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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ناتاعس 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

 - - 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

 - محاضرات 1

  إستوديومعمل أو  2

 - دروس إضافية 3

 - معامل/ ميداني( /أخرى )تذكر 4

 ساعة 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 5 ساعات االستذكار 1

 ساعات 6 الواجبات 2

 ساعات 4 املكتبة 3

 ت ساعا8 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 7 (معامل/ ميدانيأخرى ) 5

 ساعة30 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

 .على عوامل التلف املختلفة التي تصيب املخطوطات فوالتعر  .املخطوطاتاإلملام بتقنيات وطرق صناعة يتناول 

 أن و  ها،وتحليل هافحصو 
 
 على معرفة األجهزة و  .باملواد املستخدمة في تسجيل وفحص املخطوطات يكون ملما

 
قادرا

 املستخدمة في عالج املخطوطات

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

      .اإلملام بتقنيات وطرق صناعة املخطوطات •

 .التعرف على عوامل التلف املختلفة التي تصيب املخطوطات •

 على فحص و تحليل املخطوطات •
 
 .أن يكون الطالب قادرا

 باملواد املستخدمة في تسجيل  •
 
 .وفحص املخطوطاتأن يكون الطالب ملما

 على معرفة األجهزة املستخدمة في عالج املخطوطات •
 
 أن يكون الطالب قادرا

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج 

  املعرفة والفهم 1

 1.1 وصيانة املخطوطات.يوضح طرق باملواد املستخدمة في عمليات ترميمها  1.1

 2.1 األجهزة املستخدمة في عالج املخطوطات. بيني 1.2

 3.1 .املضافة ألوراق الكتابة واملواد أنواع الورقها، و تلف الجلود وعواملانواع دد عي 1.3

 4.1 تطور صناعة الورق عبر التاريخ.ح شر ي .1.4

  املهارات 2

 1.2 .للمخطوطات.طرق التسجيل والتوثيق لعمليات الترميم يميز بين  2.1

 2.2 يحلل األثر وتقييم حالته ووضع خطة عالج مناسبة. 2.2

املخطوطااااااات ، و املخطوطااااااات الورقيااااااة، و يقااااااارن بااااااين املخطوطااااااات والوثااااااا ق الرقيااااااة 2.3

 .والوثا ق الجلدية

3.2 

 4.2 .عوامل تلف املخطوطات تحليليوظف وسا ل التقنية الحديثة في  4..2

.مسطحات يستخدم  2.5
 
 5.2 ..الكتابة قديما

  القيم 3

 .فاااااي معرفاااااة قضاااااايا الخااااال العرالاااااي، و ي ااااااد الحلاااااول الال ماااااة لهاااااا.سااااا ولية ميتحمااااال  3.1

  ويظهر االلتزام بمعايير العمل.

1.3 

 2.3كتاباة البحاوث والتقاارير عان النقاور العرإلياة اإلساالمية امل رخاة  يحاور بموضوعية 3.2
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 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج 

ويتقباال ااراو واملقترحااات ووجهااات  .املاايالدس الثااامن-فااي القاارن األول ال/جرس/السااا ع

 النظر األخرى.

 ويتقباااال النقااااد األثريااااة للنقااااور العرإليااااة املبكاااارة. التنقيباااااتفااااي  يعماااال بااااروح الفريااااق 3.3

 ،ويحترم آراو ااخرين.

3.3 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

1 .
 
