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  الدراس ي:التعريف باملقرر أ. 

 ساعات  ثالث املعتمدة:الساعات . 1

 املقرر نوع . 2

   أخرى   متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري    إجباري  ب.

 يقدم فيه املقرر  الذي/ املستوى  السنة. 3

 السابع

 

 )إن وجدت(. املتطلبات السابقة لهذا املقرر 4

 أثر 315 

 

 وجدت( )إناملتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  نمط الدراسة م

 - - 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

  إستوديومعمل أو  2

 - دروس إضافية 3

 15 أخرى )تذكر/ معامل/ ميداني( 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات10 ساعات االستذكار 1

 ساعات9 الواجبات 2

 ساعات9 املكتبة 3

 ساعات9 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات8 أخرى )معامل/ ميداني( 5
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 ساعة45 اإلجمالي 

 

 التعليمية:املقرر ومخرجاته  هدف -ب

 الوصف العام للمقرر:. 1

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

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

، والكهروكيميائيةمعها، وطرق االختزال املختلفة لنواتج الصدأ والتآكل، مثل: االختزال الكهربي، التي تستخدم 

واالختزال الحراري، واالختزال بالبالزما، وطرق التنظيف باملوجات فوق الصوتية والتنظيف باستخدام الليزر، 

زاء الناقصة ومواد االستكمال، ثم طرق التجميع واللصق واملواد املستخدمة فيها، وتقنية استكمال األج

 إلى مواد العزل، والطالء الواقي، وموانع الصدأ املختلفة.االستعدادوطريقة 
ً
 ، إضافة

  الهدف الرئيس للمقرر . 2

التنظيف املختلفة لآلثار املعدنية والتدريب  ، وطرق أن يلم الطالب بطرق فحص وتحليل املعادن األثرية

 األغطية الواقية وطرق وقاية املعادن األثرية من الصدأ.الصدأ، و زال نواتج دراسة طرق اخت، و عليها

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم 

 املرتبط للبرنامج 

  املعرفة والفهم 1

 2.1 طرق تسجيل وفحص وتحليل اآلثار املعدنية.يبين  1.1

 1.1 وتقوية املعادن األثرية، واختزال نواتج الصدأ.يوضح طرق لصق واستكمال  1.2

 3.1 الطرق املختلفة لتنظيف اآلثار املعدنية. ددعي 1.3

 4.1 أنسب الطرق لصيانة وعزل ووقاية املعادن األثرية. شرحي .1.4

 وتوثيقها. 1.5
ً
 1.1 يوضح األولي لآلثار املعدنية، وفحصها بصريا

 هاراتامل 2

 

 

 1.2 األغطية الواقية وموانع الصدأيميز  2.1

 2.2 يحلل طبيعة املعادن األثرية. 2.1

 3.2 يقارن بين مميزات وعيوب الطرق املختلفة لتنظيف اآلثار املعدنية. 2.2

يوظف وسائل التقنية الحديثة بكيفية االستخدامات املختلفة لوقاية اآلثار  2.3

 املعدنية من الصدأ والتآكل.

4.2 

 5.2 شبكة املعلومات في تسجيل وتوثيق املعادن األثرية. مستخدي   4..2
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 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم 

 املرتبط للبرنامج 

  القيم 3

يتحملللللل املسللللللؤولية فلللللي التعامللللللل اليلللللدوي مللللللع ملللللواد التللللللرميم املختلفلللللة املسللللللتخدمة ملللللع اآلثللللللار  3.1

 ويظهر االلتزام بمعايير العمل. املعدنية.

1.3 

ويلتللللللزم  اآلثللللللار املعدنيللللللة.كتابللللللة التقللللللارير واألبحللللللاث عللللللن تللللللرميم وصلللللليانة يحللللللاور بموضللللللوعية  3.2

 بأخالقيات املهنة، ويتقبل اآلراء واملقترحات ووجهات النظر األخرى.

2.3 

ويتقبلل  عمل على تنظيف القطع األثرية املعدنية وتقويتهلا ولصلقها وعزلهلايعمل بروح فريق ال 3.3

 النقد البناء، ويحترم آراء اآلخرين.

