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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.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الخامس 

 

 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

 100 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

  إستوديو معمل أو 2

 - دروس إضافية 3

 - معامل/ ميداني( /أخرى )تذكر 4

 ساعة 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 7 ساعات االستذكار 1

 ساعات 8 الواجبات 2

 ساعات 5 املكتبة 3

 ت ساعا6 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 4 (معامل/ ميدانيأخرى ) 5

 ساعة30 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال .1
, مثل: األحجار ، واآلجر، والزجاج، والفخار،  والسيراميك, واملواد السيلكونيةيتناول هذا املقرر دراسة ترميم وصيانة املواد 

تلف هذه املواد، ومظاهر  الطينية, حيث يتعرف الطالب إلى طبيعة هذه املواد األثرية وخواصها، وكذلك إلى عوامل ومسببات

 .التلف الناتجة.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 املختلفة وخواصها  أن يستوعب الطالب طبيعة وخواص املواد األثرية السيليكونية

 .الوقوف على أسباب وعوامل تلف املواد األثرية السيليكونية -

 دراسة مظاهر التلف للمواد السيليكونية. -

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم 

 املرتبط للبرنامج 

  املعرفة والفهم 1

الفخححححححار  -خححححححواص وطبيعححححححة املححححححواد األثريححححححة السححححححيليكيونية املختلفححححححة )الزجححححححاجيوضحححححح   1.1

 األحجار( -والخزف

1.1 

 -الفخحار والخحزف -)الزجحاجمسحببات تلحف املحواد األثريحة السحيليكيونية املختلفحة يبين  1.2

 األحجار( سواء أكانت كيميائية او كهروكيميائية او حتى بيولوجية

2.1 

 3.1 عملية داخل املعملالتدريبات يعدد ال 1.3

 4.1 طبيعة وخواص الفخار والخزف األثري يشرح  .1.4

  املهارات 2

 واملواد الداخلة في يميز بين  2.1
ً
 1.2 تركيبه وصناعتهتقنية صناعته الزجاج قديما

 2.2 تلف الزجاج في الوسط الغازي وتلفه في التربة، والوسط السائليحلل  2.2

 واملحححححححواد الداخلحححححححة فحححححححي تركيبحححححححه يقحححححححارن بحححححححين  2.3
ً
تقنيحححححححة صحححححححناعته الفخحححححححار والخحححححححزف قحححححححديما

 وصناعته

3.2 

الفخار في الوسحط الغحازي وتلحف الفخحار  تلفملعرفة الحديثة يوظف وسائل التقنية  4..2

 والوسط السائل التربة،في 

4.2 

 5.2 طبيعة وخواص الفخار والخزف األثري يستخدم  2.5

  القيم 3

وتركيحححححححب املحححححححواد  يحححححححر  معرفحححححححة أسحححححححباب تلحححححححف املحححححححواد السحححححححيليكونيةسححححححح ولية ميتحمحححححححل  3.1

 ويظهر االلتزام بمعايير العمل. ،العضوية

1.3 
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 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم 

 املرتبط للبرنامج 

اآلراء واملقترححححححات  لويتقبححححح السحححححيليكونية.طبيعحححححة وتركيحححححب املحححححواد  بموضحححححوعيةيححححححاور  3.2

 ووجهات النظر األخرى.

2.3 

والتعامحححححل مححححححع مححححححواد  ،األثححححححري طبيعحححححة وخححححححواص الزجحححححاج  ملعرفححححححةالفريححححح  يعمحححححل بححححححروح  3.3

 ،ويتقبل النقد البناء، ويحترم آراء اآلخرين. املختلفة،وأدوات الترميم 

3.3 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2  طبيعة وتركيب املواد  ير العضوية 1

 2   طبيعة وتركيب املواد السيليكونية 2

 2 طبيعة وخواص الزجاج األثري  3

 واملواد الداخلة في تركيبه وصناعته 4
ً
 2 تقنية صناعته الزجاج قديما

 2 والوسط السائلتلف الزجاج في الوسط الغازي وتلفه في التربة،  5

 2 تدريبات عملية داخل املعمل 6

 2  طبيعة وخواص الفخار والخزف األثري  7

 واملواد الداخلة في تركيبه وصناعته 8
ً
 2 تقنية صناعته الفخار والخزف قديما

 2 والوسط السائل التربة،تلف الفخار في الوسط الغازي وتلف الفخار في  9

 2 املعملتدريبات عملية داخل  10

 2  طبيعة وخواص الفخار والخزف األثري  11

 واملواد الداخلة في تركيبه وصناعته 12
ً
 2 تقنية صناعته الفخار والخزف قديما

 2 والوسط السائل التربة،تلف الفخار في الوسط الغازي وتلف الفخار في  13

 2 تدريبات عملية داخل املعمل 14

 2 تدريبات عملية داخل املعمل 15

 ساعة 30 المجموع
 

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

 

 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

  املعرفة والفهم 1.0

 .االختبارات الفصلية املحاضراتخححححححواص وطبيعححححححة املححححححواد األثريححححححة السحححححححيليكيونية يوضحححححح   1-3
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 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

 والنهائية الحوار واملناقشة األحجار( -الفخار والخزف -املختلفة )الزجاج

مسببات تلف املواد األثرية السيليكيونية املختلفحة يبين  1-2

األحجححححححححار( سححححححححواء أكانححححححححت  -الفخححححححححار والخححححححححزف -)الزجححححححححاج

 كيميائية او كهروكيميائية او حتى بيولوجية

 

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 العروض التقديمية

 املحاضرات عملية داخل املعملالتدريبات يعدد ال 1-4

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية. 

