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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ثالث ساعات  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ( سادس) المستوى ال

 

 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

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1
 - - التعليم المدمج  2
 - - التعليم اإللكتروني  3
 - - التعليم عن بعد  4
 - -  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 30  محاضرات 1
 5 ستوديوأو معمل  2
 5 إضافيةدروس  3
 5 ى )تذكر(أخر 4
 ساعة 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

  لمقرر:العام لوصف ال .1
 

 الثقافي تراثيتناول هذا المقرر دراسة أساليب التسجيل والتوثيق الحديثة وطرق تطبيقها في ال

كذلك يته واالستفادة من هذه النظم في المحافظة على التراث الثقافي وحماكما يشرح مجاالت 

 .وضع الخطط لتطويره وتقديمه محلياً وعالميا

 :للمقررالهدف الرئيس . 2 .2
 

 ة، ومعرفالتعريف بمفهوم وبأهمية التسجيل في العناية بالتراث الثقافي والطبيعي وصونه    
تسجيل التقنيات الترميم، والتسجيل والتوثيق في المتاحف، وفي الحفائر وفي معمل  تإجراءا
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 .وتوثيق التراث الثقافي المختلفة )التقليدية والحديثة(.

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3 .3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1.1 المختلفة.أساليب التسجيل والتوثيق يوضح  1.1

 1.2 أساليب وطرق التسجيل والتوثيق التقليدية والحديثةيشرح  1.2

 نمسئوليوأهميتها والمفاهيم أعمال التسجيل والتوثيق للتراث الثقافي يبين  1.3

 عنها.

1.3 

 1.4 .التوثيق للتراث الثقافي المتحفيأساليب التسجيل ويحدد  1.4

 1.1 التوثيق والتسجيلمفهوم يوضح  1.5

  المهارات 2

 2.1 التطبيقات الحديثة ألجهزة الرفع المساحي الرقمية يحلل 2.1

 2.2 والتوثيقالتسجيل  فياستخدام وتطبيقات برامج الحاسب يطبق  2.2

 2.3 الثقافي.المعايير العالمية لتسجيل التراث م صمي 2.3

 2.4 للتسجيل اليدوي واآللينماذج تطبيقية بين يميز  2.4

دوليففة للحفففاظ علففى التجففار  المعرفففة ل يوظففف وسففائل التقنيففة الحديثففة 2.5

 .مواقع الشبكة الدولية من خاللالتراث 

2.5 

  القيم 3

يقففود العمففل فففي مجموعففات لتوضففيح المعففايير العالميففة لتسففجيل التففراث  3.1

 الثقافي، ويظهر االلتزام وتحمل المسؤولية.

3.1 

نفة ويلتزم بأخالقيفات المهيحاور بموضوعية التوثيق الترميمي ومراحله،  3.2
 .بكل ما يتصل باألعمال والمهام التي يمارسها

3.2 

واالستشفعار  GPSيعمل بروح الفريق لمعرففة تطبيقفات حديثفة مثفل: الف   3.3

 يتقبل النقد ويحترم آراء اآلخرين. عن بعد،

3.3 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 ، وأهميته، واألهداف العامة منهالتوثيق والتسجيلمفهوم  1
 3  المسئولية عن التسجيل والتوثيق، والتخطيط لعمليات التسجيل والتوثيق 2
 3 تسجيل وتوثيق المباني التاريخية والدراسات التي تتم عليها. 3
 3 التوثيق بالتصوير الفوتوغرافي 4
 3 تسجيل وتوثيق العمل األثري في الحفائر 5
 3 التوثيق الترميمي ومراحله  6
 3تسفجيل اآلثفار )جهفا   فيالتطبيقات الحديثة ألجهزة الرفع المساحي الرقمية  7
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 المحطة المتكاملة وجها  ميزان الليزر(. وجها التيودوليت الرقمي 
 3 (.Laser Scanالليزر ) تقنيات التسجيل الحديثة باستخدام تقنية ماسح 8
 3 والتوثيق.التسجيل  فياستخدام وتطبيقات برامج الحاسب  9

10 
تسفففجيل المواقفففع األثريفففة باسفففتخدام تقنيفففات نظفففم  ففففيالتطبيقفففات الحديثفففة 

 (GISالمعلومات الجغرافية )
3 

 3 واالستشعار عن بعد GPSتطبيقات حديثة مثل: ال   11
 3 التراث الثقافي.المعايير العالمية لتسجيل  12
 3 نماذج تطبيقية للتسجيل اليدوي واآللي. 13

14 
مسفففاهمة التسفففجيل والتوثيفففق للتفففراث ففففي إعفففداد الخطفففط المسفففتقبلية إلدارة 

 التراث.
3 

 3 موضوعات متخصصة في اللغة اإلنجليزية 15

 ساعة 45 المجموع
 

 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1 .4

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

 المختلفة.أساليب التسجيل والتوثيق يوضح  1.1
 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

.االختبارات الفصلية  

 والنهائية

1.2 
وطفففرق التسفففجيل والتوثيفففق التقليديفففة أسفففاليب يشفففرح 

 والحديثة
 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

.االختبارات الفصلية  

 العروض التقديمية

1.3 
مفاهيم أعمال التسفجيل والتوثيفق للتفراث يبين 

 عنها. نوأهميتها والمسئوليالثقافي 
 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

