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اآلثارقسم   

 م3122 -هـ 2543

 جامعة الممك سعود وزارة التعميم العالي
 كمية السياحة واآلثار

التطوير والجودة كالةو   



 
 جامعة الممك سعود المؤسسة التعميمية           -
 
 الكمية/ القسم       السياحة واآلثار / قسم اآلثار -
 

 أ ( تحديد المقرر والمعمومات العامة 
 أثر 456رقمو ورمزه:     المعثورات األثريةوصيانة ترميم :    اسم المقرر – 1
 
 ساعتانالساعات المعتمدة:         – 2
 
 برنامج قسم اآلثار يا: المقرر ضمنرامج التي يتم تقديم البرنامج أو الب – 3
 
 د. محسن صالحدريس المسئول عن تدريس  المقرر: اسم عضو ىيئة الت – 4
 
 الثامن    المستوى أو السنة التي سيتم تقديم ىذه المقرر فيو:  – 5
 
   -المتطمبات المسبقة ليذه المقرر )إن وجدت(  – 6
 
 ( المصاحبة ليذه المقرر )إن وجدتالمتطمبات  – 7
 
 مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي لممؤسسة التعميمية: محدد في الجدول الدراسي – 8
 
 

 ب ( األىداف :  
 وصف موجز لنتائج التعمم األساسية لمطمبة المسجمين في ىذا المقرر: – 1
مجال الحفريات لمقيام بميامو ومسؤولياتو وفق أسس ومعايير  صمم المقرر لتمكين الطالب العامل فى 

بطرق الحفاظ الجودة بالحفاظ عمى المعثورات اآلثرية بطريقة عممية  . ويسعى المقرر إلى تعريف الطالب 



الخطوات المتبعة في كشف ونقل القطع ويركز المقرر عمى عمى المعثورات األثرية في موقع الحفريات 
 األثرية وأن يكون الطالب قادرًا عمى التعامل مع المعثورات في المواقع األثرية .

 
 :اىن من أجل تطوير وتحسين المقررصف باختصار أية خطط يتم تنفيذىا في الوقت الر  – 2

 استخدام المراجع اإللكترونية . - 
بناء عمى التطبيقات الحديثة في مواد وأدوات الترميم  إدخال تغييرات في محتوى المقرر - 

  :المستخدمة في موقع الحفريات
 المواد المنشورة عمى الشبكة العنكبوتية . - 

 الكتب العممية والبحوث المتعمقة بصيانة المعثورات األثرية  -           
 

 و الدليل الذي سيرفق(ج ( وصف المقرر: )مالحظة: وصف عام لمنموذج الذي سيستخدم لمنشرة أ
 المواضيع المطموب بحثيا وشموليا – 1

 ساعات االتصال عدد األسابيع الموضوع 
 4 2 فكرة مبسطة عن ترميم وصيانة المعثورات األثرية وأخالقياتيا.

 2 1 التعرف عمى البيئة األثرية فى موقع الحفريات.
 2 1 تمف التنقيبات األثرية الفوري  

 2 1 متطمبات الترميم قبل التنقيب، والترميم في الموقع، 
 2 1 الترميم في المختبر

ة عمى البيئة )األسموب الترميم طويل األجل عن طريق السيطر 
 الوقائي(

2 4 

 2 1 الترميم عمميًا ممارسة تعاونية )عمل جماعي(
 4 1 عوامل تمف وحفظ المعثورات قبل الكشف عنيا وبعد الكشف عنيا. 

 2 1 ترميم أنواع المعثورات فى موقع الحفريات )زجاج (
 2 1 ترميم أنواع المعثورات فى موقع الحفريات ) عظام (
 ترميم أنواع المعثورات فى موقع الحفريات ) اخشاب(

 عوامل االستقرار في البيئة األثرية.
1 4 

 .ألخ(لوحات..-عثورات فى موقع الحفريات ) نسيجترميم أنواع الم
 عوامل االستقرار في البيئة األثرية.

