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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ثالث ساعات المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

  السابع يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 أثر 356

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6
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 %100 ساعة45  أخرى 5
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 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1
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 ساعات 9 (معامل/ ميدانيأخرى ) 5

 ساعة45 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

يتضمن هذا املقرر دراسة ألنواع املنشآت، والعناصر املعمارية، واملواد االنشائية التي استعملت في املباني األثرية 

عالج مثل الحجرية والطينية. ودراسة عوامل ومسببات تلفها، واملظاهر الناتجة عن هذا التلف، ووضع استراتيجية 

هذه املنشئات، بداية من فحص وتحليل املواد االنشائية، واالساسات والتربة، ثم معالجة الشروخ، وتقوية 

 .األساسات، والعناصر الدقيقة، وإزالة االمالح وغيرها من طرق العالج والصيانة

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

دراسة الطرق التقليدية في البناء و  ،الفيزيائية والكيميائيةتقسيم املواد في عمليات البناء الحجري وأهم خواصها -

، عوامل تلف مواد البناء في املباني الحجرية والطينية علىالتعرف و  .بالطين والحجر في اململكة العربية السعودية

 .إيجاد آلية وضع خطة للبدء في ترميم املباني الحجرية والطينية وأسلوب تنفيذهاو 

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج 

  املعرفة والفهم 1

 1.1 مواد البناء األثرية املختلفة. يوضح 1.1

فييي املبيياني الحجرييية والطينيييةأل امليياء األرايي ي   ال ييوارث مظيياهر تلييف مييواد البنيياء  بيييني 1.2

 البشري ...الخ. الطبيعية   التلوث الجوي   التلف

2.1 

 3.1 دد الطرق والعوامل واألسباب التي تؤدي إلى تلف اآلثار وطرق عالجها وصيانتها..عي 1.3

فييييييييي اململكيييييييية العربييييييييية  ح اسيييييييياليخ وطييييييييرق زخرفيييييييية املبيييييييياني الطينييييييييية والحجريييييييييةشيييييييير ي .1.4

 السعودية )دادان وقرح نموذجان(.

4.1 

  املهارات 2

 1.2 .البناء في املباني الحجرية والطينيةعوامل تلف مواد يميز بين  2.1

 2.2 .يحلل طرق فحص وتحليل مواد البناء األثرية 2.2

 3.2 .اساليخ وطرق زخرفة املباني الطينية والحجرية.يقارن  2.3

 4.2 .استخدام األجهزة املختلفة بغرض الترميمفي يوظف وسائل التقنية الحديثة  4..2

 5.2 .الفحص امليداني الهم مظاهر التلف.و  والتسجيل األثري طرق التوثيق ستخدم ي 2.5

  القّيم 3

ويظهيييير االلتييييزام  التييييرميم األثرييييية.التعامييييل مييييع االجهييييزة وادوات  سييييؤولية فيييييميتحمييييل  3.1

 بمعايير العمل.

1.3 
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 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج 

واألسيييباب التيييي تيييؤدي إليييى العواميييل عييين كتابييية التقيييارير واألبحييياث  يحييياور بموضيييوعية 3.2

ويتقبيييييييل اآلراء واملقترهيييييييات ووجهيييييييات النظييييييير  .وطيييييييرق عالجهيييييييا وصييييييييانتهاتليييييييف اآلثيييييييار 

 األخرى.

2.3 

 3.3 ،ويتقبل النقد البناء، ويحترم آراء اآلخرين. التدريخ امليدانييعمل بروح الفريق  3.3

 

  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 3 الحجرية والطينية. للمبانيمقدمة عن الترميم الدقيق  1

 3 تقسيم املواد في عمليات البناء الحجري وأهم خواصها الفيزيائية والكيميائية.. 2

3 
دراسيييية الطييييرق التقليدييييية فييييي البنيييياء بييييالطين والحجيييير فييييي اململكيييية العربييييية السييييعودية )دادان 

 وقرح نموذجان(.

5 

 5 اساليخ وطرق زخرفة املباني الطينية والحجرية. 4

5 
عواميييل تليييف ميييواد البنييياء فيييي املبييياني الحجريييية والطينييييةأل املييياء األراييي ي   ال يييوارث الطبيعيييية   

 التلوث الجوي   التلف البشري ...الخ.

