
 جامعة الملك سعود : المؤسسة التعليمية -
 

 كلية السياحة واآلثار / قسم اآلثار  القسم: /الكلية -

 تحديد المقرر والمعلومات العامة ( أ 

 أثر  332 املعدنية وصيانة املواد  : ترميم رقمهاسم المقرر و  – 1

 

  ساعات  2+ 2: المعتمدة الساعات – 2
 

 : برنامج ترميم اآلثار وصيانتهاالبرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنهاالبرنامج أو  – 3

 (إذا كان هناك أشياء عمومية مختارة في برامج عدة يجب ذكرها فضال عن ذكر البرامج)

 

 :  تدريس المقررعن  المسؤولاسم عضو هيئة التدريس  – 4
 

 السابع  :المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذه المقرر فيه – 5
 

 أثر 314تلفها وعوامل   طبيعة املواد السيليكونية  (:إن وجدت) المقرر االمتطلبات المسبقة لهذ  – 6

 ال يوجد :  (إن وجدت) ا المقررالمتطلبات المصاحبة لهذ – 7
 

 اآلثار  التعليمية: قسم للمؤسسة الرئيسي  المقر في يكن لم إن المقرر تدريس مكان  – 8
 

 اللغة العربية : لغة تدريس المقرر  –9

  :األهداف ب(

 . بطرق فحص وحتليل املعادن األثرية أن يلم الطالب   -
 التعرف على طرق التنظيف املختلفة لآلاثر املعدنية والتدريب عليها.  -
 الصدأ. دراسة طرق اختزال نواتج  -
 التعرف على األغطية الواقية وطرق وقاية املعادن األثرية من الصدأ.  -

 

  :لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرروصف موجز  – 1
ووسائل صيانتها، واحلفاظ عليها يف العرض والتخزين، بداية من طرق التوثيق   يتناول هذا املقرر طرق عالج وترميم املواد املعدنية  -

، والكيميائي، واملواد واألدوات اليت تستخدم معها، وطرق االختزال املختلفة  اليدوي الفحص والتحليل، وطرق التنظيف بشقية  و 
، واالختزال احلراري، واالختزال ابلبالزما، وطرق التنظيف ابملوجات  ة والكهروكيميائيالكهريب،    االختزاللنواتج الصدأ والتآكل، مثل:  

فيها، وتقنية استكمال األجزاء الناقصة ومواد   ة املواد املستخدمصق و ل فوق الصوتية والتنظيف ابستخدام الليزر، مث طرق التجميع وال
 االستكمال، وطريقة االستعدال، إضافًة إىل مواد العزل، والطالء الواقي، وموانع الصدأ املختلفة. 

 

االستخدام :  مثالالمقرر )تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين    خطط يتمصف باختصار أية    –  2

المتزايد للمواد والمراجع التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات أو شبكة االنترنت، والتغييرات في محتوى  

 (:المقرر بناء على نتائج البحوث العلمية الجديدة في المجال

 توصيف املقرر  



لي، وأبرز ما يستجد من  خطة تطوير حمتوى املقرر من قبل أستاذ املادة، وتتم هذه العملية بشكل دوري بناء على نتائج التقومي الداخ  -
 نتائج الدراسات احلديثة. 

 واملبنية على نتائج التقومي   وتطويره،خطة جلنة القسم للمراجعة الدورية للمقرر  -

 

 ( وصف عام للنموذج الذي سيستخدم للنشرة أو الدليل الذي سيرفق: مالحظة: )وصف المقرر ( ج 

 الموضوعات المطلوب بحثها وشمولها – 1

 ساعات االتصال عدد األسابيع الموضوع 

 عملي  نظري 

 2 6 2 التعامل األويل لآلاثر املعدنية، وفحصها بصرايً وتوثيقها. 

 2 6 2 طرق فحص وحتليل املعادن األثرية. 

 2 6 2 والكيميائية ويةمواد وتقنيات تنظيف اآلاثر املعدنية اليد

 2 6 2 املختلفة اختزال نواتج الصدأطرق 

 2 6 2 التنظيف ابملوجات فوق الصوتية والتنظيف ابستخدام الليزر. 

