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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتان  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

  السادس يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 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  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 %30 30 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

 %100 ساعة30  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

  إستوديومعمل أو  2

 - دروس إضافية 3

 . معامل/ ميداني( /أخرى )تذكر 4

 ساعة30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 5 ساعات االستذكار 1

 ساعات 5 الواجبات 2

 ساعات 5 املكتبة 3

 ت ساعا7 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 8 (معامل/ ميدانيأخرى ) 5

 ساعة30 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 الوصف العام للمقرر:. 1

يغطي هذا املقرر أهمية إدارة مشاريع ترميم األثرية كأداة لتقديم الحلول، واملعايير الدولية املتعارف عليها في تنفيذ 

 للمواصفات، وتكلفته، وزمن تنفيذه, وكذلك إعداد 
ً
الجدوى مشاريع ترميم وصيانة اآلثار، من حيث كونه مطابقا

االقتصادية من هذه املشاريع. ومرحلة إعداد الدراسات الخاصة بحالة القطعة األثرية، والوقوف على أسباب تلفها، 

والفحوص والتحاليل الالزمة، ووضع خطة العالج، التي تشتمل على طرق التسجيل والتوثيق، وأساليب ومواد العالج 

 والترميم، وإجراءات الصيانة

  للمقرر الهدف الرئيس. 2

تأمين موارد ، إعداد الجدوى االقتصادية ملشروعات الترميم والصيانة، إدارة مشاريع ترميم وصيانة اآلثار

 التنفيذ، من كوادر مدربة، وخامات ومواد، وأجهزة

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج 

  املعرفة والفهم 1

 1.1 .أنسب الطرق إلعداد الجدوى االقتصادية ملشروعات الترميم والصيانة وضحي 1.1

معنى ترميم اآلثار وصيانتها من خالل معرفة معنى التررميم والصريانة والتيديرد  بيني 1.2

والتأهيررل وإعررادة التأهيررل والعررالج والحفررو والبنرراء وإعررادة البنرراء و يرهررا، ونبررذة عررن 

 .والصيانةتاريخ الترميم 

2.1 

 3.1 طبيعة املواد املكونة لآلثار عددي 1.3

 4.1 .فحص وتحليل املواد األثرية يشرح طرق  .1.4

  املهارات 2

املنظمررات واملسسسررات الترري تعمررل فرري ميررال ترررميم اآلثررار وصرريانتها و عررر  يميررب بررين  2.1

 .قوانينها

1.2 

 2.2 .والعضويةيحلل عوامل تلف اآلثار السليكونية واملعدنية  2.2

 3.2  لآلثار هاومواد أساليب وطرق العرض والتخزينيقارن بين  2.3

 4.2 .دراستها املشاريع وإعداد إدارةملعرفة يوظف وسائل التقنية الحديثة  4..2

 5.2 .ترميم اآلثار يستخدم مراحل 2.5

  القيم 3

 .التررررررميم والصررررريانةإعرررررداد الجررررردوى االقتصرررررادية ملشرررررروعات  املسرررررسولية فرررررييتحمرررررل  3.1

 ويظهر االلتبام بمعايير العمل.

1.3 
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 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج 

اآلثرررررار والحفرررررو تررررررميم وصررررريانة عرررررن كتابرررررة التقرررررارير واألبحررررراث  يحررررراور بموضررررروعية 3.2

 ويتقبل اآلراء واملقترحات ووجهات النظر األخرى. ،والبناء وإعداد البناء

2.3 

 3.3 ويتقبل النقد البناء، ويحترم آراء اآلخرين. ،اآلثارصيانة وترميم يعمل بروح الفريق  3.3

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 اآلثار أهمية إدارة مشاريع ترميم وصيانة 1

 3 بحالة اآلثار  إعداد الدراسات الخاصة 2

 4 أهمية إعداد الجدوى االقتصادية ملشروعات الترميم والصيانة 3

 4 كيفية وضع خطة العالج والترميم والصيانة  4

 4 تأمين موارد التنفيذ، من كوادر مدربة، وخامات ومواد، وأجهزة 5

 4 مراقبة خطوات التنفيذ، ثم تقييم سير العمل والنتائج 6

 4 لآلثار هاومواد أساليب وطرق العرض والتخزين 7

 4 الشراكة املحلية والعاملية 8

 30 المجموع
 

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

 

 طرق التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

  املعرفة والفهم 1.0

أنسررررررررررررررررررب الطرررررررررررررررررررق إلعررررررررررررررررررداد الجرررررررررررررررررردوى  يوضررررررررررررررررررح 1.1

