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   جامعة امللك سعود المؤسسة التعليمية: تاريخ التقرير:

 السياحة واآلاثر الكلية:  اآلاثر   القسم:

 

 عامة عنه معلومات و تحديد المقرر   أ.        
 

 أثر 331 ترميم وصيانة املواد السليكونية  . عنوان المقرر ورمزه:١

 عملي( 2نظري +  3) 4 . الساعات المعتمدة:٢

 

شارة إلى ذلك يرجى اإل 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

 أثر 314السليكونية  خواص وتلف املواد   لمقرر )إن وجد(:ل.  المتطلب السابق ٦

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

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

 

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

 

                   %60             النسبة المئوية                          أ.  الفصل الدراسي التقليدي                           

 

           % 40              النسبة المئوية                              واإللكتروني(  ب. التعليم المدمج )التقليدي     

 

                         النسبة المئوية                                         بعد                   ج.  التعليم عن     

 

                       النسبة المئوية                             المراسلة                                       د.      

 

            هـ. طرق أخرى                                                                  النسبة المئوية

 

 

 :لحوظاتم
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    األهداف  ب.          

 لهذا المقرر؟ . ما الهدف الرئيس١

، مثل األحجاار، والججااج والفخاار التعرف على الطرق واألساليب املتبعة يف عالج وترميم املواد السيليكونية املختلفة  •
 .والسرياميك.

 ووقايتها   التعرف على طرق صيانة املواد السيليكونية وكيفية احملافظة عليها •

ذر أي خطــ  .  صــف باختصــا٢ لتطــوير وتحســين المقــرر. )مــدةً: تيــادة اســتخدام المراجــع التــي تعتمــد علــى تكنولوجيــا  تنفــ 

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

 

ت تغييرات وتحديثات وإضافات إلى المقرر كل فترة  اءجراإو  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 البرنامج(ملحوظة) وصف المقرر  ج.        
 

   :مقررالوصف  

ليكونية،  ي ول دراسة الطرق والوسائل املتبعة يف ترميم وصيانة املواد السويتنا املخترب، هذا املقرر عبارة عن تدريب عملي يف  
. حيث يتوسع الطالب يف معرفة  والفخار  املستخدمة يف ذلك. مثل ترميم وصيانة األحجار واآلجر والججاج   واألدواتواملواد 

 . هذه القطع وكيفية الصيانة هلاترميم عالج و وتطبيق طرق 

 

 ينبغي تغطيتها: . قائمة الموضوعات التي ١

 ضوعاتقائمة المو عدد األسابيع ساعات التدريس

عملي 2نظري +  6  وتقوية( ترميم األحجار )تنظيف  2 
عملي 2نظري +  6  استخالص األمالح من األحجار  2 
عملي 2نظري +  6  جتميع واستكمال األحجار  2 
عملي 2نظري +  6  ترميم األجرعمليات  2 
عملي 2نظري +  6  ترميم وعالج الججاج   اتليعم 2 
عملي 2نظري +  6  عمليات ترميم وعالج الفخار واخلجف   2 
عملي 2نظري +  6  طرق صيانة املواد السيليكونية املختلفة  2 
عملي 2نظري +  6  طبيعة وتكوين األحجار وخواصها   - 2 
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 صل الدراسي(:لفا المعتمدة خةل الفعلية، والساعات )مجموع ساعات التدريس  .  مكونات المقرر٢

 المعمل العملي أخرى  المجموع 
الدروس  

 اإلضافية 
  المحاضرة 

5 - 2 - - 3 
ساعات 

 التدريس الفعلية

3 - 1 - - 3 
الساعات  

 المعتمدة 

 

 

                 :التعلم اإلضافية المتوقعة من الطالب في األسبوع . ساعات۳

   

 

متها مع طرق التقويم واستراتيجيات  ءوفق اإلطار الوطني للمؤهالت وموام عل. مخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاالت الت٤

 التدريس 

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

المقترحة  لمةئمة )انظر األمدلةا لمالمطلوب تحققها في مجاالت التع، وأدرج مخرجات التعلم المناسبة القابلة للقياس أوالً:

 تحت الجدول(. 

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

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

ليس بالضرورة أن يتضمن ) ستراتيجية تدريس أن تتناغم سوياً وبشكل منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة.اقة تقويم وكل ريط

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

 في المقرر 
 استراتيجيات تدريس المقرر 

 لوطني للمؤهالتا ارمجاالت التعلّم وفق اإلط 

 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. 

 

التعرف على الطرق واألساليب املتبعة يف عالج وترميم  
 ١.١ املختلفة    .املواد السيليكونية 

لرتميم املواد السليكونية  املستخدمة    ملواد االتعرف على  
 ١.٢ . وتركيبها لكيميائي 

التعرف على طرق صيانة املواد السيليكونية وكيفية  
 3.1 احملافظة عليها ووقايتها. 

