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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.

  السادس يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 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 

 



 
4 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال .1
يتناول هذا املقرر تكنولوجيا املواد والصناعات القديمة, حيث يدرس الطالب العديد من املواد التي استخدمت في صناعة 

. وكيفية استخالص 
ً
هذه املواد من املشغوالت واملنتجات األثرية )العضوية والسيليكونية واملعدنية(، املستخدمة قديما

 من أساليب 
ً
خاماتها أو مصادرها الطبيعية، وتجهيزها للصناعة، كما يتناول املقرر تكنولوجيا صناعة هذه املواد قديما

 وتقنيات.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

تكنولوجيا فهم ،و  فهم تكنولوجيا صناعة املواد األثرية املختلفة ذات الطبيعة الصخرية كاألحجار والفخار والزجاج -

فهم تكنولوجيا صناعة املواد العضوية و  .صناعة املواد املعدنية األثرية وطرق استخالصها من خاماتها وطرق تشكيلها

 األثرية مثل األخشاب، واملنسوجات، والجلود واملخطوطات

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج 

  املعرفة والفهم 1

تكنولوجيحححححححا صحححححححناعة املنتجحححححححات املعدنيحححححححة قحححححححديما، وصحححححححناعة الفخحححححححار وطحححححححرق  يوضححححححح  1.1

 تشكيله وزخرفته

1.1 

 2.1 .تكنولوجيا اقتطاع األحجار من محاجرها واستخداماتها املختلفة بيني 1.2

 3.1 .الصناعات القديمة مثل األحجار، واملعادن، والفخاردد عي 1.3

 4.1 األسلوب األمثل لصناعة املخطوطات وأدوات الكتابة، واملواد الجلديةح شر ي .1.4

 املهارات 2

 على أن :
ً
 أن يكون الطالب قادرا

 

الصحححناعات القديمحححة مثحححل املنسحححوجات، واألخشحححاب وايتهحححا محححن املحححواد التحححي يميحححز بحححين  2.1

، ومعرفة طرق زخرفتها.
ً
 استخدمت قديما

1.2 

املحححححواد األثريحححححة املختلفحححححة ذات الطبيعحححححة الصحححححخرية كاألحجحححححار طبيعحححححة صحححححناعة يحلحححححل  2.2

 .والفخار والزجاج

2.2 

املححححححححححواد العضححححححححححوية األثريححححححححححة مثححححححححححل األخشححححححححححاب، واملنسححححححححححوجات، والجلححححححححححود بححححححححححين يقححححححححححارن  2.3

 .واملخطوطات

3.2 

صناعة املواد املعدنية األثرية وطرق استخالصحها في يوظف وسائل التقنية الحديثة  4..2

 وطرق تشكيلهامن خاماتها 

4.2 

 5.2 التعرف على تكنولوجيا الصناعات الحرفية القديمة املعلومات فيشبكة ستخدم ي 2.5
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 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج 

 القيم 3

 على أن :
ً
 أن يكون الطالب قادرا

 

، والزجحححاج تكنولوجيحححا صحححناعة الفخحححار األثحححر   العمحححل علحححى تقنيحححات سحححيوليةميتحمحححل  3.1

 .واملنسوجات، واملخطوطات، واألعمال الخشبية

1.3 

ويتقبححححححححل ا را  تكنولوجيححححححححا صححححححححناعه املنسححححححححوجات  عححححححححن تقنيححححححححات يحححححححححاور بموضححححححححوعية 3.2

 واملقتتحات ووجهات النظر األخرى.

2.3 

، تكنولوجيححا الصححناعات الخشححبية واملشححغوالت الجلديححةلتوضححي  الفريحح  يعمححل بححروح  3.3

 ،ويتقبل النقد البنا ، ويحتتم آرا  ا خرين.

