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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 ساعتان لمعتمدة: . الساعات1

 . نوع المقرر2

   أخرى  متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري  إجباري  ب.

  الخامس /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

 - - التقليديةاملحاضرات  1

 - - املدمج التعليم  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

    )معملي/ ميداني( أخرى  5

 %100 ساعة 30 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

 
ً
يقدم للمناهج الحديثة في علم اآلثار وتطبيقاتها و أثرها في تطوير املعرفة باملجتمعات القديمة كما يقدم طرقا

  للنظريات املستخدمة في تفسير عمليات التطور الحضاري.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

القدرة على استخدام ، و معاني النظرية والربط بين الفكر واملنهجالتعرف إلى ، و االملام بأسس املنهج العلمي وضروراته

االملام باملدارس الفكرية ، و استخدام االحصاء والحزم الرياضية، و املنطق في الوصول إلى النتائج والتحقق من صحتها

 .عرفة أعداد مشروع البحث االثري على أسس علمية، ومفي علم اآلثار وتطبيقاتها

 التعلم للمقرر:مخرجات . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
 التعلم مخرجرمز 

  املرتبط للبرنامج 

  املعرفة والفهم 0.1

 1.2 .ساريخ الفكر في الدراسات األثرية وسوج اسه عبر مراحل سطور علم اآلثار يبين 1.1

 1.1 الفكري.آلثار النظرية والتوجه ل يوضح اإلطار الزمني 2.1

 1.3 التطبيقية في دراسة المادة األثريةلمناهج دد اعي 3.1

 1.4 .ساريخ اآلثار النظرية والتوجه الفكري شرحي 4.1

 1.1 استعراض ةمالج سطبيقية ةظرية يوضح 5.1

  املهارات 0.2

 2.1 يميز العينات ويبين أهميت ا األثرية. 1.2

 2.2 يقلل العينات ا،حصائية األثرية وعمل الرسوم البياةية للعينات. 2.2

 2.3 يقارن بين المدارس الفكرية في البقث األثري. 3.2

 4..2 يوظف وسائل التقنية في معالجة المواد العضوية األثرية. 4.2

 2.5 مبادئ التصنيف األثري وأمثلة ستتدمي 5.2

  القيم 0.3

 3.1 بمعايير العمل. ويظهر االلتزام ،املواد العضوية األثريةالجة معيتحمل مسؤولية  1.3

 ،دراسة املادة األثرية واعداد خطة بحث على أحدث األسس املنهجية حاور بموضوعيةي 2.3

 ويلتزم بأخالقيات املهنة، ويتقبل اآلراء واملقترحات ووجهات النظر األخرى.

3.2 

ويتقبل النقد البناء، ويحترم  عمل في التنقيبات والتصنيفات األثرية.فريق  بروحيعمل  3.3

 .اآلخرينآراء 

3.3 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة املوضوعات م

1 
 2  وأهميتهمقدمة للمنهج العلمي 
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2 
 4 تاريخ اآلثار النظرية والتوجه الفكري 

 2 املدارس الفكرية في البحث األثري  3

4 
 4 االطروحات النظرية الحديثة

5 
 4 استعراض نماذج تطبيقية نظرية

6 
 4 وأمثلةمبادئ التصنيف األثري 

7 
 2  وأهميتهاالعينة االحصائية 

8 
 4 مقدمة للتحليل الكمي 

9 
 2 معالجة املواد العضوية األثرية

10 
 4 تصميم مشروع بحث أثري 

 ساعة30 المجموع

 

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

 رمزال
 مخرجات التعلم 

 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق 

 :  املعرفة والفهم 1.0

1.1 

تاريخ الفكر في الدراسات األثرية وتوجهاته عبر مراحل يبين 

 .تطور علم اآلثار
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

  العروض التقديمية

1.2 
 املحاضرات الفكري.آلثار النظرية والتوجه ل يوضح اإلطار الزمني

 الحوار واملناقشة 

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

1.3 
 املحاضرات ملناهج التطبيقية في دراسة املادة األثريةدد اعي

 الحوار واملناقشة

، االختبااااااااااااااااااارات الفصاااااااااااااااااالية

 والشفهية

1.4 
 املحاضرات .تاريخ اآلثار النظرية والتوجه الفكري يشرح 

 الحوار واملناقشة

، االختبااااااااااااااااااارات الفصاااااااااااااااااالية

 والشفهية

1.5 
 املحاضرات استعراض نماذج تطبيقية نظرية يوضح

 الحوار واملناقشة 

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

 املهارات 2.0

2.1 
 بطاقة املتابعة  التعلم التعاوني يميز العينات ويبين أهميتها األثرية.

 بطاقة املالحظة حل املشكالتيحلااال العينااااات االحصاااائية األثريااااة وعمااال الرسااااوم البيانيااااة  2.2
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 رمزال
 مخرجات التعلم 

 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق 

 للعينات.

