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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.

  الثالث                  /. 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  لييي : جمييييع أنشيييطة الييييتعلمت مطيييل: سييياعات االسيييت

 والواجباتت والعروضت والوق  الذي يقضيه املتعلم اي املكتبة

 

 ومخرجاته التعليمية:هدف املقرر -ب

  الوصف العام للمقرر:. 1

 وفروعها وموضوعاتها وأهميتها اي إطار العلوم اإلنسانية وعالقاتها املعرفية بعلم اآلثار باألنثروبولوجيالعريف الطالب 

 للمقرر:الهدف الرئيس . 2

تيياريا انسييمس ال شييري وتنييو  السييالالت القديميية التعريييف باألنثروبولوجيييا وفروعهييا اييي منلوميية العلييوم اإلنسييانية. التعييرف إ ييى 

ميين خييالت استعراضييه األدليية األثريييية وتاريخهييا. أهمييية دراسيية السييالالت القديمييية وربطهييا بيياملنج ات انحضييارية خييالت العصيييور 

ة. أميا انحسرية وكشف العالقة بين انخصائص الطبيعية لإلنسان وقدراته اإلدراكية ومدى استغالله لها اي التكيف على البيئي

االنثروبولوجيييا الطقافيييية فييييتعلم الطاليييب مطهيييا معفيييت مصيييطي  الطقافييية وتنوعهيييا ايييي املستمعيييات التاريخيييية واملعاصييير  ومييين نتيييائج 

دراسيية األنميياث الطقافييية املختلفيية لعييرف الطالييب إ ييى خييعوأ العييالم واخييتالف أسيياليب ةياتهييا وعاداتهييا املوروثيية ممييا ييي دي إ ييى 

معرفيية ةقييائق متعلقيية بطبيعيية الطقافيية املادييية واملعنوييية  نتييائج عاميية تكاسييب ميين خييالت املقييرر: فهييم أفضييل للمجتمييع. وهنييا 

متابعة النمييييو اليخ ييييي ي تو التنيييييو  ال شييييري  فهييييم املعلوميييييات وتبييييوين راى بانيييياوت الباةييييي  ميييين خاللهييييات للمجتمعييييات املعاصيييير 

 .والقدر  على اكاساأ املعرفة

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 م للمقرر مخرجات التعل

 رمز

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج

  املعرفة والفهم 1

الثقافـــة وماونا وـــا والناريـــات املســـتخدمة فـــي دراســـة التنـــوع الثقـــافي والتعـــا   بـــ ن بـــ ن ي 1.1

 املجاميع السكانية املختلفة.

1.2 

 1.1 يوضح أساليب التعامل مع املاتشفات األثرية لألعراق البشرية املعاصرة. 2.1

 1.3 دد السالالت البشرية القديمة وسما وا الطبيعية.ع  3.1

 1.4 السالالت القديمة وخصائصها وطرق دراسة النماذج الحفرية منوا.  شرح أنواع 4.1

 1.1 االنثروبولوجيا الطبيعية وموضوعا وا. يوضح 5.1

  املهارات 2

املكاشيييفات األثريييية ايييي الايييخور واملعيييادن وميييدى اإلفييياد  ايييي دراسييية األدوات ايييي ةييييا   يمييييز بيييين 1.2

 اإلنسان القديم.

2.1 

 2.2 ونلم املستمعات التقليدية. وأخبالهايحلل أنساق القرابة  2.2

 2.3 يقارن بين الصفات العضوية املميز  للرئيسياتت والصفات العضوية املميز  لإلنسان. 3.2

 2.4 وسائل التقنية انحديطة اي الدراسة والبح  اي أصل اإلنسان.يوظف  4.2

 2.5 مناهج البح  اي أصل اإلنسان.م يستخد 5.2

  القيم 3

ويلهيير االلتيزام بمعييايير كتابية التقييارير واألبحياث عيين تطيور املستمييع ال شيري يتحميل مسيي ولية  1.3

 العمل.

3.1 
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 م للمقرر مخرجات التعل

 رمز

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج

يحيييياور بموضييييوعية ملعرفيييية الدراسيييية العلمييييية للسييييالالت ال شييييرية القديميييية وسييييماتها الطبيعييييية  2.3

 .ويتقبل اآلراء واملقترةات ووجهات النلر األخرى.

