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  لربانمج بكالوريوس اآلاثر اخلطة الدراسية

 :كاآليت( وحدة دراسية موزعة  128على ) ربانمجتشتمل خطة ال
 وحدة دراسية( 26) متطلبات اجلامعة .1

 .( وحدة16املشرتك )الفصل األول  .أ
 )وحداتن(متطلب اللغة العربية  .ب
 متطلب الثقافة اإلسالمية )مثاين وحدات( .ت

 .فقط سار اآلاثر، وهي متطلبات ختتص مبوحدات( 5) :الكليةمتطلبات . 2
 انمج:تطلبات الرب م .3

 ساعة(42متطلبات الربانمج املشرتكة ) .أ
 ساعات( 55متطلبات مسار اآلاثر: ) .ب
 ساعات( 60متطلبات مسار الرتميم: ) .ت

( 42يدرس الطالب يف املسااااار العا  ) ان،ختصااااصااااي نمساااااراو مشاااارتك،  مسااااار عا  :إىل الربانمجوتنقســـم متطلبات 
القساااام  أاتحهامث يبدأ التشااااعيب حين للط للطالب أن يساااامل يف أن مسااااار مط املسااااارات ال  ، وحدة دراسااااية ريبارية

 ،يف املسااااااار متطلب اللليةريبارية ( وحدات 5)و ريبارية،( وحدة 55)يف مسااااااار اآلاثر  ويدرس الطالب، لتسااااااميل فيهال
 ( وحدات دراسية.4ومقرريط تطبيقيني يف اآلاثر وصيانتها )( وحدات، 8تدريبا ميدانيا )ينفذ الطالب منها 

، ( وحدات دراسااااااااية10تدريبا ميدانيا ) ، منها ينفذ الطالب( وحدة دراسااااااااية60م فيدرس الطالب )الرتمي أما مسااااااااار
 ( وحدة دراسية.128دراسية. وبذلك يلون جمموع وحدات املساريط )( وحدات 3ومقررا تطبيقيا مساعدا )

 خطة برنامج اآلثــــــــــــار
 مكونات الخطة الدراسية: .1

: هيكل 
ً
 مسار اآلثارأو ال

 النسبة املئوية الساعات املعتمدة عدد املقررات إجباري / اختياري  مكونات الخطة الدراسية

 متطلبات الجامعة
 %12.5 16 5 إجباري 

 %7.81 10 5 اختياري 

 متطلبات الكلية
 %4 5 2 إجباري 

 - - - اختياري 

 متطلبات البرنامج
 %65.6 84 34 إجباري 

 %0 - - اختياري 

 %2.56 2 1  مشروع التخرج

 %7.81 10 2  التدريب امليداني / سنة االمتياز



 
 - - -  أخرى 

 %100 128 49 اإلجمالي

 مسار الترميمثانًيا: هيكل 

 النسبة املئوية الساعات املعتمدة عدد املقررات إجباري / اختياري  مكونات الخطة الدراسية

 متطلبات الجامعة
 %12.5 16 5 إجباري 

 %7.81 10 5 اختياري 

 متطلبات الكلية
  - - إجباري 

  - - اختياري 

 متطلبات البرنامج
 %69.53 89 36 إجباري 

  - - اختياري 

 %2.3 3 1 إجباري  مشروع التخرج

 %7.81 10 1 إجباري  التدريب امليداني / سنة االمتياز

  - -  أخرى 

 %100 128 48 اإلجمالي

 

 مقررات البرنامج: .2

 ساعة( 16) أوال: مقررات السنة األولى املشتركة

 اسم املقرر  رمز املقرر  م
إجباري أو 

 اختياري 

املتطلبات 

 السابقة

الساعات 

 املعتمدة

 نوع املتطلب
 كلية / برنامج( )جامعة /

 جامعة 6 - إجباري  اللغة اإلنجليزية إنجل 100 1

 جامعة 1 - إجباري  اللياقة والثقافة الصحية فجب  101 2

 جامعة 3 - إجباري  مهارات جامعية نهج 101 3

 جامعة 3 - إجباري  مقدمة في اإلحصاء إحص 102 4

 جامعة 3 - إجباري  مهارات الحاسب تقن 102 5
 16 اإلجمالي

 

