
 

 

 برنامج ترميم االثار العضوية

 ممارسات التعليم والتعلم خالل جائحة كورونا 

 
 

 القاهرةجامعة   –كلية االثار 

٢٠٢١-٢٠٢٠ 



  برنامج ترمیم اآلثار العضویة
  

 خالل جائحة كورونا التعلیم والتعلم ممارسات 
  

  

  

  :مقدمة 

بناء على  2020مارس  14 بتاریخ  والجامعات بالمدارس الدراسة تعطیل قرار في ظل 
التوجیھات التي أصدرھا الرئیس عبد الفتاح السیسي إلى الحكومة والذي أشار إلى أن اإلجراء 

 ) 19-كوفید(الدولة الشاملة لمكافحة انتشار فیروس كورونا المستجد الجدید یأتي في إطار خطة 
في استمرار العملیة التعلیمیة  تساعد بعد عن تعلیم أنظمة إلى التحول إلى الحاجة جاءت فقد

ة القاھرة عدد اتخذت جامع وبالفعلوضمان استمرایة االنظمة التعلیمیة في تقدیم خدماتھا للطالب 
 عبر المسجلة استمرار المنظومة التعلیمیة وذلك من خالل والمحاضراتمن التدابیر من اجل 

 Google classroom -التواصل مع الطالب من خالل برنامج الواتس اب  - الیوتیوب قنوات
 البدیلة الحلول كأحد الھجین التعلیم نمط اعتماد إلى للجامعات األعلى المجلس توجة ومع

 المنصات باستخدام تعلیمیة فعالیة تحقق وكذلك العدوى انتشار فرص من تقلل والتي واإلحترازیة
 Blackboard. قامت بانشاء واعتماد منصة  اإلطار ھذا وفى تلك مثل التعلیمیة

 
 
 

    
    

  

  

  

  

    



  برنامج ترمیم اآلثار العضویة
  

 خالل جائحة كورونا التعلیم والتعلم ممارسات 
 

  

  

  

  

  

  

وفصول جوجل االفتراضیة  خالل برنامج الواتس ابالتواصل مع الطالب من تم  -
وقد اقترن ھذا التواصل بعمل تقریر عن التواصل مع الطالب ومدي التقدم في 
المناھج كما تم تشكیل لجنة متابعة واستالم تقاریر االداء للسادة اعضاء ھیئة 

  : التدریس علي النحو المبین 

  

   

 بدایة في بعد عن التعلم إجراءات تطبیق
 الجائحة ببرنامج ترمیم االثار العضویة

 



 

 

 برنامج ترميم االثار العضوية 

 ممارسات التعليم والتعلم خالل جائحة كورونا 

ج من تقرير التواصل مع  مناذ

 الطالب عرب برامج التواصل مثل

  



 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 كلية اآلثار
 اآلثار قسم ترميم

 جامعة القاهرة

 

 

 

 

 تقرير أداء عن عوليت التدريس ووسائل التفاعل والتواصل هع الطالب

 البكالوريوسهرحلت 

 4/0202 /9 وحتى 0202 /3 /81عن الفترة هن 

 

 

 

 هقدم هن

 أ.د. جوعت عبد الوقصود

 جاهعت القاهرة -اآلثار كليت  -قسن ترهين اآلثار 
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 كلية اآلثار

 اآلثار قسم ترميم
 جامعة القاهرة

 

 عالج وصيانة المومياوات )عربي(صور من الواتس أب لمادة 
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 كلية اآلثار

 اآلثار قسم ترميم
 جامعة القاهرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صور من الواتس أب لمادة عالج وصيانة المومياوات )إنجليزى(
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 اآلثاركلية 

 اآلثار قسم ترميم
 جامعة القاهرة

 

 )عربي(ترميم اآلثار الغارقة العضوية صور من الواتس أب لمادة 
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 اآلثاركلية 

 اآلثار قسم ترميم
 جامعة القاهرة

 

  (إنجليزى)لمادة ترميم اآلثار الغارقة العضوية صور من الواتس أب لمادة 
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 كلية اآلثار

 اآلثار قسم ترميم
 جامعة القاهرة

 

 )عربي(الجلود والعظام والعاج عالج صور من الواتس أب لمادة 



 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 كلية اآلثار

 اآلثار قسم ترميم
 جامعة القاهرة

 

 صور من الواتس أب لمادة عالج الجلود والعظام والعاج )إنجليزى(





 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 اآلثاركلية 

 اآلثار قسم ترميم
 جامعة القاهرة

 

 )عربي(المواد اإلثنوجرافية عالج وصيانة صور من الواتس أب لمادة 

 



