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  الدراس ي:التعريف باملقرر أ. 

 ثالث ساعات املعتمدة:الساعات . 1

 املقرر نوع . 2

   أخرى   متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري    إجباري  ب.

 يقدم فيه املقرر  الذي/ املستوى  السنة. 3

 املستوى السابع

 

 )إن وجدت(. املتطلبات السابقة لهذا املقرر 4

 أثر 314

 وجدت( )إناملتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م

 - - املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 ---- - التعليم عن بعد  4

 %100 ساعة45 أخرى  5

 

 مستوى الفصل الدراس ي( )علىاالتصال . ساعات 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

  محاضرات 1
  أو إستوديومعمل  2
  دروس إضافية 3
  أخرى )تذكر/ معامل/ ميداني( 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 7 ساعات االستذكار 1

 ساعات 8 الواجبات 2

 ساعات 10 املكتبة 3

 ساعات 10 املشاريع /إعداد البحوث 4
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 ساعات 10 أخرى )معامل/ ميداني( 5

 ساعة45 اإلجمالي 

 

 التعليمية:املقرر ومخرجاته  هدف -ب

 . الوصف العام للمقرر:1

هذا املقرر عبارة عن تدريب عملي في املختبر، ويتناول دراسة الطرق والوسائل املتبعة في ترميم وصيانة املواد 

 السيليكونية، واملواد واألدوات املستخدمة في ذلك. مثل ترميم وصيانة األحجار واآلجر والزجاج والفخار.

 حيث يتوسع الطالب في معرفة وتطبيق طرق عالج وترميم هذه القطع وكيفية الصيانة لها.

 الهدف الرئيس للمقرر . 2

التعرف على الطرق واألساليب املتبعة في عالج وترميم املواد السيليكونية املختلفة ، مثل األحجار، والزجاج -

 السيليكونية وكيفية املحافظة عليها ووقايتها التعرف على طرق صيانة املواد، و والسيراميكوالفخار 

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج 

  املعرفة والفهم 1

الطرق واألساليب املتبعة في عالج وترميم املواد السيليكونية املختلفة واملواد  يبين 1.1

 .املستخدمة لهذا الغرض.

2.1 

 1.1 صيانة املواد السيليكونية وكيفية املحافظة عليها ووقايتها يوضح طرق  1.2

 3.1 .لعمليات ترميم وعالج الزجاج، والفخار والخزفالطرق املختلفة  ددعي 1.3

 4.1 .في استخالص األمالح من األحجارأنسب الطرق  شرحي .1.4

 1.1 يوضح عمليات ترميم وعالج الفخار والخزف 1.5

  املهارات 2

 1.2 .أحجار( -زجاج -فخار -املواد السلكونية املختلفة )سيراميكطبيعة  ميزي 2.1

 2.2 يحلل استخالص األمالح من األحجار  2.2

يقارن بين الطرق واألساليب املستخدمة في تنظيف، وتقوية، ولصق، واستكمال  2.3

 والزجاج، والفخار، والسيراميك.املواد السيلكونية األثرية املختلفة مثل: األحجار، 

3.2 

يوظف وسائل التقنية حديثة بكيفية وقاية وعزل املواد السيليكونية وكيفية  4..2

 
ً
 املحافظة عليها من التلف مستقبال

4.2 

 5.2 شبكة املعلومات في عالج وترميم املواد السيليكونية املختلفة. ستخدمي 2.5

  القيم 3
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 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج 

وقاية وعزل املواد السيليكونية وكيفية املحافظة عليها من يتحمل مسؤولية  3.1

 ويظهر االلتزام بمعايير العمل.، التلف

13 

، كونيةياملواد السيلكتابة التقارير واألبحاث عن ترميم وصيانة يحاور بموضوعية ل 3.2

 ويتقبل اآلراء واملقترحات ووجهات النظر األخرى.

2.3 

كونية يتنظيف، وتقوية، ولصق، واستكمال املواد السيليعمل بروح الفريق في  3.3

 ويتقبل النقد البناء، ويحترم آراء اآلخرين.، األثرية

3.3 

 

  املقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة املوضوعات م

 5 وتقوية(ترميم األحجار )تنظيف  1

 5 استخالص األمالح من األحجار 2

 5 تجميع واستكمال األحجار 3

 7 ترميم األجرعمليات  4

 8 عمليات ترميم وعالج الزجاج  5

 7 عمليات ترميم وعالج الفخار والخزف  6

 8 طرق صيانة املواد السيليكونية املختلفة 7

 ساعة 45 املجموع
 

 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرق مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 

 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

 :  املعرفة والفهم 1.0

يبيييييييييييين الطيييييييييييرق واألسيييييييييييياليب املتبعييييييييييية فيييييييييييي عييييييييييييالج وتيييييييييييرميم املييييييييييييواد  1-1

