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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 316

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 %30 30 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 %15 15  عن بعدالتعليم  4

 %100 ساعة45  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

  أو إستوديو معمل 2

 - دروس إضافية 3

 15 معامل/ ميداني( /أخرى )تذكر 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 8 ساعات االستذكار 1

 ساعات 9 الواجبات 2

 ساعات 9 املكتبة 3

 ت ساعا9 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 10 (معامل/ ميدانيأخرى ) 5

 ساعة45 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 الوصف العام للمقرر:. 1

ووسائل صيانتها، والحفاظ عليها في العرض والتخزين،  العضويةيتناول هذا املقرر طرق عالج وترميم املواد 

، والكيميائي، واملواد واألدوات امليكانيكيبداية من طرق التوثيق والفحص والتحليل، وطرق التنظيف بشقية 

، مثل: االختزال الكهربي، االصباغ وامللوناتالتي تستخدم معها، وطرق االختزال املختلفة لنواتج 

والكهروكيميائى، واالختزال الحراري، واالختزال بالبالزما، وطرق التنظيف باملوجات فوق الصوتية والتنظيف 

صق واملواد املستخدمة فيها، وتقنية استكمال األجزاء الناقصة ومواد باستخدام الليزر، ثم طرق التجميع والل

 إلى مواد العزل، والطالء الواقي املختلفة.
ً
 االستكمال، وطريقة االستعدال، إضافة

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

واألسس التقنية املتبعة في مراحل الترميم والصيانة للقطع األثرية  املستخدمة،التعرف على طبيعة املواد 

 باملواد املستخدمة في عمليات ترميمها و  القطع األثرية العضوية ومعالجة .العضوية
ً
أن يكون الطالب ملما

 معرفة األجهزة املستخدمة في عالج القطع األثرية العضوية، و وصيانة املواد العضوية

 

 

 للمقرر:لم مخرجات التع. 3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج 

  املعرفة والفهم 1

 1.1 .خامات ومواد الترميم املستخدمة مع القطع األثرية العضوية يوضح 1.1

 2.1 .مراحل ترميم القطع األثرية العضوية يبين 1.2

 3.1 األثرية العضوية. يعدد التقنيات التقليدية والحديثة في عالج القطع 1.3

 4.1 يشرح طرق التنظيف امليكانيكي والكيميائي. .1.4

  املهارات 2

 1.2 األثر وتقييم حالته ووضع خطة عالج مناسبة.يميز  2.1

 2.2 ترميم املواد العضوية )األخشاب، والعظام، والعاج، والجلود، والنسيج(.يحلل  2.2

 3.2 والصيانة بالتدخل.يقارن بين الصيانة والوقائية  2.3

بكيفيةة تةريم وصةيانة املةواد العضةوية ووضةع خطة  يوظف وسائل التقنية الحديثة  4..2

 عالجية مناسبة لكل مادة عضوية.

4.2 

 5.2 .صيانة االصباغ وامللوناتيستخدم  2.5

  :القيم 3

، (خ.... الاستخدام ادوات الترميم املختلفة )تسجيل وتوثيق  املسؤولية فييتحمل  3.1

 ويظهر االلتزام بمعايير العمل.، وأجهزة الترميم

1.3 
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 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج 

ويلتزم  ترميم وصيانة املواد العضوية بأنواعها. طريقةيحاور بموضوعية  3.2

 بأخالقيات املهنة، ويتقبل اآلراء واملقترحات ووجهات النظر األخرى.

2.3 

ويتقبل النقد البناء، ويحترم  في صيانة وترميم املواد العضوية.يعمل بروح الفريق  3.3

 .آراء اآلخرين

3.3 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 ترميم وصيانة اللوحات الزيتية. 1

 6 التوثيق والتسجيل للمواد العضوية  2

 3 الصيانة الوقائية والصيانة بالتدخل  3

 3 طرق التنظيف امليكانيكي والكيميائي  4

5 
، العةةةةةةرض االسةةةةةةتكمالتةةةةةةرميم األخشةةةةةةاب: التنظيةةةةةةف، التقويةةةةةةة امليكانيكيةةةةةةة والكيميائيةةةةةةة، 

 املاء وترميم األخشاب الحاملة لطبقة لونية فيوالتخزين، ترميم األخشاب املغمورة 

6 

6 
موقةةةع الحفةةةائر،  فةةةيتةةةرميم العظةةةام والعةةةاج، التنظيةةةف التقويةةةة، الرفةةةع للهياكةةةل العظميةةةة 

