلحصائية  ات العالقة باملعطورات األثرية يحلل 2.2

3.2 
املسح التقليدي واملسح األثري باستخدام  يقارن بين

 الجوية.الصور 
 التقدير و  التمبؤ 

 دراسة الحالة

 التدرج

 بطاقة املالحظة

4.2 
ايييييي التحليييييييل ُيوظيييييف قواعيييييد البيانييييييات وشيييييبكة املعلومييييييات 

 االحصائي اي العمل األثري.

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني
 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

5.2 
 تقديم العروض .والحزم الرياضية وتطبيقاتها اإلحصاءمبادئ  مستخدي

 التعاوني التعليم

 الدورات التدريبية 

 املالحظةبطاقة  

  القيم 3.0

3.1 
الصيور الجويية وأهميتهيا ايي املجيال  يتحمل مسؤولية قيراءة

 ويظهر االلتزام بمعايير العمل. األثري 

 

 إدارة فرق العمل
املتابعيييية ميييين قبييييل املشييييرف 

 على التدريب امليداني

3.2 
.ت التصيييييييييوير الضيييييييييوئي )الفوتيييييييييوغرااي(يحييييييييياور بموضيييييييييوعية 

 ويتقبل اآلراء واملقترحات ووجهات النظر األخرى.

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني
 تقييم األقران

 .تقييم  الي

3.3 

صييور  قييراءةملعرفيية عمييل اييي التنقيبييات يعمييل ضييمن فريييق 

ويتقبيييييييييل النقيييييييييد البنييييييييياءت ويحتيييييييييرم آراء  األقميييييييييار الصيييييييييناعية

 .اآلخرين

 العملمجموعات 

 بطاقة املتابعة

  : .  أنشطة تقييم الطلبة2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %5 كل أسبوع األسئلة الشفوية 1

 %35 الطاني عشراألسبوع  اختبار فصلي 2

 %40 األسبوع الخامس عشر االختبار النهائي 3

 %10 التاسعاألسبوع  تكاليف بحثية 4

 %5 األسبوع الحادي عشر تلخيص بحث 5

%5 األسبوع الخامس+ األسبوع العاشر مناقشات جماعية 6  
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 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 45  املجموع 

 شطة التقييم )اختبار تحريريت شفهيت عرض تقديميت مشروع جماعيت ورقة عمل الخ( أن
 

 

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 (الخميستخصيص ساعات مكتبية موزعة على أيام األسبوع )من األحد إلى 

شبكة  علىاي مكتبه وعبر املوقع اإللكتروني ت والتواصل من خالل موقع األستا  اإللكتروني ومن خالل البريد اإللكتروني

  املعلومات الدولية.

 تقديم املشورة والنصح وتذليل الصعوبات.

 

 افق: مصادر التعلم واملر  –و 

 . قائمة مصادر التعلم:1

 املرجع الرئيس للمقرر 

 املحاضرات ▪

 م2004الجيولوجيا لآلثاريينت القاهرة  مبادئعطيةت أحمد إبراهيمت  ▪

(. الجغرافيييا الكمييية واإلحصييائية 2000)محمييود. ت محمييد والسييريانيت عبييد هالصييالحت ناصيير  ▪

: مكتبيية الرييياض السييعودية( 1أسيس وتطبيقييات باألسيياليب الحاسييوبية الحديطيية. )الطبعيية رقييم 

 العبيكان.

▪ Colin Renfrew and Paul G. Bahn. 2000. Archaeology: Theories, Methods and 

Practice—Third Edition 

▪ -Mike Fletcher and Gary Lock. 1994. Digging Numbers: Elementary Statistics for 

Archaeologists. 

▪ -Keeley. L. H. 1980. Experimental Determination of Stone Tool Uses: A Microwear 

Analysis (Prehistoric Archeology and Ecology series) ز   

▪ - Doran J. E. and Hodson F. R. 1975. Mathematics and Computers in Archaeology 

 

 

 املراجع املساندة

افيــة 2007ر مأبــو القاســعثمــان طــهر بدرالــدين والحســنر أحمــد  • مر نظــم املعلومــات الجير

 .70-55: 15وتطبيقاتها في علم اآلثار وإدارة املوارد التراثيةر أدوماتو 

-4: 3العــدد  14املجلــد  العلــوم.م. علــم اآلثــار فــي عصــر الفةــا . مجلــة 1998البــازر فــاروقر  •

11. 

اململكـة العربيـة السـعوديةر ط  ةوجي ومورفولوجيـالوليعير عبد هللا بن ناصرر جيولوجية  •

 هـ.14217ر الرياض 2

ر الطــاهر عثمــانب تطبيقــات فــي الجيولوجيــا العامــةر دار وإدريــسمشــرفر محمــد عبــد الي ــي  •
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 م.2002املريخب الرياض 

ر محمد يحير مبادئ الجيولوجيا العامـةر الريـاضر يوالسنوس  ر عبد القاداملهندسر أحمد  •

 م.1985

 الكتب واملراجع املوص ي بها )الدوريات العلميةر التقارير... الخ( )يرفق قائمة بذلك(: •

• 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.3 

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

Quantitative Methods in Archaeology. Oxford: British Archaeological 

Reports International Series 393. 

 

 املصادر اإللكترونية

▪ http://www.wowhead.com/skill=794/archaeology 

▪ http://wiki.answers.com/Q/What_skills_do_you_need_to_become_a_archaeolog

ist 

▪ http://www.york.ac.uk/archaeology/undergraduates/skills/arch-skills/ 

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

 

افق والتجهيزات املطلوبة:2  . املر

 متطلبات املقرر  العناصر

افقا  ملر
 )القاعات الدراسيةت املختبراتت قاعات العرضت قاعات املحاكاة ... إلخ(

 show Dataقاعة محاضرات مزودة بوسائل العرض 

 التجهيزات التقنية
 السبورة الذكيةت البرمجيات()جهاز عرض البياناتت 

 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
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 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

مدى تحصيل مخرجات التعلم 

 للمقرر 

الطلبييةت أعضيياء هيئيية التييدريست قيييادات 

 البرنامج

 ي االختبارات الشهرية.1

 املستمر.ي التقويم  2

. القييييييييييييييييييييييييييام بواجبيييييييييييييييييييييييييات إضيييييييييييييييييييييييييافية أو 3

 أساسية.

4 . 

   

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

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

 )مباشر وغير مباشر(طرق التقييم 

 

 

 

 

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 
 

 

 

 


