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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ناتساع 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 7 الواجبات 2

 ساعات 6 املكتبة 3

 ت ساعا8 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

 الخواص الفيزيائية والكيميائية ملواد اآلثار العضوية .اإلملام بتقنيات وطرق صناعة اآلثار العضوية املتبعة قديما

مواد اآلثار اإلملام بالطرق املتبعة في فحص وتحليل و  .عوامل التلف املختلفة التي تصيب املواد األثرية العضويةو 

 العضوية.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

    .اإلملام بتقنيات وطرق صناعة اآلثار العضوية املتبعة قديما -

 التعرف علي الخواص الفيزيائية والكيميائية ملواد اآلثار العضوية  -

 .التعرف على عوامل التلف املختلفة التي تصيب املواد األثرية العضوية -

 بالطرق املتبعة في فحص وتحليل مواد اآلثار العضوية.اإلملام  -

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج 

  املعرفة والفهم 1

 1.1 يوضح أسباب التلف الفيزيائي والكيميائي البيولوجي للمواد العضوية. 1.1

 2.1 .اآلثار العضوية.عوامل ومظاهر تلف  بيني 1.2

 3.1 .لألخشاب الفحص املبدئيو طرق التوثيق والتسجيل األثري، دد عي 1.3

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

  املهارات 2

 1.2 .عضويةال وغيرعضوية األثرية الواد املخصائص يميز بين يميز بين  2.1

 2.2 .وتكويناتها، وعوامل تلفها وطرق فحصهاطبيعة القطع األثرية، وبنيتها يحلل  2.2

باااااااين املنتلاااااااات الجليدياااااااة، والخشاااااااوية، والن ااااااايلية، واألصااااااابا  وامللو اااااااات، يقاااااااارن  2.3

 والعظمية.

3.2 

 4.2 في عالج القطع األثرية العضوية.يوظف وسائل التقنية الحديثة  4..2

 5.2 .العضوية لألثارلعمليات الترميم والتسجيل التوثيق في شبكة املعلومات ي تخدم  2.5

  القيم 3

. املعمليااةعينااات املااواد العضااوية فااي املواقااع األثريااة وفااي املختباارات  االولية ميتحماال  3.1

  االلتزام بمعايير العمل. ويظهر

1.3 

 2.3ويتقبال اآلرا   .عملية ترميم القطع األثرية فاي املواقاع، واملختبارات. يحاور بموضوعية 3.2
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 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج 

 واملقترحات ووجهات النظر األخرى.

ويحتااارم ءرا  يتقباال النقاااد البنااا   .عالال ج الق الالالر األارعالالة الع الالال عةفاااي  يعماال باااروح الفريااق 3.3

 ،اآلخرين.

3.3 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 2  مقدمة عن طرق الترميم التقليدية 1

 2  األثريةبنية وتركيب املواد العضوية   2

 2 التلف الفيزيائي والكيميائي للمواد العضوية 3

 2 التلف البيولوجي للمواد العضوية 4

 4 القطع األثرية الخشوية، طبيعة الخشب التالف ةالخشب: طبيع -ثبات املادة العضوية 5

 2 طرق فحص املواد العضوية 6

 2 .طرق التوثيق والتسجيل األثري، الفحص املبدئي 7

8 
طبيعة القطع األثرية، بنية املنتلات الجلدية وتكوينها، وتلفها وطرق  -الجلدية املنتلات  

 .فحصها

4 

 2 .طبيعة القطع األثرية، وتكوينها، وتلفها وطرق فحصها-الهياكل العظمية  9

 2 األخشاب، وتركيبها وطرق فحصها، وعوامل تلفها 10

 2 فحصها، وعوامل تلهااملن وجات، أ واعها وتركيبها، وطرق  11

 4 .األصبا  وامللو ات، أ واعها وتركيبها وتلفها 12

 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

  والفهماملعرفة  1.0

يوضاااح أساااباب التلاااف الفيزياااائي والكيمياااائي البيولاااوجي  1.1

 للمواد العضوية.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

 املحاضرات يبين عوامل ومظاهر تلف اآلثار العضوية.. 1.2

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 العروض التقديمية
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 طرق التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

الفحااااااااص و يعاااااااادد طاااااااارق التوثيااااااااق والتسااااااااجيل األثااااااااري،  1.3

 لألخشاب. املبدئي

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية. 