 ٢.٠ راكية داإلالمهارات 

 األسئلة الشفهية •

 .االختبارات الفصلية. •

 تقييم التدريبات العملية  •

 االختبار النهائي.  •

 

 المحاضرة النظرية  •

 العروض التقديمية •

 التدريبات العملية. •

 الحلقات النقاشية. •

الفردية  • التكليفات 

 والجماعية. 

 

تنظيف،   يف  املستخدمة  واألساليب  الطرق  إدراك 
 ٢.١ وتقوية،  

املستخدمة  ك  راإد واألساليب  ،  لصق يف  الطرق 
املواد   مثل:    السليكونية واستكمال  املختلفة  األثرية 

 األحجار، والججاج، والفخار، والسرياميك. 
٢.٢ 

اإلملام ابملواد والطرق املتبعة يف وقاية وعجل املواد  
 . السيليكونية وكيفية احملافظة عليها من التلف مستقبالا 

3.2 

 ۳.٠ ع األشخاص وتحمل المسؤوليةم ملمهارات التعا

 األسئلة الشفهية

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

تقييم التكليفات الفردية 

 والجماعية 
 ٣.٢ مهارة اإلدارة والقيادة.  تكليفات الفردية والجماعية. 

 تقييم التدريبات العملية 
فردية   عملية  تدريبات 

 وجماعية
 3.3 إتقان العمل وحتمل املسئوليةة ار مه

 ٤.٠ مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية 

 تقييم التدريبات العملية 
فردية   عملية  تدريبات 

 وجماعية

 ٤.١ القدرة على الوصف والتحليل.  -

 ٤.٢ القدرة على االتصال واملشاركة    -

 ٥.٠ مهارات النفس حركيةال

 ات العملية يبدرتقييم الت
فردية   عملية  تدريبات 

 وجماعية

التعامل اليدوي مع مناذج من املنتجات أو املشغوالت  
والفخار   والججاج،  األحجار،  مثل  السيليكونية 

 والسرياميك 
٥.١ 

التدريب العملي على طرق وخطوات ترميم املواد  
السيليكونية املختلفة مثل التنظيف، والتقوية، واللصق  

٥.٢ 
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)توضع مخرجات المقرر في العمود األيسر وتوضع  بين المخرجات التعلُميَة للبرنامج والمخرجات التعلُميَة للمقرر   زاوج- ٥

 مخرجات البرنامج في األعلى(.

 المخرجات

التعلُميَة 

 للمقرر

 المخرجات التعلُميَة للبرنامج

 البرنامج(  يفوص)استخدم رمز المخرجات التعلُميَة للبرنامج الموجودة في ت

١.٢ ١.١ 3.1 1.4 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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 خةل الفصل الدراسيالطلبة فيها  يقي مالتي  التكليفاتومهام جدول ال. ٦

 المهمة أو التكليف  موعد تسليم النهائي  التقييم النسبة من

 مهمة التقويم 

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

 لخ( ي، ... إشفه خطبة، عرض

 

 . ١ االختبار الفصلي األول  السابع  20%

 . ٢ االختبار الفصلي الثاين  الثاين عشر  % 20

 . ٣ + تدريبات عمليةإعداد ورقة حبث  الثالث عشر % 20

 .٤ االختبار النهائي  اخلامس عشر  %  40

 

 : الدعم المقدم للطلبةو  مياإلرشاد األكادي  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 

 من السبت إىل الثالاثء(.) وعساعات مكتبية، موزعة على أايم األسب 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

كرونني، ج. م.، و روبنسون، و. س.، أساسيات ترميم اآلاثر، ترمجة عبد الناصار بان عباد الارلن الجهاراين، مطاابع جامعاة  •
 .م2006امللك سعود، الرايض، 

ساااليب العلميااة حلفاايف وتاارميم املقتنيااات األثريااة، ترمجااة د.  مااد ألااد ، احلفاايف يف علاام اآلاثر، الطاارق واألماااريبرديكااو،  •
  .م2002الشاعر، املعهد العلمي الفرنسي لآلاثر الشرقية، القاهرة، 

 م1997 مد. دراسات علمية يف ترميم وصيانة اآلاثر غري العضوية. مكتبة الجهراء. القاهرة.  اهلادي،عبد  •
 

 لخ(: ... إ ،العلمية، التقارير الدورياتمدةً: )ترحة قائمة الكتب والمراجع المق.  ٣

 .م2003علي، مىن فؤاد، ترميم الصور اجلدارية، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة،  -

بريخينياا ابخا . علام اآلاثر وصايانة األدوات واملواقاع األثرياة وترميمهاا. ترمجاة خالاد غنايم. بيساان.  بوثاو،خالد؛ ديل   غنيم، -
 م.2002

- Wheeler, G., Alkoxysilanes and the Consolidation of Stone (Research in Conservation), 

Getty Conservation Institute, 1st ed., 2005. 
- Bradley, A. R., The Archaeologist's Manual for Conservation: A Guide to Non-Toxic, 