 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 اآلثاركلية 

 اآلثار قسم ترميم
 جامعة القاهرة

 

 (إنجليزىصور من الواتس أب لمادة عالج وصيانة المواد اإلثنوجرافية )

 



 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 كلية اآلثار
 اآلثار قسم ترميم

 جامعة القاهرة

 

 

 

 

 تقرير أداء عن عوليت التذريس ووسائل التفاعل والتواصل هع الطالب

 البكالوريوسهرحلت 

 

 

 0202 بريلأ 11حتى الخويس  0202 أبريل 11السبت  عن الفترة هن

 

 

 

 

 هقذم هن

 أ.د. جوعت عبذ الوقصود

 جاهعت القاهرة -كليت اآلثار  -ترهين اآلثار قسن 
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 اآلثاركلية 

 اآلثار قسم ترميم
 جامعة القاهرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
عالج صور من الواتس أب لمادة 

 )عربي(وصيانة المومياوات

عالج صور من الواتس أب لمادة 

 )إنجليزى( وصيانة المومياوات
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 كلية اآلثار

 اآلثار قسم ترميم
 جامعة القاهرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
صور من الواتس أب لمادة ترميم 

 اآلثار الغارقة العضوية )عربي(

صور من الواتس أب لمادة ترميم 

 اآلثار الغارقة العضوية )إنجليزى(
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 كلية اآلثار

 اآلثار قسم ترميم
 جامعة القاهرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صور من الواتس أب لمادة عالج 

 الجلود والعظام والعاج )عربي(

صور من الواتس أب لمادة عالج 

 الجلود والعظام والعاج )إنجليزى(





 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 اآلثاركلية 

 اآلثار قسم ترميم
 جامعة القاهرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الواتس أب لمادة عالج وصيانة المواد 

 اإلثنوجرافية )عربي(

الواتس أب لمادة عالج وصيانة المواد 

 اإلثنوجرافية )إنجليزى(



 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اآلثاركلية 

 

 اآلثار قسم ترميم
 جامعة القاهرة

 تقرير أداء عن عملية التدريس ووسائل التفاعل والتواصل مع الطالب

 مرحلة البكالوريوس

 4/0202 /9 وحتى 0202 /3 /81عن الفترة من 

 

 مدة التواصل موعد التواصل وسيلة التواصل المقرر الشعبة /الفرقة  م

/  ثانىالمستوى ال 1

 عربى/ عضوى 

اآلثار العضوية عالج وصيانه 

 الغارقة
WhatsApp group 

Google Classroom 
طبقا  يوم اإلثنين

 للجدول
 نصف ساعة 

 (المادة مشتركة)

 مالحظات

  

 

 نسرين الحديدى . د.أ :سم عضو هيئة التدريسا                               

  :التوقيع          

 12/4/0202: التاريخ           

 

 

 

 



 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اآلثاركلية 

 

 اآلثار قسم ترميم
 جامعة القاهرة

 

 تقرير أداء عن عملية التدريس ووسائل التفاعل والتواصل مع الطالب

 مرحلة البكالوريوس

 4/0202 /9وحتى  0202 /3 /18عن الفترة من 

 

 مدة التواصل موعد التواصل وسيلة التواصل المقرر الشعبة /الفرقة  م

/  الثانىالمستوى  1

 English/ عضوى 

عالج وصيانه اآلثار العضوية 

 الغارقة
WhatsApp group 

Google Classroom 
طبقا  يوم اإلثنين

 للجدول
 نصف ساعة 

 (المادة مشتركة)

 مالحظات

 
 نسرين الحديدى . د.أ :سم عضو هيئة التدريسا                               

  :التوقيع          

 12/4/0202: التاريخ           

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اآلثاركلية 

 

 اآلثار قسم ترميم
 جامعة القاهرة

 تقرير أداء عن عملية التدريس ووسائل التفاعل والتواصل مع الطالب

 مرحلة البكالوريوس

 4/0202 /9 وحتى 0202 /3 /81عن الفترة من 

 

 مدة التواصل موعد التواصل التواصلوسيلة  المقرر الشعبة /الفرقة  م

غير / الثانية 1

 عربى/ عضوى 

تكنولوجيا المواد و 
 الصناعات القديمة العضوية

WhatsApp group 

Google Classroom 
اإلثنين  طبقا يوم 

 للجدول

ساعة واحدة 

ساعة + اإلثنين  

أخرى خالل 

 األسبوع  

 مالحظات

 

 

 نسرين الحديدى . د.أ :سم عضو هيئة التدريسا                               

  :التوقيع          

 12/4/0202: التاريخ           

 

 



 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اآلثاركلية 

 

