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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ناتساع المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

  السادس يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 أثر 101

 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

 - محاضرات 1

  إستوديومعمل أو  2

 - دروس إضافية 3

 - معامل/ ميداني( /أخرى )تذكر 4

 ساعة 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 7 ساعات االستذكار 1

 ساعات 8 الواجبات 2

 ساعات 5 املكتبة 3

 ت ساعا4 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 6 (معامل/ ميدانيأخرى ) 5

 ساعة30 اإلجمالي 

 



 
4 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

يختص هذا املقرر بتعليم الطالب كيفية توثيق القطع األثرية، وأطالل املباني األثرية، بالرسومات التوضيحية، 

رميم وبالتصوير الفوتوغرافي، ومبادئ الرفع املعماري واملساحي، والتوثيق بالفحوص والتحليالت، والتوثيق قبل الت

 .وأثناءه وبعده، وطرق التسجيل والتوثيق الحديثة.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

التسجيل والتوثيق الحديثة لآلثار )تقنية  طرق و  .األطالل األثرية قتوثي ، .توثيق اآلثار الدقيقة في الحفائر واملتاحف -

 الفوتجراميتري، وماسح الليزر ثالثي األبعاد،(.

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج 

  املعرفة والفهم 1

 1.1 توثيق اآلثار الدقيقة في الحفائر واملتاحف. يوضح 1.1

 2.1 .التوثيق بالتصوير الفوتوغرافي والكاميرا املترية، وكاميرات الديجيتال. بيني 1.2

 3.1 والتحاليل، والتوثيق والتسجيل بالرسم السريعالتوثيق بالفحوص دد عي 1.3

 4.1 والتسجيل الحديثةاألسلوب األمثل لعمليات التوثيق ح شر ي .1.4

  املهارات 2

 1.2 .التوثيق والتسجيل بالرسم املعماري واملساحييميز بين  2.1

طلللللللرق التوثيلللللللق بلللللللالفحوص والتحاليلللللللل والتسلللللللجيل بالرسلللللللم السلللللللريع للقطلللللللع يحللللللللل  2.2

 .واألطالل األثرية

2.2 

 3.2 توثيق األطالل األثرية، والقطع األثرية، واآلثار الدقيقة في الحفائر واملتاحفيقارن  2.3

فلللي التسلللجيل والتوثيلللق الحديثلللة لآلثلللار باسلللتخدا  يوظلللف وسلللائل التقنيلللة الحديثلللة  4..2

 تقنية الفوتوجراميتري، وماسح الليزر ثالثي األبعاد.

4.2 

للللللللاميرات سلللللللللتخد  ي 2.5 التوثيلللللللللق بعمليلللللللللة التصلللللللللوير الفوتلللللللللوغرافي والكلللللللللاميرا املتريلللللللللة، وكل

 الديجيتال فائقة الدقة.

5.2 

  القيم 3

ويظهللللللر طللللللرق التسللللللجيل والتوثيللللللق الحديثللللللة لآلثللللللار العمللللللل ع لللللل  سلللللل ولية ميتحمللللللل  3.1

 االلتزا  بمعايير العمل.

1.3 

 2.3اآلراء  واملتلللللاحف ويتقبللللللتوثيلللللق اآلثلللللار الدقيقلللللة فلللللي الحفلللللائر فلللللي  يحلللللاور بموضلللللوعية 3.2
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 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج 

 واملقترحات ووجهات النظر األخرى.

النقد البناء، ويحتلر   لويتقب السريع.توثيق والتسجيل بالرسم لليعمل بروح الفريق  3.3

 ،آراء اآلخرين.

3.3 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 2  .والتسجيل لألثر أهمية التوثيقمقدمة عن  1

 2   توثيق اآلثار الدقيقة في الحفائر واملتاحف 2

 2  توثيق األطالل األثرية 3

 3 التوثيق لترميم القطع األثرية 4

 3  التوثيق لترميم أطالل األثرية 5

 3 التوثيق بالفحوص والتحاليل 6

 3 .بالرسم السريع والتسجيلالتوثيق  7

8 
فائقة  لالديجيتاالتسجيل والتوثيق بالتصوير الفوتوغرافي والكاميرا املترية، وكاميرات 

 .الدقة

3 

 3 التوثيق والتسجيل بالرسم املعماري واملساحي 9

10 
طللللللرق التسللللللجيل والتوثيللللللق الحديثللللللة لآلثللللللار )تقنيللللللة الفللللللوتجراميتري، وماسللللللح الليللللللزر ثالثللللللي 

 .األبعاد،(

3 

 3 .امليدان ألعمال الرفع واملساحة )موقع الدرعية(تدريب عم ي في  11

 ساعة 30 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

 املحاضرات الدقيقة في الحفائر واملتاحف. توثيق اآلثار يوضح 1.1

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

التوثيق بالتصوير الفوتوغرافي والكلاميرا املتريلة،  يبين 1.2

 .وكاميرات الديجيتال.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 العروض التقديمية
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 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

والتحاليللللللللللل، والتوثيللللللللللق التوثيللللللللللق بللللللللللالفحوص يعللللللللللدد  1.3

 والتسجيل بالرسم السريع

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 

، االختبارات الفصلية

 والشفهية. 