1.4 
التوثيففففق للتففففراث أسففففاليب التسففففجيل ويحففففدد 

 .الثقافي المتحفي

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 الفصلية، االختبارات

 والشفهية

1.5 

 التوثيق والتسجيلمفهوم يوضح 
 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

االختبارات 
 .الفصلية

 والنهائية
 المهارات 2.0

2.1 
 التطبيقات الحديثة ألجهزة الرفع المساحي يحلل

 الرقمية

ةض تقديميوعر حل المشكالت  

 بطاقة المتابعة

2.2 
 فففياسففتخدام وتطبيقففات بففرامج الحاسففب يطبففق 

 والتوثيقالتسجيل 

 العصف الذهني

 التعليم التعاوني
 التكليفات

 البحوث والتقارير

2.3 
 التعليم التعاوني الثقافي.المعايير العالمية لتسجيل التراث م صمي

 حلقات النقاش
ةتقديميض وعر  

 بطاقة المتابعة

2.4 
ةض تقديميوعر التعلم التعاوني نماذج تطبيقية للتسجيل اليدوي واآلليبين يميز   

 بطاقة المتابعة

تجفار  المعرففة ل يوظف وسائل التقنية الحديثفة 2.5
 المسح والتوثيق

 التعلم التعاوني
المالحظة بطاقة  

 ملف اإلنجا 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

مواقففع  مففن خففاللدوليففة للحفففاظ علففى التففراث ال

 .الشبكة الدولية
 القيم 3.0

3.1 

يقود العمفل ففي مجموعفات لتوضفيح المعفايير 

العالميفففة لتسفففجيل التفففراث الثقفففافي، ويظهفففر 
 االلتزام وتحمل المسؤولية.

المالحظة من قبل  إدارة فريق العمل

المشرف على 
 التدريب الميداني

3.2 

يحففففففاور بموضففففففوعية التوثيففففففق الترميمففففففي 

بأخالقيففات المهنففة بكففل مففا ويلتففزم ومراحلففه، 
 .يتصل باألعمال والمهام التي يمارسها

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 

يعمففل بففروح الفريففق لمعرفففة تطبيقففات حديثففة 

يتقبففل  واالستشففعار عففن بعففد، GPSمثففل: الفف  

 النقد ويحترم آراء اآلخرين.

المالحظة من قبل  مجموعات العمل

المشرف على 

 التدريب الميداني

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2 .5

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20  اختبار فصلي أول 1

 %20  اختبار فصلي ثاني 2

 %20   مشروع بحثي 3

 %40   اختبار نهائي 4

 % 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(.  

 عدد ست ساعات مكتبية، مو عة على أيام األسبوع )من األحد إلى الثالثاء( •
 التواصل من خالل موقع األستاذ على موقع الكلية والبريد اإللكتروني •

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1 .6

 المرجع الرئيس للمقرر
 الهيئففة المصففرية العامففة –المنظففور الهندسففي  –أ.د./ يحيففى حمففودة -

 .1974 -للكتا  

 المساندةالمراجع 

مطابع جامعة  –المساحة المستوية  –./ عبد اللطيف صباح د .
 . 1985 –القاهرة ، كلية الهندسة 

مطابع  –الهندسية الجيوديسيا  –أ.د./ عبد اللطيف صباح  -

 .  1987 -الطبعة الخامسة  –جامعة القاهرة ، كلية الهندسة 
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 – مبادئ المساحة التصويرية –أ.د./ يوسف ابراهيم عبد العزيز -

 .1987 -الطبعة الثالثة  –مطابع جامعة القاهرة ، كلية الهندسة 
األول  الجزء –المساحة المستوية  –سيد عبد العال  الهاديأ.د./ عبد 

 –ة بالقاهرالحكيم للطباعة  دار -جامعة عين شمس  –الهندسة  كلية

 م.1999

 

 اإللكترونيةالمصادر 

 موقع عن أعمال الرفع المساحي )طرق وأدوات( - 

http://en.wikipedia.org/wiki/Surveying 

موقع يحوي على روابط لمواقع متعددة لها عالقة بالرفع  -2
  المساحي

- http://www.sandhills.edu/civ/civlinks.html 

  ىأخر
البففرامج التففي تعتمففد علففى الكمبيففوتر، أو األقففراص المضففغوطة، أو 

 البرمجيات، أو المعايير المهنية، أو اللوائح واألنظمة:

7.  

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2 .8

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
، قاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 ... إلخ( المحاكاة

 فصل دراسي   ،قاعات الفصول الذكية

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

السبورة  –أجهزة عرض 
 الذكية

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 

 
 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق المقررات

تصففحيح أسففئلة االختبففارات الفصففلية 

 ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.
 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجات الفتعلم مدى تحصيل 

 للمقرر

أعضفففاء هيئفففة  الطلبفففة،
قيفففففففففادات  التفففففففففدريس،

 البرنامج

   االختبارات الشهرية.1

   األسئلة الشفوية. 2

   التقويم المستمر. 3
  القيام بواجبات إضافية أو أساسية. 4
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

   
   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطال ، 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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