Minimal Intervention Artifact Stabilization, Springer, 1st ed., 2004. 
- Davison, S., Conservation and Restoration of Glass, 2nd ed., Butterworth-Heinemann, 

http://www.amazon.com/George-Wheeler/e/B001JSBFWE/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Sandra%20Davison
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Oxford, 2003. 
- Journal of glass Studies, The Corning Museum of glass, Corning, N.Y., vol. 45, 2003. 
- Buys, S. and Oakley, V., The Conservation and Restoration of Ceramics, Butterworth-

Heinemann, Oxford, 1993. 
- Newton, R. and  Davison, S., Conservation of glass, London,1989. 
- Skibiński S., The desalting of stone historic objects by means of membrane electrodialysis, 

2nd  ed., Warsaw, 1989. 
- Anders G., T., Kate Amoroso G. G. and Fassina V., Stone decay and conservation, 

atmospheric pollution, cleaning, consolidation and protection, New York, 1983. 
- V., Stone decay and conservation, atmospheric pollution, cleaning, consolidation and 

protection, New York, 1983. 
 لخ(: ... إل التواصل االجتماعيواقع اإلنترنت، وسائم: مدةً اإللكترونية )قائمة المصادر  .３

http://www.archaeological.org/news/hca/3328 
http://www.cais-soas.com/CAIS/Archaeology/prevention_of_stone_decay.htm 

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

http://www.nara.accu.or.jp/elearning/2009/3.pdf 

http://iristor.vub.ac.be/patio/META/pub/Transit%20SURF-

INTERNVUB/Kibaert/dec2009/Schalm_2007.pdf 

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

 

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

 واألنظمة: حاللوائ

 

 

   المطلوبة  والتجهيزات المرافق و.        

 

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

 خ(.لإ ... ،الحاسوبفر أجهزة تو

 

 لخ(:إ...  ،إيضاحعرض أو معامل  معامل، قاعات، دراسيةمدةً: فصول المرافق التعليمية ) -1

 قاعة  اضرات  •
 (  Data Showجهاز عرض شرائح البوربوينت )جهاز داات شو  •

 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 أجهجة  •

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

 ا مث اجراءات العالج والرتميم التطبيقية هلا. عمليات التقادم الصناعي هل ألجراءمناذج ملشغوالت من مواد سيليكونية  •

 خامات ومواد الرتميم املختلفة مثل مواد التنظيف والتقوية واالستكمال والعجل.  •

العملية يف الرتميم مثل املشارط والفرر، والفرش، والقفازات وغريها من العدد    تإلجراء التدريباأدوات خمتلفة  •
 .  واألدوات الالزمة لذلك. 

 

 يم المقرر وعمليات التحسين: تقي  . ز       

http://www.archaeological.org/news/hca/3328
http://www.cais-soas.com/CAIS/Archaeology/prevention_of_stone_decay.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_and_restoration_of_ceramic_objects
http://www.nara.accu.or.jp/elearning/2009/3.pdf
http://iristor.vub.ac.be/patio/META/pub/Transit%20SURF-INTERNVUB/Kibaert/dec2009/Schalm_2007.pdf
http://iristor.vub.ac.be/patio/META/pub/Transit%20SURF-INTERNVUB/Kibaert/dec2009/Schalm_2007.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_and_restoration_of_glass_objects
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National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

 المملكــة العربيــة السعوديــة 

مالهيئــــة الوطنيــــة للتقـويــ  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي 

 من الطةب حول فعالية عملية التدريس:  الراجعةاستراتيجيات الحصول على التغذية . ١

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

 :القسم العلميأو  األستاذ من قِبَلتقييم عملية التدريس ل استراتيجيات أخرى -2

 من خالل اسرتاتيجيات احلصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم •

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

 من خالل عمليات التحسني املستمرة للتعليم.  •

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

 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  نيات حديثة. متابعة ما يستجد يف جمال املقرر الدراسي وإضافة ما يلجم من مراجع وحبوث وتق

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

 : عمليات تحسين التدريس -3

 تطوير أهداف املقرر.  •

 نتائج عملية التقومي .  من خاللتطوير  توى املقرر   •

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

من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من  مراجعة التصحيح : مدةً الطلبة )عمليات التحقق من مستويات إنجات  -4

ئة تدريس في مؤسسة عينة من الواجبات بصفة دورية مع عضو هيأو  ،االختباراتتبادل تصحيح أو أعمال الطلبة، 

 :تعليمية أخرى(

  . التكليفاتتقومي للواجبات و  •

 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 . 

 .  البحتليل إحصائي لنتائج اختبارات الط •

 تحسين:لتخطي  للاوللمراجعة الدورية لفاعلية المقرر  ترتيبات التخطي  صف -5

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

 . يميطويره ، واملبنية على نتائج التقمراجعة الدورية للمقرر وتمن خالل خطة جلنة القسم لل •
 

      

 _________________________ ________________________________________  :أستاذ المقرراسم   

 

 __________________ التقرير: _  إكمالتاريخ     ___________________________________ _التوقيع:        
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 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي 

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

 

    ____________________________ :_ التاريخ______ ____________________________ _التوقيع:        

 

 


