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 المقرر توصيف نموذج 

 

   جامعة امللك سعود المؤسسة التعليمية: تاريخ التقرير:

 السياحة واآلاثر الكلية:  اآلاثر   القسم:

 

 عامة عنه معلومات و تحديد المقرر   أ.        

 

 أثر  335    الحجرية والطينية المبانيترميم  . عنوان المقرر ورمزه:١

 عملي(  2نظري +   2)  3 . الساعات المعتمدة:٢

 

إلشارة إلى ذلك يرجى ا إذا كان المقرر يُقدم مادة اختيارية ضمن برامج متعددة) ضمنها. البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ٣

  بدالً من تعداد البرامج.(:

 المقرر: .  اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس٤

 سابع ال  .  المستوى أو السنة التي يُقدم فيها المقرر:٥

   ال يوجد  لمقرر )إن وجد(:ل.  المتطلب السابق ٦

   ال يوجد  لمقرر )إن وجد(:ل. المتطلب المصاحب ٧

   قسم اآلاثر المقرر إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:. مكان تدريس ٨

 

 في المكان المناسب(:   أنماط التعليم )ضع إشارة . ٩

 

                   %60             النسبة المئوية                          أ.  الفصل الدراسي التقليدي                           

 

           % 40              النسبة المئوية                              واإللكتروني(  عليم المدمج )التقليدي ب. الت    

 

                         النسبة المئوية                                         بعد                   ج.  التعليم عن     

 

                       النسبة المئوية                                                                 المراسلة   د.      

 

            هـ. طرق أخرى                                                                  النسبة المئوية

 

 

 :لحوظاتم
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    األهداف  ب.          

 لهذا المقرر؟ هدف الرئيس. ما ال١

  تقسيم املواد يف عمليات البناء احلجري وأهم خواصها الفيزايئية والكيميائية •
 .دراسة الطرق التقليدية يف البناء ابلطني واحلجر يف اململكة العربية السعودية •
 عوامل تلف مواد البناء يف املباين احلجرية والطينية علىالتعرف  •
 .وأسلوب تنفيذها ء يف ترميم املباين احلجرية والطينيةوضع خطة للبد إجياد آلية •

ذ.  صــف باختصــار أي خطــ  ٢ لتطــوير وتحســين المقــرر. )مــدةً: تيــادة اســتخدام المراجــع التــي تعتمــد علــى تكنولوجيــا  تنفــ 

 مي(نترنت، أو تغييرات في محتوى المقرر بناًء على بحوث علمية جديدة في المجال العلاإلأو شبكة   ،المعلومات

 

ت تغييرات وتحديثات وإضافات إلى المقرر كل فترة  اجراءإو  التحديث المستمر للمحتوى العلمي للمقرر من قبل مجلس القسم.

 ما توصلت غليه األبحاث في مجال التخصص  أحدثبناًء على 

 

  (: ينبغي إرفاق الوصف العام كما يظهر في دليل أو نشرة البرنامجملحوظة) وصف المقرر  ج.        

 

   :مقررالوصف  

احلجرية   األثرية  املباين  يف  استعملت  اليت  االنشائية  واملواد  املعمارية،  والعناصر  املنشآت،  ألنواع  دراسة  املقرر  هذا  يتضمن 
بداية  ،  والطينية. ودراسة عوامل ومسببات تلفها، واملظاهر الناجتة عن هذا التلف، ووضع اسرتاتيجية عالج مثل هذه املنشئات

املواد االنشائية، واالساسات والرتبة، مث معاجلة الشروخ، وتقوية األساسات، والعناصر الدقيقة، وإزالة االمالح   وحتليلمن فحص  
 وغريها من طرق العالج والصيانة. 

 

 . قائمة الموضوعات التي ينبغي تغطيتها: ١

 ضوعاتقائمة المو عدد األسابيع ساعات التدريس

 احلجرية والطينية.  للمباين  مقدمة عن الرتميم الدقيق  1 3

تقسيم املواد يف عمليات البناء احلجري وأهم خواصها   2 6
 . الفيزايئية والكيميائية. 

واحلجر يف   2 6 ابلطني  البناء  يف  التقليدية  الطرق  دراسة 
 اململكة العربية السعودية )دادان وقرح منوذجان(. 

