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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.

  المقرريقدم فيه  الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى 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  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 - - المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 %100 ساعة45  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 - محاضرات 1

  معمل أو إستوديو 2

 - دروس إضافية 3

 - معامل/ ميداني( /أخرى )تذكر 4

 ساعة 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 6 ساعات االستذكار 1

 ساعات 8 الواجبات 2

 ساعات 7 املكتبة 3

 ت ساعا4 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 5 (ميدانيمعامل/ أخرى ) 5

 ساعة30 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

يتعرف الطالب في هذا املقرر إلى الكائنات الحية الدقيقة التي تتلف املواد األثرية من فطريات، وبكتيريا، وأشنة، 

والظروف البيئية التي تتأثر بها الكائنات الدقيقة، وطرق  حياتها،وطحالب، وأصنافها وأشكالها املختلفة، ودورة 

وحتى املواد  والجلود،تكاثرها، وأهم األنواع التي تصيب املواد األثرية املختلفة )آثار خشبية والسجاد والنسيج والورق 

واملواد السيليكونية واألحجار(، ومظاهر التلف الناتجة عن هذه اإلصابة، ثم يتعرف الطالب على األساليب 

 املستخدمة ملقاومة الكائنات الدقيقة

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

الفطريات والبكتريا ومظاهر تلفها  أنواع، و (تقسيم الكائنات الحية الدقيقة )الفطريات، البكتريا، األكتينوميستات

 ..األثريةالتمكن من طرق وأساليب مقاومة الحشرات التي تصيب املواد ، و .على مواد اآلثار العضوية

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج 

  املعرفة والفهم 1

 1.1 انواع الكائنات الحية الدقيقة والحشرات املختلفة. يوضح 1.1

 1.2 العوامل واألسباب التي تؤدي إلى تلف اآلثار وطرق عالجها وصيانتها. يبن 1.2

 1.3 .، البكتريا، األكتينوميستات()الفطرياتالكائنات الحية الدقيقة  عددي 1.3

 1.4 .مظاهر التلف الناتجة عن الكائنات الحية الدقيقة والحشرات شرحي .1.4

  املهارات 2

 2.1 دورة حياته الحشرات وتطوراتها.ميز بين ي 2.1

 2.2 .يحلل انواع الحشرات التي تصيب املواد األثرية 2.2

 2.3 ومدى تأثيرها على تلف اآلثار. واألكتينوميستاتيقارن بين أنواع الفطريات والبكتريا  2.3

يوظففف وسففائل التقنيففة فففي فحففم وتحليففل ومعالجففة تلففف املففواد العضففوية الناتجففة عففن الكائنففات  4..2

 .الحية الدقيقة والحشرات

2.4 

 2.5 .اآلثارملواد  امليكروبيولوجيالفحم يستخدم  2.5

  القيم 3

يتحمففففل املسفففففؤولية ففففففي اإلملفففففام بمظفففففاهر التلففففف ليثفففففار الناتجفففففة عفففففن الكائنفففففات الحيفففففة  3.1

  ويظهر االلتزام بمعايير العمل. والحشرات،الدقيقة 

3.1 

طفففففرق عفففففوت وتنميفففففة وتنقيفففففة وتعريفففففف الفطريفففففات والبكتريفففففا التفففففي  يحفففففاور بموضفففففوعية 3.2

 اآلراء واملقترحات ووجهات النظر األخرى. لويتقب اآلثار.تصيب 

3.2 
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 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج 

 املختلفففففة.تحديففففد مظففففاهر تلففففف الحشففففرات علففففى مففففواد اآلثففففار فففففي  يعمففففل بففففروح الفريفففف  3.3

 ويحترم آراء اآلخرين.النقد  لويتقب

3.3 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 4 .البكتريا، األكتينوميستات(، )الفطرياتتقسيم الكائنات الحية الدقيقة  1

 2 .الفحم امليكروبيولوجى ملواد االثار 2

 4 تعريف أنواع الفطريات والبكتريا ومظاهر تلفها على مواد اآلثار العضوية 3

 4 .تصيب اآلثار التيطرق عوت وتنمية وتنقية وتعريف الفطريات والبكتريا  4

 2 .الحية الدقيقةطرق تعقيم مواد اآلثار املصابة بالكائنات  5

 4 األثرية.تصيب املواد  التيتقسيم انواع الحشرات  6

 4 .دورة حياته الحشرات وتطوراتها 7

 2 .مظاهر تلف الحشرات على مواد اآلثار املختلفة 8

 4 األثرية.تصيب املواد  التيطرق وأساليب مقاومة الحشرات  9

 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

انفففففففففففواع الكائنفففففففففففات الحيفففففففففففة الدقيقفففففففففففة والحشفففففففففففرات  يوضفففففففففففح 1.1