 2 مسطحات الكتابة قديما

 2 صناعة الورق عبر التاريخ.تطور  2

 2 أنواعها وتركيبها وعوامل تلفها. املخطوطات،أحبار  3

 2 املخطوطات والوثا ق الرقية: صناعة الرق، عوامل ومظاهر تلف الرق. 4

5 
الااااورق، املااااواد املضااااافة ألوراق  الااااورق أنااااواعاملخطوطااااات الورقيااااة: صااااناعة الااااورق، تركيااااب 

 الكتابة

2 

6 
طااارق الصاااناعة، أناااواع دبا،اااة الجلاااود، وكيفياااة التميياااز باااين  الجلدياااة:املخطوطاااات والوثاااا ق 

 الجلود.وعوامل تلف  بالفحص،انواع الجلود 

2 

 2 .ت ليد املخطوطات: طرق وأنواع خياطة املخطوطات وأنواع الت ليد للمخطوطات 7

 2  .الوثا قأحبار الطباعة، وعوامل تلف  الوثا ق: 8

 2 .الخرا ل: انواعها وصناعتها وعوامل تلفها 9

 2 .الصور الفوتو،رافية: تركيبها وعوامل تلفها 10

 2 اللواصق الطبيعية وامللقة فى م ال املخطوطات. 11

 4 الكيميا ية.تصيب أوراق املخطوطات مثل البقع  التيأنواع البقع  12

 4 املا ية وخامة الورق واملواد املضافةالكشف عن أصالة املخطوطات من خالل العالمات  13

 ساعة 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

 املحاضراتيوضاااااح طااااارق بااااااملواد املساااااتخدمة فاااااي عملياااااات ترميمهاااااا  1-3

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنها ية
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 طرق التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

 وصيانة املخطوطات.

 املحاضرات األجهزة املستخدمة في عالج املخطوطات. يبين 1-2

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 العروض التقديمية

 أناااااااواع الاااااااورقهاااااااا، و تلف وعوامااااااالالجلاااااااود اناااااااواع يعااااااادد  1-4

 .املضافة ألوراق الكتابة واملواد

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية. 

 املحاضرات  تطور صناعة الورق عبر التاريخ.يشرح  1-2

 الحوار واملناقشة

 الفصلية، االختبارات

 والشفهية

 املهارات 2.0

والتوثياااااق لعملياااااات التااااارميم طااااارق التساااااجيل يمياااااز باااااين  1.2

 .للمخطوطات.

 بطاقة املتا عة التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة حل املشكالت يحلل األثر وتقييم حالته ووضع خطة عالج مناسبة. 2.2

املخطوطات ، و يقارن بين املخطوطات والوثا ق الرقية 2-3

 .املخطوطات والوثا ق الجلدية، و الورقية

 التقدير و  التنب 

  دراسة الحالة

 التدرج 

 بطاقة املالحظة

عوامال تلااف  تحلياليوظاف وساا ل التقنياة الحديثاة فاي  4.2

 .املخطوطات

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلن ا 

.ستخدم ي 5.2
 
 تقديم العروض ..مسطحات الكتابة قديما

 التعاوني التعليم

 الدورات التدريبية

 املالحظةبطاقة  

  القيم 3.0

فاااااااااااااي أعمااااااااااااال التاااااااااااارميم والصااااااااااااايانة ساااااااااااا ولية ميتحماااااااااااال  3-1

  االلتزام بمعايير العمل. رويظه بأنواعها.للمخطوطات 

املتا عة من قبل املشرف  إدارة فرق العمل

 على التدريب امليداني

والصاااااااااااااااايانة عمليااااااااااااااااات العااااااااااااااااالج  يحاااااااااااااااااور بموضااااااااااااااااوعية 3-2

ااراو  ويتقباااااااااااااال .الجليديااااااااااااااة والورقيااااااااااااااة. للمخطوطااااااااااااااات

 واملقترحات ووجهات النظر األخرى.

 العمل الجماعي

 تقييم األقران التعليم التعاوني

 .تقييم ذاتي

 فاياللواصاق الطبيعياة وامللقاة  إ الاة يعمال باروح الفرياق 3.3

تصاااااااااااااايب أوراق  التاااااااااااااايالبقااااااااااااااع و   م ااااااااااااااال املخطوطااااااااااااااات.