 2 6 2 املعدنية.طرق ومواد لصق، وتقوية، واستكمال واستعدال اآلاثر 

 2 6 2 األغطية الواقية وموانع الصدأ

 

 (:  )مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسيالمقرر مكونات   – 2

التدريب  /الميداني   /العملي  الدروس الخاصة   المحاضرة

التعاوني أو االمتياز لطلبة  

 التخصصات الصحية 

 أخرى

42 - 14 - 

 

هنا المعدل المتوقع   )المطلوباألسبوع  الطلبة فيساعات تعلم متوقعة من   /دراسة إضافية خاصة  – 3

 (:المتطلبات المحددة في كل أسبوع الدراسي وليسللفصل 
 ساعة  56

 

 التعلم مجاالت أو نطاقات  في التعلم نتائج  تطوير – 4

 :     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فيما يلي يجب توضيح 

 . تطويرها أجل من المقرر  صمم المهارات التي أو  موجز للمعرفة ملخص  -

 . ات المهار أو المعرفة تلك لتطوير استخدامها المطلوب التعلم الستراتيجيات وصف -
 .  المعني المجال في التعلم نتائج لتقييم المقرر في الطالب تقييم طرق -

 

 المـــــــــــعــرفـــة  –أ 

 . وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها من المقرر •

 مهارة التعرف على طرق تسجيل وفحص وحتليل اآلاثر املعدنية   -



 مهارة التعرف طرق وتقنيات تنظيف اآلاثر املعدنية   -
 مهارة التعرف على طرق اختزال نواتج الصدأ  -
 التعرف على طرق وقاية املعادن األثرية من الصدأ.  -
 

 . استراتيجية التعليم )التدريس المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة

 . احملاضرة النظرية   -
 يف ترميم وصيانة املواد املعدنية  والتطبيقي التدريب العملي   -
 عن موضوعات نظرية ابملقرر وعن املشروعات التطبيقية   تقارير وأحباث -
 عن موضوعات من املقرر  يةشحلقات نقا -
   لألحباث والتقارير املكلف هبا الطالب.  عروض تقدميية  -
 

 المكتسبة.طرق تقييم المعرفة 

 األسئلة الشفهية واحلوار التفاعلي مع الطالب.  -
 تقييم التدريب العملي للطالب.    -
 تقييم التقارير والبحوث عن بعض عناصر املعرفة ابملقرر.    -

 ختصيص جزء من أسئلة االختبارات التحريرية سواء الفصلية أو النهائية لتقييم املعرفة املكتسبة.  - 
     (اإلدراكية)المهارات المعرفية  –ب           

   إدراك الطرق املختلفة لفحص املعادن األثرية وحتليلها    -
 نسب الطرق لتنظيف املعادن األثرية أإدراك   -
 املعادن األثرية.  وتقوية معرفة طرق لصق واستكمال  -
 إدراك أنسب الطرق لصيانة وعزل ووقاية املعادن األثرية.  -
 

 : المعرفية المطلوب تطويرها المهارات  - 1

 التعرف على طرق تسجيل وتوثيق املعادن األثرية.  -
 اإلملام بطرق فحص وحتليل املعادن األثرية  -
 التعرف على مميزات وعيوب الطرق املختلفة لتنظيف اآلاثر املعدنية.  - 
 التعرف على مواد وطرق تقوية ولصق واستكمال اآلاثر املعدنية املختلفة.  -
 التعرف على طوق وقاية اآلاثر املعدنية من الصدأ والتآكل.  -
 

 : استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية -2

 عرض صور وإشكال توضيحية ابستخدام شرائح البوربوينت.  -
 عمل حلقات النقاش.  -



 التدريب العملي ابملخترب .  -
 التدريس التفاعلي وعصف الذهن.  -
 . تقارير وأحباث من الطالب لبعض مواضيع املقررطلب  -

 

 : طرق تقييم المهارات المعرفية المكتسبة  –3

 األسئلة الشفهية واحلوار التفاعلي مع الطالب.  -
 تقييم التدريب العملي للطالب.    -
 تقييم التقارير والبحوث عن بعض عناصر املعرفة ابملقرر يف أجزاء اإلدراك والتحليل.    -
 . ختصيص جزء من أسئلة االختبارات التحريرية سواء الفصلية أو النهائية لتقييم املهارات املعرفية اإلدراكية املكتسبة   -

 

 والمسئولية   ( الشخصية)البينية العالقات  مهارات  –ج 

 :   تطويرها لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب  صفو  – 1

 مهارة العمل يف فريق عمل متعاون.  -
 واالعتماد على النفس.  مهارة حتمل املسئولية  -
 مهارة اإلدارة والقيادة  -
 
 :استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات  - 2

 تكليف الطالب بعمل أحباث وتقارير حبثية  -
 ابملشاركة مع زمالءه. تكليف الطالب بتدريبات عملية  -
 املناقشات اجلماعية والفردية.  -
 قيام الطالب بعمل عرض بوربوينت ألحباثهم اجلماعية من خالل ممثل لكل جمموعة.  -

 

 : طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية – 3

 تقييم التدريبات العملية  -
 واألعمال البحثية تقييم التقارير  -
  تقييم الواجبات األسبوعية واألسئلة الشفهية  -

 

