
 (أنموذج وصف المقرر)

 انثروبولوجيا العظام  وصف المقرر:

 من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألهم مقتضٌا ً إٌجازا ً هذا المقرر وصف ٌوفر

 والبد .المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مبرهنا ً تحقٌقها الطالب

 وصفًالبرنامج. وبٌن بٌنها الربط من

ً

 اآلثارعلم  قسم – اآلداب كلٌة – القادسٌة جامعة المؤسسة التعلٌمٌة 

 اآلثار علم   / المركز الجامعً القسم  

 الرابع قدٌمالصف  –انثروبولوجيا العظام رمز المقرر / اسم 

 أساسً الحضور المتاحة أشكال 

 7102 6102 –الدراسً السنة / السنة الفصل 

 الدراسٌة  الساعات عدد
 )الكلً(

 (اسبوعٌاً  ساعات (    ) 7)

 0/9/6102 الوصف  هذا إعداد تارٌخ 

 أهداف المقرر 

 التنقيب االثارية عن المسحثاتوسائل ى بعض عل المتعلمين تعريف  . 

 قياس عمر العظامطرائق على اهم  المتعلمين تعريف.  

ًالباحثًمعاٌشةًطرٌقًعنًوذلكًدقٌقا ،ًوصفا ًًوالحضارٌةًالبشرٌةًالحٌاةًمظاهرًوصف

المدروسةًالجماعةًأوًالمجموعة  

واقعٌةًدراسةًدراستهاًبعدًوالحضارٌةًالبشرٌةًالحٌاةًمظاهرًتصنٌف  

ٌّرًأصولًتحدٌد * ٌّرًهذاًوأسبابًلإلنسان،ًٌحدثًالذيًالتغ ًوذلكًعلمٌةًبدّقةًوعملٌاتهًالتغ

ًالتغٌٌرًعناصرًوإٌجادًالمقارنة،ًخاللًمنًبالحاضرًوربطهًاإلنسانًًالتراثًإلىًبالرجوع

 المختلفة

ًالتًًالحضارٌة/ًًاإلنسانٌةًالظواهرًفًًالمحتمل،ًالتغٌٌرًالّتجاهًوالتوقّعاتًالمؤّشراتًاستنتاج

ًعلٌهاًأجرٌتًالتًًالبشرٌةًالجماعةًبمستقبلًالتنبؤًإلمكانٌةًبالتالًًوبالتصّورًدراستها،ًتتّمم

 الدراسة

   والتعلم والتقٌٌم: التعلٌم وطرائق التعلم مخرجات 

والفهم المعرفة : 
ً.ًًطرائقًووسائلًالبحثًاالنثروبولوجًًًالتعرفًعلى-1أ
ًالدراسةًاالثنولوجٌةًواالنثروبولوجٌةبٌنًًالمقارنةالتعرفًعلىًكٌفٌةً-2أ



ًالبداٌاتًاألولىًلنشئهًاالنسانًوجمٌعًالموجوداتًفًًالكونالتعرفًعلىًً-3أ
ً.وطبٌعةًدراسةًواهتمامًكلًواحدةًمنهاًفروعًعلمًاالنسانالتعرفًعلىً-4أ
 .ًًًًاهمًالعلماءًوالمهتمٌنًبالدراسةًاالنثروبولوجٌةعلىًًالتعرف-5أًًًًًًًً

 : بالموضوع الخاصة المهاراتٌة االهداف  - ب
 وانسفشاث انًيذانيت انً األياكن االحاسيت .  صيفيان التدرٌبًتنظٌمً–1ًب

ً.انهاًتنظمًالعملًالنظريًللموضوعًمنًأهدافهاًالمهارتٌةًً–2ًب
ًبهًاالختباراتًمنًتغذٌةًراجعة.ًهماًتزودتنمٌةًمهارةًالتقوٌمًالذاتًًمنًخاللًًً–3ًب
ًتعلٌمًالطالبًعلىًكٌفٌةًكتابةًًوإنجازًبحوثًالتخرجً-4ب
 الخاصةًبعملٌةًالتنقٌبًوالحفرًوالبحث.التعرفًعلىًكٌفٌةًالعملًعلىًاألدواتًً-5ب
 

 والتعلم : التعلٌم طرائق 

 انفكشيت نهىصىل انً اننتائج انًىضىعيت طشيقت  انًناقشت. 