 ساعات( 10)ثانيا: مقررات املتطلبات الجامعية 

 اسم املقرر  رمز املقرر  م
إجباري أو 

 اختياري 

املتطلبات 

 السابقة

الساعات 

 املعتمدة

 نوع املتطلب
 )جامعة / كلية / برنامج(

 جامعة 2 - إجباري  مهارات الكتابة  عرب 100 1

سلم100 1  جامعة 2 - اختياري  دراسات في السيرة النبوية 

قرأ 100 2  جامعة 2 - اختياري  ن الكريمآالقر  

سلم101 3  جامعة 2 - اختياري  أصول الثقافة اإلسالمية 

سلم102 4  جامعة 2 - اختياري  األسرة في االسالم 

سلم103 5  جامعة 2 - اختياري  النظام االقتصادي في اإلسالم 



 
 اسم املقرر  رمز املقرر  م

إجباري أو 

 اختياري 

املتطلبات 

 السابقة

الساعات 

 املعتمدة

 نوع املتطلب
 )جامعة / كلية / برنامج(

سلم104 6  جامعة 2 - اختياري  أسس النظام السياس ي في اإلسالم 

سلم105 7  جامعة 2 - اختياري  حقوق اإلنسان 

سلم 106 8  جامعة 2 - اختياري  الفقه الطبي 

سلم 107 9  جامعة 2 - اختياري  أخالقيات املهنة 

سلم108 10  جامعة 2 - اختياري  قضايا معاصرة 

سلم 109 11  جامعة 2 - اختياري  املرأة ودورها التنموي  

( ثماني ســـــــــــــاعات 8أربعة مقررات / ) يختار الطالب من املقررات االختيارية

 فقط
10 

 
 ساعة(42) ثالثا: متطلبات البرنامج املشتركة

 اسم املقرر  رمز املقرر  م
إجباري أو 

 اختياري 

املتطلبات 

 السابقة

الساعات 

 املعتمدة
 نوع املتطلب

 )جامعة / كلية / برنامج(

 برنامج 2  إجباري  املدخل إلى علم اآلثار أثر 101 1

 اثر 141 2
تـــاريح ورةــــــــــــــارة الجزيرة العر يـــة 

 القديم

  إجباري 
3 

 برنامج

 برنامج 3  إجباري  آثار ما قبل التاريح اثر 211 3

 برنامج 2  إجباري  نشأة الكتابة وتطورها أثر 213 4

 برنامج 3  إجباري  مقدمة في آثار الجزيرة العر ية أثر 220 5

 برنامج 3  إجباري  الجيولوجيا األثرية  أثر 215 6

 برنامج 2  إجباري  مقدمة في األنثرو ولوجيا أثر 221 7

 برنامج 2  إجباري  الرسوم الصخرية أثر 222 8

9 
الــعرـــــــــــــور الــ ــجــريــــــة فــي الــجــزيــرة  أثر 251

 العر ية

 برنامج 2 اثر 212 إجباري 

10 
الـــعـــمــــــارة الـــقــــــديـــمــــــة فـــي الـــجـــزيـــرة  أثر 230

 العر ية

 برنامج 3  إجباري 

 برنامج 3  إجباري  القديمالفن العربي  أثر 231 11

 برنامج 3 أثر 213 إجباري  لغات شمال الجزيرة العر ية أثر 256 12

افدين أثر 259 13  برنامج 2  إجباري  أثار وفنون بالد الر

 برنامج 3  إجباري  العمارة اإلسالمية أثر 257 14

 برنامج 2 أثر 213 إجباري  اللغة النبطية أثر 254 15

 برنامج 2  إجباري  واملجتمعاآلثار  أثر 223 16



 
 برنامج 2  إجباري  آثار وادي النيل أثر 304 17

 42 إجمالي املقررات املشتركة

 

