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 أ. التعريف بالخبرة الميدانية: 
 ساعتان . الساعات المعتمدة:1

 الفصل الثامن/ الفصل الدراسي الثاني :المستوى الذي تقدم فيه الخبرة الميدانية. السنة / 2

 :. األوقات المخصصة ألنشطة الخبرة الميدانية3

 أسبوع (8) عدد األسابيع

 األسبوع/يوم (60) عدد األيام )األوقات(

 اليوم /ساعة (4) عدد الساعات

 الفصل الدراس ي الثاني. التاريخ

 الوقت على النحو التالي:يتم تنظيم 
.الشهر األول  -

ً
 : محاضرات نظرية في القسم بواقع محاضرتين أسبوعيا

 التدريب امليداني في املوقع على ثالث فترات يومية: يوم(: 60الشهران التاليان ) -
 التنقيب في املوقع. – صباحا 6

ً
 الواحدة ظهرا

 مساًء غداء واستراحة 4 -1
 التصنيف والتنظيفمساًء التدريب على  6 -4
 مساًء راحة وعشاء 8 – 6
 تسجيل الظواهر واملعثورات ووصفها على أجهزة الكمبيوتر 10 -8

ً
 .ليال

 .التدريب امليداني عمله/إنجازه في فترةبعد العودة من املوقع: يقوم الطالب بكتابة تقرير علمي عن ما تم  :الرابع* الشهر 

 )إن وجدت( بالخبرة الميدانيةلاللتحاق . المتطلبات السابقة 4

 دال يوج

 .. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(5

 أثر( 455تطبيقات حديثة في علم االثار )

 (أثر 451) تدريب عملي في التنقيب األثري -

 

 

 ب. مخرجات التعلم وطرق التدريب والتقييم
 . مخرجات التعلم المستهدفة في الخبرة الميدانية1

 مخرجات التعلم المستهدفة 

 رمز 

مخرج تعلم 

البرنامج المرتبط 

  به

  المعرفة والفهم 1

 2.1 .املظاهر املعمارية للمواقع وكيفية تتبعها أثناء عملّية التنقيب يبين 1.1

 1.1 .يوضح كيف يتم معالجة اآلثار املكتشفة وصيانتها والحفاظ عليها 1.2

 3.1 مواد صناعة املعثورات املكتشفة ووسائل استخراجها والحفاظ عليها. ددعي 1.3

 4.1 طرق واساليب التنقيب ومناهجه في مواقع الحفريات وداخل املختبرات. شرحي 1.4

  المهارات 2

 1.2 املراحل الحضارية ملوقع التدريب. يميز 2.1

 2.2 واألحجار ونقلها أثناء أعمال التنقيب.يحلل املشاكل املتعلقة في استخراج وإزالة االتربة  2.2

 3.2 .يقارن بين األنماط املعمارية والفنية لكل مرحلة 2.3

 4.2 يوظف وسائل التقنية الحديثة في التسجيل والوصف والتحليل واملقارنة 2.4
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 مخرجات التعلم المستهدفة 

 رمز 

مخرج تعلم 

البرنامج المرتبط 

  به

  القيم 3

-تسجيل -تصوير-تتبع -استخراج -كتابة املهارات الحركية في املواقع األثرية )إزالةيتحمل مسؤولية  3.1

 ويظهر االلتزام بمعايير العمل.حفظ(. 
1.3 

ويلتزم بأخالقيات املهنة، ويتقبل اآلراء يحاور بموضوعية كتابة التقارير املفصلة عن العمل امليداني.  3.2

 واملقترحات ووجهات النظر األخرى.
2.3 

ويتقبل النقد البناء، يعمل ضمن فريق استخراج املعثورات األثرية، وإزالة األتربة واألحجار ونقلها.  3.3

 .ويحترم آراء اآلخرين
3.3 

3...   

 أنشطة التدريب والتقييم  /.  ربط مخرجات التعلم مع كل من طرق2

 مخرجات التعلم  الرمز
أنشطة  /طرق

 التدريب
 طرق التقييم

 والفهم المعرفة 1.0

1.2 
يبييين املظيياهر املعمارييية للمواقييع وكيفييية تتبعهييا أثنيياء عملّييية 

 .التنقيب

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

  .العروض التقديمية

1.1 
يوضييييييييييح كييييييييييييف ييييييييييييتم معالجيييييييييية اآلثيييييييييييار املكتشيييييييييييفة وصييييييييييييانتها 

 .والحفاظ عليها

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة 

 .الفصليةاالختبارات 

 والنهائية

1.3 
دد مواد صناعة املعثورات املكتشفة ووسائل استخراجها عي

 والحفاظ عليها.

