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  الدراس ي:التعريف باملقرر أ. 

 ثالث ساعات  املعتمدة:الساعات . 1

 املقرر نوع . 2

   أخرى   متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري    إجباري  ب.

 يقدم فيه املقرر  الذي/ املستوى  السنة. 3

 الخامس

 

 )إن وجدت(. املتطلبات السابقة لهذا املقرر 4

 أثر 101

 

 وجدت( )إناملتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  نمط الدراسة م

 100 45 املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 %100 ساعة45 أخرى  5

 

 مستوى الفصل الدراس ي( )علىاالتصال . ساعات 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

  إستوديو معمل أو 2

 - دروس إضافية 3

 - أخرى )تذكر/ معامل/ ميداني( 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 9 ساعات االستذكار 1

 ساعات 8 الواجبات 2

 ساعات 9 املكتبة 3

 ساعات 10 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 9 أخرى )معامل/ ميداني( 5
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 ساعة45 اإلجمالي 

 

 التعليمية:املقرر ومخرجاته  هدف -ب

 :الوصف العام للمقرر  .1

يلقي هذا املقرر الضوء على أهمية الفحص والتحليل العلمي ملواد اآلثار املختلفة قبل الشروع في ترميمها، حيث 

يتناول دراسة وسائل الفحص العلمي للمواد األثرية قبل العالج وبعده. مثل الفحص البصري، والفحص 

والفحص بالتصوير باألشعة السينية.  اسح،املاملجهري باملجهر البصري، واملجهر املستقطب، واملجهر اإللكتروني 

كما يتناول املقرر طرق تحليل املواد األثرية، مثل: التحليل بحيود األشعة السينية، وتفلور األشعة السينية، 

واإلمتصاص الذري. وغيرها من الطرق التي تستخدم في تحليل مركبات وعناصر املواد األثرية ومكونات التلف 

الطالب على طرق اختيار العينات األثرية الالزمة للتحليل، وكيفية تحليل نتائج الفحص عليها، كذلك يتعرف 

 والتحليل.

  الهدف الرئيس للمقرر . 2

  التعرف على الطرق املختلفة التي يمكن استخدامها في فحص اآلثار -

 .التعرف على حالة املواد األثرية وتحديد طبيعتها وطرق صناعتها من خالل الفحص -

 دراسة طرق التحليل املختلفة التي يمكن استخدامها في التعرف على التركيب الدقيق للمواد األثرية. -

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم 

 املرتبط للبرنامج 

  املعرفة والفهم 1

 1.1 يوضح أنسب الطرق للفحص والتحليل حسب حالة املادة وطبيعتها 1.1

يبيييين طيييرق الفحيييص الهتلفييية والهيييدف م هيييا  وكيفيييية عميييل أجهيييزة الفحيييص والتحلييييل  1.2

 واألساس العلمي لها.

2.1 

 3.1 يعدد العينات لغرض الفحص والتحليل  وتفسير النتائج. 1.3

 4.1 يشرح الفحص بالجهر املستقطب  واإللكتروني املاسح  وبميكروسكوب الفلزات.. .1.4

  املهارات 2

 1.2 الفحوص العلمية للمواد األثرية  والفحص البصري للمواد.يميز بين  2.1

يحلييييييل طبيعيييييية صييييييناعة املييييييواد األثرييييييية الهتلفيييييية  ات الطبيعيييييية ال ييييييهرية كاأل جييييييار  2.2

 والفخار والزجاج.

2.2 

 3.2تفليييييور األ ييييييعة   و ميكروسييييييكوب الفليييييزاتبطريقييييية بيييييين تقنييييييات فحييييييص اآلثيييييار يقيييييارن  2.3
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 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم 

 املرتبط للبرنامج 

 السينية

باسييييتخدام مطييييياف األ ييييعة تحيييي   اآلثييييار تحليييييليوظييييف وسييييائل التقنييييية ا  دي يييية  يييي   4..2

 ا  مراء وفوق البنفسجية والتحليل باالمتصاص الذري 

2.4 

 2.5 بطريقة حيود األ عة السينيةتحليل املع ورات األثرية يستخدم  2.5

  القّيم 3

التعاميييييييل ميييييييع أدوات التيييييييرميم  ييييييي  أعمييييييياي التيييييييرميم األثريييييييية وكيفيييييييية سيييييييؤولية ميتحميييييييل  3.1

 ويظهر االلتزام بمعايير العمل. .واستخدامها 

3.1 

اآلراء  عملييييييات العيييييةج والصيييييانة لنميييييا ج للميييييواد األثريييييية. ويتقبيييييل يحيييياور بموضيييييوعية 3.2

 واملقترحات ووجهات النظر األخرى.

