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 جامعة الممك سعود وزارة التعميم العالي
 كمية السياحة واآلثار

التطوير والجودة كالةو   



 
 المؤسسة التعميمية / جامعة الممؾ سعود

 
 الكمية/  السياحة واآلثار                       القسـ/ اآلثار 

 
 أ ( تحديد المقرر والمعمومات العامة 

 أثر    414: ورمزه رقمو                 ثار الغارقة              اسـ المقرر : اآل – 1
 
 ساعة 2الساعات المعتمدة:    – 2
 
)إذا كاف ىناؾ أشياء عمومية مختارة في برامج  المقرر ضمنياالبرنامج أو البرامج التي يتـ تقديـ  – 3

 : اآلثارعدة يجب ذكرىا فضال عف ذكر البرامج(
 
 د. حساـ العبادياسـ عضو ىيئة التدريس المسئوؿ عف تدريس  المقرر:  – 4
 
 المستوى أو السنة التي سيتـ تقديـ ىذه المقرر فيو: المستوى السابع – 5
 
 التوجد قة ليذه المقرر)إف وجدت( المتطمبات المسب – 6
 
 التوجدالمتطمبات المصاحبة ليذه المقرر)إف وجدت(  – 7
 
 مكاف تدريس المقرر إف لـ يكف في المقر الرئيسي لممؤسسة التعميمية  – 8
 
 
 
 

 ب ( األىداؼ  
 وصؼ موجز لنتائج التعمـ األساسية لمطمبة المسجميف في ىذا المقرر: – 1



عمى البحث العممي والنقد والتحميؿ لممشروعات األثرية البحرية تؤىميـ لمعمؿ في  تنمية قدرة  الطالب
 .ةمجاالت التراث البحري والغارق

 
صؼ باختصار أية خطط  يتـ تنفيذىا في الوقت الراىف مف أجؿ تطوير وتحسيف المقرر  )مثال:  – 2

المعمومات أو شبكة االنترنت، والتغييرات في االستخداـ المتزايد لممواد والمراجع التي تعتمد عمى تكنولوجيا 
 محتوى المقرر بناء عمى نتائج البحوث العممية الجديدة في المجاؿ(:

يتـ االتصاؿ بالمتخصصيف في ميداف اآلثار الغارقة لبحث أخر ما تـ التوصؿ إلية في المناىج العممية  -
 الخاصة باآلثار الغارقة.

  كيفية إقامة وحدة بحثية لآلثار الغارقة. القسـ بصدد إعداد ورشة عمؿ لبحث -
 

 ج ( وصؼ المقرر: )مالحظة: وصؼ عاـ لمنموذج الذي سيستخدـ لمنشرة أو الدليؿ الذي سيرفؽ(
 المواضيع المطموب بحثيا وشموليا – 1

 ساعات االتصاؿ عدد األسابيع الموضوع
 العالقة بيف اآلثار الغارقة واآلثار البحرية .

 عمـ اآلثار البحريةفروع ومجاالت 
 أنواع وخصائص المواقع األثرية البحرية والغارقة.

 عممية تكوف الموقع األثري البحري والغارؽ.
 أساليب وتقنيات العمؿ األثري تحت الماء
 السفف  و القوارب كمصدر لممعرفة األثرية

 السفف الحربية والتجارية والنيرية.
 الموانئ الحربية والتجارية والنيرية.

 ارة المواقع  اآلثارية  البحرية والغارقة واالستفادة منيا ثقافيًا وسياحياً إد
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 مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصاؿ في الفصؿ الدراسي(:  – 2

العممي / الميداني / التدريب التعاوني أو االمتياز  الدروس الخاصة  المحاضرة
 الصحية لطمبة التخصصات

 أخرى

34    
 



دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعمـ متوقعة مف الطمبة  في األسبوع ) المطموب ىنا المعدؿ المتوقع  – 3
 لمفصؿ الدراسي  وليس المتطمبات المحددة في كؿ أسبوع(:

يحتاج الطالب مف جانبو إلي عدد مماثؿ لساعات االتصاؿ أسبوعيًا، حتى يتمكف مف اكتساب المعارؼ 
 والميارات التي ييدؼ إلييا المقرر بشكؿ جيد.  

 تطوير نتائج التعمـ في نطاقات أو مجاالت التعمـ – 4
 لكؿ مجاؿ مف مجاالت التعمـ الموضحة فيما يمي يجب توضيح :    

 لممعرفة أو الميارات  التي صمـ المقرر مف أجؿ تطويرىا.   ممخص موجز  - 
ييدؼ ىذا المقرر إلى تعريؼ الدارس بالموضوعات والمفاىيـ والمبادئ المختمفة المرتبطة بعمـ       

اآلثار البحرية والغارقة وذلؾ تمييدًا لدراسة ىذه الموضوعات بشكؿ أكثر تخصصًا في مستوى 
 الدراسات العميا.