 املحاضرات

  الحوار واملناقشة

االختبارات الفصلية، 

  .والشفهية

1.4 
يشييييييييييييرح طييييييييييييرق واسيييييييييييياليب التنقيييييييييييييب ومناهجييييييييييييه فييييييييييييي مواقييييييييييييع 

 الحفريات وداخل املختبرات.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

االختبارات الفصلية، 

  .والشفهية

 المهارات 2.0

 بطاقة املتابعة التعلم التعاوني املراحل الحضارية ملوقع التدريب. يميز 2.1

2.2 
واألحجيييار يحليييل املشييياكل املتعلقييية فيييي اسيييتخراج وإزالييية االتربييية 

 أثناء أعمال التنقيب. ونقلها

 بطاقة املالحظة حل املشكالت

2.3 
 التقدير و  التنبؤ .األنماط املعمارية والفنية لكل مرحلةيقارن بين 

  دراسة الحالة

 التدرج 

 بطاقة املالحظة

4.4 
يوظيييييييييف وسيييييييييائل التقنيييييييييية الحديثييييييييية فيييييييييي التسيييييييييجيل والوصيييييييييف 

 والتحليل واملقارنة

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

 القيم 3.0

3.1 

كتابيية املهييارات الحركييية فييي املواقييع األثرييية يتحمييل مسييؤولية 

ويظهييييير حفيييييظ(. -تسيييييجيل -تصيييييوير-تتبيييييع -اسيييييتخراج -)إزالييييية

 االلتزام بمعايير العمل.

 إدارة فرق العمل
املتابعة من قبل املشرف 

 على التدريب امليداني

 تقييم األقران العمل الجماعييحيييييييياور بموضييييييييوعية كتابيييييييية التقييييييييارير املفصييييييييلة عيييييييين العمييييييييل  3.2



 
5 

 مخرجات التعلم  الرمز
أنشطة  /طرق

 التدريب
 طرق التقييم

املهنيية، ويتقبييل اآلراء واملقترحييات ويلتييزم بأخالقيييات امليييداني. 

 ووجهات النظر األخرى.

 .تقييم ذاتي التعليم التعاوني

3.3 

يعمييييييييل ضييييييييمن فريييييييييق اسييييييييتخراج املعثييييييييورات األثرييييييييية، وإزاليييييييية 

األتربييية واألحجيييار ونقلهيييا. ويتقبيييل النقيييد البنييياء، ويحتيييرم آراء 

 .اآلخرين

 مجموعات العمل

 املتابعةبطاقة 

 

 . تقييم مخرجات التعلم للخبرة الميدانية3
 أ. الجدول الزمني لتقييم الطلبة

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 
 من إجمالي درجة التقييم

 %15 كل يوم/ اسبوع  التكليفات اليومية واألسبوعية )صيغة التقارير( 1

 %15  12-4 بموقع التنقيباالختبارات امليدانية التحريرية  2

 %15 األسبوع الثامن األسئلة الشفهية والواجبات 3

 %15 األسبوع الرابع عشر تقرير نهائي 4

 %40 األسبوع الخامس عشر اختبار نهائي 

 %100  املجموع 
 تقارير ....... الخ( عمل،واجبات، ورقة  مشروع،، شفهي، عرض تقديمي، تطبيقيأنشطة التقييم )اختبار 

  

 مسؤولية التقييم. ب. 

 مسؤولية التقييم الفئة م

 تقييم وتقويم كل طالب أثناء العمل امليداني. ✓ عضو هيئة التدريس 1

 تقييم التقارير النهائية التي يكتبها الطالب. ✓

 تقييم وتقويم كل طالب أثناء العمل امليداني. ✓ المشرف الميداني 2

تقييمات مشاريع  3

 ومهام الطالب

 .كتابة مالحظات يومية عن مهام كل طالب ودرجة األداء ✓

 مراجعة التقرير النهائي الذي يعده الطالب ✓

إجراءات تقييم  4

 األداء

 توزيع الدرجات على املقرر على النحو التالي: ✓

اقع ) 60 ✓ درجة للتقرير  15درجة للعمل امليداني،  45درجة للعمل امليداني والتقرير بو

 النهائي(.