 اآلثار قسم ترميم
 جامعة القاهرة

 

 تقرير أداء عن عملية التدريس ووسائل التفاعل والتواصل مع الطالب

 مرحلة البكالوريوس

 4/0202 /9وحتى  0202 /3 /18عن الفترة من 

 

 مدة التواصل موعد التواصل وسيلة التواصل المقرر الشعبة /الفرقة  م

غير / الثانية 1

 / عضوى

  شعبة إنجليزى

تكنولوجيا المواد و 
 الصناعات القديمة العضوية

WhatsApp group 

Google Classroom 
طبقا  يوم األربعاء

 للجدول

ساعة واحدة يوم 

ساعة +  األربعاء

أخرى خالل 

 األسبوع 

 مالحظات

  
 نسرين الحديدى . د.أ :سم عضو هيئة التدريسا

  :التوقيع          

 12/4/0202: التاريخ           

 



 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اآلثاركلية 

 

 اآلثار قسم ترميم
 جامعة القاهرة

 تقرير أداء عن عملية التدريس ووسائل التفاعل والتواصل مع الطالب

 مرحلة البكالوريوس

 4/0202 /9وحتى  0202 /3 /18عن الفترة من 

 

 مدة التواصل موعد التواصل وسيلة التواصل المقرر الشعبة /الفرقة  م

/  المستوى الرابع 1

 عربى/ عضوى 

عالج وصيانه المواد 

 اإلثنوغرافية
WhatsApp group 

Google Classroom 
طبقا  يوم اإلثنين

 للجدول
 واحدةساعة 

 (المادة مشتركة)

 مالحظات

 

 

 نسرين الحديدى . د.أ :سم عضو هيئة التدريسا                               

  :التوقيع          

 12/4/0202: التاريخ           

 

 

 

 



 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اآلثاركلية 

 

 اآلثار قسم ترميم
 جامعة القاهرة

 ووسائل التفاعل والتواصل مع الطالبتقرير أداء عن عملية التدريس 

 مرحلة البكالوريوس

 4/0202 /9وحتى  0202 /3 /18عن الفترة من 

 

 مدة التواصل موعد التواصل وسيلة التواصل المقرر الشعبة /الفرقة  م

/  المستوى الرابع 1

شعبة / عضوى 

 إنجليزى

عالج وصيانه المواد 

 اإلثنوغرافية
WhatsApp group 

Google Classroom 
طبقا  يوم اإلثنين

 للجدول
 واحدةساعة 

 (المادة مشتركة)

 مالحظات

 

 

 نسرين الحديدى . د.أ :سم عضو هيئة التدريسا                               

  :التوقيع          

 12/4/0202: التاريخ           

 

 



 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كلية اآلثار

 

 اآلثار قسم ترميم
 جامعة القاهرة

 تقرير أداء عن عملية التدريس ووسائل التفاعل والتواصل مع الطالب

 مرحلة البكالوريوس

 4/0202 /9 وحتى 0202 /3 /81عن الفترة من 

 

 مدة التواصل موعد التواصل وسيلة التواصل المقرر الفرقة  م

 الثالثةالفرقة  1
 (الئحة قديمة)

تكنولوجيا الصناعات و 

 المواد العضوية القديمة 
nelhadidi@gmail.com  يوم الخميس طبقا

 الدراسى للجدول
--- 

 مالحظات

 

 الطالبان لم يحضرا منذ بداية الفصل الدراسى الثانى 

لم يتواصل الطالبان منذ رفع المادة العلمية على موقع و 

 الكلية  

 

 نسرين الحديدى . د.أ :سم عضو هيئة التدريسا                               

  :التوقيع          

 12/4/0202: التاريخ           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كلية اآلثار

 

 اآلثار قسم ترميم
 جامعة القاهرة

 تقرير أداء عن عملية التدريس ووسائل التفاعل والتواصل مع الطالب

 مرحلة البكالوريوس

 4/0202 /9 وحتى 0202 /3 /81عن الفترة من 

 

 مدة التواصل موعد التواصل وسيلة التواصل المقرر الشعبة /الفرقة  م

غير / الثانية 1

 عربى/ عضوى 

تكنولوجيا المواد و 
 الصناعات القديمة العضوية

WhatsApp group 

Google Classroom 
طبقا  اإلثنين يوم 

 للجدول

واحدة ساعة 

ساعة +  اإلثنين 

أخرى خالل 

   األسبوع

 مالحظات

 

 

 نسرين الحديدى . د.أ :سم عضو هيئة التدريسا                               

  :التوقيع          

 12/4/0202: التاريخ           

 

 



 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كلية اآلثار

 

