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 أ. التعريف باملقرر الدراس ي: 

 اتساع ثالث . الساعات ملعتمدة:1

 . نوع املقرر 2

   أخرى   متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري  ب.

 السادس                   /فيه املقرر . السنة / املستوى الذي يقدم 3

 )إن وجدت(. املتطلبات السابقة لهذا املقرر 4

 ال يوجد

  )إن وجدت(. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر 5

 أثر( 455تطبيقات حديثة في علم اآلثار )

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة %  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م

 - - املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - - أخرى )معملي/ ميداني(  5

 %100 ساعة45 االجمالي

 

 )على مستوى الفصل الدراس ي( . ساعات التعلم الفعلية للمقرر 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

 - معمل أو إستوديو 2

 - دروس إضافية 3

 - أخرى )تذكر( 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 9 ساعات االستذكار 1

 ساعات 8 الواجبات 2

 ساعات 9 املكتبة 3

 ساعات10 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات للمتابعة 9 أخرى )تذكر( 5

 ساعة 45 اإلجمالي 
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ذكارت إعيييداد املشيييياريعت * هيييي مقيييدار الوقييي  املسييياطمر ايييي المشيييياطات الريييي لسيييهم ايييي تحقييييق مخرجيييات الييييتعلم للمقيييررت ويشيييمل  لييي : جمييييع أنشيييطة الييييتعلمت مطيييل: سييياعات االسيييت

 والواجباتت والعروضت والوق  الذي يقضيه املتعلم اي املكتبة

 

 هدف املقرر ومخرجاته التعليمية:-ب

  العام للمقرر:الوصف . 1

يتضمن هذا املقرر لعريف بأعمال الجص واالستمساخت وأهميتها اي املجال األثريت ودراسة الطرق التقليدية  

والحديطة اي أعمال الجص واالستمساخت والخامات املستخدمة اي الاشكيل والصب )الطين والجبس والبولي استر(. 

والب املستخدمة اي الصب واالستمساخ مطل: دراسة كيفية عمل الشبابي  الجصية املعشقة بالزجاجت وأنواع الق

 البولي استرت والقوالب املرنة. املجزأت وقالبالقالب الهال  والقالب املستديمت وقالب الجبس 

 :للمقررالهدف الرئيس . 2

  الخامات املستخدمة اي الاشكيل والصب علىالتعرف ت و أعمال الجص واالستمساخ اي مجال اآلثار تحقيق أهمية

 استمساخ اآلثار املنقوشة واملجسمةو 

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج

  املعرفة والفهم 1

 2.1 .أهمية أعمال الجص واالستمساخ اي مجال اآلثار يبين 1.1

 1.1 ...استر( والبولي  )الطينالخامات املستخدمة اي الاشكيل والصب يوضح  1.2

 3.1 .تمساخ اآلثار املعدنية املنقوشة واملجسمةأنواع تقنيات اسيعدد  1.3

 4.1 ..استمساخ املجسمات ثالثية األبعاد طريقة يشرح 1.4

 1.1 استمساخ االشكال البسيطة )األشرطة الكتابية والنقوش(.كيفية يوضح  1.5

 املهارات 2

 على أن :
ً
 أن يكون الطالب قادرا

 

 1.2 .استمساخ اآلثار املعدنية املنقوشة واملجسمةبين ميز ي 1.2

 2.2 كيفية استمساخ نما ج مختلفة من اآلثار يحلل 2.2

 3.2 الطرق التقليدية اي أعمال الجص واالستمساخ يقارن بين 3.2

 4.2 .قوالب البولي إسترلمعرفة  الحديثة التقنية وسائل يوظف 4.2

 5.2 أعمال الجص واالستمساخ الطرق الحديطة ايم ستخدي 5.2

 القيم 3

 على أن :
ً
 أن يكون الطالب قادرا

 

 1.3اي  والحديطة الطرق التقليديةب التدريب العملي اي املعمليتحمل مسؤولية  1.3
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 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج

 .األثري  االلتزام بمعايير العمل ر. ويظهأعمال الجص واالستمساخ

 ل. ويتقبالطابتة اي املبانيالجصية عن كيفية العمال األثرية يحاور بموضوعية  2.3

 اآلراء واملقترحات ووجهات النظر األخرى.

