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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات أربع المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ()المستوى الثاني

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 - - المحاضرات التقليدية 1
 - - التعليم المدمج  2
 - - التعليم اإللكتروني  3
 %75 45 التعليم عن بعد  4
 %25 15 أخرى  5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 ساعات  13 ساعات االستذكار 1
 ساعات 12 الواجبات 2
 ساعات 10 المكتبة 3
 ساعات 10 المشاريع /إعداد البحوث 4
 ساعات15 أخرى )تذكر( 5
 ساعة 60 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

ط عن رح مبسكما يقدم شوصيانته، لى التراث الثقافي المادي المقرر مقدمة في الحفاظ عتناول ي

ي ث الثقافلتراة لموارد اويقدم مقدمة عن الصيانة الوقائي ومظاهره،عوامل تلف المواد التراثية 
مادي ويعرض أهم المواثيق الدولية التي تختص بالحفاظ على التراث الثقافي الالمادي، 

 ه.مايتكما يعرض بعض أهم المنظمات الدولية التي تهتم بالحفاظ على التراث وح وحمايته،

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

أن يستوعب الطالب مفهوم الحفاظ على التراث والمفاهيم األخرى المتعلقة به من ترميم  يهدف

موارد التراث العوامل واالسباب التي تؤدي إلى تدهور وتلف وتدمير و .وصيانة وحماية وحفظ.
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 األخرىاألدوار المختلفة للعلوم  يب الحفاظ على التراث الثقافي المختلفة.لوأسا الثقافي المختلفة.

المواثيق و ،مثل علم الكيمياء والجيولوجيا واألحياء، والهندسة. التراث،في خدمة الحفاظ على 
العامة التي نسير عليها في  األطروالتي تحدد  ثعلى التراالحفاظ وواالتفاقيات الدولية المعنية 

 هذا المجال.
 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1.1 .ثتحكم العمل في مجال الحفاظ على الترا يالت ةالمعايير الدولييوضح  1.1

 1.2 .العمليةالحفاظ على التراث وخطواته يشرح كيفية  1.2

 1.3 .أساليب الحافظ على التراث الثقافي المادي المختلفةيبين  1.3

 1.4 .تشخيص المخاطر يحدد مهارات 1.4

 1.1 .يالمادالمشكالت واألخطار الطبيعية التي تواجه التراث الثقافي يوضح  1.5

  المهارات 2

 2.1 .أنظمة التراث الثقافي وتشريعاته يحلل 2.1

 2.2 ي.المادالمشكالت واألخطار الطبيعية التي تواجه التراث الثقافي يطبق  2.2

 2.3 تدريب الطالب على تقوية اآلثار الهشة.البرنامج المناسب لم صمي 2.3

ث بالحفززاظ علززى التززرا المعنيززة االقليميززة والمحليززةالمنظمززات بززين يميززز  2.4

 يالثقافي الماد

2.4 

مزادي الحفاظ على التزراث الثقزافي المعرفة ل الحديثةيوظف وسائل التقنية  2.5

 الثابت

2.5 

  القيم 3

لتوضززيح تنظيززف الصززيانة الوقائيززة فززي عنززد  يقززود العمززل فززي مجموعززات 3.1

 .مسؤوليةالويظهر االلتزام وتحمل  عرض اآلثار.،

3.1 

 ويلتزم بأخالقيات المهنة بكل وظائف منشآت األعمال يةموضوعبيحاور  3.2
 باألعمال والمهام التي يمارسهاما يتصل 

3.2 

 ليتقب .،أشكال الملكية في مشروعات األعماللمعرفة بروح الفريق ل يعم 3.3

 ويحترم آراء اآلخرين.النقد 

3.3 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 4 .المقرر مراجع-األبحاث موضوعات-التقييم-األهداف-بالمقررالتعريف  1

2 
قزافي وأهداف الحفاظ على التراث الثمفاهيم أساسية في الحفاظ على التراث، 

 .وصيانتهالمادي 
4 

 4 قيم الحفاظ على التراث وأهمية الحفاظ عليه. 3
 4 اآلثار والتراث ةيلحما الدولية قيالمواث 4
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5 
نظمزات الم، والمزاديبالحفاظ على التراث الثقزافي  المعنية العالميةالمنظمات 

 االقليمية والمحلية المعنية بالحفاظ على التراث الثقافي المادي.
4 

 4 عالقة علم الحفاظ على التراث بالعلوم األخرى 6
 4 المرتبطة بها رييوالمعا الحفاظ بيأسال 7

8 
، اديالمزتواجه التزراث الثقزافي  يالت والبشريةالمشكالت واألخطار الطبيعية 

 التراثيةعوامل وأسباب تلف المباني و

4 

 4 للتراث ةيوالوقا انةيخطط الص 9
 4 التراث المادي ميطرق ومبادئ ترم 10
 4 التراث المادي ليوتسج قيتوث 11
 4 لمباني الطينية وترميمهاالحفاظ على ا 12
 4 لمباني الطينية وترميمهاالحفاظ على ا 13
 4 وترميمها الحجريةالحفاظ على المباني  14

 ساعة 45 المجموع
 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
تحكم العمل  يالت ةالمعايير الدولييوضح 