3.3 

 

  املقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات  املوضوعاتقائمة  م

 وتوثيقها. 1
ً
 6 التعامل األولي لآلثار املعدنية، وفحصها بصريا

 6 طرق فحص وتحليل املعادن األثرية. 2

 6 مواد وتقنيات تنظيف اآلثار املعدنية اليدوية والكيميائية 3

 6 طرق اختزال نواتج الصدأ املختلفة 4

 6 والتنظيف باستخدام الليزر.التنظيف باملوجات فوق الصوتية  5

 9 طرق ومواد لصق، وتقوية، واستكمال واستعدال اآلثار املعدنية. 6

 6 األغطية الواقية وموانع الصدأ 7

 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 طرق تسجيل وفحص وتحليل اآلثار املعدنية. 1.2

 الحوار واملناقشة

االختبارات الفصلية، 

  .والشفهية



 
7 

 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

يوضللللللللح طللللللللرق لصللللللللق واسللللللللتكمال وتقويللللللللة املعللللللللادن األثريللللللللة،  1.1

 واختزال نواتج الصدأ.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة
 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

 املحاضرات يعدد الطرق املختلفة لتنظيف اآلثار املعدنية. 1.3

 الحوار واملناقشة

االختبلللللللللللللللللللللللللللللارات الفصللللللللللللللللللللللللللللللية، 

 والشفهية. 

 املحاضرات  يشرح أنسب الطرق لصيانة وعزل ووقاية املعادن األثرية. 1.4

 الحوار واملناقشة

االختبلللللللللللللللللللللللللللللارات الفصللللللللللللللللللللللللللللللية، 

 والشفهية. 

 وتوثيقها. 1.1
ً
 املحاضرات يوضح األولي لآلثار املعدنية، وفحصها بصريا

 الحوار واملناقشة
 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

 املهارات 2.0

 بطاقة املتابعة التعلم التعاوني يميز األغطية الواقية وموانع الصدأ 2.1

 بطاقة املالحظة حل املشكالت األثرية.يحلل طبيعة املعادن  2.2

يقارن بين مميزات وعيوب الطرق املختلفة لتنظيف اآلثار  2.3

 املعدنية.

 التنبؤ والتقدير 

 دراسة الحالة 

 التدرج 

 بطاقة املالحظة

يوظللللللللف وسللللللللائل التقنيللللللللة الحديثللللللللة بكيفيللللللللة االسللللللللتخدامات  2.4

 والتآكل.املختلفة لوقاية اآلثار املعدنية من الصدأ 

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

سللللللللتخدم شللللللللبكة املعلومللللللللات فللللللللي تسللللللللجيل وتوثيللللللللق املعللللللللادن  2.5 ي 

 األثرية.

 تقديم العروض

 التعليم التعاوني

 الدورات التدريبية

 املالحظةبطاقة  

  القيم 3.0

الترميم يتحمل املسؤولية في التعامل اليدوي مع مواد  3.1

 .املختلفة املستخدمة مع اآلثار املعدنية

املتابعللللللللة ملللللللللن قبللللللللل املشلللللللللرف  إدارة فرق العمل

 على التدريب امليداني

كتابة التقارير واألبحاث عن ترميم  يحاور بموضوعية 3.2

ويلتزم بأخالقيات املهنة بكل ما يتصل وصيانة اآلثار املعدنية 

 بالعمل السياحي وفعالياته

 الجماعيالعمل 

 تقييم األقران التعليم التعاوني

 .تقييم ذاتي

تنظيف القطع األثرية املعدنية وتقويتها يعمل بروح الفريق في  3.3

 ويحترم آراء اآلخرين.ولصقها وعزلها 

 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 الثاني عشر االختبار الفصلي الثاني 2

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

 % 40 الخامس عشر االختبار النهائي 4

 %100  املجموع 5

 الخ( ، مشروع جماعي، ورقة عملتقديميعرض  شفهي، ،تحريري  اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 تمرين الطالب العملي. 

  تقويم للواجبات والتكاليف.- 

 تقويم األوراق ورصد الدرجات املستحقة من قبل الطالب أنفسهم.- 

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

 ترتيب حلقات نقاشية في عدد من املحاضرات. 

    .التواصل من خالل املوقع اإللكتروني لألستاذ على موقع الكلية والبريد اإللكتروني 

 

 

افق:مصادر التعلم  –و    واملر

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 املرجع الرئيس

ترميم اآلثار املعدنية  غنيم،عبد الناصر الزهراني ومحمد أبو الفتوح  -1

 .2013وصيانتها، مطابع جامعة امللك سعود، 

روجرز وبردلي أ. دليل ترميم اآلثار لآلثاريين املرشد للمواد غير السامة  -2

والحد األدنى من التدخل لتثبيت املقتنيات األثرية. ترجمة عبد الناصر 

 م.2012بن عبد الرحمن الزهراني، مطابع جامعة امللك سعود، الرياض 

غنيم، محمد أبو الفتوح، دراسة علمية وتطبيقية في عالج وصيانة  -3

 .2009القاهرة  الثقافة،العمالت األثرية املعدنية، املجلس مطابع وزارة 

، و. س.، أساسيات ترميم اآلثار، ترجمة عبد وروبنسون كرونين، ج. م.،  -4

، الناصر بن عبد الرحمن الزهراني، مطابع جامعة امللك سعود، الرياض
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 م.2006

5-  

 املراجع املساندة

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

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

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

 .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://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_and_restoration_of_metals 

- BROMEC - Bulletin of Research On Metal Conservation 

- R.W. Hoge: Conservation Rules for Coins and Medals 

Recognizing Metals and their Corrosion Products. 