 (: العددية)وتقنية المعلومات، والمهارات الحسابية  االتصال،مهارات  –د 

 : وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها   – 1

 القدرة على املشاركة واالتصال.    –
 حلالة اآلاثر املعدنية القدرة على توصيف والتسجيل  -
 القدرة على حتليل نتائج الفحص والتحليل واستنتاج نتائجها  -



 .اإلملام مبميزات وعيوب مواد وطرق ترميم املعادن األثرية  -

 

 :استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات  - 2

 يف املقرر.  تكليف الطالب بعمل تقارير كتابية عن بعض موضوعات اليت يتم دراستها  -
 تكليف الطالب بعمل حبث عن بعض موضوعات املقرر من خالل عدد من مواقع اإلنرتنت.    -
 .تكليف الطالب بتقدمي عرض بوربوينت يف بعض موضوعات املقرر  -

 

 (:  العددية)طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال، وتقنية المعلومات، والمهارات الحسابية  – 3

 تقييم التقارير الكتابية.  -
 تقييم أداء الطالب من خالل العرض وحلقات النقاش.    -
 تقييم التدريبات العملية.  -
 

 (  كانت مطلوبة الحركية )إنالمهارات ( هـ 

 

 :المطلوب تطويرها في هذا المجال( مهارات عضلية ذات منشأ نفسي )وصف للمهارات الحركية   – 1

 التناول اليدوي للمنتجات املعدنية املختلفة  -
 اثر املعدنية التعامل اليدوي مع مواد الرتميم املختلفة املستخدمة مع اآل  -
 وتقويتها ولصقها وعزهلا التدريبات العملية على تنظيف القطع األثرية املعدنية  -
 

 : استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية - 2

 ، وعمل تقارير عنها التدريبات العملية  - 
 الواجبات األسبوعية  -         

 : طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية – 3

 تقييم التدريبات العملية، والتقارير املتعلقة هبا  - 
 تقييم الواجبات األسبوعية  - 

  الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي تحديد  - 5

رقم  

 التقييم 

مقالة، أو اختبار :  مثال) طبيعة مهمة التقييم  

اختبار قصير، أو مشروع جماعي، أو 

 الخ ... فصلي

نسبة الدرجة   األسبوع المستحق 

درجة إلى 

 النهائي  التقييم

 30% السابع االختبار الفصلي األول  1
 %30 الثان عشر  االختبار الفصلي الثان  2
 % 40 اخلامس عشر  االختبار النهائي  3
 



 الدعم المقدم للطلبة د( 

اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد 

الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة    -الساعات المكتبية  –مع تحديد مقدار الوقت  )  األكاديمي للطالب المحتاج لذلك  

 (: التدريس في األسبوع

 ة على أايم األسبوع )من السبت إىل الثالاثء(. ساعات مكتبية، موزع  6خيصص األستاذ عدد  -
 ترتيب حلقات نقاشية يف عدد من احملاضرات.  -
   التواصل من خالل موقع األستاذ على موقع الكلية والربيد اإللكرتون. -

 

 مصادر التعلم هـ (

 :  الرئيسة المطلوبة الكتب() الكتاب – 1

 . 2013ترميم اآلاثر املعدنية وصيانتها، مطابع جامعة امللك سعود،  عبد الناصر الزهراين وحممد أبو الفتوح غنيم ،  -
روجرز وبرديل أ. دليل ترميم اآلاثر لآلاثريني املرشد للمواد غري السامة واحلد األدىن من التدخل لتثبيت املقتنيات األثرية.   -

 م. 2012عبد الناصر بن عبد الرمحن الزهراين، مطابع جامعة امللك سعود، الرايض  ترمجة 
دراسة علمية وتطبيقية يف عالج وصيانة العمالت األثرية املعدنية، اجمللس مطابع وزارة الثقافة ،  غنيم، حممد أبو الفتوح،   -

 . 2009القاهرة  
كرونني، ج. م.، و روبنسون، و. س.، أساسيات ترميم اآلاثر، ترمجة عبد الناصر بن عبد الرمحن الزهراين، مطابع جامعة   -

 م. 2006ض،  امللك سعود، الراي
 

   :المراجع األساسية – 2

  (:يرفق قائمة بذلك( )الخ... العلمية، التقارير الدورياتبها )الكتب والمراجع الموصى  –
يعقوب، صبحي صموئيل، عالج وصيانة بعض اآلاثر الربونزية من النوبة، رسالة ماجستري،  قسم الرتميم، كلية اآلاثر،   -

 . 1987جامعة القاهرة  
 . 1987عبد املعز، طرق صيانة وترميم اآلاثر واملقتنيات الفنية، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  شاهني،  -
للكتاب،  ماكدوال، ديفيد وليام، جمموعة النقود، صيانتها، تصنيفها، عرضها، ترمجة نبيل زين الدين، اهليئة املصرية العامة   -

1986. 

