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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتان المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

  السابع يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 100 30 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 %100 ساعة30  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

  إستوديو معمل أو 2

 - دروس إضافية 3

 - معامل/ ميداني( /أخرى )تذكر 4

 ساعة 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 7 ساعات االستذكار 1

 ساعات 8 الواجبات 2

 ساعات 5 املكتبة 3

 ت ساعا6 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 4 (معامل/ ميدانيأخرى ) 5

 ساعة30 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

 ال يوجد

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

املنهج  هتعريف، و .التدريب العملي في كتابة األبحاث وذلك بتوجيه الطالب إلى املنهج الصحيح في الكتابة العلمية -

أهم ، ومعرفة العلمية والنظريات العلمية والفرق بينهماالقوانين ومعرفة  ،العلمي، واملفاهيم األساسية املرتبطة به

تحديد العالقة بين املنهج والنظرية في و   ,أهم األدوات املستخدمة في البحوث األثرية ةومعرف .لألثاراملناهج العلمية 

 .كيفية استخدام املنهج العلمي في البحوث االثرية. ةومعرف .العلميةتكوين املعرفة 

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج 

  املعرفة والفهم 1

 1.1 .طرق توثيق املصادر واملراجع يوضح 1.1

 1.2 أساليب البحث العلمي في مجال اآلثار يبين 2.1

 1.3 حيثيات طرح االستنتاجات واآلراء.يعدد  3.1

 1.4 املوضوع وأهدافه أسباب اختياريشرح  4.1

  املهارات 2

 2.1 التوجهات.و ختلفة املالنصوص من املصادر األثرية عوامل يميز بين  1.2

 2.2 العلوم التي يجب أن يلم بها اآلثاريينيحلل  2.2

 2.3 .أسباب اختيار املوضوع وأهدافهيقارن  3.2

 4..2 ومصادر تختص باملقرر.البحث عن معلومات في يوظف وسائل التقنية الحديثة  4.2

 2.5 كتابة املصادر واملراجعستخدم ي 5.2

  القيم 3

 3.1 .األثري البحث ويظهر االلتزام بمعايير  .البحث اختيار موضوعسؤولية ميتحمل  

ويتقبااال اآلراء واملقترحااات ووجهاااات النظااار  .تصاانيف املوضاااوعات يحاااور بموضاااوعية 

 األخرى.

3.2 

 3.3 ،ويتقبل النقد البناء، ويحترم آراء اآلخرين. األثريةاملادة  لجمعالفريق يعمل بروح  

 

  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال
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 2 مقدمة عن املقرر  1

 4 تصنيف املوضوعات 2

 4 اختيار موضوع البحث 3

 4 أسباب اختيار املوضوع وأهدافه 4

 4 كيف يتم جمع املادة العلمية 5

 4 فرز املادة العلمية وتبويبها 6

 4 كتابة املصادر واملراجع 7

 4 تدريبات 8

 ساعة 30 المجموع
 

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

 

 طرق التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

  املعرفة والفهم 1.0

 املحاضرات .طرق توثيق املصادر واملراجع يوضح 1.1

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

 املحاضرات أساليب البحث العلمي في مجال اآلثار يبين 1.2

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 العروض التقديمية

 املحاضرات حيثيات طرح االستنتاجات واآلراء.يعدد  1.3

 الحوار واملناقشة

 

، االختبارات الفصلية

 والشفهية. 

 املحاضرات  أسباب اختيار املوضوع وأهدافهيشرح  1.4

 الحوار واملناقشة

 الفصلية، االختبارات

 والشفهية

 املهارات:  2.0

النصاااوص ماااان املصااااادر األثريااااة عواماااال يمياااز بااااين  2.1

 التوجهات.و ختلفة امل

 

 التعلم التعاوني

 بطاقة املتابعة

 بطاقة املالحظة حل املشكالت العلوم التي يجب أن يلم بها اآلثاريينيحلل  2.2

 التقدير و  التنبؤ .أسباب اختيار املوضوع وأهدافهيقارن  2.3

  دراسة الحالة

 التدرج 

 بطاقة املالحظة

البحااااث عاااان فااااي يوظااااف وسااااائل التقنيااااة الحديثااااة  2.4

 معلومات ومصادر تختص باملقرر.