 السيليكونية املختلفة واملواد املستخدمة لهذا الغرض..
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

 العروض التقديمية 

صيييانة املييواد السيييليكونية وكيفييية املحافظيية عليهييا  يوضييح طييرق  1-2

 ووقايتها
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة 

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

يعييدد الطييرق املختلفيية لعمليييات تييرميم وعييالج الزجيياج، والفخييار  1-3

 والخزف.
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

االختبارات الفصلية، 

  .والشفهية

االختبارات الفصلية،  املحاضرات الطرق في استخالص األمالح من األحجار. يشرح أنسب 1-4
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 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

  .والشفهية الحوار واملناقشة

 املحاضرات يوضح عمليات ترميم وعالج الفخار والخزف 5.1

 الحوار واملناقشة 

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

 املهارات:  2.0

2-1 
 -فخييييييييار -)سيييييييييراميكيميييييييييز طبيعيييييييية املييييييييواد السييييييييلكونية املختلفيييييييية 

 أحجار(. -زجاج

 بطاقة املتابعة التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة حل املشكالت يحلل استخالص األمالح من األحجار  2-3

يقيييارن بيييين الطيييرق واألسييياليب املسيييتخدمة فيييي تنظييييف، وتقويييية،  2-5

ولصيييييق، واسيييييتكمال امليييييواد السييييييلكونية األثريييييية املختلفييييية مثيييييل: 

 والزجاج، والفخار، والسيراميك.األحجار، 

 التنبؤ والتقدير 

 دراسة الحالة 

 التدرج 

 بطاقة املالحظة

يوظييييييييف وسييييييييائل التقنييييييييية حديثيييييييية بكيفييييييييية وقاييييييييية وعييييييييزل املييييييييواد  4.2

 
ً
 السيليكونية وكيفية املحافظة عليها من التلف مستقبال

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

يسييتخدم شييبكة املعلومييات فييي عييالج وتييرميم املييواد السيييليكونية  2.5

 املختلفة.

 تقديم العروض

 التعليم التعاوني

 الدورات التدريبية

 بطاقة املالحظة 

 القيم 3.0

يتحمييييييييل مسييييييييؤولية وقاييييييييية وعييييييييزل املييييييييواد السيييييييييليكونية وكيفييييييييية  3-1

 املحافظة عليها من التلف، ويظهر االلتزام بمعايير العمل.

املتابعيييييييية مييييييييين قبييييييييل املشيييييييييرف  إدارة فرق العمل

 على التدريب امليداني

يحاور بموضوعية لكتابة التقارير واألبحياث عين تيرميم وصييانة  3-2

املييييواد السيييييليكونية، ويتقبييييل اآلراء واملقترحييييات ووجهييييات النظيييير 

 األخرى.

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

بيييييروح الفرييييييق فيييييي تنظييييييف، وتقويييييية، ولصيييييق، واسيييييتكمال يعميييييل  3-3

املييييواد السيييييليكونية األثرييييية، ويتقبييييل النقييييد البنيييياء، ويحتييييرم آراء 

 اآلخرين.

 مجموعات العمل

 بطاقة املتابعة

 

 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 السابع الفصلي األول االختبار  1

 %20 الثاني عشر االختبار الفصلي الثاني 2

 %20 الثالث عشر إعداد ورقة بحثية 3

 % 40 الخامس عشر االختبار النهائي 4

 %100  املجموع  5

 الخ( ، مشروع جماعي، ورقة عملتقديميعرض  شفهي، ،تحريري  اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 تمرين الطالب العملي. 

  تقويم للواجبات والتكاليف.- 

 تقويم األوراق ورصد الدرجات املستحقة من قبل الطالب أنفسهم.- 

 ساعات مكتبية، موزعة على أيام األسبوع )من السبت إلى الثالثاء(. 6تخصيص عدد  

 ترتيب حلقات نقاشية في عدد من املحاضرات. 

    .من خالل املوقع اإللكتروني لألستاذ على موقع الكلية والبريد اإللكتروني التواصل 

 

 

افق:مصادر التعلم  –و    واملر

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 املرجع الرئيس

كــرون، ، ج. م.، و روبنســو ، و. س.، أساســيات تــرميم اآلثــار، ترجمــة عبــد  -1

سـعود، الريـا ، الناصر بن عبد الرحمن الزهراني، مطابع جامعـة امللـك 

 .م2006

برديكـو، مـارى، افحفــ  فـي علــم اآلثـار، الطـرق واألســاليب العلميـة فحفــ   -2

وترميم املقتنيات األثرية، ترجمـة د. محمـد أحمـد الشـاعر، املعهـد العلمـي 

  .م2002الفرنس ي لآلثار الشرقية، القاهرة، 

ية. مكتبــة عبــد الهــاديم محمــد. دراســات علميــة فــي تــرميم وصــيانة اآلثــار  ،ــر الع ــو  -3

 م1997الزهراء. القاهرة. 