3.3 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 6 األحجار في مجال ا ثار، تقنية القطع والتشكيل، واالستخدامات املختلفة 1

2 
تكنولوجيحححا املحححواد املعدنيحححة محححن فلحححزات وسحححبائم، واستخالصحححها محححن خاماتهحححا وطحححرق صحححناعتها 

 .قديما

4 

 4  .تكنولوجيا صناعة الفخار األثر ، وطرق تشكيله وزخرفته وتزجيجه 3

 4 .تكنولوجيا صناعة الزجاج األثر   4

5  
ً
 4 تكنولوجيا صناعه املنسوجات قديما

 4  تكنولوجيا صناعة املخطوطات ومواد الكتابة صناعة األصباغ وامللونات 6

 4  تكنولوجيا الصناعات الخشبية واملشغوالت الجلدية 7

 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

تكنولوجيحححححا صحححححناعة املنتجحححححات املعدنيحححححة قحححححديما،  يوضححححح  1.1

 وصناعة الفخار وطرق تشكيله وزخرفته

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

 املحاضراتتكنولوجيحححححححححححا اقتطحححححححححححاع األحجحححححححححححار محححححححححححن محاجرهحححححححححححا  يبحححححححححححين 1.2

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 العروض التقديمية



 
6 

 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

 .واستخداماتها املختلفة

الصححححححناعات القديمححححححة مثححححححل األحجححححححار، واملعححححححادن، يعححححححدد  1.3

 .والفخار

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية. 

األسححححححلوب األمثححححححل لصححححححناعة املخطوطححححححات وأدوات يشححححححرح  1.4

 الكتابة، واملواد الجلدية

 املحاضرات 

 الحوار واملناقشة

 الفصلية، االختبارات

 والشفهية

2.0 
 املهارات

 على أن( :
ً
 )أن يكون الطالب قادرا

الصحححححححححححناعات القديمحححححححححححة مثحححححححححححل املنسحححححححححححوجات، يميحححححححححححز بحححححححححححين  1.2

 ،
ً
واألخشحححححاب وايتهحححححا محححححن املحححححواد التحححححي اسحححححتخدمت قحححححديما

 ومعرفة طرق زخرفتها.

 بطاقة املتابعة التعلم التعاوني

طبيعحححححححححة صحححححححححناعة املحححححححححواد األثريحححححححححة املختلفحححححححححة ذات يحلحححححححححل  2.2

 .الطبيعة الصخرية كاألحجار والفخار والزجاج

 بطاقة املالحظة حل املشكالت

مثل األخشاب، املواد العضوية األثرية يقارن بين  2-3

 .واملنسوجات، والجلود واملخطوطات

 التقدير و  التنبي

  دراسة الحالة

 التدرج 

 بطاقة املالحظة

صححححححححناعة املححححححححواد فححححححححي يوظححححححححف وسححححححححائل التقنيححححححححة الحديثححححححححة  4.2

املعدنيحححة األثريحححة وطحححرق استخالصحححها محححن خاماتهحححا وطحححرق 

 تشكيلها

 املس  والتوثي 

 التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة

 اإلنجازملف 

التعحححرف علحححى تكنولوجيحححا  املعلومحححات فحححيشحححبكة سحححتخدم ي 5.2

 الصناعات الحرفية القديمة

 تقديم العروض

 التعاوني التعليم

 الدورات التدريبية

 املالحظةبطاقة  

3.0 
 القيم

 )أن يكون الطالب قادرا على أن(:  

يتحمل مسيولية العمل على تقنيات تكنولوجيا صناعة  3.1

األثر ، والزجاج واملنسوجات، واملخطوطات، الفخار 

 واألعمال الخشبية.

 إدارة فرق العمل

املتابعة من قبل املشرف 

 على التدريب امليداني
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 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

تكنولوجيا صناعه عن تقنيات يحاور بموضوعية  2.3

 ويتقبل اآلراء واملقترحات ووجهات النظر األخرى.املنسوجات 

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني
 األقران تقييم

 .تقييم ذاتي

تكنولوجيا الصناعات الخشبية لتوضيح الفريق يعمل بروح  3.3

ويتقبل النقد البناء، ويحترم آراء ، واملشغوالت الجلدية

 ،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 عاشرثاني ال االختبار الفصلي الثاني 2

 %20 عشر لثالثا إعداد ورق عمل بحث في ترميم وصيانة األثار 3

4 
الخحححححححححححححححححححححححححححححححححححححام   االختبار النهائي

 عشر

40 % 

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 تخصيص ساعات مكتبية موزعة على أيام األسبوع )من األحد إلى الثالثاء( 