2.3 
 التنبؤ والتقدير   يقارن بين املدارس الفكرية في البحث األثري.

 دراسة الحالة

 التدرج

 بطاقة املالحظة

2.4 
 والتوثيقاملسح  يوظف وسائل التقنية في معالجة املواد العضوية األثرية.

 التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة

 .ملف اإلنجاز

2.5 
 تقديم العروض م مبادئ التصنيف األثري وأمثلةستخدي

 التعاوني التعليم

 الدورات التدريبية 

 بطاقة املالحظة 

 :القيم 3.0

3.1 

ويظهااار  ،املاااواد العضاااوية األثرياااةيتحمااال مساااؤولية معالجاااة 

 االلتزام بمعايير العمل.

املتابعة من قبل املشرف  فرق العملإدارة 

 على التدريب امليداني

3.2 

دراساة املاادة األثرياة واعاداد خطاة بحاث  حاور بموضاوعيةي

ويلتااااازم بأخالقياااااات املهناااااة،  ،علاااااى أحااااادث األساااااس املنهجياااااة

 ويتقبل اآلراء واملقترحات ووجهات النظر األخرى.

 

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 

 عمااال فااي التنقيبااات والتصاانيفات األثرياااة.فريااق  بااروحيعماال 

 .ويتقبل النقد البناء، ويحترم آراء اآلخرين

 مجموعات العمل
 بطاقة املتابعة

 الطلبة  تقييم .  أنشطة2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30 األسبوع السابع األول االختبار الفصلي  1

 %30 الثاني عشراألسبوع  االختبار الفصلي الثاني 2

 % 40 الخامس عشر االختبار النهائي 3

 %100  املجموع  

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

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: أنشطة اإلرشاد -هـ 

  للواجبات والتكاليف.تقويم 

 أنفسهم.تقويم األوراق ورصد الدرجات املستحقة من قبل الطالب 

 التكليفات. وأوراقفحص أوراق اختبار الطالب، 

  ساعتان تخصيص يتم -
 
 .املقرر  هذا لطالب املكتبية الساعات من أسبوعيا

 .االلكتروني املوقع عبر  املقرر  أستاذ مع التواصل على الطالب تشجيع -
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 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم:. قائمة 1

املرجع الرئيس 

 للمقرر 

 رودريغو غاالن ، ترجمة خالد غنيم. –مناهج البحث األثري  ▪

افل. –االثنواركيولوجيا  ▪  يوسف مختار األمين. دار القو

 أحمد أبو القاسم وعباس محمد علي. –الفخار األثري. مناهج دراسته وتحليله  ▪

 المساندةالمراجع 

▪ Renfrew ad Bahn 1991 Archaeology: Theories, Methods and 

Practice. 

 جامعة الكويت. –املجلة العربية للعلوم االنسانية  ▪

 جامعة امللك سعود – واآلثار مجلة كلية السياحة  ▪

 اإللكترونيةالمصادر 
▪ https://msu.edu/~aarondan/methodsofarchaeology.htm 

▪ WWW.arrkamani.org 

   ىأخر

 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
، قاعات الدراسية، المتتبرات، قاعات العرض القاعات)

 ... إلخ( المقاكاة

 قاعات دراسية  -

 (Data Showجهاز عرض شرائح البوربوينت جهاز ) -

 زيارات ميدانية.  -

 العملية. معمل أو مختبر للتدريبات -

 التجهيزات التقنية

)ج از عرض البياةات، السبورة ال كية، 

 البرمجيات(

 استخدام نظام بالك بورد )نظام إدارة التعلم(      

 سبعاً لطبيعة التتصص() أخرى تجهيزات

نماذج  –( منسل )مقياس الفخار  لون  درجة لقياس مقياس -

 (دوالب أو  عجله – قوالب-الفخار حرق  فرن ) الفخار  لتصنيع

 أدوات مختلفة لالستخدام في إجراءات الترميم والصيانة -

 الفخاريات.

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

    

 

 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

 لجنة سنسيق المقررات

سصقيح أسئلة ا،ختبارات 

 الفصلية ومناقشة القلول.

التكليفات سصقيح 

 ومناقشت ا.

سصقيح المقا،ت 

 القصيرة أو الطويلة.

 حلقات النقاش

 ورش العمل

فاعلية طرق تقويم 

 الطالب
 استطالع  لجنة الجودة 
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

مدى تحصيل مخرجات 

 التعلم للمقرر

الطلبة، أعضاء هيئة 

 التدريس، قيادات البرةامج

 ـ ا،ختبارات الش رية.1

 ـ األسئلة الشفوية. 2

 التقويم المستمر.ـ  3

. القيام بواجبات إضافية 4

 أو 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 

 