1  

 2 1 االختبار النيائي



 28 14 عدد األسابيع والساعات
 
 مكونات المقرر )مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي(:  – 2

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

 أخرى

 مشروع بحثي تدريب ميداني في موقع الحفريات فرق عمل المحاضرة
 
دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعمم متوقعة من الطمبة في األسبوع )المطموب ىنا المعدل المتوقع  – 3

 ساعة 28       لمفصل الدراسي وليس المتطمبات المحددة في كل أسبوع(:
 
 مجاالت التعممتطوير نتائج التعمم في نطاقات أو  – 4

 لكل مجال من مجاالت التعمم الموضحة فيما يمي يجب توضيح :    
 ممخص موجز لممعرفة أو الميارات التي صمم المقرر من أجل تطويرىا.   -
 وصف الستراتيجيات التعمم المطموب استخداميا لتطوير تمك المعرفة أو الميارات.  -
 تقييم نتائج التعمم في المجال المعني. طرق تقييم الطالب المستخدمة في المقرر ل -
 
 المـــــــــــعــرفـــة  –أ 
 

 .وصف المعرفة التي سيتم اكتسابيا من المقرر 
 التعرف عمى حالة المعثورات فى موقع الحفريات . .1
 التعرف عمى أسباب تمف المعثورات فى موقع الحفريات . .2
 فى موقع الحفريات والصدمة البيئية . التعريف عمى البيئة الخارجية التى تؤثر فى المعثورات .3
 التعرف عمى االسعافات األولية لممعثورات األثرية في موقع الحفريات . .4
 التعرف عمى طرق رفع ونقل المعثورات من موقع الحفريات إلى المختبر . .5
 .إستراتيجية التعميم )التدريس المطموب استخداميا لتطوير تمك المعرفة 
 المحاضرة . -
 دراسة حالة. -
 النقاش ضمن مجموعات فرق العمل . -
 التدريب الميدانى فى موقع الحفريات -



 .طرق تقييم المعرفة المكتسبة 
 األسئمة الصفية. -
 االختبارات . -
 الواجبات المنزلية. -

 
 الميارات المعرفية )اإلدراكية –ب  
 الميارات المعرفية المطموب تطويرىا: - 1
 أن يفرق الطالب بين طرق وأساليب الترميم فى موقع الحفريات والترميم داخل المختبر . -
 أن يكتب الطالب بمغتو الخاصة مبادئ الترميم لممعثورات فى موقع الحفريات بدقة تامة. - -
 أن يحدد الطالب أىم طرق التوثيق والتسجيل في الموقع . -
 ورات فى موقع الحفريات  .أن ينظم الطالب مراحل الترميم لممعث -
ات في ضوء قراءتو عنيا أن يحمل الطالب أىمية الترميم والصيانة لممعثورات عند استخراجيا من الحفري -

 % .85صواب ال تقل عن وبنسبة 
 % .75أن يوضح الطالب طريقة رفع ونقل المعثورات في موقع الحفريات بنسبة ال تقل عن  -
 
 المستخدمة في تطوير الميارات المعرفية:استراتيجيات التعمم  -2
 جدول بأىم الفروق بين الترميم في موقع الحفريات عن الترميم في المختبر . -
 تكميف الطالب ببناء خريطة معرفية لمراحل الترميم فى موقع الحفريات . -
 إثراء الجانب المعرفي من خالل استعراض مراحل استخراج  وترميم بعض المعثورات. -
مناقشة حول الصور السمبية الناتجة عن عدم تطبيق األسموب العممي في رفع وترميم المعثورات في  -

 موقع الحفريات ونتائجيا
 فتح نقاش مع الطالب حول طرق أخرى لترميم وصيانة المعثورات الىثرية وبناء فرق العمل -
 
 طرق تقييم الميارات المعرفية المكتسبة: –3

 تقرير يمخص فيو مراحل الترميم لممعثورات فى موقع الحفريات. -
 عينات من الخرائط المعرفية نظم فييا مراحل الترميم لممعثورات فى موقع الحفريات . -
 عينات واجب منزلي . -
خطة عمل مبسطة حول طرق مبتكرة من قبل الطالب لترميم وصيانة المعثورات وبناء فرق العمل  -

. 