 .االقتصادية ملشروعات الترميم والصيانة

 املحاضرة 

 النقاشحلقات 

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

معنى ترميم اآلثار وصيانتها من خالل معرفرة  يبين 1.2

معنرررررررررى الترررررررررررميم والصرررررررررريانة والتيديررررررررررد والتأهيررررررررررل 

وإعرررادة التأهيرررل والعرررالج والحفرررو والبنررراء وإعرررادة 

 .البناء و يرها، ونبذة عن تاريخ الترميم والصيانة

 الحوار 

 املحاضرة املناقشة

 .االختبارات الفصلية

 العروض التقديمية

 املحاضرات طبيعة املواد املكونة لآلثاريعدد  1.3

 الحوار واملناقشة

، االختبرررررررررررررررررررررررررررررررررارات الفصررررررررررررررررررررررررررررررررررلية

 والشفهية. 

 املحاضرات يشرح طرق فحص وتحليل املواد األثرية. .1.4

 الحوار واملناقشة

 الفصررررررررررررررررررررررررررررررررررلية، االختبرررررررررررررررررررررررررررررررررارات

 والشفهية
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 طرق التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

 املهارات:  2.0

2.1 
املنظمرررررات واملسسسرررررات التررررري تعمرررررل فرررررري يميرررررب برررررين 

 .ميال ترميم اآلثار وصيانتها و ع  قوانينها

 بطاقة املتابعة التعلم التعاوني

يحلررررل عوامررررل تلررررف اآلثررررار السررررليكونية واملعدنيررررة  2.2

 .والعضوية

 بطاقة املالحظة حل املشكالت

 أساليب وطرق العرض والتخزينيقارن بين  3.2

  لآلثار هاومواد

 التنبس والتقدير 

  دراسة الحالة

 التدرج 

 بطاقة املالحظة

 إدارةملعرفررررررررة يوظررررررررف وسررررررررائل التقنيررررررررة الحديثررررررررة  4.2

 .دراستها املشاريع وإعداد

 

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني

 

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنياز

 تقديم العروض .ترميم اآلثار يستخدم مراحل 5.2

 التعاوني التعليم
 التدريبيةالدورات 

 بطاقة املالحظة 

  القيم 3.0

إعداد الجدوى االقتصادية  املسسولية فييتحمل  3-1

ويظهر االلتبام بمعايير  .ملشروعات الترميم والصيانة

 العمل.

 إدارة فرق العمل
املتابعة من قبل املشرف على 

 التدريب امليداني

ترميم عن كتابة التقارير واألبحاث  يحاور بموضوعية 3-2

، ويتقبل وصيانة اآلثار والحفو والبناء وإعداد البناء

 اآلراء واملقترحات ووجهات النظر األخرى.

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني
 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

ويتقبل النقد  صيانة وترميم اآلثار،يعمل بروح الفريق  3-3

 البناء، ويحترم آراء اآلخرين.

 ميموعات العمل
 املتابعةبطاقة 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 السابع االختبار الفصلي األول  1

 %20 عشر الثاني االختبار الفصلي الثاني 2

 %20 الثالث عشر إعداد ورقة بحث في ترميم وصيانة األثار املعدنية 3

 % 40 الخامس عشر االختبار النهائي 4

 %100  المجموع  8
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 تمرين الطالب العملي. 

  قويم للواجبات والتكاليف.ت- 

 ملستحقة من قبل الطالب أنفسهم.اقويم األوراق ورصد الدرجات ت- 

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

 ترتيب حلقات نقاشية في عدد من املحاضرات. 

    .لألستاذ على موقع الكلية والبريد اإللكتروني إللكترونياالتواصل من خالل املوقع  

 

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

 املرجع الرئيس

أحمد. إدارة املشاريع الصغيرة األساسية. واملواضيع املعاصرة.  املقداد, طارق  -1

 م.2010العالي.  للتعليم البريطانية العربية األكاديمية

 Institute of International ofالصررغيرة.  املشرراريع إدارة علررى الترردريب -2

Education.  

صررغير. )د. ن(  جردوى ملشررو  دراسرة إعرداد محمرد. كيفيررةمحمرد, إبرراهيم  -3

 م.2006

الهيئرة العامررة للسرياحة واآلثررار. توثيرق تيربررة الهيئرة العامررة للسرياحة واآلثررار  -4

سرررنوات علرررى تأسررر س  10فررري تطررروير قطرررا  اقتصرررادس جديرررد )بمناسررربة مررررور 

 هر.1432الهيئة(. الرياض. 