5 

 6 طرق التوثيق والتسجيل األثري, الفحص امليداني الهم مظاهر التلف. 6

 6 سابقا دراستهما تم  علىزيارة ميدانية الهد املواقع االثرية )مدينة اشيقر( للتطبيق العملي  7

 6 الية وضع خطة للبدء في ترميم املباني الحجرية والطينية. 8

 6 خطة الصيانة املؤقتة والصيانة الدائمة. 9

 ساعة 45 المجموع
 

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

 

 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

  فهماملعرفة وال 1.0

 املحاضرات مواد البناء األثرية املختلفة. يوضح 1.1

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

 املحاضرات .مظاهر تلف مواد البناء املختلفة يبين 1.2

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 العروض التقديمية

 املحاضراتيعدد الطيرق والعواميل واألسيباب التيي تيؤدي إليى تليف اآلثيار  1.3

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية. 
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 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

  وطرق عالجها وصيانتها..

 املحاضرات  وطرق زخرفة املباني الطينية والحجريةيشرح اساليخ  1.4

 الحوار واملناقشة

 الفصلية، االختبارات

 والشفهية

 تاملهارا 2.0
عوامييييييل تلييييييف مييييييواد البنيييييياء فييييييي املبيييييياني الحجرييييييية يميييييييز بييييييين  2.1

 .والطينية

 بطاقة املتابعة التعلم التعاوني

 بطاقة املالهظة املشكالتهل  .يحلل طرق فحص وتحليل مواد البناء األثرية 2.2

 التقدير و  التنبؤ .اساليخ وطرق زخرفة املباني الطينية والحجرية.يقارن  2.3

  دراسة الحالة

 التدرج 

 بطاقة املالهظة

اسيييييييتخدام األجهيييييييزة فيييييييي يوظيييييييف وسيييييييائل التقنيييييييية الحديثييييييية  2.4

 .املختلفة بغرض الترميم

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني

 بطاقة املالهظة

 ملف اإلنجاز

الفحيييييييييص و  طيييييييييرق التوثييييييييييق والتسيييييييييجيل األثيييييييييري سيييييييييتخدم ي 2.5

 .امليداني الهم مظاهر التلف.

 تقديم العروض

 التعاوني التعليم

 الدورات التدريبية

 املالهظةبطاقة  

  القيم 3.0

الترميم التعامل مع االجهزة وادوات  سؤولية فيميتحمل  3.1

 العمل.ويظهر االلتزام بمعايير  األثرية.

املتابعة من قبل املشرف  إدارة فرق العمل

 على التدريخ امليداني

العوامل عن كتابة التقارير واألبحاث  يحاور بموضوعية 3.2

 .واألسباب التي تؤدي إلى تلف اآلثار وطرق عالجها وصيانتها

 ويتقبل اآلراء واملقترهات ووجهات النظر األخرى.

 

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

ويتقبل النقد البناء،  التدريخ امليدانييعمل بروح الفريق  3.3

 ويحترم آراء اآلخرين

مجموعات 

 مل الع

 بطاقة املتابعة

 

 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 السابع األول االختبار الفصلي  1

 %20 عشر الثاني االختبار الفصلي الثاني 2
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 الثالث عشر املباني األثريةإعداد ورقة بحث في ترميم وصيانة  3

 % 40 الخامس عشر االختبار النهائي 4

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر 

 (.  مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع

 تمرين الطالب العملي. 

  قويم للواجبات والتكاليف.ت- 

 قويم األوراق ورصد الدرجات املستحقة من قبل الطالب أنفسهم.ت- 

 ساعات مكتبية، موزعة على أيام األسبوع )من السبت إلى الثالثاء(. 6عدد  تخصيص 

 ترتيب حلقات نقاشية في عدد من املحاضرات. 