 الستراتيجيات التعمـ المطموب استخداميا لتطوير تمؾ المعرفة أو الميارات.وصؼ  -
يتـ التعمـ عف طريؽ الشرح في المحاضرات مع توضيح المادة العممية بالوسائؿ التعميمية             

 الحديثة واصطحاب الطالب في جوالت ميدانية لمواقع بحرية وزيارات متحفية متخصصة
 المستخدمة في المقرر لتقييـ نتائج التعمـ في المجاؿ المعني. طرؽ تقييـ الطالب -

يتـ تقييـ الطالب باالختبارات التحريرية والشفيية كذلؾ إسناد بعض األبحاث لمطالب في             
 قدرتيـ البحثية في مجاؿ اآلثار الغارقة  مجاؿ التخصص لتقدير

 
 المػػػػػػػػػػػعػػرفػػػة  –أ 
 

(i)  التي سيتـ اكتسابيا في المقرر:وصؼ المعرفة 
أف يتعرؼ الطالب عمي أثر الطبيعة الجغرافية عمى السواحؿ العالمية وشبو الجزيرة في التاريخ  -

 والحضارة  البشرية
أف يتذكر الطالب اإلطار الزمني والمراحؿ التاريخية والحضارية المختمفة وما خمفتو مف آثار  -       
 غارقة  
 ؼ الطالب عمي العمارة الغارقة  بطرزىا المختمفة أف يتعر  -       
 أف يحدد الطالب مالمح وخصائص الفنوف الصغرى وكيفية معالجتيا ورفعيا مف أعماؽ البحار -       

 
 
(iiالمطموب استخداميا لتطوير تمؾ المعرفة )( استراتيجيات التعميـ )التدريس 



 المحاضرات -   
 المناقشات -          
 عرض األمثمة التوضيحية  -          

 
(iiiطرؽ تقييـ المعرفة المكتسبة ) 

 االختبارات النظرية الفصمية والنيائية -                  
 االختبار الشفيي -         

 
 الميارات المعرفية )اإلدراكية( –ب 
 
 الميارات المعرفية المطموب تطويرىا: - 1

 اإلطار العاـ لممراحؿ الحضارية لآلثار الغارقة .أف يستطيع الطالب تحميؿ  - 
 أف يكوف الطالب قادرًا عمى التمييز بيف كؿ مف الفف وآخر مختمؼ عنو في الحقبة الزمنية. - 
القدرة عمي تحديد المشكالت والقضايا المتعمقة باآلثار الغارقة وكيفية تحميميا كيفية وضع  - 

  مي سميـ ومستندة عمى أجيزة عممية حديثةتصور لحموؿ مقترحة مبنية عمى منيج عم
 
  استراتيجيات التعمـ المستخدمة في تطوير الميارات المعرفية -2

 المحاضرات - 
  المناقشة - 
 عمؿ األبحاث - 

 
 طرؽ تقييـ الميارات المعرفية المكتسبة: –3

 التكميفات العممية -          
 االختبار النظري - 
  االختبار الشفيي - 

 
 ميارات العالقات البينية )الشخصية( والمسئولية ج (
 تطويرىا: وصؼ لميارات العالقات الشخصية مع اآلخريف، والقدرة عمى تحمؿ المسئولية المطموب  – 1

 أف يستطيع الطالب أف يتعمـ ذاتيًا.  -        



 لواحد.يستطيع الطالب في نياية ىذا المقرر أف يعمؿ مع زمالئو بروح الفريؽ ا -        
 أف يستطيع الطالب تحمؿ المسئولية الموكمة إليو. -        
 المقدرة عمي المناقشة الجماعية. -        

 
 استراتيجيات التعميـ المستخدمة في تطوير ىذه الميارات والقدرات: - 2

 األبحاث الجماعية. - 
 مجموعات العمؿ. - 

 
 الشخصية وقدرتيـ عمى تحمؿ المسئولية:طرؽ تقييـ اكتساب الطمبة لميارات العالقات  – 3

 اإلشراؼ - 
 المالحظة - 
 التقويـ الذاتي - 
 تقويـ الزميؿ  - 

 
 ميارات االتصاؿ وتقنية المعمومات: –د 
 وصؼ ميارات االتصاؿ المطموب تطويرىا:  – 1
 .أف يستطيع الطالب في نياية ىذا المقرر االتصاؿ السمس والنافع مع ذوي العالقة بالتخصص -
 وأف يكوف قادرًا عمي االستفادة مف شبكة المعمومات بخصوص ا.آلثار الغارقة -
 اكتساب الطالب ميارات االتصاؿ الشفيي والمكتوب. -
 
 استراتيجيات التعميـ المستخدمة في تطوير ىذه الميارات: - 2

 العمؿ في مجموعات صغيرة - 
 العروض التوضيحية - 

  لذاتياإلطالع والتعمـ ا -           
 
 طرؽ تقييـ اكتساب الطمبة لميارات االتصاؿ وتقنية المعمومات: – 3

 االختبارات الشفيية  -            
 التطبيقات والتكميفات العممية الفردية والجماعية -            

 



