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 أ. التعريف باملقرر الدراس ي: 

 ساعتان . الساعات ملعتمدة:1

 . نوع املقرر 2

   أخرى   متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري  ب.

  لسابعا /. السنة / املستوى الذي يقدم فيه املقرر 3

 )إن وجدت(. املتطلبات السابقة لهذا املقرر 4

 ال يوجد 

  )إن وجدت(. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر 5

 ال يوجد

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة %  الساعات التدريسيةعدد  نمط الدراسة م

 100- 30 املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - - أخرى )معملي/ ميداني(  5

 %100 ساعة 30 االجمالي
 

 

 )على مستوى الفصل الدراس ي( . ساعات التعلم الفعلية للمقرر 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

 - معمل أو إستوديو 2

 - دروس إضافية 3

 - أخرى )تذكر( 4

 ساعة 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 8 ساعات االستذكار 1

 ساعات4 الواجبات 2

 ساعات 5 املكتبة 3

 ساعات 6 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 7 أخرى )تذكر( 5
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 ساعة30 اإلجمالي 
ذكارت إعيييداد املشيييياريعت * هيييي مقيييدار الوقييي  املسييياطمر ايييي المشيييياطات الريييي لسيييهم ايييي تحقييييق مخرجيييات الييييتعلم للمقيييررت ويشيييمل  ليييك: جمييييع أنشيييطة الييييتعلمت مطيييل: سييياعات االسيييت

 والواجباتت والعروضت والوق  الذي يقضيه املتعلم اي املكتبة

 

 التعليمية:هدف املقرر ومخرجاته -ب

 . الوصف العام للمقرر: 1

  وأثرهايقدم للمناهج الحديطة اي علم اآلثار الغارقة وتطبيقاتها 
ً
اي تطوير املعرفة باملجتمعات القديمة كما يقدم طرقا

 للوسائل املستخدمة اي مسح وتنقيب وحفظ وعرض اآلثار الغارقة واجراء املشاريع البحطية الخاصة بها

 للمقرر . الهدف الرئيس 2

على البحث العلمي والنقد والتحليل للمشروعات األثرية البحرية تؤهلهم للعمل اي مجاالت التراث البحري  قدرة الطالبتنمية 

 والغارقة.

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 مخرجات التعلم للمقرر 
 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

  للبرنامج

  املعرفة والفهم 1

الطبيعية الجغرافييية عليى السيواحل العاملييية وزيبه الجزيييرة  وأثييرأهمييية املواقيع الغارقيةت يبيين أثير  1.1

 .والحضارة البشريةاي التاريخ 

2.1 

ت آثييييار مختلفيييييةيوضييييح اإلطييييار الزمحييييي واملراحيييييل التاريخييييية والحضييييارية املختلفيييية وميييييا خلفتييييه ميييين  1.2

 املختلفة. غارقة بطرزهاوعمارة 

1.1 

 3.1 مالمح وخصائص الفنون الصغرى وكيفية معالجتها ورفعها من أعماق البحار. ددعي 1.3

 4.1 الطرق املناسبة لعملية التنقيب العلمي عن اآلثار الغارقة. شرح أهميةي 1.4

 1.1 قوانين حماية اآلثار الغارقة يوضح 1.5

  املهارات 2

ت املييييييوانب الحربييييييية والتجارييييييية والقييييييوار السييييييفن نمييييييا ر مصييييييادر املواقييييييع الغارقيييييية )املييييييدنت  ميييييييزي 2.1

 والنهرية(.

1.2 

يحلل املشكالت والقضايا املتعلقة باآلثار الغارقةت ووضع تصور لحلول مقترحة مبمية على منهج  2.2

 علمي سليم ومساندة على أجهزة علمية حديطة.

2.2 

 3.2 يقارن بين أنواع املواقع الغارقة وخصائصها. 2.3

 4.2 التقنية اي البحث عن أساليب وتقنيات العمل األثري تح  املاء.يوظف  4..2

نميييا ر ملصيييادر املواقيييع الغارقييية )امليييدنت السيييفن والقيييوار ت امليييوانب الحربيييية والتجاريييية  سيييتخدمي 2.5

 والنهرية(

5.2 

  القيم 3

ويظهير ت املسيح والتنقييب والتيرميم والاسيجيل والتصيوير لاثيار الغارقية لعميليةيتحمل مسيؤولية  3.1

 االلتزام بمعايير العمل.