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز
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 طرق التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

 تقديم العروض كتابة املصادر واملراجعستخدم ي 2.5

 التعاوني التعليم

 الدورات التدريبية

 املالحظةبطاقة  

  القيم 3.0

ويظهر  .البحث اختيار موضوعسؤولية ميتحمل  3.1

 .األثري البحث االلتزام بمعايير 

 العملإدارة فرق 
املتابعة من قبل املشرف على 

 التدريب امليداني

ويتقبل  .تصنيف املوضوعات يحاور بموضوعية 3.2

 اآلراء واملقترحات ووجهات النظر األخرى.

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني
 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

ويتقبل  األثريةاملادة  لجمعالفريق يعمل بروح  3.3

 مل مجموعات الع ،ويحترم آراء اآلخرين.النقد البناء، 
 بطاقة املتابعة

 

 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 السابع  اختيار عنوان للبحث 1

 %20 العاشر اختبار تدريبي أول  2

 %20 الثاني عشر اختبار تدريبي ثاني 3

4 
الخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااام   االختبار النهائي

 عشر

40 % 

 %100  المجموع  
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر 

 مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 تخصيص ساعات مكتبية موزعة على أيام األسبوع )من األحد إلى الثالثاء( 

 التواصل من خالل موقع األستاذ اإللكتروني ومن خالل البريد اإللكتروني 

 تقديم املشورة والنصح وتذليل الصعوبات  
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 .م2009دليل أعمال ترميم املباين احلجرية والطينية، اهليئة العامة للسياحة واآلاثر.  -1 املرجع الرئيس

 املراجع املساندة

 .1980باقر، عبد العزيز حميد، طرق البحث العلمي في التاريخ اآلثار، بغداد، -

جميع الدوريات املتخصصة في كيفية الكتابة السليمة للبحث  -قائمة الكتب واملراجع  -

: الدوريات العلمية، التقارير، ... إلخ(
ً
 :العلمي. ملقترحة )مثال

 .ية الكتابة السليمة للبحث العلميجميع الدوريات املتخصصة في كيف -

 املصادر اإللكترونية
www.archnet.org 

http://www.legadoandalusi.es/legado/contenido/exposicione 

 

  أخرى 
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات املقرر  العناصر

 املرافق

الدراسية، املختبرات، قاعات العرض، )القاعات 

 قاعات املحاكاة ... إلخ(

 قاعة محاضرات

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 استخدام نظام بالك بورد )نظام إدارة التعلم(  

 لطبيعة التخصص(
ً
 ال يوجد - تجهيزات أخرى )تبعا

 

 

 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

    

 

 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدري  

 لجنة تنسيق املقررات

تصااااااااحيح أساااااااائلة االختبااااااااارات الفصاااااااالية ومناقشااااااااة 

 الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 تصحيح املقاالت القصيرة أو الطويلة.

 تدريب ميداني

 مواقع الحفريات

 حلقات النقاش

 استطالع  لجنة الجودة  طرق تقويم الطالبفاعلية 

 ا االختبارات الشهرية.1الطلباااااااااااااااااااااااة، أعضااااااااااااااااااااااااء هيئاااااااااااااااااااااااة مدددددددددددددى تاصدددددددددددديل مخرجددددددددددددات الددددددددددددتعلم 

http://www.archnet.org/
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 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

 ا األسئلة الشفوية. 2 التدري ، قيادات البرنامج للمقرر 

 ا التقويم املستمر. 3

 . القيام بواجبات إضافية أو أساسية.4

   

 

 

 

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 