- 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 society 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.  
 : الخ... مواقع االنترنت  و  االلكترونيةالمواد  – 1

- 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. 

- Schutte, 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 

 

أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو    الحاسوب مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على    –  5

 :  األنظمة 

 

   المرافق المطلوبة( و 

أي عدد المقاعد في الفصول والمختبرات ومدى  )بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات    حدد متطلبات المقرر

 (. الخ.. توافر أجهزة الكمبيوتر 

 

 :(الخ ...والمختبرات حجرات المحاضرات )التعليمية  المرافق – 1

 قاعة حماضرات   -
 معمل أو خمترب للتدريبات العملية    –
 لرتميم اآلاثر املعدنية أدوات ومواد كيميائية  -
 املختلفة مثل النحاس والفضة واحلديد والرصاص والقصدير  عينات من املعادن  -

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
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 مناذج ملشغوالت معدنية قدمية إلجراء التدريبات العملية.  -
 

 : الحاسوب أجهزة  – 2

 للعروض التقدميية، واألفالم التسجيلية التعليمية  حاسوب مطلوب أجهزة 
 

 : (معينة حدد المتطلبات أو أرفق قائمة إذا كان مطلوبا معدات مختبر : مثال –حددها )موارد أخرى  – 2

 معمل أو خمترب يتم فيه إجراء التدريبات العملية   -
 أدوات لتشكيل املعادن  -
 أدوات لفحص املعادن مثل اجملهر والعدسات  -
 مواد كيميائية الختبار خواص املعادن والتعرف عليها  -
 أدوات خمتلفة تستخدم يف تنظيف وترميم وصيانة اآلاثر املعدنية  -
  حتليل كهرابئيجهاز  -
 جهاز السفه حببيبات الرمال   -
 

 : وعمليات التحسين   تقييم المقرر( ز 

 : التعليم  وفعالية الطالب  نتائج على الحصول  استراتيجيات  – 1 

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

 

 : إما عن طريق األستاذ أو عن طريق           القسم  التعليمالمتبعة في تقييم عملية االستراتيجيات األخرى  – 2

 من خالل اسرتاتيجيات احلصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم -
 االسرتاتيجيات األخرى املتبعة يف تقييم عملية التعليم )إما عن طريق أستاذ املقرر أو عن طريق القسم(. من خالل  -
 من خالل عمليات التحسني املستمرة للتعليم.  -
من خالل عمليات التحقق من مستوايت إجناز الطلبة )فحص التصحيح والدرجات من قبل عضو هيئة تدريس آخر مستقل   -

لبة، وقيام أستاذ املقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس  لعينة من أعمال الط
 آخر لنفس املقرر الدراسي يف مؤسسة تعليمية أخرى(. 

 تيبات واخلطط املعدة للمراجعة الدورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتحسني وذلك: رت وصف ال -
 عة ما يستجد يف جمال املقرر الدراسي وإضافة ما يلزم من مراجع وحبوث وتقنيات حديثة. من قبل األستاذ: عن طريق متاب -



 من قبل القسم العلمي: عن طريق تطوير اخلطة الدراسية.  -
 املقرر.  يف املؤسسة أو خارجها )مثل عمادة اجلودة(: ابستطالع أراء الطالب  يفمن قبل جهة أخرى   -
 
 : عمليات تحسين التعليم  – 3

 تطوير أهداف املقرر.  - 
 تطوير حمتوى املقرر من خالل نتائج عملية التقومي .  -
 تضمني املقرر أبرز ما يستجد من االجتاهات النظرية و الفكرية املبنية على الدراسات احلديثة.  -
 

تدريس  من قبل عضو هيئة  التصحيح أو الدرجات  فحص  :  مثال)الطلبة  عمليات التحقق من مستويات إنجاز    –  4

تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة تبادل  ، وقيام أستاذ المقرر بمستقل لعينة من أعمال الطلبة

 ( مؤسسة تعليمية أخرى آخر لنفس المقرر في هيئة تدريس دورية مع عضو

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

 

 : للتحسين  المقرر والتخطيطعلية ا لفوالخطط المعدة للمراجعة الدورية  صف الترتيبات  –5

املقرر من قبل أستاذ املادة، وتتم هذه العملية بشكل دوري بناء على نتائج التقومي الداخلي ، وأبرز ما يستجد  خطة تطوير حمتوى   -
 احلديثة .  نتائج الدراساتمن  

 . خطة جلنة القسم للمراجعة الدورية للمقرر وتطويره ، واملبنية على نتائج التقومي -

 

 