 املراجع املساندة

 .م2003علي، منى فؤاد، ترميم الصور الجدارية، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة،  -

غنيم, خالد؛ ديل بوثو, بيرخينيا باخه. علم اآلثار وصيانة األدوات واملواقع األثرية  -

 .م2002وترميمها. ترجمة خالد غنيم. بيسان. 

- Wheeler, G., Alkoxysilanes and the Consolidation of Stone (Research in 

Conservation), Getty Conservation Institute, 1st ed., 2005. 
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- Bradley, A. R., The Archaeologist's Manual for Conservation: A Guide to 

Non-Toxic, Minimal Intervention Artifact Stabilization, Springer, 1st ed., 

2004. 

- Davison, S., Conservation and Restoration of Glass, 2nd ed., Butterworth-

Heinemann, Oxford, 2003. 

- Journal of glass Studies, The Corning Museum of glass, Corning, N.Y., vol. 

45, 2003. 

- Buys, S. and Oakley, V., The Conservation and Restoration of Ceramics, 

Butterwosth-Heinemann, Oxford, 1993. 

- Newton, R. and Davison, S., Conservation of glass, London,1989. 

- Slivinski S., The desalting of stone historic objects by means of membrane 

electrodialysis, 2nd ed., Warsaw, 1989. 

- Anders G., T., Kate Amoroso G. G. and Fassina V., Stone decay and 

conservation, atmospheric pollution, cleaning, consolidation and 

protection, New York, 1983 

-  

 املصادر اإللكترونية

http://www.archaeological.org/news/hca/3328 

-http://www.cais

soas.com/CAIS/Archaeology/prevention_of_stone_decay.htm 

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

objects 

http://www.nara.accu.or.jp/elearning/2009/3.pdf 

-http://iristor.vub.ac.be/patio/META/pub/Transit%20SURF

RNVUB/Kibaert/dec2009/Schalm_2007.pdfINTE 

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

jects 

 

  أخرى 
 

افق والتجه،زات . 2  املطلوبة:املر

 متطلبات املقرر  العناصر

افق  املر

)القاعات الدراسية، املختبرات، قاعات 

 العر ، قاعات املحاكاة ... إفخ(

 قاعات دراسية  •

 (Data Showجهاز عر  شرائح البوربوينت )جهاز داتا شو  •

 معمل أو مختبر للتدريبات العملية •

معمل أو مختبر للتدريبات العملية والتطبيقية في ترميم املواد  - •

 السيليكونية 
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 متطلبات املقرر  العناصر

مطلوب أجهزة كمبيوتر للعرو  التقديمية، واألفالم التسجيلية  - •

 .التعليمية

اقع التدريب العمليزيارات ميدانية  •  ملو

 التجه،زات التقنية

)جهاز عر  البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 استخدام نظام بالك بورد )نظام إدارة التعلم(  

 لطبيعة التخصص( تجه،زات
ً
 أخرى )تبعا

نماذج ملشغوالت من مواد سيليكونية الجراء عمليات التقادم الصناعي -

 .والترميم التطبيقية لهالها ثم اجراءات العالج 

خامات ومواد الترميم املختلفة مثل مواد التنظيف والتقوية واالستكمال -

 .والعزل 

أدوات مختلفة إلجراء التدريبات العملية في الترميم مثل املشارط والفرر، -

 والفرش، والقفازات وغيرها من العدد واألدوات الالزمة لذلك.
 

 ملقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 طرق التقييم املقيمو   مجاالت التقويم

    

 

 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق املقررات

تصييييييييييييحيب أسييييييييييييئلة االختبييييييييييييارات الفصييييييييييييلية 

 ومناقشة الحلول.

 تصحيب الواجبات ومناقشتها.

 تصحيب املقاالت القصيرة أو الطويلة.

 تدريب ميداني

 مواقع الحفريات

 حلقات النقاش

 استطالع  لجنة الجودة  طرق تقويم الطالبفاعلية 

مــــــــــــدى تحصــــــــــــيل مخرجــــــــــــات الــــــــــــتعلم 

 للمقرر 

الطلبييييييييييييية، أعضييييييييييييياء هيئييييييييييييية التيييييييييييييدريس، 

 قيادات البرنامج

 ي االختبارات الشهرية.1

 ي األسئلة الشفوية. 2

 ي التقويم املستمر. 3

 . القيام بواجبات إضافية أو أساسية.4

   

 

 

 

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

 تحديدها( تمي) أخرى  ،يرظاملراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ون املقيم

 )مباشر وغير مباشر(يم قيطرق الت
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 . اعتماد التوصيف ح

 

 

 
 

 

 