 ساعات( 5: )رابعا: متطلبات الكلية ملسار اآلثار

 م

 
 اسم املقرر  رمز املقرر 

إجباري أو 

 اختياري 

املتطلبات 

 السابقة

الساعات 

 املعتمدة

 نوع املتطلب
 برنامج()جامعة / كلية / 

 كلية 3  إجباري  مقدمة في إدارة موارد التراث ترث 206 1

 كلية  2  إجباري  مقدمة في علم املتارف ترث 301 2

 5 اإلجمالي

 

 ساعات( 55) خامسا: متطلبات مسار اآلثار:

 اسم املقرر  رمز املقرر  م
 إجبــــــاري 

 أو اختياري 

املـــــتـــــطـــــلـــــبــــــات 

 السابقة

الســــــــــــــــــاعــــــــات 

 املعتمدة
 املتطلبنوع 

 )جامعة / كلية / برنامج(

 برنامج 3  إجباري  الكتابات اإلسالمية أثر 356 1
 برنامج 2  إجباري  مناهج ونظريات في علم اآلثار أثر 309 2
 برنامج 2  إجباري  املسكوكات القديمة أثر 305 3
 برنامج 3  إجباري  مهارات أثرية أثر 414 4
 برنامج 2  إجباري  آثار بالد الشام أثر 405 5
 برنامج (1+1) 2 أثر 213 إجباري  لغات جنوب الجزيرة العر ية أثر 409 6

 برنامج 3  إجباري  اآلثار اليونانية الرومانية أثر 415 7

 برنامج (3) 1+2  إجباري  الفنون اإلسالمية أثر 411  8

 برنامج (3) 1+2  إجباري  الفخار وتقنياته أثر  310 9

10 
والــــــعــــــمــــــارة فــــــي املــــــغــــــرب الــــــفــــــن  أثر 355

 واألندلس

 برنامج 2  إجباري 

 برنامج 2  إجباري  مشروع بحث أثر 450 11

 برنامج 2  إجباري  اآلثار الغارقة أثر 410 12

افيا األثرية أثر 301 13  برنامج 2  إجباري  اإلثنوغر

 برنامج (1+2) 3 أثر 305 إجباري  املسكوكات اإلسالمية أثر 302 14

15 
اإلنســــــــــــــــان والب ئـــــة في مـــــا قبـــــل  أثر 425

 التاريح

 برنامج 2 اثر 212 إجباري 

 برنامج 2 أثر 213 إجباري  اللغة اآلرامية  أثر 426 16

 برنامج 2  إجباري  فنون الشرق األدنى القديم أثر 432 17

18 
الــــفــــن والــــعــــمــــــارة فــــي املشـــــــــــــــرق  أثر 433

 اإلسالمي

 برنامج 3  إجباري 

 برنامج 8  إجباري  في التنقيب األثري   تدريب عملي أثر 451  19



 
 برنامج (1+1) 2  إجباري  تطبيقات رديثة في علم اآلثار  أثر 455 20

 برنامج (1+1) 2  إجباري  ترميم وصيانة املعثورات األثرية أثر 456 21

 55 إجمالي مقررات املسار

 

 ساعات( 60): سادسا: متطلبات مسار الترميم

 املقرر اسم  رمز املقرر  املستوى 
إجبــــاري أو 

 اختياري 

املــتــطــلــبــــــات 

 السابقة

الســــــــــــــاعـــات 

 املعتمدة
 نوع املتطلب
 )جامعة / كلية / برنامج(

 برنامج 3  إجباري  مدخل إلى علم الترميم أثر311 1
 برنامج 3 أثر 101 إجباري  تقنيات فحص وتحليل اآلثار أثر 312 2
3 