3.2 

ويتقبييييل النقييييد يعمييييل بييييرو  الفريييييق اييييي معرفيييية العالقيييية بييييين علييييم االنثروبولوجيييييا وعلييييم اآلثييييار.  3.3

 البناءت ويحترم آراء اآلخرين.

3.3 

 

  موضوعات املقرر  ج.

 ساعات االتصال قائمة املوضوعات م

 2 وأقسامهالعريف االنثروبولوجيا )علم اإلنسان(  1

 2 االنثروبولوجيا وعلم اآلثار 2

 2 تطور املستمع ال شري  3

 2 اإلنسان والبيئة عبر العصور  4

 2 االنثروبولوجيا الطبيعية وموضوعاتها  5

 2 للرئيسياتالصفات العضوية املميز   6

 2 الصفات العضوية املميز  لإلنسان  7

 2 مناهج البح  اي أصل اإلنسان  8

 2 السالالت ال شرية القديمة وسماتها الطبيعية 9

 2 ال شرية املعاصر  األعراق 10

 2 لعريف الطقافة ومستوياتها  11

 2 املدارس النلرية الرئيسة اي دراسة الطقافة  12

 2 ونلم املستمعات التقليدية وأخبالهاأنساق القرابة  13

 4 نما ج لدراسات ةقلية من املنطقة ومراجعة املقرر  14

 ساعة 30 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

يبيين الطقافية ومبوناتهيا والنلرييات املسيتخدمة ايي دراسية  1.2

التنييييييييييييو  الطقيييييييييييييااي والتعييييييييييييياي  بييييييييييييين املسييييييييييييياميع السيييييييييييييبانية 

 املختلفة.

 املحاضرات

 انحوار واملناقشة 

 االختبارات الفصلية.

 العروض التقديمية
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 طرق التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

لألعيييراق  يوضيي  أسيياليب التعامييل مييع املكاشييفات األثرييية 1.1

 ال شرية املعاصر .

 املحاضرات

  انحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

 والطهائية

 املحاضرات يعدد السالالت ال شرية القديمة وسماتها الطبيعية. 1.3

 انحوار واملناقشة

االختبييييييييارات الفصييييييييليةت 

 والشفهية.

يشييييييييير  أنيييييييييوا  السيييييييييالالت القديمييييييييية وخصائصيييييييييها وطيييييييييرق  1.4

 انحفرية مطها.دراسة النما ج 

 املحاضرات

 انحوار واملناقشة 

االختبييييييييارات الفصييييييييليةت 

 والشفهية.

 املحاضرات االنثروبولوجيا الطبيعية وموضوعاتها. يوض  1.1

 انحوار واملناقشة 

 االختبارات الفصلية.

 والطهائية

 املهارات 2.0

يميييز بييين املكاشييفات األثرييية اييي الاييخور واملعييادن ومييدى  2.1

 دراسة األدوات اي ةيا  اإلنسان القديم. اإلفاد  اي

 بطاقة املتابعة التعلم التعاوني

يحلييييييييييييل أنسيييييييييييياق القرابيييييييييييية وأخييييييييييييبالها ونلييييييييييييم املستمعييييييييييييات  2.2

 التقليدية.

 بطاقة املالةلة ةل املشكالت

يقيييييييييييارن بيييييييييييين الصيييييييييييفات العضيييييييييييوية املمييييييييييييز  للرئيسيييييييييييياتت  2.3

 والصفات العضوية املميز  لإلنسان.
 التمب  والتقدير 

 دراسة انحالة

 التدرج

 بطاقة املالةلة

يوظيييف وسيييائل التقنيييية انحديطييية ايييي الدراسييية والبحييي  ايييي  2.4

 أصل اإلنسان.

 املس  والتوثيق

 التعلم التعاوني
 بطاقة املالةلة

 ملف اإلنجاز

 تقديم العروض يستخدم مناهج البح  اي أصل اإلنسان. 2.5

 التعليم التعاوني

 الدورات التدري ية 

 املالةلةبطاقة  

  القيم 3.0

يتحميييييل مسييييي ولية كتابيييييية التقيييييارير واألبحيييييياث عييييين تطييييييور  3.1

 املستمع ال شري ويلهر االلتزام بمعايير العمل. 