 اساليب وطرق زخرفة املباين الطينية واحلجرية.  2 6

عوامل تلف مواد البناء يف املباين احلجرية والطينية: املاء   3 9
األرضي _ الكوارث الطبيعية _ التلوث اجلوي _ التلف  

 البشري ...اخل. 
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الفحص امليداين الهم مظاهر    األثري،طرق التوثيق والتسجيل  1 3
 التلف. 

اشيقر(   1 3 )مدينة  االثرية  املواقع  الحد  ميدانية  زايرة 
 سابقا  دراسته ما مت  على لعملي للتطبيق ا 

 الية وضع خطة للبدء يف ترميم املباين احلجرية والطينية.  1 3

 خطة الصيانة املؤقتة والصيانة الدائمة.  1 3
 

 المعتمدة خةل الفصل الدراسي(: الفعلية، والساعات )مجموع ساعات التدريس  .  مكونات المقرر٢

 المعمل العملي أخرى  المجموع 
الدروس  

 إلضافية ا
  المحاضرة 

4 - 2 - - 2 
ساعات 

 التدريس الفعلية

3 - - - - 3 
الساعات  

 المعتمدة 

 

 

                 :التعلم اإلضافية المتوقعة من الطالب في األسبوع . ساعات۳

   

 

يم واستراتيجيات  متها مع طرق التقوء. مخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت وموا٤

 التدريس 

 مرقمة في العمود األيمن. ،مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤهةت أدرجت  في الجدول التالي 

المقترحة  المطلوب تحققها في مجاالت التعلم المةئمة )انظر األمدلة، وأدرج مخرجات التعلم المناسبة القابلة للقياس أوالً:

 تحت الجدول(. 

 أدرج استراتيجيات التدريس المساندة المتةئمة مع طرق التقويم ومخرجات التعلم المرجوة.   اً:ثاني

وكل  التعلم للمقررالتي تقيس وتُقيَم مخرج التعلم بدقة. ينبغي لكل مخرج من مخرجات أدرج طرق التقويم المناسبة  ثالثاً:   

ليس بالضرورة أن يتضمن ) كل منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة.ستراتيجية تدريس أن تتناغم سوياً وبشاطريقة تقويم وكل 

 (كل مقرر دراسي مخرجات تعلم من كل مجال من مجاالت التعلم. 
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أساليب التقويم المستخدمة 

 في المقرر 
 استراتيجيات تدريس المقرر 

 مجاالت التعلّم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت

 ومخرجات التعلم للمقرر 
 م

 ١.٠ المعرفة

 األسئلة الشفهية •

 .االختبارات الفصلية. •

 تقييم التدريبات العملية  •

 االختبار النهائي.  •

 

 المحاضرة النظرية  •

 العروض التقديمية •

 التدريبات العملية. •

 الزيارات الميدانية  •

 الحلقات النقاشية. •

التكليفات الفردية  •

 والجماعية. 

 ١.١ التعرف على مواد البناء األثرية املختلفة 

 مظاهر تلف مواد البناء املختلفة.  لتعرف 
 التعرف على أساليب البناء التقليدية 

١.٢ 

 3.1 خدمة احلفاظ على اآلاثر  يفتفسري النتائج وتوظيفها 

التعرف على العوامل واألسباب اليت تؤدي إىل تلف  
 اآلاثر وطرق عالجها وصيانتها 

4.1 

 ٢.٠ المهارات اإلدراكية 

 األسئلة الشفهية •

 بارات الفصلية..االخت •

 تقييم التدريبات العملية  •

 االختبار النهائي.  •

 

 المحاضرة النظرية  •

 العروض التقديمية •

 التدريبات العملية. •

 الزيارات الميدانية  •

 الحلقات النقاشية. •

الفردية  • التكليفات 

 والجماعية. 

البناء  إدراك األساس العلمي لكدير من طرق 

 القديم 
٢.١ 

 ٢.٢ لمبني األثري  إدراك كيفية تشخيص حالة ا

 3.2 اك أنسب الطرق واألجهزة للترميم رد إ

 ۳.٠ مهارات التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤولية

 األسئلة الشفهية

 .االختبارات الفصلية.
 ٣.١ مهارة العمل ضمن فريق عمل متكامل الحلقات النقاشية.

