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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتان  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الخامس

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 - - المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 %100 ساعة30  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

  إستوديومعمل أو  2

 - دروس إضافية 3

 - معامل/ ميداني( /أخرى )تذكر 4

 ساعة 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 4 ساعات االستذكار 1

 ساعات 8 الواجبات 2

 ساعات 5 املكتبة 3

 ت ساعا7 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 6 (معامل/ ميدانيأخرى ) 5

 ساعة30 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

وخاماتها، وسبائكها، وطرق استخالصها من خاماتها،  وخواصها،يتناول هذا املقرر املعادن التي استخدمت قديما، 

 الصدأوطرق تشكيلها وصناعتها، والعوامل التي تتسبب في تآكلها وتعرضها للصدأ واملظاهر واملركبات الناتجة عن هذا 

 وأشكاله املختلفة

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

تشكيل وصياغة املعادن  تقنياتعلى ، و  وخاماتها وسبائكهاالتعرف على املعادن القديمة وخواصها وتركيبها الدقيق ، -

 
 
 والتآكل وآليته. الصدأاإلملام بعوامل ومسببات تلف املعادن القديمة وتآكلها واشكال هذا ، و  قديما

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج 

  املعرفة والفهم 1

 -الفضحححححححححة -الخحححححححححوائ الفاليائيحححححححححة والكيميائيحححححححححة للمعحححححححححادن القديمحححححححححة الحححححححححذهب يوضححححححححح  1.1

 .القصدير( -الرصائ -الحديد-النحاس

1.1 

 2.1 .خامات املعادن القديمة والسبائك التي صنعت منها باني 1.2

 3.1 .العوامل الكيميائية والكهروكيميائية املسببة لتآكل وصدا املعادن القديمةدد عي 1.3

 4.1 .طرق استخالئ املعادن من خاماتهاح شر ي .1.4

  املهارات 2

 1.2 طبيعة املعادن وخواصها الفاليائية والكيميائيةيمال بان  2.1

 2.2 .(تقنيات تشكيل وصياغة املعادن قديما )الطرق يحلل  2.2

 3.2 تقنيات تشكيل وصياغة املعادن قديما )الصب(بان يقارن  2.3

املمالة للمعحادن القديمحة ودورهحا فحي  الخوائملعرفة  التقنية الحديثةيوظف وسائل  4..2

 للصدأ او الحفاظ عليها. أو تعرضهاتشكيل املعادن 

4.2 

بتقنيحححات تشحححكيل املعحححادن قحححديما سحححوا  علحححى السحححاخن أو البحححارد بحححالطرق أو سحححتخدم ي 2.5

 ..الصب وطرق الزخرفة املختلفة

5.2 

  القيم 3

ويظهحححححر االلبحححححلام بمعحححححايا   .محححححن خاماتحححححه الحححححذهب اسحححححتخالئ طحححححرق سححححح ولية ميتحمحححححل  3.1

  العمل.

1.3 

  يححححححححححاور بموضحححححححححوعية 3.2
 
 2.3ويتقبحححححححححل ا را   .املعحححححححححادن والسحححححححححبائك التحححححححححي اسحححححححححتخدمت قحححححححححديما
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 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج 

 واملقب حات ووجهات النظر األخرى 

ويتقبححححل تعححححرف الفضححححة للصححححدأ والتآكححححل فححححي األوسححححا  املختلفححححة يعمححححل بححححروح الفريححححق  3.3