2.3 

ميواد وأدوات التيرميم    ترميم وصيانة امليواد األثريية  والتعاميل ميع الفريق يعمل بروح  3.3

 ويتقبل النقد البناء  ويحترم آراء اآلخرين.  الهتلفة 

3.3 

 

  املقرر  موضوعاتج. 

 قائمة املوضوعات م
ساعات 

 االتصال

 3 أهمية الفحوص العلمية للمواد األثرية  والفحص البصري للمواد. 1

 6 الفحص بالجهر الضوئي والتصوير باأل عة السينية. 2

 7 بالجهر املستقطبالفحص  3

 4 املاسح إلكترونيالفحص بالجهر  4

 5 الفحص بميكروسكوب الفلزات 5

 6 التحليل بطريقة حيود األ عة السينية 6

 7 التحليل بطريقة تفلور األ عة السينية 7

8 
البنفسيييييييييييجية والتحلييييييييييييل  ا  ميييييييييييراء وفيييييييييييوق التحلييييييييييييل باسيييييييييييتخدام مطيييييييييييياف األ يييييييييييعة تحييييييييييي  

 باالمتصاص الذري 

7 

 45 املجموع
 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرق مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 

 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم
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 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

  املعرفة والفهم 1.0

يوضح أنسب الطرق للفحص والتحليل حسب حالية امليادة  1.1

 وطبيعتها

 ال اضرات

 ا  وار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

 وال هائية

يبيييين طيييرق الفحيييص الهتلفييية والهيييدف م هيييا  وكيفيييية عميييل  1.2

 أجهزة الفحص والتحليل واألساس العلمي لها.

 ال اضرات

 ا  وار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

 العروض التقديمية

 ال اضرات النتائج.يعدد العينات لغرض الفحص والتحليل  وتفسير  1.3

 ا  وار واملناقشة

االختبارات الفصلية  

 والشفهية. 

يشيييرح الفحيييص بيييالجهر املسيييتقطب  واإللكترونيييي املاسيييح   1.4

 وبميكروسكوب الفلزات..

 ال اضرات 

 ا  وار واملناقشة

االختبارات الفصلية  

 والشفهية

 املهارات:  2.0

األثريييييييية  والفحيييييييص الفحييييييوص العلميييييييية للمييييييواد يميييييييز بيييييييين  2.1

 البصري للمواد.

 بطاقة املتابعة التعلم التعاوني

يحلييل طبيعيية صييناعة املييواد األثرييية الهتلفيية  ات الطبيعيية  2.2

 ال هرية كاأل جار والفخار والزجاج.

 بطاقة املةحظة حل املشكةت

ميكروسكوب بين تقنيات فحص اآلثار بطريقة يقارن  2.3

 السينيةتفلور األ عة   و الفلزات

 التنبؤ والتقدير 

 دراسة ا  الة 

 التدرج 

 بطاقة املةحظة

باسيتخدام  اآلثيار تحلييليوظف وسائل التقنية ا  دي ة     2.4

مطياف األ عة تح  ا  مراء وفيوق البنفسيجية والتحلييل 

 باالمتصاص الذري 

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني

 بطاقة املةحظة

 ملف اإلنجاز

بطريقييييييية حيييييييود األ يييييييعة تحلييييييييل املع ييييييورات األثريييييييية يسييييييتخدم  2.5

 السينية

 تقديم العروض

 التعليم التعاوني

 الدورات التدريبية

 املةحظةبطاقة  

  القيم 3.0

   أعماي الترميم األثرية وكيفية التعامل مع يتحمل مسؤولية  3.1

 ويظهر االلتزام بمعايير العمل. . أدوات الترميم واستخدامها

 العملإدارة فرق 
املتابعة من قبل املشرف 

 على التدريب امليداني
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 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

عمليات العةج والصيانة لنما ج يحاور بموضوعية  3.2

ويتقبل اآلراء واملقترحات ووجهات النظر  للمواد األثرية.