 العرض والتخزين

6 

 3 االستكمال.ترميم الجلود، التنظيف، التطرية والفرد، التقوية،  7

 3 صيانة االصباغ وامللونات. 8

 3 إزالة البقع، التقوية، عرض وتخزين املنسوجات التنظيف، ترميم النسيج: 9

 3 ترميم وصيانة اللوحات الزيتية. 10

 3 ترميم الحصر والسالل التالفة. 11

 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

  املعرفة والفهم 1.0

خامات ومواد الترميم املستخدمة مةع القطةع األثريةة  يوضح 1-3

 .العضوية

 املحاضرات

 واملناقشةالحوار 

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية
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 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

 املحاضرات .مراحل ترميم القطع األثرية العضوية يبين 1-2

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 العروض التقديمية

يعدد التقنيات التقليديةة والحديثةة فةي عةالج القطةع األثريةة  1-1

 العضوية.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

، الفصليةاالختبارات 

 والشفهية. 

 املحاضرات  يشرح طرق التنظيف امليكانيكي والكيميائي. 1-4

 الحوار واملناقشة

 الفصلية، االختبارات

 والشفهية

 املهارات:  2.0

 بطاقة املتابعة التعلم التعاوني األثر وتقييم حالته ووضع خطة عالج مناسبة.يميز  2-1

)األخشاب، والعظام، والعةاج، ترميم املواد العضوية يحلل  2-2

 والجلود، والنسيج(.

 بطاقة املالحظة حل املشكالت

 التقدير و  التنبؤ يقارن بين الصيانة والوقائية والصيانة بالتدخل. 2-3

  دراسة الحالة

 التدرج 

 بطاقة املالحظة

بكيفية تريم وصةيانة املةواد يوظف وسائل التقنية الحديثة  4.2

 عالجية مناسبة لكل مادة عضوية.العضوية ووضع خط  

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني
 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

 تقديم العروض .صيانة االصباغ وامللوناتيستخدم  5.2

 التعاوني التعليم
 الدورات التدريبية

 املالحظةبطاقة  
  القيم 3.0

استخدام ادوات الترميم املختلفة  املسؤولية فييتحمل  3-1

ويظهر االلتزام ، ، وأجهزة الترميم(خ.... ال)تسجيل وتوثيق 

 بمعايير العمل.

املتابعة من  إدارة فرق العمل

قبل املشرف 

على التدريب 

 امليداني

ترميم وصيانة املواد العضوية طريقة يحاور بموضوعية  3-2

ويلتزم بأخالقيات املهنة، ويتقبل اآلراء واملقترحات  بأنواعها.

 ووجهات النظر األخرى.

 العمل الجماعي

 تقييم األقران التعليم التعاوني

 .تقييم ذاتي

ويتقبل  في صيانة وترميم املواد العضوية.يعمل بروح الفريق  3-3

 .النقد البناء، ويحترم آراء اآلخرين

 مجموعات العمل
 بطاقة املتابعة
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 السابع االختبار الفصلي األول  1

 %20 عشر الثاني االختبار الفصلي الثاني 2

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

 % 40 الخامس عشر النهائياالختبار  4

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 تمرين الطالب العملي. 

  قويم للواجبات والتكاليف.ت- 

 لطالب أنفسهم.اقويم األوراق ورصد الدرجات املستحقة من قبل 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

,تكنولوجيا صيانة وترميم املقتنيات الثقافية, هيئة احلميد.حسام الدين عبد  -1
 م1975الكتاب القاهرة 

إبراهيم عبد القادر حسن., ترميم وصيانة اآلاثر ومقتنيات املتاحف  -2 -2
 .1979الفنية, الرايض, اململكة العربية السعودية, 

األثري, اجلزء األول املعهد العلمي ماري برديكو., مقدمة للحفظ  -3 -3
  .21-3ص  2002الفرنسي لآلاثر الشرقية ابلقاهرة, 

., أساسيات ترميم اآلاثر, ترمجة د. عبد نس. روبنسو , و.ام. كروننيج. -4 -4
 .م2006 -هـ 1427الناصر الزهراين, جامعة امللك سعود 

