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المادة الدراسية
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سس ق المادة16 . من
الرجاء إدراج ما يلي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اللكتروني.

. مدرسو المادة17

الرجاء إدراج ما يلي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اللكتروني.

12:30-9:30، الاثنين والبربعاء من 14-12الساعات المكتبية : احد. اثلاثاء، خميس من د. جهاد الديري.   
J.Aldaire@ju.edu.jo

. وصف المادة18
كما هو مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة.

هدف المادة إلى تدريس مقدمة في علم الاثار ونشأته وتطوره وعلقته بالعلوم الرخرى، وكيفية الكشف عن
اا بما فيه مراحل المواقع الاثرية بالوسائل المختلفة، كما تتناول المادة أساليب المسح الميداني والتنقيب نظري

ما قبل الحفرية والحفر والتسجيل والتواثيق وتصنيف ودراسة المكتشفات من لقى وعمائر ودراسة المكتشفات
ونشرها .

        AQAC-F-007-1
1



مركز التعتماد وضمان الجودة                                مخطط المادة الددراسية                         الجامعة الدردنية 

 أهداف تدريس المادة ونتاجاتها19.
أ- الهداف

تعريف الطل ب بمفهوم علم الاثار ونشاته منذ بدايته وحتى الوقت الحالي -1
معرفة مفهوم الموقع الاثري وتصنيف المواقع الاثرية -2
تهيئة الطل ب للعمال الميدانية الاثرية -3
انت يتعرف الطل ب على طرق التاريخ في علم الاثار-4
ان يتعرف الطالب على علقة علم الاثار بالعلوم الرخرى-5

اا على... للم: يتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادر  ب- نتاجات التع

ان يكون الطالب قادرا على فهم  علم الاثار وعلقته بالعلوم الرخرى -1
ان يكون الطالب قادرا على فهم ودراسة مراحل التنقيب المختلفة (ما قبل التنقيب –التنقيب- ما بعد-2

التنقيب)
ان يدرك الطالب علقة علم الاثار بالعلوم الرخرى -3
ان يصبح الطالب قادرا على التمييز بين كافة انواع المواقع الاثرية -4
اللمام بطرق التاريخ المتبعة في تاريخ المواد الاثرية -5

 المادة الددراسية والجدول الزمني لهامحتوى. 20
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أساليبالمراجع
التقييم

نتاجات
للم التع

المتحققة
لدر�س السبوالمد

ع
المحتوى

تتبع الخط
الزمني

لنشأة الاثار

التعريف بالمادة ومفرداتهاالول د. جهاد الديري
التعريف بعلم الاثار

ونشاته

تتبع الخط
الزمني

لنشأة الاثار

الثاني
والثالث

نشأة  علم الاثار في
العالم القديم والجزيرة
العربية واوروبا والعالم

الجديد

صياغة
معايير
الموقع
الاثري

تعريف الموقع الاثري.الرابع 
المواقع الاثرية. طبيعة

المواقع الاثرية

اتخاذ قرار
في تحديد

المواقع
الاثرية

االخام
س

الاثار في الميدان. كيف
نتعرف على المواقع

الاثرية. المسوحات الاثرية

تطبيق
مهارات
التنقيب

السادس
والسابع

المسوحات الاثرية الجوية
الحفريات الاثرية المنظمة

ولنقاذيه 

رخطة عمل
للتنقيب

البعثة الاثرية. كيف ننقبالثامن
عن الاثار 

التمييز بين
طرق التاريخ

طرق التاريخ في الاثار.التاسع
التاريخ النسبي والتاريخ

المطلق

الربط بين
العلوم

علقة علم الاثار بالعلومالعاشر
الرخرى

التخيل
الفتراضي

الحادي
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البيئة وطرق العيش في
العصور القديمة

فهم التقنية
في العصور

القديمة

الثاني
عشر 

البيئة ووسائل النتاج /
طرق العيش

الثالثكتابة مقال
عشر

وضع تصور للبيئة القديمة
ومصادر المعيشة: 

معرفة
الدوات

المستخدمة

الدوات ذات الستعمالالرابع عشر
اليومي / ادوات حجري،

ادوات فخارية....الخ
بالضافة الى مراجعة

عامة للمادة 
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. النشاطات والستراتيجيات التددريسية21

يتم تطوير نتاجات التعلم المستهدفة من رخلل النشاطات والستراتيجيات التدريسية التالية:
يسير هذا التجاه على محورين: محور رخاص باستاذ المقرر وهو:

تقديم المقرر في محاضرات عالية الجودة مقرونة بالمثلة اليضاحية-1
دفع الطالب للمناقشات والحوار-2
استخدام مراجع المقرر في المحاضرات الى جانب مصادر الشبكة العنكبوتية-3
اشراك الطل ب في المناقشة والحوار الجماعي-4

التجاه الثاني من قبل الطالب ويتمثل  ب:
تحضير الطالب للمحاضرة من المراجع قبل حضورها-1
متابعة المحاضرة في القاعة وتلخيصها -2
عودة الطالب الى المحاضرة في المنزل وتلخيصا الى عناصر بما يتوافق مع اسلوبة الخاص لستذكارها-3

. أساليب التقييم ومتطلبات المادة22

يتم إاثبات تحقق نتاجات التعلم المستهدفة من رخلل أساليب التقييم والمتطلبات التالية:
من رخلل السئلة الشفوية التي يوجهها استاذ المقرر -1
اثلاثة ارختبارات تحريرية في الفصل-2
متابعة تنفيذ الواجبات والبحا ث-3

. السياسات المتبعة بالمادة23

أ- سياسة الحضور والغيا ب

 ب- الغيا ب عن المتحانات وتسليم الواجبات في الوقت المحدد

ج- إجراءات السلمة والصحة

د- الغش والخروج عن النظام الصفي

ه- إعطاء الدرجات

و- الخدمات المتوفرة بالجامعة والتي تسهم في دراسة المادة

اا حسب القوانين والنظمة المتبعة في الجامعة مع ضرورة التركيز على سيتم التعامل مع كل ما تم ذكره سابق
حضور الطلبة وغيابهم وتسليم الواجبات في الوقت المحدد وتقديم عروض لها امام الطلبة والحرص على تقييم

الطلبة بشكل عادل

. المعدات والجهزة المطلوبة24

 data showتزويد القاعات بأجهزة عرض -1
تجهيز مكتبة رخاصة بقسم الاثار وتزويدها بالمراجع والحوليات المتخصصة في علم الاثار-2

المراجع. 25

أ- الكتب المقررة، والقراءات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادة.
المدرخل الى علم الاثار. د. زيدان كفافي. مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية و النشر و  التوزيع .-1

2004
2-Archaeology: Introduction. The history, principles and methods of modern

archaeology.Kevin Green. 1995. Batsford Ltd 
 ب-  الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد التعليمية. 
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 معلومات إضافية26.

ل يوجد اية معلومات اضافية 

اسم منسق المادة: ------------------- التوقيع: ------------------------ - التاريخ: ------------------مقرر لجنة الخطة/
القسم: --------------- ---------- التوقيع ---------------------------------

رئيس القسم: ------------------------- التوقيع ------------------- --------------
مقرر لجنة الخطة/ الكلية: ------------------------- التوقيع ---------------------------------

العميد: ------------------------------------------- التوقيع--------------------------------
:نسخة إلى                                                                                                            

رئيس القسم                 
                                                                                                    مساعد العميد لضمان الجودة    

                                                                                          ملف المادة الدراسية
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