 .في مجال الحفاظ على التراث

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

.االختبارات الفصلية  

 والنهائية

1.2 
الحفاظ على التراث وخطواته يشرح كيفية 

 .العملية
 المحاضرات

 الحوار والمناقشة
.االختبارات الفصلية  

 العروض التقديمية

1.3 
الثقافي أساليب الحافظ على التراث يبين 

 .المادي المختلفة

 المحاضرات

  الحوار والمناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

1.4 
 المحاضرات .تشخيص المخاطر يحدد مهارات

 الحوار والمناقشة

 الفصلية، االختبارات

 والشفهية

1.5 
المشكالت واألخطار الطبيعية التي يوضح 

 المادي.تواجه التراث الثقافي 

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

.االختبارات الفصلية  

 والنهائية

 المهارات 2.0

2.1 
 االقليمية والمحليةبين المنظمات يميز 
 يدبالحفاظ على التراث الثقافي الما المعنية

 ةض تقديميوعر حل المشكالت

 بطاقة المتابعة

2.2 
 العصف الذهني ...أنظمة التراث الثقافي وتشريعاتهيطبق 

 التعاونيالتعليم 

 التكليفات

 البحوث والتقارير

2.3 
المشكالت واألخطار الطبيعية التي يحلل 

 .المادي.تواجه التراث الثقافي 
 التعليم التعاوني
 حلقات النقاش

 ةض تقديميوعر

 بطاقة المتابعة

2.4 
يوظف وسائل التقنية الحديثة لمعرفة 

 الحفاظ على التراث الثقافي المادي الثابت

 ةض تقديميوعر التعاونيالتعلم 

 بطاقة المتابعة
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.5 
البرنامج المناسب لتدريب الطالب م صمي

 على تقوية اآلثار الهشة.
 المسح والتوثيق
 التعلم التعاوني

 بطاقة المالحظة

 ملف اإلنجاز
 القيم 3.0

3.1 

لتوضيح تنظيف  يقود العمل في مجموعات

 الصيانة الوقائية في عند عرض اآلثار.،

 مسؤولية.الويظهر االلتزام وتحمل 

المالحظزززة مزززن قبزززل  إدارة فريق العمل

المشززززززززززرف علززززززززززى 

 التدريب الميداني

3.2 

وظائف منشآت  يةموضوعبيحاور 

األعمال ويلتزم بأخالقيات المهنة بكل ما 

 باألعمال والمهام التي يمارسهايتصل 

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 

أشكال الملكية لمعرفة بروح الفريق ل يعم

يتقبل النقد  ،.في مشروعات األعمال
 ويحترم آراء اآلخرين.

المالحظزززة مزززن قبزززل  مجموعات العمل

المشززززززززززرف علززززززززززى 
 التدريب الميداني

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10  الحضور والمشاركة 1
 %10  تمارين 2
 %5  ةيدانيم ارةيز تقرير 3
 %20  اختبار فصلي  4
 %15  مشروع بحثي  5
 %40  اختبار نهائي  6
 % 100  المجموع 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

لخاص اكاديمي لالستشارات واإلرشاد األوالهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 
لهذا  ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريساقدمذكر مع ) لكل طالب

 الغرض في كل أسبوع(.  

-  - ء(األسبوع )من األحد إلى الثالثا عدد ست ساعات مكتبية، موزعة على أيام   
 التواصل من خالل موقع األستاذ على موقع الكلية والبريد اإللكتروني-

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 المرجع الرئيس للمقرر

العلززم ومنظمزة األمزم المتحززدة للتربيزة ، إدارة التزراث الثقزافي المززادي -
 .م2016 ,يونسكو –والثقافة 

حفزظ التزراث الثقزافي فزي المنطقزة العربيزة فزي قضزايا حفزظ المواقزع  -

المركزز الزدولي لدراسزة صزون وتزرميم الممتلكزات ، التراثية وإدارتهزا



 
7 

 2016ايكروم، -الثقافية

 المساندةالمراجع 

 ظ علىعليّان، جمال. الحفاظ على التراث، نحو مدرسة عربية للحفا -
 م.2005عالم المعرفة. الكويت, التراث الثقافي وإدارته، 

Contreras, F. 2006. Adobe Conservation Handbook. 

Rutledge 
- International Journal of conservation science 

- Studies in conservation 

 اإللكترونيةالمصادر 
http://www.conservation-us.org 
http://www.e-conservationline.com 

  ىأخر
البززرامج التززي تعتمززد علززى الكمبيززوتر، أو األقززراص المضززغوطة، أو 

 البرمجيات، أو المعايير المهنية، أو اللوائح واألنظمة:
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
، قاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 ... إلخ( المحاكاة

 الفصول الذكيةقاعات  •

 باإلنترنتاالتصال  •

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

معمل للصيانة  -دراسي فصل 
 والحفاظ

 تبعاً لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 
السبورة  –أجهزة عرض 

 الذكية

 
 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق المقررات

تصززززحيح أسززززئلة االختبززززارات 

 الفصلية ومناقشة الحلول.
 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجات الزتعلم مدى تحصيل 

 للمقرر

 التزدريس،أعضاء هيئة  الطلبة،

 البرنامجقيادات 

 ـ االختبارات الشهرية.1

 ـ األسئلة الشفوية. 2

 ـ التقويم المستمر. 3
ـالقيام بواجبززات إضززافية أو  4

 أساسية.
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

   
   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح
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