 درجة امتحان نهائي. 40 ✓

 

 

 ج. إدارة الخبرة الميدانية
 . مواقع الخبرة الميدانية1
 متطلبات مواقع الخبرة الميدانية أ.

 لخاصة**االمتطلبات  المتطلبات العامة *  مواقع الخبرة الميدانية المقترحة

  معامل الترميم والتسجيل والصيانة 
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أجهزة  -عيادات -شبكة إنترنت. سكن

GPS/ GIS 
 

 
 ,Arc GISالبرامج ذات العالقة مثل 

Erdas, SPSS 
 

   

   
  مثل : توفر تقنية معلومات، التجهيزات، المعامل، القاعات، السكن، مصادر التعلم، العيادات... ألخ* 

 مثل: معايير السالمة والتعامل مع المرضى في التخصصات الطبية.... الخمرتبطة بطبيعة التخصص، خاصة بالمؤسسة محل التدريب أو  متطلبات** 

 

 اإلجراءات المتبعة التخاذ القرار بشأن تحديد مواقع الخبرة الميدانية المناسبةب. 

 لآلتي:املوقع أهمية لتحديد 
ً
  األثري نظرا

 أهميتها حسب املصادر التاريخية. ✓

 استكمال املعلومات التاريخية. ✓

 لتاريخ اململكة العربية السعودية والجزيرة العربية.أهميتها  ✓

سِهم في حل التاريخ الثقافّي واالجتماعّي للجزيرة العربية برمتها ✓
ُ
 .الكشف عن مادة أثرية مهمة ت
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 . الطاقم اإلشرافي2
 أ. اختيار الطاقم اإلشرافي

 عضو هيئة التدريس المشرف الميداني عناصر االختيار

 قسم اآلثاررئيس  المؤهالت

 أستاذ مشارك 

 دمساعأستاذ 

 بروف 

 الخبرة امليدانية واملؤهالت العلمية الخبرة امليدانية واملؤهالت العلمية ضوابط االختيار

 ب. تأهيل وتدريب الطاقم اإلشرافي
 األنشطة التدريبية ومتابعة وتقييم الطلبة .......الخيتضمن اإلجراءات واألنشطة المتبعة لتأهيل وتدريب الطاقم اإلشرافي على عمليات اإلشراف وتنفيذ 

 اختيار مكان التنقيب حسب الخطة االستراتيجية   ملربعات التدريب في املوقع االثري  ✓

 تحديد عدد املربعات املراد التنقيب فيها ومساحة كل منها - ✓

 توزيع الطالب والعمال على موقع التدريب - ✓

 التحديد مهام كل من الطالب والعم - ✓

  تدريب الطالب على التخطيط واملسح األثري  - ✓

  تدريب الطالب على كيفية التنقيب وأساليبه وطرقه واألدوات املستخدمة - ✓

 اإلشراف على عملية التنقيب والتصوير والرسم والتسجيل - ✓

 الرد على استفسارات الطالب وتوجيههم وإرشادهم - ✓

اقصهامراجعة السجالت اليومية وتصحيحها وتوجيه  - ✓  الطالب إلى استكمال نو

 .تشوين القطع األثرية وترحيلها إلى مخازن الكلية - ✓

 تحديد الظواهر واملعثورات التي تحتاج إلى معالجات فورية وخاصة - ✓

 

 

 

 . المسؤوليات3

 
 أ. الهيكل التنظيمي لمسؤوليات الخبرة الميدانية 
 الميدانية بما يتضح به العالقات بينها. يتضمن الوحدات أو اإلدارات واللجان المسؤولة عن الخبرة

 الكلية. ✓

قسممم اآلثممار ووحداتممه )وحممدة التممدريب، وحممدة الرسممم، وحممدة التممرميم، وحممدة الرفممع املسممالي والتصمموير، وحممدة التسممجيل  ✓

 والحفظ(.