ًالداتوًشوً(.ًًالبٌاناتًعرضًجهازتضمٌنًطرائقًالتعلٌمًاستعمالًللتكنولوجٌاًالتعلٌم(ً

االعتٌادٌةًالسبوره 

االلكترونٌةًالسبورة 

ًًوالتارٌخً.عرضًبعضًاالوانًًاالثارٌةًواالستداللًمنًخاللهاًعلىًالحضارة
 

 التقٌٌم : طرائق 

ً

.ًً)ًاالختباراتًالتحرٌرٌةً)المقالٌةًوالموضوعٌة

االيتحاناث انًشكزيت 

االيتحاناث االنيت 

تقاسيش عهًيت 

االيتحاناث عًهيت 

 يشاسيع بحىث*    

 :والقٌمٌة الوجدانٌة األهداف -ج
ًمهارةًاالستنباطًوالتحلٌل -1ج
ً.االثارًواألماكنًالحضارٌةفًًدعمًاالتجاهاتًاالٌجابٌةًفًًدراسةًًالتنظٌمً-2ج
ًانًٌرفضًالتحٌزًفًًاجراءاتًالبحثًالعلمً.-3ج
 يهاسة اتخار انقشاسًً-4ج

 والتعلم : التعلٌم طرائق

 انًحاضشاث اننظشيت -1

 انًيذانيت في انبحج وانتنقيب . انعًهيت انسفشاث -2

 انبحج واالستقصاء -3

ًضًن انذسوس انعًهيت انجًاعيتانًناقشاث يجًىعاث 

ًالتعلمًالمنظمًذاتٌاً.ًً–المناقشةًً–االلقاء 
 التقٌٌم : طرائق 

 انشفىيت وانتحشيشيت ختباساث اال -1

 يشاسيع بحخيت -2



 انًناقشاث انصفيت -3

 تقيى انىاجباث وانًناقشاث -4

 تتقيى األبحاث انفشديت وانجًاعي -5
 في يىاقف يختهفت انطهبتيالحظت تفاعم  -6

 والتطور التوظٌف بقابلٌة المتعلقة األخرى المهارات ) والمنقولة العامة  المهارات - د
 (الشخصً
 انقذسة عهً انعًم انجًاعي انفّعال تنًيت-1د

 تنًيت انقذسة عهً انتعهى انزاتي-2د

ًتنًيت انقذسة عهً طشح األفكاس ويناقشتها-3د
ًفرصًالتعلمًالمستمرًللطلبةًوتحفٌزهمًعلىًالبحثًالعلمًً.ًتوفٌرً-4د
ًالذاتًًالمنظمًفًًاكتسابًمهاراتًالتفكٌرًالمختلفة.ًالتعلم-5د
 يهاسة انبحج واالستقصاء -6د

ًيهاسة انًقاسنت -7د
 

 

 

 

 :بنٌة المقرر 

 التعلمًالمطلوبة مخرجات الساعات األسبوع

 / الوحدة اسم
أوً المساق

 الموضوع

 طرٌقةًالتقٌٌم التعلٌمطرٌقةً

1 2 

 المحور فً الٌها المشار
 حسب وكل السابق

 المحتوى

ًتعرٌف

 االنثروبولوجٌة

عملً/  نظري  
ًاالختباراتًالتحرٌرٌة

 