 
 رات العالقات البينية )الشخصية(  والمسئوليةميا  –ج 
 
 وصف لميارات العالقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة عمى تحمل المسئولية المطموب تطويرىا:    – 1
 أن يشارك مع زمالئو ضمن فريق عمل في اكتشاف الفرق بين الترميم فى موقع الحفريات وغيرىا . -
 أن يشارك الطالب في حوار مع خبير ترميم لممعثورات اآلثرية . -
 إثراء التفاعل مع زمالئو باإلعداد والنقاش . -
 توزيع أجزاء عناصر الواجب بين مجموعات العمل .  -
 
 استراتيجيات التعميم المستخدمة في تطوير ىذه الميارات والقدرات: - 2
 . متحدث خارجي من المرممين فى موقع الحفريات -
 إلزام الطالب باإلشراك في أعمال تعاونية ضمن حفريات الكمية . -
 تكوين فرق عمل تناقش عناصر ترميم المعثورات في موقع الحفرية . -
 
 طرق تقييم اكتساب الطمبة لميارات العالقات الشخصية وقدرتيم عمى تحمل المسئولية: – 3
دارة لقاء مفتوح مع متحدث خارجي من المر  -  ممين لممعثورات من قبل الطالب أنفسيم .تنظيم وا 
 إدارة فرق العمل . -
 كتابة تقرير ومناقشتو مع زمالئو . -
 ميارات االتصال، وتقنية المعمومات، والميارات الحسابية )العددية(: –د 
  
 وصف الميارات العددية وميارات االتصال المطموب تطويرىا:  – 1
يد المعثورات في موقع الحفريات من ناحية توفير الوقت والج أن يتعرف  الطالب عمى أىمية صيانة -

 والمال 
 التعرف عمى طرق مبتكرة في ترميم المعثورات األثرية. -
 أن يشارك بفاعمية مع زمالئو في خطة مبسطة لترميم بعض أنواع المعثورات . -
 
 استراتيجيات التعميم المستخدمة في تطوير ىذه الميارات: - 2

 الميداني والتدريب داخل المختبراتالتدريب  -
 طرق تقييم اكتساب الطمبة لميارات االتصال ، وتقنية المعمومات، والميارات الحسابية )العددية(:  – 3



 مقدرة الطالب عمى إعداد تقرير عن ترميم بعض المعثورات .  -
 مقدرة الطالب عمى تطبيق الطرق العممية في صيانة وترميم المعثورات . -
 المتابعة والمالحظة . -
 

 ىـ ( الميارات الحركية )إن كانت مطموبة( 
 
 وصف لمميارات الحركية )ميارات عضمية ذات منشأ نفسي( المطموب تطويرىا في ىذا المجال: – 1
 أن يقوم الطالب بإزالة األتربة والشوائب من المعثورات  -
عادة تركيبيا -  المقدرة عمى تفكيك الجدران وا 
 عمى نقل القطع بطريقة آمنوالمقدرة  -
 
 استراتيجيات التعمم المستخدمة في تطوير الميارات الحركية: - 2
 استخدام فرق العمل وتوزيع األدوار . -
 تعريف الطالب بالعناصر األساسية لترميم المعثورات اآلثرية ، وأىميتيا وكيفية تطبيقيا.  -
  تكميف الطالب بانجاز ثالث ساعات عمل. -
 اكتساب الطمبة لمميارات الحركية: طرق تقييم – 3
 تقديم تقرير موثق وعرض مرئي لفعاليات لقاء مفتوح مرمم لممعثورات -
 تحديد الجدول الزمني لميام التقويم التي يتم تقييم الطمبة وفقيا خالل الفصل الدراسي  - 5
 

 

طبيعة ميمة التقييم  )مثال: مقالة، أو اختبار  رقم التقييم 
 جماعي، أو اختبار فصميقصير، أو مشروع 

نسبة الدرجة إلى درجة   األسبوع المستحق
 التقييم النيائي

 %5 2 إعداد واجب منزلي 1
مشروع جماعي لتنظيم فعاليات لقاء مرمم  2

 معثورات في موقع الحفريات
11 11% 

 %15 7 ساعات عمل فى المعمل 6تنفيذ  3
 %5 8 تقرير عن مراحل الترميم فى موقع الحفريات 4
 %11 13-12 انجاز خطة عمل لترميم نماذج من المعثورات 5
 %41 16 االختبار النيائي 6
 



