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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.

  السابع يقدم فيه املقرر  الذي/ املستوى  السنة. 3

 )إن وجدت(. املتطلبات السابقة لهذا املقرر 4

 أثر 317

 

 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

 45 محاضرات 1

  إستوديو معمل أو 2

 - دروس إضافية 3

  أخرى )تذكر/ معامل/ ميداني( 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات7 ساعات االستذكار 1

 ساعات8 الواجبات 2

 ساعات10 املكتبة 3

 ساعات10 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات10 أخرى )معامل/ ميداني( 5

 ساعة45 اإلجمالي 
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 التعليمية:املقرر ومخرجاته  هدف -ب

 الوصف العام للمقرر:. 1

.......... 

 . الهدف الرئيس للمقرر 2

 علووى معاوطووة املخطوطووات والوثووائق واوخوورائط واوطلووود•
م
 بوواملواد املسووتخدمة يوو  عمليووات ،و .أن يكووون الطالووب قووادرا

م
ملمووا

 على معرفة األجهزة املستخدمة ي  عالج املخطوطات ، و.ترميم وصيانة املخطوطات
م
 قادرا

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج 

  : املعرفة والفهم 1

 2.1 ومواد الترميم املستخدمة مع املخطوطات. خامات يبين 1.1

 1.1 .املخطوطات.مراحل ترميم  يوضح 1.2

 3.1 عالج املخطوطات. واوحديثة ي التقنيات التقليدية  ددعي 1.3

 4.1 .ترميم املخطوطات طرق شرح ي .1.4

 1.1 يوضح الترميم اليدوي واالستكمال للمخطوطات الورقية 1.5

  املهارات 2

يميووز بووين التنايووف امليكووانيكي والكيميوواخي لبقووع املخطوطووات. والتنايووف با نزيمووات  2.1

 والتنايف بالليزر للبقع الكيميائية 

1.2 

 2.2 يحلل حالة املخطوط وتقييم حالته ووضع خطة عالج مناسبة. 2.2

يقوووووووارن بوووووووين التووووووورميم اليووووووودوي واالسوووووووتكمال للمخطوطوووووووات الورقيوووووووة، والتووووووورميم األ وووووووى  2.3

 بماكينة سد الثقوب. والترميم اآل   بالتصفيح.

3.2 

يوظوووووووف وسوووووووائل التقنيوووووووة اوحديثوووووووة بكيفيوووووووة توووووووريم وصووووووويانة املخطوطوووووووات القديموووووووة،  4..2

 .والصور الفوتوغرافية

4.2 

 5.2 طرق إزالة اوحموضة من أوراق املخطوطات. ستخدمي 2.5

  القيم: 3

وياهووووور  املوووووواد الكيميائيوووووة ونقلهوووووا. وموووووع التووووورميم،االجهوووووزة وادوات يتحمووووول مسوووووؤولية  3.1

 االلتزام بمعايير العمل.

1.3 

 2.3ويتقبول  املخطوطوات.التقارير واألبحاث عن ترميم وصويانة  يحاور بموضوعية كتابة 3.2
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 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج 

 اآلراء واملقترحات ووجهات النار األخرى.

ويتقبل النقد البنواء، ويحتورم  .وترميم املخطوطاتي  صيانة  عملفريق  يعمل ضمن 3.3

 آراء اآلخرين.

3.3 

 

  املقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة املوضوعات م

1 
طوووورق ومووووواد التعقوووويم التقليديووووة واوحديثووووة. مثوووول التعقوووويم بوووواملواد الكيميائيووووة والتعقوووويم 

 بالزيوت الطبيعية. والتعقيمبالتبريد 

4 

2 
املخطوطووووات. والتنايووووف با نزيمووووات والتنايووووف  التنايووووف امليكووووانيكي والكيميوووواخي لبقووووع

 بالليزر للبقع الكيميائية.