 أثر 313
الـكـــا نــــات الــــدقيقــــة وال شـــــــــــرات في 

 اآلثار

 برنامج 2  إجباري 

 برنامج 2  إجباري  خواص وتلف املواد السيليكونية أثر 314 4

 أثر 315 5
تشـــــــــــكـــــل وصـــــــــــيـــــاغـــــة وتلف املعـــــادن 

 القديمة
 إجباري 

 برنامج 2 

 أثر 316 6
طبيعـــــة املواد العةـــــــــــويـــــة وعوامـــــل 

 تلفها
 إجباري 

 برنامج 2 

 أثر 317 7
صــــــــــــنــــــاعــــــة املــخــطــوطــــــات والــوثــــــا ــ  

 وعوامل تلفها
 إجباري 

 برنامج 2 

 برنامج 2  إجباري  الب ئة األثرية أثر 321 8

 برنامج 2 أثر 101 إجباري  توثي  ترميم اآلثار أثر 322 9

 برنامج 2 أثر 311 إجباري  كيمياء ترميم وصيانة اآلثار  أثر 323 10

 برنامج 2  إجباري  تقنية الرناعات القديمة وموادها أثر 324 11

 برنامج 3 أثر 312 إجباري  املوقععالج اآلثار في  أثر 325 12

 برنامج 3  إجباري  تقنيات االستنساخ أثر 326 13

 برنامج 2 أثر 311 اجباري  إدارة مشاريع الترميم أثر 327 14

 برنامج 3 أثر 314 اجباري  ترميم وصيانة املواد السليكونية  أثر 331 15

 برنامج 3 أثر 315 اجباري  ترميم وصيانة املواد املعدنية أثر 332 16

 برنامج 3 أثر 316 اجباري  ترميم وصيانة املواد العةوية أثر 333 17

 برنامج 3 أثر 317 اجباري  ترميم وصيانة املخطوطات والوثا   أثر 334 18

 برنامج 3 أثر 356 اجباري  ترميم املباني ال جرية والطينية أثر 335 19

 برنامج 10  اجباري  تدريب ميداني أثر 341 20

 برنامج 3  اجباري  مهارات تطبيقية مساعدة أثر 342 21

 60 إجمالي مقررات املسار

 



 
 

 :موزعة على املستويات الدراسيةالخطة 

  ساعة(  16الفرل األول  )السنة األولى املشتركة )

 اسم املقرر  رمز املقرر 
إجباري أو 

 اختياري 

متطلب 

 ساب 
 الساعات

 نوع املتطلب

 ()جامعة / كلية / برنامج

نجم 140  جامعة 6  إجباري  لغة انجليزية 

نهج  140  جامعة 3  إجباري  مهارات جامعية 

أرص  140  جامعة 3  إجباري  مقدمة في اإلرراء 

تقن 140  جامعة 3  إجباري  مهارات ال اسب  

فجب  150  جامعة 1  إجباري  اللياقة والثقافة الص ية 

 16 مجموع الساعات 

 

  األولى(الفرل الثاني )السنة 

 اسم املقرر  رمز املقرر 
إجباري أو 

 اختياري 

متطلب 

 ساب 

الساعات 

 املعتمدة

 نوع املتطلب

 )جامعة / كلية / برنامج(

 جامعة 2  إجباري  الكتابةمهارات  عرب  100

 برنامج 2  إجباري  املدخل إلى علم اآلثار أثر 101

 برنامج 3  إجباري  تاريخ وحضارة الجزيرة العربية القديم أثر 141

 برنامج 3  إجباري  آثار ما قبل التاريخ أثر 211

 برنامج 2  إجباري  نشأة الكتابة وتطورها أثر 213

 برنامج 3  إجباري  مقدمة في آثار الجزيرة العربية أثر 220

 15 مجموع الساعات 

 

  الفرل الثالث )السنة الثانية(

رمز 

 املقرر 
 اسم املقرر 

إجباري أو 

 اختياري 

متطلب 

 ساب 

 الساعات

 املعتمدة

 نوع املتطلب

 )جامعة / كلية / برنامج(

 جامعة 2  اختياري  املدخل إلى الثقافة اإلسالمية سلم 101

 برنامج 2  إجباري  الجيولوجيا األثرية  أثر 215

 برنامج 2  إجباري  مقدمة في األنثروبولوجيا أثر 221

 برنامج 2  إجباري  الرسوم الصخرية أثر 222

 برنامج 2 اثر 212 إجباري  العصور الحجرية في الجزيرة العربية أثر 251



 
 برنامج 3  إجباري  العمارة القديمة في الجزيرة العربية أثر 230

 برنامج 3  إجباري  الفن العربي القديم أثر 231

 16 مجموع الساعات 

 