5- 5 - Moncrieff, F. & Weaver, G., Cleaning For 
Conservation, Book 2, Crafts Council, 1983 P. 
24-30. 
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 املراجع املساندة

يعقوب، صبحي صموئيل، عالج وصيانة بعض اآلثار البرونزية من النوبة، رسالة  -

 .1987الترميم، كلية اآلثار، جامعة القاهرة  ماجستير، قسم

املصرية شاهين، عبد املعز، طرق صيانة وترميم اآلثار واملقتنيات الفنية، الهيئة  -

 .1987العامة للكتاب، 

ماكدوال، ديفيد وليام، مجموعة النقود، صيانتها، تصنيفها، عرضها، ترجمة نبيل  -

 .1986زين الدين، الهيئة املصرية العامة للكتاب، 

- Jones, D. A., Principles and Prevention of Corrosion, Macmillan Publishing 

Co., New York, 1992. 

- Jones, D. A., Principles and Prevention of Corrosion, Macmillan Publishing 

Co., New York, 1992. 

- Sankra, R., Bhatta,  L., and Nair, M.V., Study of Gold and Copper Coins 

using Non-destructive Technique, the Journal of The Numismatic socity of 

India, 52, 1990, pp.116-123. 

- Jakobsen, B.T., and Pelikan, B., Corrosion and Conservation of silver 

Visceral Vessel from the beginning of the 17th century, Stud. In Con., 1987, 

pp.114-117. 

- Sharma, V. C., Corrosion Inhibitors in Conservation, [IN:] Proceedings of 

the Asian regional Seminar held from 7-12 December, 1987. 

- Stambolov, T., The Corrosion and Conservation of Metallic Antiquities and 

Works of Art, Amsterdam, 1985. 

- Moncrief, A., and G. Weaver, Cleaning, Science for Conservators, Book 2, 

Crafts Council Conservation Science teaching Series, 1983. 

- Rozenfeld, I. L., Corrosion Inhibitors, Mc Graw-Hill, U.S.A., 1981. 

- Plenderleith, H. J., and Torraca, G., The Conservation of Metals in the 

Tropics, [IN:] The Conservation of Cultural Property, UNESCO,  third 

Edition, 1979. 

- Jedrzejewska, H., A Corroded Egyptian Bronze: Cleaning and Discoveries, 

[IN:] Studies in Conservation, 21, 1976, pp.101-114. 

- Skerry, B. S., How Corrosion Inhibitors work, [IN:] Corrosion              

Inhibitors in Conservation, Occasional Papers Number 4, The United 

Kingdom Institute for Conservation, 1985, pp.5-12.  

- Newey, Ch., et al., Adhesives and Coatings, Science for conservators, 

Book3, Crafts Council, London, England, 1983, pp.112-113. 
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 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 
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 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 •

 العضويةمختبر لترميم وصيانة اآلثار  •

اقع التدريب العمليز  •  يارات ميدانية ملو

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 استخدام نظام بالك بورد )نظام إدارة التعلم(  

 لطبيعة  تجهيزات
ً
أخرى )تبعا

 التخصص(

 معمل أو مختبر يتم فيه إجراء التدريبات العملية  -

 أدوات لتشكيل املعادن-

 أدوات لفحص املعادن مثل املجهر والعدسات-

 مواد كيميائية الختبار خواص املعادن والتعرف عليها-

أدوات مختلفة تستخدم في تنظيف وترميم وصيانة اآلثار -

 املعدنية

 جهاز تحليل كهربائي -

 جهاز السفه بحبيبات الرمال-
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم
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 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

    

 

 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق املقررات

الفصةةةةةةةلية تصةةةةةةةحي  أسةةةةةةةئلة االختبةةةةةةةارات 

 ومناقشة الحلول.

 تصحي  الواجبات ومناقشتها.

 تصحي  املقاالت القصيرة أو الطويلة.

 تدريب ميداني

 مواقع الحفريات

 حلقات النقاش

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

مدددددددددددددى تحصدددددددددددديل مخرجددددددددددددات الددددددددددددتعلم 

 للمقرر 

الطلبةةة، أعضةةاء هيئةةة التةةدريس، قيةةادات 

 البرنامج

 االختبارات الشهرية.ة 1

 ة األسئلة الشفوية. 2

 ة التقويم املستمر. 3

. القيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام بواجبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات إضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةافية أو 4

 أساسية.

   

 

 

 

 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

 