تقييم التكليفات الفردية 

 والجماعية 
 ٣.٢ مهارة االعتماد على النفس وحتمل املسئولية  عية. تكليفات الفردية والجما

 3.3 ة دار مهارة القيادة واإل تدريبات عملية فردية وجماعية تقييم التدريبات العملية 

 ٤.٠ مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية 

تقييم التكليفات الفردية 

 والجماعية 
 تدريبات عملية فردية وجماعية

 على الوصف والتحليل القدرة 
٤.١ 

 ٤.٢ القدرة على االتصال واملشاركة 

 ٥.٠ مهارات النفس حركيةال

 تدريبات عملية فردية وجماعية تقييم التدريبات العملية 
املختلفة    على القدرة   الرتميم  ادوات  استخدام 

 )تسجيل وتوثيق ....اخل(. 
٥.١ 

 ٥.٢ استخدام األجهزة املختلفة بغرض الرتميم .  اعيةتدريبات عملية فردية وجم تقييم التدريبات العملية 
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 التمكن من طرق الرتميم املختلفة واتقاهنا

 

)توضع مخرجات المقرر في العمود زاوج بين المخرجات التعلُميَة للبرنامج والمخرجات التعلُميَة للمقرر  - ٥ 

 األيسر وتوضع مخرجات البرنامج في األعلى(.

 المخرجات

التعلُميَة 

 مقررلل

 المخرجات التعلُميَة للبرنامج 

 )استخدم رمز المخرجات التعلُميَة للبرنامج الموجودة في توصيف البرنامج( 

١.٢ ١.١ 3.1 4.1 1.2 2.2 3.2 ۳.١ 2.3 3.3 1.4 2.4 1.5 2.5 

١.١ ×              

2.1  ×             

3.1   ×            

4.1    ×           

1.2     ×          

2.2      ×         

3.2       ×        

1.3        ×       

2,3         ×      

3.3          ×     

1.4           ×    

2.4            ×   

1.5             ×  

2.5              × 
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 سيخةل الفصل الدرا الطلبة فيها  يقي مالتي والتكاليف مهام جدول ال. ٦

 المهمة أو التكليف  موعد تسليم النهائي  التقييم النسبة من
 مهمة التقويم 

، مشروع جماعي، اختبار فصلي،  اختبار: مقالة، )مدةً 

 لخ( ي، ... إشفه خطبة، عرض

 

 . ١ االختبار الفصلي األول  السابع  20%

 . ٢ االختبار الفصلي الثاين  الثاين عشر  % 20

 . ٣ + تدريبات عمليةث إعداد ورقة حب الثالث عشر % 20

 .٤ االختبار النهائي  اخلامس عشر  %  40

 

 : الدعم المقدم للطلبةاإلرشاد األكاديمي و   د.         

 

)حدد المدة   أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لتقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي الفردي للطةب. وجودترتيبات  .１

 خةلها في األسبوع  ومن في حكمهم أعضاء هيئة التدريس وجودالزمنية المتوقع 

 ساعات مكتبية، موزعة على أايم األسبوع )من السبت إىل الثالاثء(. 6خيصص األستاذ عدد  •

 ترتيب حلقات نقاشية يف عدد من احملاضرات. •

    لألستاذ على موقع الكلية والربيد اإللكرتوين. االلكرتوينالتواصل من خالل املوقع  •

 

 مصادر التعلّم: هـ.          

 قائمة الكتب المقررة:. ١

 مذكرة المقرر لحين إصدار كتاب المقرر 

 لخ( ... إ ،العلمية، التقارير  الدورياتمدةً: )قائمة المراجع المساندة األساسية  .２

 م.2009احلجرية والطينية، اهليئة العامة للسياحة واآلاثر.  املبايندليل أعمال ترميم  •
 م.2008د علي. ترميم وصيانة املباين األثرية واملعمارية. دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع. القاهرة. سعي خطاب، •
 م(. املوسوعة العربية لرتميم وأتهيل واستثمار األبنية الرتاثية. مؤسسة صقر الفهد.2005فرج اندر ) العش، •
 هـ.1425دنية. الرايض. كتب املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين. إنشاءات م •
 م.2004البنا، السيد حممود ، املدن التارخيية: خطط ترميمها وصيانتها. مكتبة زهراء الشرق، القاهرة،  •
 .2003علي، مىن فؤاد، ترميم الصور اجلدارية، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة،   •
يم املقتنيـــات األثريـــة، ترحمـــة د. حممـــد أملـــد الشـــاعر، املعهـــد العلمـــي الفرنســـي لـــ اثر الشـــر ية، القـــاهرة، ، احلفـــ  ل علـــم اآلاثر، الطـــرق واألســـاليب العلميـــة حلفـــ  وتـــرممـــار برديكـــو،  •

2002. 