2.3 

النقد البناءت  لويتقبت اآلثار الجصية املنقولةعمل لعمل يعمل ضمن فريق  3.3

 .ويحترم آراء اآلخرين

3.3 

 

  ج. موضوعات املقرر 

 ساعات االتصال قائمة املوضوعات م

 3 .واالستمساخ اي مجال اآلثارمقدمة عن أهمية أعمال الجص  1

 6 .الطرق التقليدية اي أعمال الجص واالستمساخ 2

 3 الطرق الحديطة اي أعمال الجص واالستمساخ 3

 3 .والبولي استر( )الطينالخامات املستخدمة اي الاشكيل والصب  4

 3 .استمساخ االشكال البسيطة )األشرطة الكتابية والنقوش( 5

 3 .املجسمات ثالثية األبعاداستمساخ  6

 3 .البسيط والهال  واملستديم واملجزأ(القوالب )أنواع  7

 3 .تدريب معملي على خامات القوالب 8

 3 .قوالب البولي إستر 9

 3 .القوالب املرنة )املطاط الخام والسيلكون( 10

 3 .استمساخ اآلثار املعدنية املنقوشة واملجسمة 11

 3 .املنقولة تكنولوجيا الصناعةاآلثار الجصية  12

 3 .اآلثار الجصية الطابتة اي املباني 13

 3 .التدريب العملي اي املعمل لعمل قالب بسيط وآخر مجسم 14
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 ساعة  45 املجموع

 د. التدريس والتقييم:

 ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم  . 1

 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

  املعرفة والفهم 1.0

1.2 
أهمية أعمال الجص واالستمساخ اي مجال  يبين

 .اآلثار

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 العروض التقديمية

1.1 
الخامات املستخدمة اي الاشكيل والصب يوضح 

 .استر( ..والبولي  )الطين

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة 

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

…1.3 
تمساخ اآلثار املعدنية أنواع تقنيات اسيعدد 

 .املنقوشة واملجسمة

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

ت االختبيييييييييييييييييييارات الفصييييييييييييييييييييلية

 والشفهية. 

1.4 
 املحاضرات ..استمساخ املجسمات ثالثية األبعاد طريقة يشرح

 واملناقشةالحوار 

ت االختبيييييييييييييييييييارات الفصييييييييييييييييييييلية

 والشفهية. 

1.1 
استمساخ االشكال البسيطة )األشرطة كيفية   يوضح

 الكتابية والنقوش(.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة 

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

2.0 
 املهارات: 

 على أن( :
ً
 )أن يكون الطالب قادرا

2.1 
املنقوشيييييييييييية استمسيييييييييييياخ اآلثييييييييييييار املعدنييييييييييييية بييييييييييييين ميييييييييييييز ي

 .واملجسمة
 بطاقة املتابعة  التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة حل املشكالت كيفية استمساخ نما ج مختلفة من اآلثار يحلل 2.2

2.3 
الطيييييييييرق التقليديييييييييية ايييييييييي أعميييييييييال الجيييييييييص  يقيييييييييارن بيييييييييين

 واالستمساخ

 التقدير و  التمبؤ 

 دراسة الحالة

 التدرج

 بطاقة املالحظة

2.4 
قوالـــــــــــب لمعرفةةةةةةةةةةةة  الحديثـــــــــــة التقنيـــــــــــة وســـــــــــائل يوظـــــــــــف

 .البولي إستر

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

2.5 
الطيييييييييييييرق الحديطييييييييييييية ايييييييييييييي أعميييييييييييييال الجيييييييييييييص يسيييييييييييييتخدم 

 واالستمساخ

 تقديم العروض

 التعاوني التعليم

 الدورات التدريبية 

 املالحظةبطاقة  

3.0 
 :القيم

 )أن يكون الطالب قادرا على أن(:  

3.1 
يتحميييل مسيييؤولية التيييدريب العمليييي ايييي املعميييل بيييالطرق 

التقليدييييية والحديطيييية اييييي أعمييييال الجييييص واالستمسيييياخ. 

 

 إدارة فرق العمل
املتابعيييية ميييين قبييييل املشييييرف 

 على التدريب امليداني
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 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

 ويظهر االلتزام بمعايير العمل األثري.

3.2 

الجصيية عن كيفية العمال األثرية يحاور بموضوعية 

اآلراء واملقترحييييات ووجهييييات  ل. ويتقبييييالطابتيييية اييييي املبيييياني

 النظر األخرى.