 املختلفة.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

العوامففففل واألسفففباب التففففي تفففؤدي إلففففى تلفففف اآلثففففار وطففففرق  يفففبن 1.2

 عالجها وصيانتها.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 العروض التقديمية

، البكتريففففففففا، )الفطريفففففففاتالكائنففففففففات الحيفففففففة الدقيقففففففففة  عفففففففددي 1.3

 .األكتينوميستات(

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

، الفصليةاالختبارات 

 والشفهية. 

مظففففففففففاهر التلففففففففففف الناتجففففففففففة عففففففففففن الكائنففففففففففات الحيففففففففففة  شففففففففففرحي 1.4

 .الدقيقة والحشرات

 املحاضرات 

 الحوار واملناقشة

 الفصلية، االختبارات

 والشفهية
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 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

 املهارات 2.0

 بطاقة املتابعة التعلم التعاوني دورة حياته الحشرات وتطوراتها.ميز بين ي 2.1

 بطاقة املالحظة حل املشكالت .التي تصيب املواد األثريةيحلل انواع الحشرات  2.2

ومدى  واألكتينوميستاتيقارن بين أنواع الفطريات والبكتريا  2.3

 تأثيرها على تلف اآلثار.

 التقدير و  التنبؤ

  دراسة الحالة

 التدرج 

 بطاقة املالحظة

يوظففففف وسففففائل التقنيفففففة فففففي فحفففففم وتحليففففل ومعالجفففففة تلففففف املفففففواد  2.4

 .الناتجة عن الكائنات الحية الدقيقة والحشرات العضوية

 املسح والتوثي 

 التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

 تقديم العروض ملواد االثار. امليكروبيولوجيالفحم يستخدم  2.5

 التعاوني التعليم

 الدورات التدريبية

 املالحظةبطاقة  

  القيم 3.0

يتحمل املسؤولية ففي اإلملفام بمظفاهر التلفف ليثفار الناتجفة  3.1

ويظهففر االلتففزام  والحشففرات،عففن الكائنففات الحيففة الدقيقففة 

  بمعايير العمل.

 

املتابعة من قبل املشرف  إدارة فرق العمل

 على التدريب امليداني

طرق عوت وتنمية وتنقية وتعريف  يحاور بموضوعية 3.2

اآلراء  لويتقب اآلثار.الفطريات والبكتريا التي تصيب 

 واملقترحات ووجهات النظر األخرى.

 

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

تحديد مظاهر تلف الحشرات على في  يعمل بروح الفري  3.3

 ويحترم آراء اآلخرين.النقد  لويتقب املختلفة.مواد اآلثار 
 مل مجموعات الع

 بطاقة املتابعة

 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 السابع االختبار الفصلي األوت  1

 %20 الثاين عشر االختبار الفصلي الثاني 2

3 
املفففففففواد العضفففففففوية النفففففففاتج عفففففففن الكائنفففففففات الحيفففففففة كتابفففففففة تقريفففففففر عفففففففن تلفففففففف 

 الدقيقة والحشرات
 %20 الثالث عشر

 % 40 اخلامس عشر االختبار النهائي 4

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

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

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

 .الثالثاء(ساعات مكتبية، موزعة على أيام األسبوع )من السبت إلى ست عدد يخصم األستاذ  -

 .ترتيب حلقات نقاشية في عدد من املحاضرات -

 التواصل من خالت املوقع االلكتروني لألستاذ على موقع الكلية والبريد اإللكتروني. -

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

 املرجع الرئيس
الكائنات احلية الدقيقة املسببة لتلف املقتنيات الثقافية، برانمج الدورة التدريبية  أمحد،فرحات،  -1

 2006مايو  18 -15يف الفرتة من  اإليسكو.يف الرتميم ابلتعاون مع منظمة 

 املراجع املساندة

عالم الفطريات، الدار العربية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، القاهرة،  على،احمد، محمد  .