 ،ويحب م آرا  ا خرين.النقد البنا ، 

3.3 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

1  
 
 2 املعادن والسبائك التي استخدمت قديما

 2 طبيعة املعادن وخواصها الفاليائية والكيميائية 2

 2  طرق استخالئ املعادن من خاماتها 3

 2 تقنيات تشكيل وصياغة املعادن قديما )الطرق( 4

 2 تقنيات تشكيل وصياغة املعادن قديما )الصب( 5

 2 (خ.... إلالنيلو  -التفضيض -التذهيب -تقنيات زخرفة املعادن قديما )التكفيت 6

 2  طرق استخالصه من خاماته وسبائكه،خواصه،  الذهب، 7

 2 طرق استخالصها من خاماته وسبائكها،خواصها،  الفضة، 8

 2  املختلفة األوسا والتآكل في  للصدأتعرف الفضة  9

 2 خواصه، وسبائكه، طرق استخالصها من خاماته النحاس، 10

 2 وصدأ النحاس في األوسا  املختلفة تآكل 11

 2 الرصائ والقصدير، خواصهما، وسبائكهما، وطرق استخالصهما من خاماتهما 12

 2 وصدأ الرصائ والقصدير في األوسا  املختلفة آكلت 13

 2 الحديد، خواصه، وسبائكه، طرق استخالصها من خاماته 14

 2 وصدأ الحديد في األوسا  املختلفة آكلت 15

 ساعة 30 المجموع
 

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

 

 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 التقييمطرق 

  املعرفة والفهم 1.0

الخححوائ الفاليائيحة والكيميائيححة للمعحادن القديمححة  يوضح  1.1

 -الرصحححححححححححححححححائ -الحديحححححححححححححححححد-النححححححححححححححححححاس -الفضحححححححححححححححححة -الحححححححححححححححححذهب

 

 املحاضرات

 

 .االختبارات الفصلية



 
6 

 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 التقييمطرق 

 والنهائية الحوار واملناقشة .القصدير(

 املحاضرات .خامات املعادن القديمة والسبائك التي صنعت منها يبان 1.2

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 العروف التقديمية

العوامحل الكيميائيحة والكهروكيميائيحة املسحببة لتآكحل يعدد  1.3

 .وصدا املعادن القديمة

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 

، االختبارات الفصلية

 والشفهية. 

 املحاضرات  .طرق استخالئ املعادن من خاماتهايشرح  1.4

 الحوار واملناقشة

 الفصلية، االختبارات

 والشفهية

 املهارات:  2.0

 بطاقة املتابعة التعلم التعاوني طبيعة املعادن وخواصها الفاليائية والكيميائيةيمال بان  2.1

 بطاقة املالحظة حل املشكالت (.يحلل تقنيات تشكيل وصياغة املعادن قديما )الطرق  2.2

 التقدير و  التنب  وصياغة املعادن قديما )الصب( تقنيات تشكيليقارن  2.3

  دراسة الحالة

 التدرج 

 بطاقة املالحظة

املماحححلة  ملعرفحححة الخحححوائ يوظحححف وسحححائل التقنيحححة الحديثحححة 2.4

 أو تعرضحححهاللمعحححادن القديمحححة ودورهحححا فحححي تشحححكيل املعحححادن 

 للصدأ او الحفاظ عليها.

 املس  والتوثيق

 التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

بتقنيحححححححات تشحححححححكيل املعحححححححادن قحححححححديما سحححححححوا  علحححححححى سحححححححتخدم ي 2.5

السححححححححاخن أو البححححححححارد بححححححححالطرق أو الصححححححححب وطححححححححرق الزخرفححححححححة 

 ..املختلفة

 تقديم العروف

 التعاوني التعليم

 الدورات التدريبية

 املالحظةبطاقة  

  القيم 3.0

 .من خاماته الذهب استخالئ طرق س ولية ميتحمل  3.1

  بمعايا  العمل.ويظهر االلبلام 

 إدارة فرق العمل
املتابعة من قبل املشرف 

 على التدريب امليداني

املعححححححادن والسححححححبائك التححححححي اسححححححتخدمت  يحححححححاور بموضححححححوعية 3.2

 
 
 ويتقبل ا را  واملقب حات ووجهات النظر األخرى. .قديما

 

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

تعرف الفضة للصدأ والتآكل في يعمل بروح الفريق  3.3

ويتقبل النقد البنا ، ويحب م آرا  األوسا  املختلفة 
 مل مجموعات الع

 بطاقة املتابعة
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 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 التقييمطرق 

 ،ا خرين.