3 

 5 طرق إزالة اوحموضة من أوراق املخطوطات. 3

 5 الياباني.التقوية الكيميائية والتقوية بالورق  4

 5 للمخطوطات الورقية واالستكمال اليدوي الترميم  5

 5 والترميم اآل ى بالتصفيح الثقوب.الترميم األ ى بماكينة سد  6

 5 الفوتوغرافية.وترميم الصور  القديمة،ترميم اوخرائط  7

 5 املخطوطات.تجليد  8

 5 املخطوطات.ترميم جلود  9

 3 املخطوطات.طرق عرض وحفظ  10

 ساعة  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

  املعرفة والفهم 1.0

 املحاضرات يبين خامات ومواد الترميم املستخدمة مع املخطوطات. 1.3

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

 التقديميةالعروض 

 املحاضرات يوضح مراحل ترميم املخطوطات.. 1.1

 الحوار واملناقشة 

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية
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 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

 املحاضرات يعدد التقنيات التقليدية والحديثة في عالج املخطوطات. 

 الحوار واملناقشة

االختبــارات الفصــلية  

  .والشفهية

 املحاضرات يشرح طرق ترميم املخطوطات. 1-4

 الحوار واملناقشة

االختبــارات الفصــلية  

  .والشفهية

 املحاضرات يوضح الترميم اليدوي واالستكمال للمخطوطات الورقية 5.1

 الحوار واملناقشة 

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

 املهارات:  2.0

يميـــز بـــين التنييـــف امليـلــانيلي والكيميـــاتي لبقـــع املخطوطـــات.  2.2

 والتنييف باإلنزيمات والتنييف بالليزر للبقع الكيميائية 

 بطاقة املتابعة التعلم التعاوني

يحلــــــل حالـــــــة املخطــــــوط وتقيـــــــيم حالتــــــه ووضـــــــع خطــــــة عـــــــالج  2-3

 مناسبة.

 بطاقة املالحية حل املشكالت

واالســــــــــتكمال للمخطوطــــــــــات يقــــــــــارن بــــــــــين التــــــــــرميم اليــــــــــدوي  2-5

الورقيــة  والتــرميم األلــي بمادينـــة ســد الثقــوب. والتــرميم ا لـــي 

 بالتصفيح.

 التنبؤ والتقدير 

 دراسة الحالة 

 التدرج 

 بطاقة املالحية

يوظـــــــــف وســـــــــائل التقنيـــــــــة الحديثـــــــــة بكيفيـــــــــة تـــــــــريم وصـــــــــيانة  4.2

افية.  املخطوطات القديمة  والصور الفوتوغر

 املسح والتوثيق

 التعاونيالتعلم 

 بطاقة املالحية

 ملف اإلنجاز

 تقديم العروض يستخدم طرق إزالة الحموضة من أوراق املخطوطات. 5.2

 التعليم التعاوني

 الدورات التدريبية

 املالحيةبطاقة  

  القيم 3.0

يتحمل مسؤولية االجهزة وادوات الترميم  ومع املواد  3-1

 بمعايير العمل.الكيميائية ونقلها. وييهر االلتزام 

املتابعـــــــــــــة مـــــــــــــن قبـــــــــــــل  إدارة فرق العمل

املشـرف عىـي التــدري  

 امليداني

يحاور بموضوعية دتابة التقارير واألبحاث عن ترميم  3-2

وصيانة املخطوطات. ويتقبل ا راء واملقترحات ووجهات 

 النير األخرى.

 العمل الجماعي

 تقييم األقران التعليم التعاوني

 .تقييم ذاتي

يعمل ضمن فريق عمل في صيانة وترميم املخطوطات.  3-3

 ويتقبل النقد البناء  ويحترم آراء ا خرين.

 مجموعات العمل

 بطاقة املتابعة
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 السابع االختبار الفصل  األول  1

 %20 الثاني عشر االختبار الفصل  الثاني 2

 %20 الثالث عشر إعداد ورقة بحث ي  ترميم وصيانة األثار املعدنية 3

4 

اوخامس  االختبار النهاخي

 عشر

40 % 

 %100  املطموع  5

 اوخ( ، مشروع جماع ، ورقة عملتقديميعرض  شفهي، ،تحريري  اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 تمرين الطالب العمىي. 