  الفرل الرابع )السنة الثانية(

 اسم املقرر  رمز املقرر 
إجباري أو 

 اختياري 

متطلب 

 ساب 
 الساعات

 نوع املتطلب

 )جامعة / كلية / برنامج(

 جامعة 2  اختياري  النظام االقتصادي في اإلسالم سلم 103

 برنامج (1+2) 3  إجباري  لغات شمال الجزيرة العربية أثر 256

 برنامج 2  إجباري  أثار وفنون بالد الرافدين أثر 259

 برنامج 3  إجباري  العمارة اإلسالمية أثر 257

 برنامج 2 أثر 213 إجباري  اللغة النبطية أثر 254

 برنامج 2  إجباري  اآلثار واملجتمع أثر 223

 برنامج 2  إجباري  آثار وادي النيل أثر 304

 16 مجموع الساعات 

: مسار اآلثار:
ً
 أوال

  الفرل الخامس )السنة الثالثة(

إجباري أو  اسم املقرر  رمز املقرر 

 اختياري 

متطلب 

 ساب 

 نوع املتطلب الساعات

 )جامعة / كلية / برنامج(

 جامعة 2  اختياري  اإلسالم وبناء املجتمع سلم 102

 كلية 3  إجباري  مقدمة في إدارة موارد التراث ترث 206

 برنامج 3  إجباري  الكتابات اإلسالمية أثر 356

 برنامج 3  إجباري  مقدمة في علم املتاحف ترث 301

 برنامج 2  إجباري  مناهج ونظريات في علم اآلثار أثر 309

 برنامج 2  إجباري  املسكوكات القديمة أثر 305

 برنامج 3  إجباري  مهارات أثرية أثر 414

 18 مجموع الساعات

 

  الفرل السادس )السنة الثالثة(

إجباري أو  اسم املقرر  رمز املقرر 

 اختياري 

متطلب 

 سابقة

 املتطلبنوع  الساعات

)جامعة / كلية / 

 (برنامج



 
أسس النظام السياس ي في  سلم 104

 اإلسالم

 جامعة 2  اختياري 

 برنامج 2  إجباري  آثار بالد الشام أثر 405

 برنامج (1+1) 2 أثر 213 إجباري  لغات جنوب الجزيرة العربية أثر 409

 برنامج 3  إجباري  اآلثار اليونانية الرومانية أثر 415

 برنامج (1+2) 3  إجباري  الفنون اإلسالمية أثر 411 

 برنامج (1+2) 3  إجباري  الفخار وتقنياته أثر  310

الفن والعمارة في املغرب  أثر 355

 واألندلس

 برنامج 2  إجباري 

 17 مجموع الساعات

 

  الفرل السابع )السنة الرابعة(

إجباري أو  اسم املقرر  رمز املقرر 

 اختياري 

متطلب 

 سابقة

 نوع املتطلب الساعات

 )جامعة / كلية / برنامج(

 برنامج 2  إجباري  مشروع بحث أثر 450

 برنامج 2  إجباري  اآلثار الغارقة أثر 410

 برنامج 2  إجباري  االثنوغرافيا األثرية أثر 301

 برنامج (1+ 2) 3 أثر 305 إجباري  املسكوكات اإلسالمية أثر 302

 برنامج 2 اثر 212 إجباري  والبيئة في ما قبل التاريخاإلنسان  أثر 425

 برنامج 2 أثر 213 إجباري  اللغة اآلرامية  أثر 426

 برنامج 2  إجباري  فنون الشرق األدنى القديم أثر 432

 برنامج 3  إجباري  الفن والعمارة في املشرق اإلسالمي أثر 433

 18 مجموع الساعات

 

  الرابعة(الفرل الثامن  )السنة 

إجباري أو  اسم املقرر  رمز املقرر 

 اختياري 

متطلب 

 سابقة

 نوع املتطلب الساعات

 )جامعة / كلية / برنامج(

 برنامج 8  إجباري  في التنقيب األثري  تدريب عملي أثر 451 

 برنامج 2  إجباري  تطبيقات حديثة في علم اآلثار  أثر 455

 برنامج 2  إجباري  األثرية ترميم وصيانة املعثورات أثر 456

 12 مجموع الساعات

 