 

 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 السابع األول االختبار الفصلي  1

 %20 عشر رابعال االختبار الفصلي الثاني 2

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

4 
نهايحححححححححة الفصحححححححححل  االختبار النهائي

 الدراس ي 

40 % 

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

ترتيبات إتاحة أعضا  هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخائ لكل طالب )مع ذكر مقدار 

 (.  الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضا  هيئة التدريس لهذا الغرف في كل أسبوع

  األسبوع  أيام على موزعة مكتبية، ست ساعات عدد

 ترتيب حلقات نقاش في عدد من املحاضرات -

 اإللكب وني ومن خالل الب يد الكلية موقع على اإللكب وني املوقع خالل من التواصل

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

 املرجع الرئيس

إدارة النشححححححر العلمحححححي، جامعحححححة امللححححححك كتحححححام متحححححرميم ا ثححححححار املعدنيحححححة وصحححححيانتها،  -1

سعود. تأليف: د. عبد الناصر بن عبد الرحمن الزهراني، ود. محمد أبو الفتوح 

 محمود غنيم.

 املراجع املساندة

حسن، ممدوح عبد الغفار. مملكة املعادن، الشركة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة  -

 .م1997

 .م1994األنجلو املصرية، القاهرة،  حلمي، محمد عز الدين. علم املعادن، مكتبة -

 –أنواعه  –، عبد الجواد محمد. التآكل أسبابه والشريفالخزرجي، قحطان خلف؛  -

 .م2010طرق الحماية منه، دار دجلة، العراق، 

 .م1974زين العابدين، علي. املصاغ الشعبي في مصر، الهيئة املصرية العامة للكتام،  -

ر من فجر التاريخ إلى اليوم، الهيئة املصرية سليمان، مصطفى محمود. قصة العناص -

 .م1992العامة للكتام، 
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- Fontana, M. G., Corrosion Engineering, McGraw-Hill Book Company, Third 

Edition, U.S.A., New York, 1986. 

- Forbes, R. J., Studies in Ancient Technology, Volume IX, Second Revised 

Edition E. J. Brill, Leiden, Netherlands, 1972. 

- Fox, J. L., A Note of the Use of Alkaline Dithionate for Treating Ancient 

Bronze Artifacts, Studies in Conservation, 40, 1995. 

- France, A. L., Ancient Metals, ICCROM, Rome, Italy, 1980. 

 املصادر اإللكترونية

https://en.wikipedia.org/wiki/Metals_of_antiquity 

https://www.researchgate.net/publication/270617214_The_Seven_Metals_of_

Antiquity 

https://www.amazon.com/Ancient-Metals-Microstructure-Metallurgy-

Steel/dp/0982933827 

https://pages.ucsd.edu/~dkjordan/arch/metallurgy.html 

  أخرى 
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات املقرر  العناصر

 املرافق

)القاعات الدراسية، املختب ات، قاعات العرف، 

 قاعات املحاكاة ... إلخ(

 عات الفصول الذكيةقا

 معمل مجهز بأدوات تشكيل املعادن وعينات من املعادن

 التجهالات التقنية

البيانات، السبورة الذكية، )جهاز عرف 

 الب مجيات(

 الذكية السبورة -أجهزة عرف  - باإلنب نتاالتصال   

 لطبيعة التخصص(
 
 تجهالات أخرى )تبعا

مواد وخامات معدنية ألغراف الصياغة والتشكيل والتقادم الصناعي  -

 .للمعادن
 

 

 

 

 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

تصحححححححححيا أسححححححححئلة االختبححححححححارات الفصححححححححلية ومناقشححححححححة 

 الحلول.

 تصحيا الواجبات ومناقشتها.

 تصحيا املقاالت القصا ة أو الطويلة.

 تدريب ميداني

 مواقع الحفريات

 حلقات النقاش

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

مدددددددددددددى تاصددددددددددددي  مخرجددددددددددددات الددددددددددددتعلم 

 للمقرر 

الطلبحححححححححححححححححححححححة، أعضحححححححححححححححححححححححا  هيئحححححححححححححححححححححححة 

 التدريس، قيادات الب نامج

 ح االختبارات الشهرية.1

 ح األسئلة الشفوية. 2

 ح 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

 