املتابعة من قبل  إدار  فرق العمل

املشرف على التدريب 

 امليداني

يحييييياور بموضيييييوعية ملعرفييييية الدراسييييية العلميييييية للسيييييالالت  3.2

الطبيعييييييييييييية ويتقبييييييييييييل اآلراء ال شييييييييييييرية القديميييييييييييية وسييييييييييييماتها 

 واملقترةات ووجهات النلر األخرى..

 العمل الجماعي

 تقييم األقران التعليم التعاوني

 .تقييم  الي

 املتابعةبطاقة  مجموعات العمليعميييييييييييل بيييييييييييرو  الفرييييييييييييق ايييييييييييي معرفييييييييييية العالقييييييييييية بيييييييييييين عليييييييييييم  3.3
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 طرق التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

االنثروبولوجيا وعلم اآلثار. ويتقبيل النقيد البنياءت ويحتيرم 

 آراء اآلخرين.

 .  أنشطة تقييم الطلبة 2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %30 األسبو  السابع  اختبار فصلي 1

 %30 األسبو  الطاني عشر اختبار فصلي ثاني 2

 %40 األسبو  انخامس عشر االختبار النوائي 3

 %100  املجموع  4

 التقييم )اختبار تحريريت خفهيت عرض تقديميت مشرو  جماعيت ورقة عمل انخ(أنشطة 

 

 

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

في ماتبه وعبر املوقع اإللاتروني على شباة ت والتواصل من خالل موقع األستاذ اإللاتروني ومن خالل البريد اإللاتروني

 املعلومات الدولية. 

 حاالت عينات من الطالب املتعثرين ومحاولة إيجاد الحلول املناسبة لكل حالة بقدرها.متابعة 

 ساعات أسبوعية مفتوحة لجميع الطالب )ساعات ماتبية(.

 ساعتان أسبوعية إرشاد أكاديمي من املرشدين املخصص ن للطالب..

 

افق:  –و   مصادر التعلم واملر

 . قائمة مصادر التعلم:1

 للمقرر املرجع الرئيس 

مت ترجمة محمد انسوهري        1983مقدمة اي األنثروبولوجيا. رالف بيل  وهاري هويجر •

 والسيد محمد انحسيفي..

 تاريا االثنولوجيا. روبرت لووي ترجمة نلير جاهل لبنان •

 املراجع املساندة

 البوي  237م علم املعرفة 1998انحضار    ةسين م نس  •

 ت والسنوس ي عبد القادرملهندست أةمد عالم املعرفة  1983بنو االنسان. بيتر فارأ    •

  البوي . اإلنسانية جامعةاملسلة العربية للعلوم  ▪

 املصادر اإللاترونية

• WWW.arrkamani.org 

• www.wikipedia.org 

• . Biological_ Anthropology. 

 برامج التقنيات انحديطة املطبقة اي اآلثار –الاسسيل والتوثيق  -برامج انحفريات  ▪ أخرى 

 

افق والتجه زات املطلوبة:2  . املر

 متطلبات املقرر  العناصر
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 متطلبات املقرر  العناصر

افق  املر
 )القاعات الدراسيةت املختبراتت قاعات العرضت قاعات املحاكا  ... إنخ(

 show Dataقاعة محاضرات م ود  بوسائل العرض 

 التجه زات التقنية
 السبور  الذكيةت البرمجيات()جهاز عرض البياناتت 

 استخدام نلام بال  بورد )نلام إدار  التعلم(.

 لطبيعة التخصص( أخرى  تجه زات
ً
 ال يوجد )تبعا

 

 ز. تقويم جودة املقرر:

 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

 

 

 فاعلية التدريس

 

 عضو هيئة التدريس 

 نسنة تمسيق املقررات

 تاحيح أسئلة االختبارات الفصلية. 

 تاحيح الواجبات ومناقشتها.

 تاحيح التبليفات.

 ةلقات النقاش.

 استطال   نسنة انسود   فاعلية طرق تقويم الطالب

مدى تحصيل مخرجات التعلم 

 للمقرر 

الطلبييةت أعضيياء هيئيية التييدريست قيييادات 

 البرنامج

 ي االختبارات الشهرية.1

 ي التقويم املستمر. 2

. القييييييييييييييييييييييييييام بواجبيييييييييييييييييييييييييات إضيييييييييييييييييييييييييافية أو 3

 أساسية. 

   

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

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

 )مباخر وغير مباخر(طرق التقييم 

 

 

 ح. اعتماد التوصيف 
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