 العمل الجماعي

 تقييم األقران التعليم التعاوني

 .تقييم  الي

3.3 

اآلثيييييييييار الجصيييييييييية عميييييييييل لعميييييييييل يعميييييييييل ضيييييييييمن فرييييييييييق 

 .النقد البناءت ويحترم آراء اآلخرين لويتقبت املنقولة

 

 بطاقة املتابعة العمل مجموعات

  : .  أنشطة تقييم الطلبة2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %20 بعاسال  االختبار الفصلي األول 1

 %20 الطاني عشراألسبوع  االختبار الفصلي الثاين 2

 %20 عشر طالثاألسبوع ال إعداد ورقة حبث  3

 % 40 خامس عشراألسبوع ال االختبار النهائي 4

 45  املجموع 

 شطة التقييم )اختبار تحريريت شفهيت عرض تقديميت مشروع جماعيت ورقة عمل الخ( أن
 

 

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

اإلجراءات أو الترتيبات املعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم املشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب 

 :الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس اي األسبوع( -الساعات املكتبية –تحديد مقدار الوق   )معاملحتاج لذل  

 .لى أيام األسبوع )من السب  إلى الطالثاء(ساعات مكتبيةت موزعة ع 6يخصص األستا  عدد 

 .ترتيب حلقات نقاشية اي عدد من املحاضرات -

 .تمرين الطالب العملي -

 .التواصل من خالل موقع األستا  على موقع الكلية والبريد اإللكتروني. -
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افق:  –و   مصادر التعلم واملر

 . قائمة مصادر التعلم:1

 املرجع الرئيس للمقرر 
ج. أم. و روبنسون,, و. .., أاااوتات مور تآل ا. ر. مرعوة عبود النا ور بو  عبود كرونني,  -1

 م.2006الرمح  الزهراين.  طابع جا عة امللك اعند. 

 املراجع املساندة

اقع األثرية  -2 غنيم, خالد؛ ديل بوثو, بيرخينيا باخه. علم اآلثار وصيانة األدوات واملو

 .م2002وترميمها. ترجمة خالد غنيم. بيسان. 

3- Ashurst J.& Ashurst N., ; Practical building Conservation vol.3 Gower 

Technical Press, England , 1998. 

4- Stagg, w,d.,and Master: Decorative Plasterwork: its repair and 

restoration, Orien book ,1985. 

 املصادر اإللكترونية
http://arabic.alibaba.com/product-free/reproduction-antique-map-of-egypt-

arabia-petraea-104887007.html  

▪ http://arabic.alibaba.com/products/reproduction-antiquities.html 

برامج التقنيات الحديطة املطبقة اي اآلثار –الاسجيل والتوثيق  -برامج الحفريات  أخرى   

 

افق والتجهيزات املطلوبة:2  . املر

 متطلبات املقرر  العناصر

افقا  ملر
 )القاعات الدراسيةت املختبراتت قاعات العرضت قاعات املحاكاة ... إلخ(

معمل أو مختبر للتدريبات العمليةت  –موقع الحفرية تدريب ميداني -

أدوات ومواد كيميائيةت عينات من املعادنت ونما ج ملشغوالت حجرية 

 ومواد عضوية قديمة إلجراء التدريبات العملية.

 التقنيةالتجهيزات 
 )جهاز عرض البياناتت السبورة الذكيةت البرمجيات(

على السبورة الذكية وجهاز كمبيوتر شخص ي )الب  تحتوي قاعات دراسية 

 (Data Showجهاز عرض شرائح البوربويم  )جهاز داتا شو  - توب(.

 

 لطبيعة التخصص( أخرى  تجهيزات
ً
 )تبعا

الكمبييييييوتر أو األقيييييرا  ميييييواد لعليييييم أخيييييرى مطيييييل البيييييرامج الريييييي لعتميييييد عليييييى 

 املضغوطة أو املعايير املهنية أو األنظمة:

 أجهزة للفحص مطل املجهر الضوئي

 أجهزة للتحليل

 

  

http://arabic.alibaba.com/product-free/reproduction-antique-map-of-egypt-arabia-petraea-104887007.html
http://arabic.alibaba.com/product-free/reproduction-antique-map-of-egypt-arabia-petraea-104887007.html
http://arabic.alibaba.com/products/reproduction-antiquities.html
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 ز. تقويم جودة املقرر:

 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

 

 

 فاعلية التدريس

 

 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تمسيق املقررات

 تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية. 

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 تصحيح التكليفات.

 حلقات النقاش.

 ورش عمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

مدى تحصيل مخرجات التعلم 

 للمقرر 

الطلبييةت أعضيياء هيئيية التييدريست قيييادات 

 البرنامج

 ي االختبارات الشهرية.1

 املستمر.ي التقويم  2

. القييييييييييييييييييييييييييام بواجبيييييييييييييييييييييييييات إضيييييييييييييييييييييييييافية أو 3

 أساسية.

4 . 

   

 )مطل. فاعلية التدريست فاعلة طرق تقييم الطالبت مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقررت مصادر التعلم ... إلخ(مجاالت التقويم 

 تحديدها()الطلبةت أعضاء هيئة التدريست قيادات البرنامجت املراجع النظيرت أخرى )يتم املقيمون 

 )مباشر وغير مباشر(طرق التقييم 

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 
 

 

 