البنــا، الســيد حممــود، دراســة مقارنــة ألســاليب ومنــاها الصــيانة للموا ــع األثريــة واملــدن التارخييــة. امللتقــ  الرابــع لــ اثر بــ  العــرب،  •
 .2001القاهرة، 

 م.1997. دراسات علمية ل ترميم وصيانة اآلاثر غري العضوية. مكتبة الزهراء. القاهرة. حممد اهلاد ،عبد  •
 لخ(: ... إ ،العلمية، التقارير الدورياتمدةً: )قائمة الكتب والمراجع المقترحة .  ٣

Studies in conservation\ 

Archaeometry 
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International Journal of conservation Science 

Anders G., T., Kate Amoroso G. G. and Fassina V., Stone decay and conservation, atmospheric 

pollution, cleaning, consolidation and protection, New York, 1983. 

Ashurst J.& Ashurst N., Practical building Conservation vol.3 Gower Technical Press, 

England , 1998. 

Bradley, A. R., The Archaeologist's Manual for Conservation: A Guide to Non-Toxic, Minimal 

Intervention Artifact Stabilization, Springer, 1st ed., 2004. 

Budhu, Muniram, Soil Mechanics and Foundations, John Wiley & Sons, 2010. 

Buys, S. and Oakley, V., The Conservation and Restoration of Ceramics, Butterworth-

Heinemann, Oxford,1993. 

Callister, W. D., Fundamentals of Materials Science and Engineering, Hoboken, 
NJ, John Wiley & Sons, Inc., 2005 

 لخ(: ... إعيل التواصل االجتمامواقع اإلنترنت، وسائ: مدةً اإللكترونية )قائمة المصادر  .３

http://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_science 

http://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_Science_in_Cultural_Heritage 

http://cool.conservation-us.org/jaic/articles/jaic26-02-004_4.html 

http://www.sturgeconservation.co.uk/antiquities-conservation-and-restoration.htm 

http://www.iiconservation.org 

أو ، المهنيــة المعــايير أو ،تالبرمجيا  أو  ،المضغوطة  صأو األقرا،  الحاسوبالبرامج التي تعتمد على    :مدل  ،مواد تعلم أخرى.  ٥

 مة:واألنظ حاللوائ

 

 

   المطلوبة  والتجهيزات المرافق و.        

 

مــدى ، عدد المقاعد في الفصــول الدراســية والمعامــل)مدةً:  حدد احتياجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول الدراسية والمعامل  

 لخ(.إ ... ،الحاسوبفر أجهزة تو

 

 لخ(:إ...  ،إيضاحامل عرض أو مع معامل، قاعات، دراسيةمدةً: فصول المرافق التعليمية ) .１

 (  Data Showجهاز عرض شرائح البوربوينت )جهاز داات شو  •

 زايرات ميدانية.  •

 معمل أو خمترب للتدريبات العملية  •

 (:... إلخ ،الحاسوببرامج  ،الذكية ةالسبور ،أجهزة العرض ،(AV)أجهزة الصوت والصورة )مدةً:  التجهيزات الحاسوبية . ٢

 للعروض التقدميية، واألفالم التسجيلية التعليمية   حاسوبمطلوب أجهزة  •

 أو أرفق قائمة(: االحتياجات معينة فحددمعدات مختبر  المطلوب: إذا )مدةً موارد أخرى  .２

   والطينية.  ، وعزل ولصق لآلاثر احلجريةوتقويةتوفري مواد ترميم تنظيف،  •
 . .الطينية واملباين توفري أدوات وأجهزة تستخدم يف ترميم األحجار  •

 

 يم المقرر وعمليات التحسين: تقي  ز.        