 

ويتقبيييل الغارقيييةت كتابييية تقيييارير علميييية ايييي أعميييال التنقييييب العلميييي عييين اآلثيييار يحييياور بموضيييوعية  3.2

 اآلراء واملقترحات ووجهات النظر األخرى.
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 مخرجات التعلم للمقرر 
 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

  للبرنامج

  . ت ويتقبل النقد البناءت ويحترم آراء اآلخريناآلثار الغارقة لتنقيب عنلفريق يعمل بروح الفريق  3.3

 

  ج. موضوعات املقرر 

 ساعات االتصال قائمة املوضوعات م

 2 لعريف اآلثار الغارقة 1

 2 أهمية املواقع الغارقة 2

 2 أنواع املواقع الغارقة وخصائصها 3

 4 أنواع واستخدام الدليل األثري اي املواقع الغارقة 4

 4 عمليات تكون املواقع الغارقة 5

 4 املشاريع األثرية للمواقع الغارقة 6

 2 أساليب وتقنيات العمل األثري تح  املاء واملعدات التقنية  7

 2 عملية التنقيب العلمي عن اآلثار الغارقة 8

 2 والتجارية والنهرية(ت املوانب الحربية السفن والقوار نما ر ملصادر املواقع الغارقة )املدنت  9

 2 البحرية والغارقة املواقع اآلثاريةإدارة  10

 2 قوانين حماية اآلثار الغارقة 11

 ساعة 30 املجموع

 

 د. التدريس والتقييم:
 ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم  . 1

 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

  املعرفة والفهم 1.0

1.2 

يبيين أثير أهميية املواقيع الغارقيةت وأثير الطبيعية الجغرافيية علييى 

السييييييييييواحل العاملييييييييييية وزييييييييييبه الجزيييييييييييرة اييييييييييي التيييييييييياريخ والحضيييييييييييارة 

 البشرية.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

 العروض التقديمية

1.1 
التاريخييية والحضييارية املختلفيية يوضييح اإلطييار الزمحييي واملراحييل 

 وما خلفته من آثار مختلفةت وعمارة غارقة بطرزها املختلفة.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

1.3 
يعيييييدد مالميييييح وخصيييييائص الفنيييييون الصيييييغرى وكيفيييييية معالجتهييييييا 

 ورفعها من أعماق البحار.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

الفصليةت  االختبارات

 والشفهية.

االختبارات الفصليةت  املحاضراتيشيييييرح أهميييييية الطيييييرق املناسيييييبة لعمليييييية التنقييييييب العلميييييي عييييين  1.4
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 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

 والشفهية.  الحوار واملناقشة اآلثار الغارقة.

 املحاضرات يوضح قوانين حماية اآلثار الغارقة 1.1

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

 املهارات:  2.0
يميز نما ر مصادر املواقع الغارقية )امليدنت السيفن والقيوار ت  2-2

 املوانب الحربية والتجارية والنهرية(.

 

 التعلم التعاوني

 

 بطاقة املتابعة

يحلييييييل املشييييييكالت والقضييييييايا املتعلقيييييية باآلثييييييار الغارقييييييةت ووضييييييع  2-1

تصييور لحلييول مقترحيية مبمييية علييى ميينهج علمييي سييليم ومسيياندة 

 أجهزة علمية حديطة. على

 

 حل املشكالت

 

 بطاقة املالحظة

 التمبؤ والتقدير  يقارن بين أنواع املواقع الغارقة وخصائصها. 2.5

 دراسة الحالة 

 التدرر 

 بطاقة املالحظة

يوظيف التقنيية اييي البحيث عيين أسياليب وتقنيييات العميل األثييري  3.2

 تح  املاء.

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني

 املالحظةبطاقة 

 ملف اإلنجاز

يسييييييييتخدم نمييييييييا ر ملصييييييييادر املواقييييييييع الغارقيييييييية )املييييييييدنت السييييييييفن  4.2

 والقوار ت املوانب الحربية والتجارية والنهرية(

 تقديم العروض

 التعليم التعاوني

 الدورات التدريبية

 املالحظةبطاقة  

  القّيم 3.0

والاسيجيل يتحمل مسيؤولية لعميلية املسيح والتنقييب والتيرميم  3.1

 والتصوير لاثار الغارقةت ويظهر االلتزام بمعايير العمل.