 وحدة الجودة والتطوير. ✓

 .نادي اإلرشاد والدعم الطالبي ✓

 

 

 ب. توزيع مسؤوليات أنشطة الخبرة الميدانية

 القسم أو الكلية النشاط
عضو هيئة 

 التدريس 
 جهة التدريب الطالب

المشرف 

 الميداني

 √ √  √ √ اختيار موقع الخبرة الميدانية

 √ √   √ اختيار الطاقم اإلشرافي
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 القسم أو الكلية النشاط
عضو هيئة 

 التدريس 
 جهة التدريب الطالب

المشرف 

 الميداني

 √ √   √ توفير التجهيزات المطلوبة

 √ √   √ توفير مصادر التعلم

 √ √   √ التأكد من سالمة الموقع

 √ √   √ موقع الخبرة الميدانية التنقل من وإلى

  √   √ تقديم الدعم واإلرشاد

)الواجبات تنفيذ أنشطة التدريب 

 والتقارير والمشاريع، .....(
    √ 

 √     متابعة أنشطة تدريب الطالب

 √     ضبط الحضور واالنصراف

 √    √ تقويم مخرجات التعلم

 √ √  √ √ تقويم جودة الخبرة الميدانية

      )تذكر(أخرى 

 

 

 . تنفيذ الخبرة الميدانية:4
 أ. آلية اإلشراف والمتابعة:

 اختيار مكان التنقيب حسب الخطة االستراتيجية   ملربعات التدريب في املوقع االثري  

 تحديد عدد املربعات املراد التنقيب فيها ومساحة كل منها 

 توزيع الطالب والعمال على موقع التدريب 

 ل من الطالب والعمالك تحديد مهام  

  تدريب الطالب على التخطيط واملسح األثري  

  تدريب الطالب على كيفية التنقيب وأساليبه وطرقه واألدوات املستخدمة 

 اإلشراف على عملية التنقيب والتصوير والرسم والتسجيل 

 الرد على استفسارات الطالب وتوجيههم وإرشادهم 

اقصهاو مراجعة السجالت اليومية وتصحيحها وت   جيه الطالب إلى استكمال نو

 .تشوين القطع األثرية وترحيلها إلى مخازن الكلية 

 تحديد الظواهر واملعثورات التي تحتاج إلى معالجات فورية وخاصة 

 متابعة الطالب في املوقع ومحل اإلقامة وحل ما يعترضهم من مشكالت 

 لبة بتوفير ما نقص منهاامتابعة األدوات وما يحتاجه التدريب من معدات وأجهزة واملط 

 كتابة التقرير اإلداري. 

 

 

 

 ب. أنشطة اإلرشاد والدعم الطالبي:

 إعداد كل طالب الستراتيجة يومية خاصة بموقع عمله وكيفيته •

 التنقيب في املوقع •

 التصوير للموقع واملعثورات •

 الرسم للمربع واملعثورات •
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 املعثورات التنقيب وتوثيق تجهيز مربع •

 للظواهر املعمارية واملعثوراتالترميم  •

 الحفاظ على املوقع واملعثورات •

 التصنيف للمعثورات •

 تسجيل الظواهر واملعثورات •

 كتابة مالحظات على املربعات والحيزات والظواهراالثرية  •

 

 

 

 

 

 . إدارة السالمة والمخاطر5

 إجراءات التعامل مع المخاطر إجراءات الوقاية المخاطر المحتملة

 بيعيااةح حشاارات مخااا ر 

ثعاااااابين، وباااااار وأترباااااة، 

حااارارة شاااديدة، عواصاااف 

رمليااااااااة السااااااااقو  فااااااااي 

المربعااات وتساااقط األتربااة 

 .واألحجار

تحذير الطالب قبل إجراءات العمل الميداني -

  .بالمخا ر المتوقعة

تاااأمين ماااواد الساااالمة الخاصاااة بالتنقيباااات -

 . االثرية وتوزيعها على الطالب بشكل يومي

 .الصحية من الموقعقرب الوحدات -

 

   

   

   

 

 د. تقويم جودة التدريب:

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس

 لجنة تنسيق املقررات

تقييم التقارير النهائية للعمل  -

 .ومناقشتها امليداني

 .حلقات النقاش -

  .ورش العملعقد  -

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

مخرجات التعلم مدى تحصيل 

 للمقرر،

قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة،

 البرنامج

 .االختبارات التحصيلية. 1

 ي األسئلة الشفوية. 2

 ي التقويم املستمر. 3

 بعمل تقارير. القيام 4

أعضاء هيئة بين  التدريب. تبادل 5

 التدريس في الكلية.

   

 )مثل. فاعلية التدريب، فاعلية  رق تقييم الطالب، مدى تحصيل مخرجات التعلم ، مصادر التعلم ... إلخ(مجاالت التقويم 

 )الطلبة، الطاقم اإلشرافي، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى )يتم تحديدها(المقيمون 

 )مباشر ووير مباشر( رق التقييم 
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 هـ. اعتماد التوصيف 

 
 