1998. 

 املختففار،منشففورات جامعففة عمففر  الفطريففات،مقدمففة فففي علففم  محمففد،املراغففي، سففعد ةففحاتة -3

 .1994 البيضاء،

في،محمففود، سففعد علففي -4 جامعففة عففين  –التطبيقيففة العمليففة، كليففة الوراعففة  املكروبيولوجيففا زكف

 .1988شمس، 

 –األخشففففففاب  –عبفففففد الحميففففففد، حسففففففام الفففففديني املففففففنات العلمففففففي لعفففففالج وصففففففيانة املخطوطففففففات -5

 .1984املنسوجات، القاهرة 

Alexandr P. Rasnitsyn & Donald L.J. Quicke: History of Insects, Kluwer Academic 

Publishers, New York, 2002. 

2.Dhamo K. Butani: Dictionary of Biology, Academic (India) Publishers, New 

Delhi, 1998. 

3.Domsch K H., Games, W, and Anderson T.H, Compendium of Soil Fungi, 

academic press, London, Vols. 1-2, 1980. 

4.Hanna Szczepanowska and R. Cavaliere: Fungal Deterioration of Eighteenth- 

and Nineteenth-Century Documents: A Case Study of the Tilghman Family 

Collection, Wye House, Easton, Maryland, The Book and Paper Group ANNUL, 

The American Institute for Conservation, Vol.19, 2000. 

5.Jay B Karren, Alan H. Roe: Booklice, cooperative extension, Utah State 

University ,2000. 

6.Magaudda.G., M. Adamo, F. Rocchetti: "Damage Caused by Destructive Insects 

to Cellulose Previous, Subjected to Gamma. Ray Irradiation and Artificial Aging, 

"Restaurator, vol.22, no.4,2001. 
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7.Mary-lou E.Florian & Lesley Manning : the ecology of fungal fox spots in a 

book published in 1854, restaurator, vol. 20, 1999.  

8.Pilch, S. Pentzien, H. Madebach And W. Kautek:" Anti-Fungal Laser Treatment 

of Paper: A model Study with A Laser Wavelength Of 532 Nm." Dermatology, 

Restaurateur, Vol.23, no.11, 2002.    

9.Youssry, E.S., Microbiology, Botany dep., Faculty of Science, Cairo University, 

1989 

ستيوارت، ب، ح، تقنيات التحليل في مواد الصيانة، ترجمة عبد الناصر الوهراني، مطابع -6

م0132جامعة امللك سعود،   

 

 املصادر اإللكترونية

 

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 

 أخرى 
مففواد تعلففم أخففرى مثففل البففرامج التفففي تعتمففد علففى الكمبيففوتر أو األقففراص املضففغوطة أو املعفففايير 

 املهنية أو األنظمة.
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات املقرر  العناصر

 املراف 

)القاعات الدراسية، املختبرات، قاعات العرض، 

 قاعات املحاكاة ... إلخ(

قاعات دراسية تحتوى على السبورة الذكية وجهاز كمبيوتر ةخص ي -

 )الب توب(.

 (Data Show جهاز داتا شو) جهاز عرض شرائح البوربوينت -

  .زيارات ميدانية -

 معمل أو مختبر للتدريبات العملية. -

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 استخدام نظام بالك بورد )نظام إدارة التعلم(

 لطبيعة التخصم(
ً
 تجهيزات أخرى )تبعا

 أجهزة للفحص مثل املجهر الضوئي - -

 أجهزة للتحليل  -

 ...إجراء فحض وتحليل لعينات من مواد مماثلة للمواد األثرية -

 

 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
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 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

    

 

 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسي  املقررات

تصففففففففحيح أسففففففففئلة االختبففففففففارات الفصففففففففلية ومناقشففففففففة 

 الحلوت.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 تصحيح املقاالت القصيرة أو الطويلة.

 تدريب ميداني

 الحفرياتمواقع 

 حلقات النقاش

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

مدددددددددددددى تحصدددددددددددديل مخرجددددددددددددات الددددددددددددتعلم 

 للمقرر 

الطلبفففففففففففففففففففففففة، أعضفففففففففففففففففففففففاء هيئفففففففففففففففففففففففة 

 التدريس، قيادات البرنامج

 ف االختبارات الشهرية.1

 ف األسئلة الشفوية. 2

 ف 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 ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 