 د( الدعم المقدم لمطمبة
لضمان تواجد أعضاء ىيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد  اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بيا

الذي يتواجد فيو أعضاء  -الساعات المكتبية –األكاديمي لمطالب المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت 
 ىيئة التدريس في األسبوع(:

 ساعة يوميًا . 3ساعات مكتبية بمعدل  -
  لتقديم الدعم والمشورة واإلرشاد الطالبي .اإلعالن عن جدول بالساعات المكتبية  -
 

 ىـ (مصادر التعمم
 الكتاب )الكتب( الرئيسة المطموبة:  – 1
أساسيات ترميم اآلثار، كرونين، جي، ترجمة د. عبد الناصر الزىراني، جامعة الممك سعود عمادة  -

 شؤون المكتبات، الفصل األول والثاني
 
 المراجع األساسية:  – 2
والقواعد التي تنظم عمميات ترميم اآلثار، د. حسام الدين عبد الحميد محمود، مجمة كمية اآلثار األسس  -

 .111-81جامعة القاىرة العدد الثالث. ص 
 
 الكتب والمراجع الموصى بيا )الدوريات العممية، التقارير... الخ( )يرفق قائمة بذلك(: – 3

عبد اليادي محمد، مجمة كمية اآلثار جامعة القاىرة نشأة وتطور ترميم وصيانة اآلثار، د. محمد  
 .291-265م، ص 1991العدد الرابع. 

 
 المواد االلكترونية و مواقع االنترنت ... الخ: – 4
 
مواد تعمم أخرى مثل البرامج التي تعتمد عمى الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المينية  – 5

 أو األنظمة: 
 

 طموبة و ( المرافق الم
حدد متطمبات المقرر بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات )أي عدد المقاعد في الفصول والمختبرات 

 ومدى توافر أجيزة الكمبيوتر .. الخ(.
 



 المرافق التعميمية )حجرات المحاضرات والمختبرات  ... الخ(: – 1
 طالب . 15قاعة دراسية سعة  -
 قاعة محاضرات عامة . -
 
 يوتر:أجيزة الكمب – 2
 مثال: إذا كان مطموبا معدات مختبر معينة حدد المتطمبات أو أرفق قائمة(: –موارد أخرى )حددىا  – 3

 ز ( تقييم المقرر وعمميات التحسين: 
 استراتيجيات الحصول عمى نتائج الطالب وفعالية التعميم: – 1
 نتائج االختبارات  -
 نتائج تقييم التقرير  -
 رأي أستاذ وزميل . -
 استبانة استطالع راي الطالب في محتوى المقرر . -
 
 القسم:يق األستاذ أو عن طريق االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عممية التعميم إما عن طر  – 2
 عينات ممثمة لتقارير الطالب تعرض عمى محكم زميل -
 عينات اختبار عشوائية تعرض عمى زميل محكم. -
 
 عمميات تحسين التعميم:  – 3
 استشارة أصحاب التجربة في تدريس المقرر . -
 استضافة أساتذة مختصين لالطالع عمى خطة المقرر وتقديم المشورة المناسبة. -
 
عمميات التحقق من مستويات إنجاز الطمبة )مثال: فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو  – 4

بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو ىيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطمبة، وقيام أستاذ المقرر 
 االختبارات بصفة دورية مع عضو ىيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعميمية أخرى(

 نتائج التقرير المعد من أستاذ المقرر. -
 تبادل تصحيح عينة من االختبارات مع عضو ىيئة تدريس آخر لنفس المقرر . -
 نتائج فحص عينات ممثمة لتقارير الطالب . -
  
 صف الترتيبات والخطط المعدة لممراجعة الدورية لفاعمية المقرر والتخطيط لمتحسين: – 5



وري ، بناء عمى نتائج خطة تطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ المادة ، وبشكل د -
 وأبرز ما يستجد من نتائج الدراسات الحديثة.، التقوي

 
 
 
 
 

 