  تقويم للواجبات والتلاليف.- 

 تقويم األوراق ورصد الدرجات املستحقة من قبل الطالب أنفسهم.- 

 ساعات مكتبية  موزعة عىي أيام األسبوع )من السبت إلي الثالثاء(. 6تخصيص عدد  

 ترتي  حلقات نقاشية في عدد من املحاضرات. 

    .من خالل املوقع اإللكتروني لألستاذ عىي موقع الللية والبريد اإللكتروني التواصل 

 

 

افق:مصادر التعلم  –و    واملر

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 املرجع الرئيس

صيانة وترميم املقتنيات الثقافيـة   الحميد. تكنولوجياحسام الدين عبد  -1

 م1975هيئة الكتاب القاهرة 

حســـــن.  تـــــرميم وصـــــيانة ا ثـــــار ومقتنيـــــات املتـــــاحف إبـــــراهيم عبـــــد القـــــادر  -2

 .1979الفنية  الرياض  اململكة العربية السعودية  

مـــــــاري برديكـــــــو.  مقدمــــــــة ل حفـــــــل األثـــــــري  الجــــــــزء األول املعهـــــــد العلمــــــــي  -3

  .21-3ص  2002الفرنس ي لآلثار الشرقية بالقاهرة  

. عبــــد .  أساســــيات تــــرميم ا ثــــار  ترجمــــة دد.س. روبنســــون   ام. دــــرونينج. -4

 .م2006 -هـ 1427الناصر الزهراني  جامعة امللك سعود 
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5- 5 - Moncrieff, F. & Weaver, G., Cleaning For Conservation, 

Book 2, Crafts Council, 1983 P. 24-30. 

  - املراجع املساندة

 املصادر اإللكترونية

http://www.iiconservation.org/ 

http://icom.museum/ 

http://www.getty.edu/ 

http://aic.stanford.edu/ 

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

http://www.geocities.com/ouarchsoc 

  أخرى 
 

افق والتجهيزات . 2  املطلوبة:املر

 متطلبات املقرر  العناصر

افق  املر

)القاعات الدراسية  املختبرات  قاعات 

 ... إلخ(العرض  قاعات املحاكاة 

 قاعات دراسية  •

 ( Data Showجهاز عرض شرائح البوربوينت )جهاز داتا شو  •

 معمل أو مختبر للتدريبات العملية •

 مختبر للكيمياء •

 مختبر لترميم وصيانة املخطوطات •

اقع التدري  العمىيز  •  يارات ميدانية ملو

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات  السبورة الذدية  

 البرمجيات(

 استخدام ناام بالك بورد )ناام إدارة التعلم(  

 لطبيعة التخصص( تجهيزات
ً
 أخرى )تبعا

 معمل أو مختبر يتم فيه إجراء التدريبات العملية  -

  املخطوطات ترميمأدوات -

 املخطوطات والوثائقأدوات مختلفة تستخدم ي  تنايف وترميم وصيانة -

 كيمياخي.جهاز تحليل -
 

 ملقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم
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 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

    

 

 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

 وطنة تنسيق املقررات

تصووحيح أسووئلة االختبووارات الفصوولية ومناقشووة 

 اوحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 تصحيح املقاالت القصيرة أو الطويلة.

 تدريب ميداني

 مواقع اوحفريات

 حلقات النقاش

 استطالع  وطنة اوطودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

مــــــــــــدى تحصــــــــــــيل مخرجــــــــــــات الــــــــــــتعلم 

 للمقرر 

الطلبووووة، أعضوووواء هيئووووة التوووودريس، 

 قيادات البرنامج

 و االختبارات الشهرية.1

 و األسئلة الشفوية. 2

 و التقويم املستمر. 3

 . القيام بواجبات إضافية أو أساسية.4

   

 

 

 

 إوخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

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

 )مباشر وغير مباشر(يم قيطرق الت

 

 . اعتماد التوصيف ح

 