 األخرى.

 

 العمل ا جماع 

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم  اتي

   ترميم وصيانة املواد األثرية  يعمل بروح الفريق  3.3

ويتقبل النقد والتعامل مع مواد وأدوات الترميم الهتلفة  

 البناء  ويحترم آراء اآلخرين. 

 مجموعات العمل 

 

 بطاقة املتابعة

 

 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 السابع  االختبار الفصل  األوي  1

 %20 الثاني عاشر االختبار الفصل  ال اني 2

 %20 الثالث عشر إعداد ورق عمل بحث    ترميم وصيانة األثار 3

4 
الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــامس  االختبار ال هائي

 عشر

40 % 

 %100  الجموع  

 ا خ( عمل  مشروع جماع   ورقة تقديميعرض   فهي   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  

 

افق:مصادر التعلم  –و    واملر
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 املرجع الرئيس
كرونين  ج. م.  و روبنسون  و. س.  أساسيات ترميم اآلثار  ترجمة عبد الناصر بن عبد 

 م.2006الرحمن الزهراني  مطابع جامعة امللك سعود  الرياض  
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 املراجع املساندة

ترجمة زكى اسكندر  لوكاس  الفريد  املواد والصناعات عن قدماء املصريين  الطبعة ال ال ة 

 .1945ومحمد زكريا غنيم  القاهرة  

عبد الهادي, محمد. دراسات علمية    ترميم وصيانة اآلثار غير العضوية. مكتبة  -3 -

 .م.1997الزهراء. القاهرة. 
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- Friedman, F. D. (ed.), Gifts of the Nile, Ancient Egyptian Faience, London, Thames and 
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 املصادر اإللكترونية

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 
 

افق والتجهيزات . 2  املطلوبة:املر

 متطلبات املقرر  العناصر

 املرافق

)القاعات الدراسية  الهتبرات  قاعات العرض  

 قاعات ال اكاة ... إ خ(

  قاعات دراسية

 (Data Show جهاز داتا  و) جهاز عرض  رائح البوربوين 

 تدريب ميداني

 .معمل أو مختبرات للتدريبات العملية 

 التراث العمرانيموقع تأهيل 

 زيارات ميدانية ألماكن تصنيع وإنتاج املنتجات التراثية-

نمييا ج ملشييغوالت ميين مييواد سيييليكونية  ومعدنييية  وخشييبية  ومنسييوجات -

 وجلود

 استخدام نظام بةك بورد )نظام إدارة التعلم(   التجهيزات التقنية
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 متطلبات املقرر  العناصر

)جهاز عرض البيانات  السبورة الذكية  

 البرمجيات(

 لطبيعة التخصص( تجهيزات
ً
 أخرى )تبعا

أدوات يمكن االستعانة بها داخل مختبرات م ها: نما ج ملشغوالت من مواد 

 سيليكونية  ومعدنية  وخشبية  ومنسوجات وجلود.

 

 

 

 

 ملقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

    

 

 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

 املقررات جنة تنسيق 

ت يييييييي يح أسييييييييئلة االختبييييييييارات الفصييييييييلية ومناقشيييييييية 

 ا  لوي.

 ت  يح الواجبات ومناقشتها.

 ت  يح املقاالت القصيرة أو الطويلة.

 تدريب ميداني

 مواقع ا  فريات

 حلقات النقاش

 استطةع   جنة ا جودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

مــــــــــــدى تحصــــــــــــيل مخرجــــــــــــات الــــــــــــتعلم 

 للمقرر 

الطلبييييييييييييييييييييييية  أعضييييييييييييييييييييييياء هيئييييييييييييييييييييييية 

 التدريس  قيادات البرنامج

 ي االختبارات الشهرية.1

 ي األسئلة الشفوية. 2

 ي التقويم املستمر. 3

 . القيام بواجبات إضافية أو أساسية.4

   

 

 

 

 إ خ(مصادر التعلم ...  للمقرر مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطةب  مدى تحصيل   فاعلية التدريس )م ل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى   يرظاملراجع الن البرنامج قيادات  التدريس أعضاء هيئة  )الطلبة  ون املقيم

 )مبا ر وغير مبا ر(يم قيطرق الت
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. اعتماد التوصيف ح

 