: مسار ترميم اآلث
ً
 ثار وصيانتها:انيا



 
  الفرل الخامس )السنة الثالثة(

إجباري أو  اسم املقرر  رمز املقرر 

 اختياري 

متطلب 

 ساب 

 نوع املتطلب الساعات

 )جامعة / كلية / برنامج(

 جامعة 2  اختياري  اإلسالم وبناء املجتمع سلم 102

 برنامج 3  إجباري  مدخل إلى علم الترميم أثر311

 برنامج 3 أثر 101 إجباري  تقنيات فحص وتحليل اآلثار أثر 312

الكائنات الدقيقة والحشرات في  أثر 313

 اآلثار

 برنامج 2  إجباري 

 برنامج 2  إجباري  خواص وتلف املواد السيليكونية أثر 314

تشكل وصياغة وتلف املعادن  أثر 315

 القديمة

 برنامج 2  إجباري 

 برنامج 2  إجباري  طبيعة املواد العضوية وعوامل تلفها أثر 316

صناعة املخطوطات والوثائق  أثر 317

 وعوامل تلفها

 برنامج 2  إجباري 

  18 مجموع الساعات

 

 

  الفرل السادس )السنة الثالثة(

إجباري أو  اسم املقرر  رمز املقرر 

 اختياري 

متطلب 

 ساب 

 نوع املتطلب الساعات

)جامعة / كلية / 

 برنامج(

 جامعة 2  اختياري  أسس النظام السياس ي في اإلسالم سلم104

 برنامج 3  إجباري  البيئة األثرية أثر 321

 برنامج 3 أثر 101 إجباري  توثيق ترميم اآلثار أثر 322

 برنامج 2 أثر 311 إجباري   كيمياء ترميم وصيانة اآلثار أثر 323

 برنامج 2  إجباري  تقنية الصناعات القديمة وموادها أثر 324

 برنامج 2 أثر 312 إجباري  عالج اآلثار في املوقع أثر 325

 برنامج 2  إجباري  تقنيات االستنساخ أثر 326

 برنامج 2 أثر 311 إجباري  إدارة مشاريع الترميم أثر 327

  18 مجموع الساعات

  الفرل السابع )السنة الربعة(

إجباري أو  اسم املقرر  رمز املقرر 

 اختياري 

متطلب 

 ساب 

 نوع املتطلب الساعات

 )جامعة / كلية / برنامج(



 

 

 
 