    .لألستاذ على موقع الكلية والبريد اإللكتروني إللكترونياالتواصل من خالل املوقع  

 

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

 املرجع الرئيس

 .م2009احلجرية والطينية، اهليئة العامة للسياحة واآلاثر.  املبايندليل أعمال ترميم  -1
دار الكتااال العلمياااة خطااااسع داااعي  علاااو. تااارميم واااايا ة املبااااين ا  رياااة واملعمارياااة.  -2

 .م2008للنشر والتوزيع. القاهرة. 
م(. املوداااااوعة العررتياااااة ل مااااايم وألهيااااال وادااااات مار ا رتنياااااة 2005العاااااجع دااااار   در   -3

 .ال ا ية. مؤدسة اقر الفه 
كتااال املؤدساااة العاماااة للتعلااايم الفااا. والتااا ريل املهااا..   شاااا ا  م  ياااة. الااار  .  -4

 .ها1425
التارخيياة  خطات ترميمهاا واايا تها. مكتباة زهارا  الشار ، امل ن  حممود،البنا، السي   -5

 .م2004القاهرة، 
 .2003علو، مىن دؤاد، ترميم الصور اجل ارية، مكتبة زهرا  الشر ، القاهرة،  -6
رترديكااااو، ماااااريف، احلفاااا، ا علاااام اآلاثر، الطاااار  وا داااااليل العلميااااة حلفاااا، وتاااارميم  -7

املعهاااا  العلمااااو الفر سااااو لاااا اثر املقتنيااااا  ا  ريااااة، تردااااة د. حمماااا  أ اااا  الشاااااعر، 
 .2002الشرقية، القاهرة، 

البنا، الساي  حمماود، دراداة مقار اة  دااليل ومنااها الصايا ة للمواقاع ا  رياة واملا ن  -8
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 .2001التارخيية. امللتقى الرارتع ل اثر رتني العرس، القاهرة، 
العضااوية. مكتبااة عباا  اهلااادمع حمماا . درادااا  علميااة ا تاارميم وااايا ة اآلاثر  اا   -9

 .م1997الزهرا . القاهرة. 
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conservation, atmospheric pollution, cleaning, consolidation and protection, 

New York, 1983. 

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

Technical Press, England, 1998. 

- Bradley, A. R., The Archaeologist's Manual for Conservation: A Guide to Non-

Toxic, Minimal Intervention Artifact Stabilization, Springer, 1st ed., 2004. 

- Budhu, Muniram, Soil Mechanics and Foundations, John Wiley & Sons, 

2010. 

- Buys, S. and Oakley, V., The Conservation and Restoration of Ceramics, 

Butterwosth-Heinemann, Oxford,1993. 

- Callister, W. D., Fundamentals of Materials Science and Engineering, 

Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, Inc., 2005 

 املصادر اإللكترونية

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

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

http://cool.conservation-us.org/jaic/articles/jaic26-02-004_4.html 

http://www.sturgeconservation.co.uk/antiquities-conservation-and-

restoration.htm 

http://www.iiconservation.org 

  أخرى 
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات املقرر  العناصر

 املرافق

)القاعات الدراسية، املختبرات، قاعات العرض، 

 قاعات املحاكاة ... إلخ(

 قاعات دراسية 

 ( Data Showجهاز عرض شرائح البوربوينت )جهاز داتا شو 

 معمل أو مختبر للتدريبات العملية

 يارات ميدانية ملواقع التدريخ العمليز 

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 استخدام نظام بالك بورد )نظام إدارة التعلم(  

 لطبيعة التخصص(تجهيزات 
ً
 أخرى )تبعا

 معمل أو مختبر يتم فيه إجراء التدريبات العملية  -

  املخطوطات ترميمأدوات -

 املخطوطات والوثائقأدوات مختلفة تستخدم في تنظيف وترميم وصيانة -
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 متطلبات املقرر  العناصر

 .كيميائيجهاز تحليل -

 

 

 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

    

 

 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق املقررات

تصييييييييحيح أسييييييييئلة االختبييييييييارات الفصييييييييلية ومناقشيييييييية 

 الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 تصحيح املقاالت القصيرة أو الطويلة.

 تدريخ ميداني

 مواقع الحفريات

 هلقات النقاش

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

تحصدددددددددددديل مخرجددددددددددددات الددددددددددددتعلم مدددددددددددددى 

 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

   

 

 

 

 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

 