والتسلللجيل األسلللوب األمثللل لعمليللات التوثيللق يشللرح  1.4

 الحديثة

 املحاضرات 

 الحوار واملناقشة

 الفصلية، االختبارات

 والشفهية

2.0 
 املهارات: 

 
ً
 على أن( :)أن يكون الطالب قادرا

التوثيلللللللللق والتسلللللللللجيل بالرسلللللللللم املعملللللللللاري يميلللللللللز بلللللللللين  2.1

 .واملساحي

 بطاقة املتابعة التعلم التعاوني

طرق التوثيق بالفحوص والتحاليل والتسلجيل يحلل  2.2

 .بالرسم السريع للقطع واألطالل األثرية

 بطاقة املالحظة حل املشكالت

األثرية، توثيق األطالل األثرية، والقطع يقارن  2.3

 واآلثار الدقيقة في الحفائر واملتاحف

 التقدير و  التنب 

  دراسة الحالة

 التدرج 

 بطاقة املالحظة

فللللللللللي التسللللللللللجيل يوظللللللللللف وسللللللللللائل التقنيللللللللللة الحديثللللللللللة  2.4

والتوثيللللللللللللللللق الحديثللللللللللللللللة لآلثللللللللللللللللار باسللللللللللللللللتخدا  تقنيللللللللللللللللة 

 الفوتوجراميتري، وماسح الليزر ثالثي األبعاد.

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

التوثيللللللللق بعمليللللللللة التصللللللللوير الفوتللللللللوغرافي سللللللللتخد  ي 2.5

 والكاميرا املترية، وكاميرات الديجيتال فائقة الدقة.

 تقديم العروض

 التعاوني التعليم

 الدورات التدريبية

 املالحظةبطاقة  

3.0 
 القيم

 )أن يكون الطالب قادرا على أن(:  

طرق التسجيل العمل ع   س ولية ميتحمل  3-1

ويظهر االلتزا  بمعايير والتوثيق الحديثة لآلثار 

 العمل.

 إدارة فرق العمل

املتابعة من قبل املشرف ع   

 التدريب امليداني

توثيق اآلثار الدقيقة في في  يحاور بموضوعية 3-2

اآلراء واملقترحات ووجهات  واملتاحف ويتقبلالحفائر 

 

 الجماعيالعمل 

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي



 
7 

 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

 النظر األخرى.

توثيق والتسجيل بالرسم لليعمل بروح الفريق  

 مل مجموعات الع ،النقد البناء، ويحتر  آراء اآلخرين. لويتقب السريع.
 بطاقة املتابعة

 

 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 السابع االختبار الفص ي األول  1

 %20 عشر الثاني االختبار الفص ي الثاني 2

 %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 

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

 تمرين الطالب العم ي. •

  تقويم للواجبات والتكاليف.- •

 تقويم األوراق ورصد الدرجات املستحقة من قبل الطالب أنفسهم.- •

 ساعات مكتبية، موزعة ع   أيا  األسبوع )من السبت إل  الثالثاء(. ستعدد  تخصيص •

 ترتيب حلقات نقاشية في عدد من املحاضرات. •

 .   لألستاذ ع   موقع الكلية والبريد اإللكتروني اإللكترونيالتواصل من خالل املوقع  •

 

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

 املرجع الرئيس
 .م2007عبد العزيز، يوسف ابراهيم، املساحة. دار املعرفة,  -1
املسةةاحة العيييةةة.  -املؤسسةةة العا ةةة ليمعيةةيم التةةي  المةةدريش املتةةي. ة  ةةا ا   د يةةة -2
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 .هة1425الرايض. 
 .املؤسسة العا ة ليمعييم التي  المدريش املتي. املساحة. الرايض. )د.  ( -3
 .م2001ن القاهرة,  د.النحاس،  بيل ع ري، الرسم املعياري.  -4
اهلندسةة، اا عةة  األ ل، كييةةاملسموية. اجلةز  عبد العال، عبد اهلادي سيد، املساحة  -5

 .م1999عني مشس، دار احلكيم ليطباعة ابلقاهرة، 
 ةةوف , ةر سةةن. عنالةةر الماةةييم  اع  ةةا  املعيةةاري. ارهةةة  ةعةةداد املتنةةدس ربةةي   -6

 .حميد  ذير احلرسماين. دار قابس ليطباعة  الن ر. )ب. ن(

 املراجع املساندة
- Forsyth, Michael, Structures & construction in historic building conservation. 

vol. 3, (Historic building conservation) USA. John Wiley and Sons, 2007 

 املصادر اإللكترونية

http://www.dainst.org/sites/default/files/media/download/kairo/daik_brochur

e_ar.pdf?ft=all  

http://ar.wikipedia.org/wiki  

http://faculty.ksu.edu.sa/naserz/Research/pdf 

  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 التدريب العم يز 

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 استخدا  نظا  بالك بورد )نظا  إدارة التعلم(  

 
ً
 لطبيعة التخصص(تجهيزات أخرى )تبعا

أدوات ومواد كيميائية، عينات من املعادن، ونماذج ملشغوالت حجرية  -

 .ومواد عضوية قديمة إلجراء التدريبات العملية.
 

 

 
 

 

 

 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم



 
9 

 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

    

 

 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق املقررات

تصللللللللحيح أسللللللللئلة االختبللللللللارات الفصلللللللللية ومناقشللللللللة 

 الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 تصحيح املقاالت القصيرة أو الطويلة.

 تدريب ميداني

 مواقع الحفريات

 حلقات النقاش

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

مدددددددددددددى تاصددددددددددددي  مخرجددددددددددددات الددددددددددددتعلم 

 للمقرر 

الطلبلللللللللللللللللللللللة، أعضلللللللللللللللللللللللاء هيئلللللللللللللللللللللللة 

 قيادات البرنامجالتدريس، 

 ل االختبارات الشهرية.1

 ل األسئلة الشفوية. 2

 ل التقويم املستمر. 3

 . القيا  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

 