 الجدوؿ الزمني لمياـ التقويـ التي يتـ تقييـ الطمبة وفقيا خالؿ الفصؿ الدراسي - 4
  

 نسبة الدرجة إلى درجة  التقييـ النيائي األسبوع المستحؽ طبيعة التقييـ رقـ التقييـ 
 %24 الخامس اختبار قصير 1
 %24 الثامف مقالة 2
 %24 الثاني عشر اختبار فصمي 3
 %44 األخير اختبار نيائي 4
 

 د( الدعـ المقدـ لمطمبة
لضماف تواجد أعضاء ىيئة التدريس مف أجؿ تقديـ المشورة واإلرشاد  اإلجراءات أو الترتيبات المعموؿ بيا
 األكاديمي لمطالب المحتاج لذلؾ :

يتواجد أستاذ المقرر في مكتبة خالؿ الساعات المكتبية التي يتـ اإلعالف عنيا في جدولة الدراسي                                    -
 إلرشاد الطالب أكاديميًا.

الب عمي التواصؿ مع أستاذ المقرر في مكتبو وعبر الموقع اإللكتروني عمي شبكة تشجيع الط -
 المعمومات الدولية.

 
 ىػ ( مصادر التعمـ

 الكتب الرئيسة المطموبة  – 1
Casson, L. 1995. Ships and Seamanship in the Ancient World. The Johns 
Hopkins University Press, Maryland 
Casson, L. 1991. The Ancient Mariners; Seafarers and Sea Fighters of the 
Mediterranean in Ancient Times Princeton University Press, New Jersey 

 
 المراجع األساسية: – 2

 cGrail, S. 1997. Studies in Maritime Archaeology. John and Erica Hedges, 
Oxford 



McGrail, s. 2004. Boats of the World: From the Stone Age to Medieval Times. 
Oxford University Press, Oxford 
Muckelroy, K. 1978. Maritime Archaeology. Cambridge University Press, 
London 
Muckelroy, K. 1980. Archaeology Under Water. McGraw-Hill Book Company, 
New York 
Throckmorton, P. 1996. The Sea Remembers; From Homer's Greece to the 
Rediscovery of the Titanic; Shipwrecks and Archaeology. Smithmark Publishers 
Inc, New York 
UNESCO. 1972. Underwater archaeology: a Nascent Discipline. UNESCO 
Publishing, Paris 

 

 الدوريات العممية:– 3
International Journal of Nautical Archaeology, Blackwell pablications 
  

 المواد االلكترونية  و مواقع االنترنت : – 4
http://www.cyberpursuits.com/archeo/uw-arch.asp 
http://www.soton.ac.uk/mediacentre/news/2007/jul/07_90.shtml 

 
 و ( المرافؽ المطموبة 

 المرافؽ التعميمية )حجرات المحاضرات(:  – 1
 show  Dataحجرة محاضرات مجيزة بجياز تقديـ العروض اإللكترونية  
 

 ز( تقييـ المقرر وعمميات التحسيف
 استراتيجيات الحصوؿ عمى نتائج الطالب وفعالية التعميـ: – 1

 استبياف تقويـ الطالب لممقرر -          
 المناقشات مع الطالب.  - 

 
 االستراتيجيات المتبعة في تقييـ  عممية التعميـ عف طريؽ األستاذ وعف طريؽ القسـ: – 2

http://www.cyberpursuits.com/archeo/uw-arch.asp


 مف عضو ىيئة التدريس: التحقؽ مف بموغ الطالب ألىداؼ المقرر عف طريؽ مالحظات - 
 برأي الزمالء في التخصص.أستاذ المقرر واألخذ             

 مف القسـ: توافر سجالت درجات الطالب ومستوي نجاحيـ اعتمادًا عمي نتائج تقويميـ.  - 
 
 عمميات تحسيف التعميـ:  – 3

 تنويع طرؽ التدريس لممعمومات والميارات الخاصة بالمقرر. - 
 استخداـ التقنيات الحديثة في التدريس. - 
 التكميفات الفردية.التأكيد عمي التطبيقات و  - 

 حرص أستاذ المقرر عمي حضور دورات تدريبية لتنمية قدراتو ومياراتو في التدريس. -          
 حرص أستاذ المقرر عمي متابعة نتائج األبحاث العممية الحديثة المتعمقة بالمقرر لمعمؿ -          

 العممية الحديثة.   عمي تطويره ليكوف مواكبًا لممكتشفات والتطورات             
 
 عمميات التحقؽ مف مستويات إنجاز الطمبة  : – 4

 ال يتـ حاليًا العمؿ بيذا األسموب.     
  
 الترتيبات والخطط المعدة لممراجعة الدورية لفاعمية المقرر والتخطيط لمتحسيف: – 5

 دراسة ومقارنة نتائج الطالب -
ثراءاالسترشاد بآراء الطالب حوؿ مدي فاعمية  -  مادة المقرر)مستوي استفادتيـ وا 
 معموماتيـ في المقرر(      
 السعي المستمر لتطوير أساليب التدريس ومشاركة الطالب -

 