2 2 = 

ًمفهوم

ًاالنثروبولوجٌا

 وطبٌعتها

عملً/  نظري  

 االختباراتًالتحرٌرٌة

3 

2 

= 
ًاهداف

 االنثروبولوجٌا

عملً/  نظري  

 التحرٌرٌةاالختباراتً

4 

2 

= 
ًفًًاالنثروبولوجٌا

القدٌمةًالعصور  

عملً/  نظري  

 االختباراتًالتحرٌرٌة

5 

2 

= 
ًعندًاالنثروبولوجٌا

 االغرٌق

عملً/  نظري  

 االختباراتًالتحرٌرٌة

عملً/  نظريًعندًاالنثروبولوجٌا = 2 6  االختباراتًالتحرٌرٌة 



 الرومان

7 

2 

= 
ًعندًاالنثروبولوجٌا

القدماءًالصٌنٌٌن  

عملً/  نظري  

 االختباراتًالتحرٌرٌة

8 

2 

= 
ًفًًاالنثروبولوجٌا

الوسطىًالعصور  

عملً/  نظري  

 االختباراتًالتحرٌرٌة

9 

2 

= 
ًالوسطىًالعصور

اورباًفً  

عملً/  نظري  

 االختباراتًالتحرٌرٌة

11 

2 

= 
ًالوسطىًالعصور

العربًعند  

عملً/  نظري  

 االختباراتًالتحرٌرٌة

11 

2 

= 

ًفًًاالنثروبولوجٌة

ًالنهضةًعصر

 االوربٌة

عملً/  نظري  

 االختباراتًالتحرٌرٌة

12 

2 

= 
ًعنًالتنقٌبًطرق

 العظام

عملً/  نظري  

 االختباراتًالتحرٌرٌة

13 

2 

= 

ًعالقة

ًاالنثروبولوجٌة

االخرىًبالعلوم  

عملً/  نظري  

 االختباراتًالتحرٌرٌة

14 

2 

= 

ًعالقة

ًبعلمًاالنثروبولوجٌة

 االحٌاء

عملً/  نظري  

 االختباراتًالتحرٌرٌة

15 

2 

= 

ًعالقة

ًبعلمًاالنثروبولوجٌة

 االجتماع

عملً/  نظري  

 االختباراتًالتحرٌرٌة

16 

2 

= 
ًفًًالمنهجًقواعد

االنسانًعلم  

عملً/  نظري  

 االختباراتًالتحرٌرٌة

17 

2 

= 
ًفًًالمنهجًقواعد

االنسانًعلم  

عملً/  نظري  

 االختباراتًالتحرٌرٌة

18 

2 

= 
ًفًًالبحثًاسالٌب

االنسانًعلم  

عملً/  نظري  

 االختباراتًالتحرٌرٌة

عملً/  نظريًالعظامًاستخراج = 2 19  االختباراتًالتحرٌرٌة 



 وصٌانتها

21 
2 

االثرٌةًالمواقع = عملً/  نظري   
 االختباراتًالتحرٌرٌة

21 
2 

عملً/  نظري المختبر =  االختباراتًالتحرٌرٌة 

22 
2 

عملً/  نظري الترمٌم =  
 االختباراتًالتحرٌرٌة

23 
2 

الجنائٌةًالدراسات = عملً/  نظري   
 االختباراتًالتحرٌرٌة

24 

2 

= 

الجمجمةًعظام عملً/  نظري   

 االختباراتًالتحرٌرٌة

25 

ًالجبهويًالعظم  2

القامةًوتقدٌر  

عملً/  نظري  

 االختباراتًالتحرٌرٌة

26 

ًالجداريًالعظم  2

ًالطرفًوعظام

 السفلً

عملً/  نظري  

 االختباراتًالتحرٌرٌة

27 

ًالقذالًًالعظم  2

ًالطرفًوعظام

 العلوي

عملً/  نظري  

 االختباراتًالتحرٌرٌة

28 2 

ًالصدغًًالعظم 

الصدرًوعظام  

عملً/  نظري  

 االختباراتًالتحرٌرٌة

29 2 

ًاالسفٌنًًالعظم 

الفقريًوالعمود  

عملً/  نظري  

 االختباراتًالتحرٌرٌة

31 2 

ًوعظامًالوجهًعظام 

السفلًًالفك  

عملً/  نظري  

 االختباراتًالتحرٌرٌة

 قسم مكتبة الى اضافة  (07) عدد دراسٌة قاعات  التحتٌة البنٌة   : 

المطلوبة المقررة الكتب:ً
ً 

 /اعداد/ًم.شذىًنجاحًبالشًمجموعةًمحاضرات:ًًانثروبولوجٌاًالعظامً

 الرئٌسٌةً)المصادر(: المراجع   

 ٌوصً التً والمراجع الكتب .ج     
ً بها

 العلمٌةً،ًالتقارٌر،ًً)المجالتًًًًًًًًً

  

 ً االلكترونٌةً المراجع .د     
 

 



الدراسً المقرر تطوٌر خطة: 
 

.االنًاو بكم ياهى يستحذث في يجال استشاتيجياث انتعهى وانتعهيى 

 وانتقاسيش يشاجعت دوسيت نهبحىث وانذساساث انعهًيت انًنشىسة في انًجالث انعهًيت

 وانذوسياث.

.يقاسنت انًقشس بًقشساث االقساو انعهًيت في انجايعاث االخشي 

.االستفادة ين استبياناث انطهبت 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