 املحاضرات  طبيعة وخواص الفخار والخزف األثري يشرح  1-2

 الحوار واملناقشة

 الفصلية، االختبارات

 والشفهية

 املهارات:  2.0

 واملححواد الداخلححة يميححز بححين  1.2
ً
تقنيححة صححناعته الزجححاج قححديما

 في تركيبه وصناعته

 بطاقة املتابعة التعلم التعاوني

تلحححف الزجحححاج فحححي الوسحححط الغحححازي وتلفحححه فحححي التربحححة، يحلحححل  2.2

 والوسط السائل

 بطاقة املالحظة حل املشكالت

 واملواد يقارن بين  2-3
ً
تقنية صناعته الفخار والخزف قديما

 الداخلة في تركيبه وصناعته

 التقدير و  التنب 

  دراسة الحالة

 التدرج 

 بطاقة املالحظة

الفخححار فححي  تلححفملعرفححة الحديثححة يوظححف وسححائل التقنيححة  4.2

الوسححححححححط الغححححححححازي وتلححححححححف الفخححححححححار فححححححححي التربححححححححة، والوسححححححححط 

 السائل

 املس  والتوثي 

 التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

 تقديم العروض طبيعة وخواص الفخار والخزف األثري يستخدم  5.2

 التعاوني التعليم

 الدورات التدريبية

 املالحظةبطاقة  

  القيم 3.0

رفة أسباب تلف املواد معس ولية ميتحمل  3-1

ويظهر  ،العضويةوتركيب املواد  ير  السيليكونية

 االلتزام بمعايير العمل.

 إدارة فرق العمل

املشرف املتابعة من قبل 

 على التدريب امليداني

 العمل الجماعي السيليكونية.طبيعة وتركيب املواد  يحاور بموضوعية 3-2

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي
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 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

 اآلراء واملقترحات ووجهات النظر األخرى. لويتقب

طبيعة وخواص الزجاج  ملعرفةالفري  يعمل بروح  3.3

 املختلفة،والتعامل مع مواد وأدوات الترميم  ،األثري 

 ،ويتقبل النقد البناء، ويحترم آراء اآلخرين.
 مل مجموعات الع

 

 بطاقة املتابعة

 

 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 السابع  االختبار الفصلي األول  1

 %20 عاشر رابعال االختبار الفصلي الثاني 2

 %20 عشر نيالثا مشروع بحثي  3

 % 40 نهائي الفصل  االختبار النهائي 4

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر ترتيبات 

 (.  مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع

  .لطالباملشورة واإلرشاد األكاديمي الفردي ل ملتقديلترتيبات وجود أعضاء هيئة التدريس  

   اعات مكتبية، موزعة على أيام األسبوعس دد ستع - 

 رتيب حلقات نقاش في عدد من املحاضراتت - 

  التواصل من خالل املوقع اإللكتروني على موقع الكلية ومن خالل البريد اإللكتروني - 

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

 املرجع الرئيس
كتاب: الرتاث الثقايف: كيمياء الرتميم والصيانة، أتليف: عبد الناصر بن عبد الرمحن  •

 (، دار نشر جامعة امللك سعود2016حممد أبو الفتوح غنيم؛ ) الزهراين

 املراجع املساندة

م(: مبراد  صريانة ومررميم ا ار العةرومة، مركرز جامعرة 2015(، عمرر حممرد أمحرد )1عبد الكرر  )
  .للطباعة والنشرالقاهرة 

م(: مبررراد  صررريانة ومررررميم ا ار غرررر العةرررومة، مركرررز 2015(، عمرررر حممرررد أمحرررد )2عبرررد الكرررر  )
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  .جامعة القاهرة للطباعة والنشر

 املصادر اإللكترونية

http://www.ijcs.uaic.ro/ 

https://www.tandfonline.com/loi/ysic20 

http://www.conservation-us.org https://www.culturalheritage.org/about-

conservation 

  أخرى 
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات املقرر  العناصر

 املراف 

)القاعات الدراسية، املختبرات، قاعات العرض، 

 قاعات املحاكاة ... إلخ(

 قاعات الفصول الذكية

 معمل للصيانة والحفاظ

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 الذكية السبورة -أجهزة عرض  - باإلنترنتاالتصال   

 لطبيعة التخصص(
ً
 .وأدوات للترميم –مواد للترميم  تجهيزات أخرى )تبعا

 

 

 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

    

 

 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسي  املقررات

تصحححححححححيا أسححححححححئلة االختبححححححححارات الفصححححححححلية ومناقشححححححححة 

 الحلول.

 تصحيا الواجبات ومناقشتها.

 تصحيا املقاالت القصيرة أو الطويلة.

 تدريب ميداني

 مواقع الحفريات

 حلقات النقاش

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

الددددددددددددتعلم مدددددددددددددى ت صدددددددددددديل مخرجددددددددددددات 

 للمقرر 

الطلبحححححححححححححححححححححححة، أعضحححححححححححححححححححححححاء هيئحححححححححححححححححححححححة 

 التدريس، قيادات البرنامج

 ح االختبارات الشهرية.1

 ح األسئلة الشفوية. 2

 ح التقويم املستمر. 3

 . القيام بواجبات إضافية أو أساسية.4
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 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

 