 ،و يتقباااااال النقاااااادالكيميا يااااااةاملخطوطااااااات مثاااااال البقااااااع 

 مل م موعات الع

 بطاقة املتا عة
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 طرق التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

 ،آراو ااخرين. مويحتر 

 

 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30 السا ع االختبار الفصلي األول  1

 %30 عشر الثالث االختبار الفصلي الثاني 2

 % 40 الخامس عشر االختبار النهائي 3

4    

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

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

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

  .تقويم للواجبات والتكاليف

 .تقويم األوراق ورصد الدرجات املستحقة من قبل الطالب أنفسهم

 .مكتبية، مو عة على أيام األسبوع )من السبت إلى الثالثاو( ساعاتست تخصيص عدد 

 .اشية في عدد من املحاضراتترتيب حلقات نق -

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

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

 املرجع الرئيس

من  روجر , بردلي أ. دليل ترميم ااثار لآلثاريين املرشد للمواد ،ير السامة والحد األدنى . -1

التدخل لتثبيت املقتنيات األثرية. ترجمة عبد الناصر بن عبد الرحمن الزهراني، مطا ع 

 م.2012جامعة امللك سعود، الرياض 

 املراجع املساندة

كرونين, ج. أم. و روإلنسون, و. س., أساسيات ترميم ااثار. ترجمة عبد الناصر بن عبد  -

م0620الرحمن الزهراني. مطا ع جامعة امللك سعود.  . 

عبد الحميد، حسام الدين، املن/ج العلمي لعالج وصيانة املخطوطات واألخشاب  -

م1984واملنسوجات األثرية، القاهرة،  . 

لوكاس، ألفريد، املواد والصناعات عند قدماو املصريين، ترجمة  كي اسكندر, محمد  -

م1945ذكريا ،نيم، الطبعة األولى، القاهرة،  . 

- -New materials and technologics for the conservation and Restoration of 
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cultural Heritage consisting of Natural Fibrous polymers, Book of Lecture, 

Institute of Research and Technology of plastic Materials, Italy, 1999. 

- -Toby. R., Preventive Conservation Recommendations for Organic Objects, 

Conserve Ogram, NPS, Virginia, 1993 

 املصادر اإللكترونية

http://www.iiconservation.org/ 

http://icom.museum/ 

http://www.getty.edu/ 

http://aic.stanford.edu/ 

http://aic.stanford.edu/jaic/tocvol.html 

http://www.geocities.com/ouarchsoc 

  أخرى 
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات املقرر  العناصر

 املرافق

)القاعات الدراسية، املختبرات، قاعات العرض، 

 قاعات املحاكاة ... إلخ(

  قاعات دراسية -

 (Data Show) جها  عرض شرا ح البورإلوينت جها  -

  يارات ميدانية. -

 معمل أو مختبر للتدريبات العملية.               -

 الت هيزات التقنية

)جها  عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرم يات(

 استخدام نظام بالك بورد )نظام إدارة التعلم(  

 لطبيعة التخصص(
 
 ت هيزات أخرى )تبعا

 مختبر للكيمياو -

 مختبر لترميم وصيانة املخطوطات-

 

 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 التقييمطرق  املقيمون  مجاالت التقويم

    

 

 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق املقررات

تصااااااااحيح أساااااااائلة االختبااااااااارات الفصاااااااالية ومناقشااااااااة 

 الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 تصحيح املقاالت القصيرة أو الطويلة.

 تدريب ميداني

 مواقع الحفريات

 حلقات النقار

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب
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 التقييمطرق  املقيمون  مجاالت التقويم

مدددددددددددددى تاصددددددددددددي  مخرجددددددددددددات الددددددددددددتعلم 

 للمقرر 

الطلباااااااااااااااااااااااة، أعضااااااااااااااااااااااااو هيئاااااااااااااااااااااااة 

 التدريس، قيادات البرنامج

 ا االختبارات الشهرية.1

 ا األسئلة الشفوية. 2

 ا 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

 