 التواصل من خالل موقع األستاذ اإللكتروني ومن خالل البريد اإللكتروني 

 تقديم املشورة والنصح وتذليل الصعوبات  

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

 املرجع الرئيس
كرونني، ج. م.، و روبنسون، و. س.، أساسيات ترميم اآلاثر، ترمجة عبد الناصر بن  -1 -1

 م.2006عبد الرمحن الزهراين، مطابع جامعة امللك سعود، الرايض، 

 املراجع املساندة

قدما  املصريين، الطبعة الثالثة، ترجمة زكى اسكندر لوكاس، الفريد، املواد والصناعات عن 

 .1945ومحمد زكريا انيم، القاهرة، 

عبد الهاد , محمد. دراسات علمية في ترميم وصيانة ا ثار ايت العضوية. مكتبة  -3 -

 .م.1997الزهرا . القاهرة. 

- Forbes, R. J., Studies In Ancient Technology, Volume VIII, Second 

Revised edition, E.J. Brill, Leiden, Netherlands, 1972. 

- Friedman, F. D. (ed.), Gifts of the Nile, Ancient Egyptian Faience, 
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London, Thames and Hudson Ltd, 1998. 

- Hodges, H., Artifacts, An Introduction to Early Materials and 

Technology, Canada, 1988. 

- Lucas, A., and Harris, J., Ancient Egyptian Materials and 

Industries,4th ed., E. Arnold Publisher, London, 1962. 

- Nicholson, P.T. and Shaw, I., Ancient Egyptian Materials and 

Technology, Cambridge, Cambridge University Press, 2000. 

- Nicholson, P.T., Egyptian Faience and Glass, Buckinghamshire: 

Shire Publication, 1993. 

- Nicholson, P.T., Recent Excavation at an Ancient Egyptian 

Glassworks: Tell el-Amarna 1993, Glass Technology, 36:125-8,1995. 

- Serpico, M. And White, R., Oil, Fat and Wax, in: Nicholson, 

P.T. and Shaw, I. (ed.) , Ancient Egyptian Materials and Technology, 

390-429. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 

- - Shortland, A.J., Vitreous Materials at Amarna: The Production 

of Glass and Faience in 18th Dynasty Egypt, Oxford, 

Archaeopteris, 2000 

 صادر اإللكترونيةامل

http://members.tripod.com/kon_artz/cultures/stonetec.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Egyptian_technology 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_technology 

http://syzygyastro.hubpages.com/hub/Mysteries-of-Ancient-Technology 

  أخرى 
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات املقرر  العناصر

 املراف 

)القاعات الدراسية، املختبتات، قاعات العرض، 

 قاعات املحاكاة ... إلخ(

  قاعات دراسية

 (Data Show جهاز داتا شو) جهاز عرض شرائ  البوربوينت

 تدريب ميداني

 .معمل أو مختبتات للتدريبات العملية 

 تأهيل التتاث العمرانيموقع 

 زيارات ميدانية ألماكن تصنيع وإنتاج املنتجات التتاثية-

نمححاذج ملشححغوالت مححن مححواد سححيليكونية، ومعدنيححة، وخشححبية، ومنسححوجات -

 وجلود

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البتمجيات(

 استخدام نظام بالك بورد )نظام إدارة التعلم(  

 لطبيعة التخصص(
ً
 تجهيزات أخرى )تبعا

أدوات يمكن االستعانة بها داخل مختبتات منها: نماذج ملشغوالت من مواد 

 سيليكونية، ومعدنية، وخشبية، ومنسوجات وجلود.
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

    

 

 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدري  

 تنسي  املقررات لجنة

تصحححححححححي  أسححححححححئلة االختبححححححححارات الفصححححححححلية ومناقشححححححححة 

 الحلول.

 تصحي  الواجبات ومناقشتها.

 تصحي  املقاالت القصيتة أو الطويلة.

 تدريب ميداني

 مواقع الحفريات

 حلقات النقاش

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

مدددددددددددددى تحصدددددددددددديل مخرجددددددددددددات الددددددددددددتعلم 

 للمقرر 

أعضحححححححححححححححححححححححا  هيئحححححححححححححححححححححححة الطلبحححححححححححححححححححححححة، 

 التدري ، قيادات البتنامج

 ح االختبارات الشهرية.1

 ح األسئلة الشفوية. 2

 ح 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

 