 .2009على لآلثار، تشيبارى، نظرية الترميم، املجلس األ  ،براندى -5

أساسرررررريات ترررررررميم اآلثررررررار، ترجمررررررة عبررررررد  س.،، و. وروبنسررررررون كرررررررونين، ج. م.،  -6

الناصررررر برررررن عبررررد الررررررحمن الزهرانرررري، مطرررررابع جامعررررة امللرررررك سررررعود، الريررررراض 

2006. 

دليرررررل للررررردليل املعرفررررري إلدارة املشرررررروعات. اإلصررررردار الثالرررررث. املعهرررررد األمريكررررري  -7

 م.2004عات. للمقاي س القومية / معهد إدارة املشرو 

حمايرررررة وصررررريانة والترررررراث  الحميرررررد،عبرررررد  ،والكفرررررافي إبرررررراهيم،أحمرررررد  ،عطيرررررة -8

 م.2003األثرس، دار الفير للنشر والتوزيع، القاهرة 

سرررررررتيوارت، ب، ح، تقنيرررررررات التحليررررررررل فررررررري مرررررررواد الصرررررررريانة، ترجمرررررررة عبرررررررد الناصررررررررر 

 م2013الزهراني، مطابع جامعة امللك سعود، 

 املراجع املساندة

- Peachey, C., and Williams, E., Conservation of Archaeological Materials: 

Current trends and future directions, British Archaeological Reports, 2011. 

-  
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 املصادر اإللكترونية

http://www.abahe.co.uk/Research-Papers/Small-Business-Administration-

fundamentals-and-contemporary-themes.pdf 

http://site.iugaza.edu.ps/washqar/files/pdf 

http://sfd.sfd-yemen.org/ar/uploads/issues/pdf 

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

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

http://cool.conservation-us.org/jaic/articles/jaic26-02-004_4.html 

http://www.sturgeconservation.co.uk/antiquities-conservation-and-

restoration.htm 

http://www.iiconservation.org/ 

http://icom.museum/ 

http://www.getty.edu/ 

http://aic.stanford.edu/ 

 

  أخرى 
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات املقرر  العناصر

افق  املر

)القاعات الدراسية، املختبرات، قاعات 

 املحاكاة ... إلخ(العرض، قاعات 

 قاعات دراسية  •

 (Data Showجهاز عرض شرائح البوربوينت )جهاز داتا شو  •

 معمل أو مختبر للتدريبات العملية •

 العضويةمختبر لترميم وصيانة اآلثار  •

اقع التدريب العمليز  •  يارات ميدانية ملو

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 استخدام نظام بالك بورد )نظام إدارة التعلم(  

 لطبيعة التخصص( تجهيزات
ً
 أخرى )تبعا

 معمل أو مختبر يتم فيه إجراء التدريبات العملية  -

 أدوات مختلفة تستخدم في تنظيف وترميم وصيانة اآلثار ---

 كهربائي.جهاز تحليل -

http://sfd.sfd-yemen.org/ar/uploads/issues/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-20120915-120317.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_science
http://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_Science_in_Cultural_Heritage
http://cool.conservation-us.org/jaic/articles/jaic26-02-004_4.html
http://www.sturgeconservation.co.uk/antiquities-conservation-and-restoration.htm
http://www.sturgeconservation.co.uk/antiquities-conservation-and-restoration.htm
http://www.iiconservation.org/
http://icom.museum/
http://www.getty.edu/
http://aic.stanford.edu/
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

    

 

 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق املقررات

تصرررررررحي  أسرررررررئلة االختبرررررررارات الفصرررررررلية 

 ومناقشة الحلول.

 تصحي  الواجبات ومناقشتها.

 تصحي  املقاالت القصيرة أو الطويلة.

 تدريب ميداني

 مواقع الحفريات

 حلقات النقاش

 استطال   لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

مدددددددددددددى تحصدددددددددددديل مخرجددددددددددددات الددددددددددددتعلم 

 للمقرر 

الطلبررة، أعضرراء هيئررة الترردريس، قيررادات 

 البرنامج

 ر االختبارات الشهرية.1

 ر األسئلة الشفوية. 2

 ر التقويم املستمر. 3

. القيرررررررررررررررررررررررررام بواجبرررررررررررررررررررررررررات إضرررررررررررررررررررررررررافية أو 4

 أساسية.

   

 

 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

 