http://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_science
http://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_Science_in_Cultural_Heritage
http://cool.conservation-us.org/jaic/articles/jaic26-02-004_4.html
http://www.sturgeconservation.co.uk/antiquities-conservation-and-restoration.htm
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 من الطةب حول فعالية عملية التدريس:  الراجعةاستراتيجيات الحصول على التغذية . ١

  تقومي للواجبات والتكاليف .  -
 تقومي األوراق ورصد الدرجات املستحقة من قبل الطالب أنفسهم .  -
 من أوراق البحث، من قبل زميل عضو هيئة تدريس يف جمال التخصص فحص عينة من أوراق اختبار الطالب، وعينة أخرى  -

 :القسم العلميأو  األستاذ من قِبَلتقييم عملية التدريس ل استراتيجيات أخرى .３

 من خالل اسرتاتيجيات احلصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم •

 عن طريق أستاذ املقرر أو عن طريق القسم(.  من خالل االسرتاتيجيات األخرى املتبعة يف تقييم عملية التعليم )إما •

 من خالل عمليات التحسني املستمرة للتعليم.  •

من خالل عمليات التحقق من مستوايت إجناز الطلبة )فحص التصحيح والدرجات من قبل عضو هيئة تدريس آخر   •
االختبارات بصفة دورية مع   مستقل لعينة من أعمال الطلبة، وقيام أستاذ املقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو 

 عضو هيئة تدريس آخر لنفس املقرر الدراسي يف مؤسسة تعليمية أخرى(. 

تيبات واخلطط املعدة للمراجعة الدورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتحسني وذلك: من قبل األستاذ: عن طريق  رت وصف ال •
من قبل القسم العلمي: عن  و  جع وحبوث وتقنيات حديثة. متابعة ما يستجد يف جمال املقرر الدراسي وإضافة ما يلزم من مرا

املؤسسة أو خارجها )مثل عمادة اجلودة(: ابستطالع أراء الطالب    يفمن قبل جهة أخرى  و  طريق تطوير اخلطة الدراسية. 
 املقرر  يف

 : عمليات تحسين التدريس .４

 تطوير أهداف املقرر.  •

 . نتائج عملية التقومي   من خاللتطوير حمتوى املقرر   •

 تضمني املقرر أبرز ما يستجد من االجتاهات النظرية والفكرية املبنية على الدراسات احلديثة  •

من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من  مراجعة التصحيح : مدةً الطلبة )عمليات التحقق من مستويات إنجات  .５

ية مع عضو هيئة تدريس في عينة من الواجبات بصفة دورأو  ،االختباراتتبادل تصحيح أو أعمال الطلبة، 

 :مؤسسة تعليمية أخرى(

  تقومي للواجبات والتكاليف.  •

 تقومي األوراق ورصد الدرجات املستحقة من قبل الطالب أنفسهم .  •

فحص عينة من أوراق اختبار الطالب، وعينة أخرى من أوراق البحث، من قبل زميل عضو هيئة تدريس يف جمال   •
 التخصص . 

 .  ختبارات الطالبحتليل إحصائي لنتائج ا •

 تحسين:لتخطي  للاوللمراجعة الدورية لفاعلية المقرر  ترتيبات التخطي  صف .６

دوري بناء على نتائج التقومي الداخلي ،   العملية بشكلوضع خطة لتطوير حمتوى املقرر من قبل أستاذ املادة، وتتم هذه   •
 احلديثة .  نتائج الدراساتمن  وأبرز ما يستجد  

 . نة القسم للمراجعة الدورية للمقرر وتطويره ، واملبنية على نتائج التقومي من خالل خطة جل •
 



 

 

    10صفحة                                                                                                النسخة العربية     -م   1/2/2015 -يف المقررتوص -  6 نموذج      

  

  

Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

 المملكــة العربيــة السعوديــة 

مالهيئــــة الوطنيــــة للتقـويــ  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي 

      

 _________________________ ________________________________________  :أستاذ المقرراسم   

 

 ______ ____________ التقرير: _  إكمالتاريخ     ___________________________________ _التوقيع:        

 

 ___________________ القسم: _رئيس  عميد/    ________________________ قِبَل:من  تم استالم التقرير       

 

    ____________________________ :_ التاريخ______ ____________________________ _التوقيع:        

 

 