- Schotte, B. Adriaens, A. Treatments of Corroded Lead Artefacts - An Overview 

- A Simple Guide for Archaeological Materials Characterization 

- International Conference on Strategies for Saving Indoor Metallic Collections, Cairo 

2007.-conference papers 

- Russian article on tannin based treatment of "bronze disease" (in Russian - Try Google 

Translator, it is free) 

- Metallography and Microstructure of Ancient and Historic Metals-download free book 

Ancient and Historic Metals-Conservation and Scientific Research-download free book 

  أخرى 
 

افق والتجهيزات . 2  املطلوبة:املر

 متطلبات املقرر  العناصر

افق  املر

)القاعات الدراسية، املختبرات، قاعات 

 العرض، قاعات املحاكاة ... إلخ(

 قاعات دراسية  •

 ( Data Showجهاز عرض شرائح البوربوينت )جهاز داتا شو  •

 للتدريبات العملية معمل أو مختبر  •

 أدوات ومواد كيميائية لترميم اآلثار املعدنية- •

عينات من املعادن املختلفة مثل النحاس والفضة والحديد - •

 والرصاص والقصدير

 نماذج ملشغوالت معدنية قديمة إلجراء التدريبات العملية.- •

اقع التدريب العملي •  زيارات ميدانية ملو

 التجهيزات التقنية

البيانات، السبورة الذكية، )جهاز عرض 

 البرمجيات(

 استخدام نظام بالك بورد )نظام إدارة التعلم(  

 لطبيعة التخصص( تجهيزات
ً
 أخرى )تبعا

 معمل أو مختبر يتم فيه إجراء التدريبات العملية  -

 أدوات لتشكيل املعادن-

 أدوات لفحص املعادن مثل املجهر والعدسات-

 املعادن والتعرف عليها مواد كيميائية الختبار خواص-

 أدوات مختلفة تستخدم في تنظيف وترميم وصيانة اآلثار املعدنية-

 جهاز تحليل كهربائي -

 جهاز السفه بحبيبات الرمال-

http://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_and_restoration_of_metals
http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/physics/research/condensedmatt/sims/bromec/
http://www.icomon.org/file_download/49/Hoge+1995.pdf
http://cci-icc.gc.ca/caringfor-prendresoindes/articles/metals-metaux/index-eng.aspx
http://cci-icc.gc.ca/caringfor-prendresoindes/articles/metals-metaux/index-eng.aspx
http://biblio.ugent.be/input/download?func=downloadFile&fileOId=462178
http://www.mnhs.org/collections/archaeology/reports/ConsvArchaeologicalMaterialsCharacterization.pdf
http://www.promet.org.gr/NewsEvents/CSSIMProceedings/tabid/164/Default.aspx
http://www.promet.org.gr/NewsEvents/CSSIMProceedings/tabid/164/Default.aspx
http://art-con.ru/node/1761
http://art-con.ru/node/1761
http://www.getty.edu/conservation/publications/pdf_publications/metallography.pdf
http://www.getty.edu/conservation/publications/pdf_publications/ancientmetals.html
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 ملقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

    

 

 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق املقررات

تصلللللللحي  أسلللللللئلة االختبلللللللارات الفصللللللللية 

 ومناقشة الحلول.

 تصحي  الواجبات ومناقشتها.

 تصحي  املقاالت القصيرة أو الطويلة.

 تدريب ميداني

 مواقع الحفريات

 حلقات النقاش

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

مــــــــــــدى تحصــــــــــــيل مخرجــــــــــــات الــــــــــــتعلم 

 للمقرر 

قيللادات الطلبللة، أعضللاء هيئللة التللدريس، 

 البرنامج

 ل االختبارات الشهرية.1

 ل األسئلة الشفوية. 2

 ل التقويم املستمر. 3

. القيلللللللللللللللللللللللللام بواجبلللللللللللللللللللللللللات إضلللللللللللللللللللللللللافية أو 4

 أساسية.

   

 

 

 

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

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

 )مباشر وغير مباشر(يم قيطرق الت

 

. اعتماد التوصيف ح

 