 املحاضرات  يشرح تطور صناعة الورق عبر التاريخ. 1.4

 الحوار واملناقشة

 الفصلية، االختبارات

 والشفهية

2.0 
 املهارات

 

عضااااوية األثريااااة الواد املااااخصااااائص يميااااز بااااين يميااااز بااااين  2.1

 .عضويةال وغير

 بطاقة املتابعة التعلم التعاوني

طبيعااااااااااة القطااااااااااع األثريااااااااااة، وبنيتهااااااااااا وتكويناتهااااااااااا، يحلاااااااااال  2.2

 .وعوامل تلفها وطرق فحصها

 بطاقة املالحظة حل املشكالت

، والخشوية والن يليةبين املنتلات الجليدية، يقارن  2.3

 والعظمية.واألصبا  وامللو ات، 

 التقدير و  التنبل

  دراسة الحالة

 التدرج 

 بطاقة املالحظة

فاي عاالج القطاع األثرياة يوظف وسائل التقنياة الحديثاة  2.4

 العضوية.

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة

 ملف اإل لاز

والتسااااااااجيل التوثياااااااق فاااااااي شااااااابكة املعلومااااااااات ي اااااااتخدم  2.5

 .العضوية لألثارلعمليات الترميم 

 تقديم العروض

 التعاوني التعليم

 الدورات التدريوية

 املالحظةبطاقة  

  القيم 3.0

عيناااااات املاااااواد العضاااااوية فاااااي املواقاااااع  ااااالولية ميتحمااااال  3-1

االلتاازام بمعااايير  . ويظهااراملعمليااةاألثريااة وفااي املختباارات 

  العمل.

 إدارة فرق العمل
املتابعة من قبل املشرف 

 امليدانيعلى التدريب 

عملية ترميم القطع األثرية في  يحاور بموضوعية 3-2

ويتقبل اآلرا  واملقترحات  .املواقع، واملختبرات.

 ووجهات النظر األخرى.

 

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

. عالج القطع األثرية العضويةفي  يعمل بروح الفريق 3.3

 ،ويحترم ءرا  اآلخرين.ويتقبل النقد البنا  
 مل ملموعات الع

 بطاقة املتابعة
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30 ال ابع 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 

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

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

  .تقويم للواجبات والتكاليف

 .تقويم األوراق ورصد الدرجات امل تحقة من قبل الطالب أ ف هم

 .مكتوية، موزعة على أيام األسبوع )من ال وت إلى الثالثا ( ساعاتست تخصيص عدد 

 .ترتيب حلقات  قاشية في عدد من املحاضرات -

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

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

 مواضيع املقرر املختلفة )لحين صدور كتاب(. مذكرة عن . -1 املرجر الرئيس

 املراجر املساندة

صيا ة وترميم املقتنيات الثقافية, هيئة الكتاب  الحميد. تكنولوجياح ام الدين عبد 

 م1975القاهرة 

إبراهيم عبد القادر ح ن., ترميم وصيا ة اآلثار ومقتنيات املتاحف الفنية, الرياض,  -2

 .1979ة, اململكة العربية ال عودي

ماري برديكو., مقدمة للحفظ األثري, الجز  األول املعهد العلمي الفرنس ي لآلثار الشرقية  -3

 . 21-3ص  2002بالقاهرة, 

, و.س.روبن ون., أساسيات ترميم اآلثار, ترجمة د. عبد الناصر الزهراني, نام. كرو يج. -4

 م.2006 -ها 1427جامعة امللك سعود 

-  Moncrieff, F. & Weaver, G., Cleaning For Conservation, Book 2 

 املصادر اإللكترونية

http://www.iiconservation.org/ 

http://icom.museum/ 

http://www.getty.edu/ 
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http://aic.stanford.edu/ 

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

http://www.geocities.com/ouarchsoc 

  أخرى 
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 مت لبات املقرر  العناصر

 املرافق

)القاعات الدراسية، املختبرات، قاعات العرض، 

 قاعات املحاكاة ... إلخ(

  قاعات دراسية -

 (Data Show) جهاز عرض شرائح البوربوينت جهاز -

 زيارات ميدا ية. -

 معمل أو مختبر للتدريبات العملية.               -

 التلهيزات التقنية

)جهاز عرض البيا ات، ال بورة الذكية، 

 البرمليات(

 استخدام  ظام بالك بورد ) ظام إدارة التعلم(  

 لطبيعة التخصص(
ً
 تلهيزات أخرى )تبعا

 مختبر للكيميا  -

 مختبر لترميم وصيا ة املخطوطات-

 

 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 التقييمطرق  املقيم ن  مجاالت التق عم

    

 

 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تن يق املقررات

تصااااااااحيح أساااااااائلة االختبااااااااارات الفصاااااااالية ومناقشااااااااة 

 الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 تصحيح املقاالت القصيرة أو الطويلة.

 تدريب ميداني

 مواقع الحفريات

 حلقات النقاش

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

مااااااادى تحصااااااايل مخرجاااااااات الاااااااتعلم 

 للمقرر 

الطلباااااااااااااااااااااااة، أعضاااااااااااااااااااااااا  هيئاااااااااااااااااااااااة 

 التدريس، قيادات البر امج

 ا االختبارات الشهرية.1

 ا األسئلة الشفوية. 2

 ا التقويم امل تمر. 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

 