 هيكل مقررات البرنامج 

 املقررات املشتركة:
ً
 أوال

 املستوى الثالث  املستوى الثاني

 ساعة مسمى املقرر  الرمز  ساعة املقرر مسمى  الرمز

 2 الجيولوجيا األثرية  أثر 215  2 املدخل إلى علم اآلثار أثر 101

تاريخ وحضارة الجزيرة العربية  أثر 141

 القديم

 2 مقدمة في األنثروبولوجيا أثر 221  3

 2 الرسوم الصخرية أثر 222  3 آثار ما قبل التاريخ أثر 211

العصور الحجرية في  أثر 251  2 الكتابة وتطورهانشأة  أثر 213

 الجزيرة العربية

2 

العمارة القديمة في الجزيرة  أثر 230  3 مقدمة في آثار الجزيرة العربية أثر 220

 العربية

3 

أثر 231      3 الفن العربي القديم 

 14 ملجموعا  13 املجموع

 املستوى الرابع

 ساعة مسمى املقرر  الرمز  ساعة مسمى املقرر  الرمز

 برنامج 3 أثر 314 إجباري   ترميم وصيانة املواد السليكونية أثر 331

 برنامج 3 أثر 315 إجباري  ترميم وصيانة املواد املعدنية أثر 332

 برنامج 3 أثر 316 إجباري  العضويةترميم وصيانة املواد  أثر 333

ترميم وصيانة املخطوطات  أثر 334

 والوثائق

 برنامج 3 أثر 317 إجباري 

 برنامج 3 أثر 356 إجباري  ترميم املباني الحجرية والطينية أثر 335

  15 مجموع الساعات

  الفرل الثامن )السنة الربعة(

إجباري أو  اسم املقرر  رمز املقرر 

 اختياري 

متطلب 

 ساب 

 نوع املتطلب الساعات

 )جامعة / كلية / برنامج(

 برنامج 10  إجباري  تدريب ميداني أثر 341

 برنامج 3  إجباري  مهارات تطبيقية مساعدة أثر 342

  13 مجموع الساعات 



 
   (1+2) 3 لغات شمال الجزيرة العربية أثر 256

     2 أثار وفنون بالد الرافدين أثر 259

     3 العمارة اإلسالمية أثر 257

     2 اللغة النبطية أثر 254

     2 اآلثار واملجتمع أثر 223

     2 آثار وادي النيل أثر 304

    14 املجموع

 41 املسار املشتركإجمالي ساعات 

: مقررات املسارات: 
ً
 ثانيا

 مسار الترميم  مسار اآلثار

 املستوى الخامس  املستوى الخامس

 ساعة مسمى املقرر  الرمز  ساعة مسمى املقرر  الرمز

 3 مدخل إلى علم الترميم أثر311  3 الكتابات اإلسالمية أثر 356

 3 تقنيات فحص وتحليل اآلثار أثر 312  2 مناهج ونظريات في علم اآلثار أثر 309

 2 الكا نات الدقيقة وال شرات في اآلثار أثر 313  2 املسكوكات القديمة أثر 305

 2 خواص وتلف املواد السيليكونية أثر 314  3 مهارات أثرية أثر 414

 2 تشكل وصياغة وتلف املعادن القديمة أثر 315    

 2 وعوامل تلفهاطبيعة املواد العةوية  أثر 316    

 2 صناعة املخطوطات والوثا   وعوامل تلفها أثر 317    

 16 ملجموعا  10 املجموع

 املستوى السادس  املستوى السادس 

 ساعة مسمى املقرر  الرمز  ساعة مسمى املقرر  الرمز

 2 الب ئة األثرية أثر 321  2 آثار بالد الشام أثر 405

 2 توثي  ترميم اآلثار أثر 322  (1+1) 2 العر يةلغات جنوب الجزيرة  أثر 409

 2 كيمياء ترميم وصيانة اآلثار  أثر 323  3 اآلثار اليونانية الرومانية أثر 415

  ( 1+2) 3 الفنون اإلسالمية أثر 411 
 تقنية الرناعات القديمة وموادها أثر 324

2 

 3 في املوقععالج اآلثار  أثر 325  (1+2) 3 الفخار وتقنياته أثر  310

 3 تقنيات االستنساخ أثر 326  2 الفن والعمارة في املغرب واألندلس أثر 355

 2 إدارة مشاريع الترميم أثر 327    

 16 ملجموعا  15 ملجموعا

 املستوى السابع  املستوى السابع

 ساعة مسمى املقرر  الرمز  ساعة مسمى املقرر  الرمز

 3 ترميم وصيانة املواد السليكونية  أثر311  2 مشروع بحث أثر 450

 3 ترميم وصيانة املواد املعدنية أثر 312  2 اآلثار الغارقة أثر 410



 
افيا األثرية أثر 301  3 ترميم وصيانة املواد العةوية أثر 313  2 االثنوغر

 3 ترميم وصيانة املخطوطات والوثا   أثر 314  (1+ 2) 3 املسكوكات اإلسالمية أثر 302

 3 ترميم املباني ال جرية والطينية أثر 315  2 اإلنسان والب ئة في ما قبل التاريح أثر 425

     2 اللغة اآلرامية  أثر 426

     2 فنون الشرق األدنى القديم أثر 432

      3 الفن والعمارة في املشرق اإلسالمي أثر 433

 15 املجموع  18 املجموع

 ساعة مسمى املقرر  الرمز  ساعة مسمى املقرر  الرمز

 10 تدريب ميداني أثر 341  8 في التنقيب األثري   تدريب عملي أثر 451 

 3 مهارات تطبيقية مساعدة أثر 342  (1+1)2 تطبيقات رديثة في علم اآلثار  أثر 455

     (1+1)2 ترميم وصيانة املعثورات األثرية أثر 456

 13 املجموع  12 املجموع

 60 إجمالي ساعات مسار   55 إجمالي ساعات مسار 

 