املتابعة من قبل املشرف  إدارة فرق العمل

 على التدريب امليداني

يحيييييياور بموضييييييوعية كتابيييييية تقييييييارير علمييييييية اييييييي أعمييييييال التنقيييييييب  3.2

العلميييي عييين اآلثيييار الغارقيييةت ويتقبيييل اآلراء واملقترحيييات ووجهيييات 

 النظر األخرى.

 العمل الجماعي

 تقييم األقران التعليم التعاوني

 .تقييم  الي

يعمييل بييروح الفريييق فريييق للتنقيييب عيين اآلثييار الغارقييةت ويتقبييل  3.3

 النقد البناءت ويحترم آراء اآلخرين. 

 مجموعات العمل
 بطاقة املتابعة

 .  أنشطة تقييم الطلبة 2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %30 األسبوع السابع اختبار أول  1

 %30 األسبوع العازر اختبار ثاني 2
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 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %40 األسبوع الخامس عشر االختبار النهائي 3

 %100  املجموع 4

 أنشطة التقييم )اختبار تحريريت زفهيت عرض تقديميت مشروع جماعيت ورقة عمل الخ(

 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي:أنشطة اإلرشاد  -هـ 

ترتيبيات إتاحية أعضياء هياية التيدريس والهياية التعليميية لالساشيارات واإلرزياد األكياديمي الخيا) لكيل طاليب )ميع  كير مقيدار 

 الوق  الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هياة التدريس لهذا الغرض اي كل أسبوع(.  

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

 التواصل من خالل موقع األستا  اإللكتروني ومن خالل البريد اإللكتروني.

 تقديم املشورة والنصح وتذليل الصعوبات.

 

 

افق:  –و   مصادر التعلم واملر

 . قائمة مصادر التعلم:1

 للمقرر  املرجع الرئيس

• 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 

 املراجع املساندة

• 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 
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Publishing, Paris 

 املصادر اإللكترونية

اقع اإلنترنت، وسائل التواصل االجتماعي... إلخ(: : مو
ً
 قائمة املصادر اإللكترونية )مثال

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

http://www.soton.ac.uk/mediacentre/news/2007/jul/07_90.shtml. 

http://www.International Journal of Nautical Archaeology, Blackwell publications.  

 أخرى 
ميييواد لعليييم أخييييرىت مطيييل: البييييرامج الريييي لعتميييد علييييى الكمبييييوترت أو األقييييرا) املضيييغوطةت أو البرمجييييياتت أو 

 املعايير املهنيةت أو اللوائح واألنظمة:

 

افق والتجهيزات املطلوبة:2  . املر

 متطلبات املقرر  العناصر

افق  املر
 العرضت قاعات املحاكاة ... إلخ()القاعات الدراسيةت املختبراتت قاعات 

 show  Dataقاعة محاضرات مزودة بوسائل العرض 

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البياناتت السبورة الذكيةت البرمجيات(

 استخدام نظام بالك بورد )نظام إدارة التعلم(.

 لطبيعة التخصص( أخرى  تجهيزات
ً
 ال يوجد )تبعا

 

 

 

 ز. تقويم جودة املقرر:

 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

    

 

 

 فاعلية التدريس

 

 عضو هياة التدريس 

 لجنة تمسيق املقررات

 تصحيح أسالة االختبارات الفصلية. 

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 تصحيح التكليفات.

 حلقات النقاش.

 

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطال 

 التعلم للمقرر مدى تحصيل مخرجات 
الطلبييةت أعضيياء هيايية التييدريست قيييادات 

 البرنامج

 ي االختبارات الشهرية.1

 ي التقويم املستمر. 2

. القييييييييييييييييييييييييييام بواجبيييييييييييييييييييييييييات إضيييييييييييييييييييييييييافية أو 3

 أساسية.

4 . 

   

   

   

   

 مصادر التعلم ... إلخ()مطل. فاعلية التدريست فاعلة طرق تقييم الطال ت مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقررت مجاالت التقويم 

 )الطلبةت أعضاء هياة التدريست قيادات البرنامجت املراجع النظيرت أخرى )يتم تحديدها(املقيمون 

http://www.cyberpursuits.com/archeo/uw-arch.asp
http://www.soton.ac.uk/mediacentre/news/2007/jul/07_90.shtml
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 )مبازر وغير مبازر(طرق التقييم 

 ح. اعتماد التوصيف 

 
 

 

 

 