 اآلثار قسم ترميم
 جامعة القاهرة

 

 

 تقرير أداء عن عملية التدريس ووسائل التفاعل والتواصل مع الطالب

 مرحلة البكالوريوس

 4/0202 /9وحتى  0202 /3 /18عن الفترة من 

 

 مدة التواصل موعد التواصل وسيلة التواصل المقرر الشعبة /الفرقة  م

غير / الثانية 1

 / عضوى

  شعبة إنجليزى

المواد و تكنولوجيا 
 الصناعات القديمة العضوية

WhatsApp group 

Google Classroom 
طبقا  يوم األربعاء

 للجدول

واحدة يوم ساعة 

ساعة +  األربعاء

أخرى خالل 

 األسبوع 

 مالحظات

  
 نسرين الحديدى . د.أ :سم عضو هيئة التدريسا

  :التوقيع          

 12/4/0202: التاريخ           



 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  كلیة اآلثار

  اآلثار قسم ترمیم
 جامعة القاھرة

  تقریر أداء عن عملیة التدریس ووسائل التفاعل والتواصل مع الطالب

  مرحلة البكالوریوس

  4/2020 /9 وحتى 2020 /3 /81عن الفترة من 

  

  مدة التواصل  موعد التواصل  وسیلة التواصل  المقرر  الشعبة /الفرقة   م

تقنیات وعالج وصیانة   الرابعة  1
: الشعبة(األثاث الخشبى

  )انجلیزى+ عربى 

   3- 1 األثنین  الواتس اب

عالج وصیانة اآلثار   الثالثة  2
: الشعبة( المركبة

  )انجلیزى+ عربى 

  12- 10  األربعاء   الواتس اب 

  مالحظات

الرابعة الخاصة بالفرقة لمادة تقنیات وعالج وصیانة األثاث الخشببالنسبة 
فقد تم تدریس الجزء الخاص بى في النصف األول من الترم )ترمیم عضوى(

الثانى وانتھیت منھ قبل األزمة الحالیة ولكن یتم التواصل مع طالب الفرقة 
 .الرابعة بھدف اإلجابة عن أي استفسارات بخصوص الجزء الخاص بى

ب الفرقة الثالثة لمادة عالج وصیانة اآلثار المركبةالخاصة بطالأما بالنسبة 
فقد تم أرسال المادة العلمیة الخاصة بھذه المادة في صورة )ترمیم عضوى(

PDF  للطالب باإلضافة إلى إرسال رابط لكل محاضرة مشروحة باوربوینت
في صورة فیدیوھات مع تلقى استفسارات الطالب على جروب الواتس اب في 

  .أسبوعیاالمیعاد المحدد 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  كلیة اآلثار

  اآلثار قسم ترمیم
 جامعة القاھرة

  

  تقنیات وعالج وصیانة األثاث الخشبىمادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  كلیة اآلثار

  اآلثار قسم ترمیم
 جامعة القاھرة

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  كلیة اآلثار

  اآلثار قسم ترمیم
 جامعة القاھرة

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  كلیة اآلثار

  اآلثار قسم ترمیم
 جامعة القاھرة

  

  مادة عالج وصیانة اآلثار المركبة
  

  



 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  كلیة اآلثار

  اآلثار قسم ترمیم
 جامعة القاھرة

  

  

  صفا عبد القادر محمد. د. أ :أسم عضو ھیئة التدریس

  :التوقیع

  2020 /4 /10 :التاریخ

  

  



 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كلية اآلثار

 

 اآلثار قسم ترميم
 جامعة القاهرة

 تقرير أداء عن عملية التدريس ووسائل التفاعل والتواصل مع الطالب

 مرحلة البكالوريوس

   61/4/0202وحتي  11/4/0202عن األسبوع من 

 

 مدة التواصل موعد التواصل وسيلة التواصل المقرر الشعبة /الفرقة  م

/  ثانىالمستوى ال 1

 عربى/ عضوى 

اآلثار عالج وصيانه 

 العضوية الغارقة
WhatsApp group طبقا  يوم اإلثنين

 للجدول
 نصف ساعة 

 (المادة مشتركة)
/  الثانىالمستوى  0

 English/ عضوى 

عالج وصيانه اآلثار 

 العضوية الغارقة
WhatsApp group نصف ساعة  األربعاء يوم 

 (المادة مشتركة)
غير عضوى / الثانية 3

 عربى/ 

تكنولوجيا المواد و 
 العضويةالصناعات القديمة 

WhatsApp group 

 
اإلثنين  طبقا يوم 

 للجدول

اإلثنين  ساعة واحدة 

يوم ساعة أخرى + 

لإلجابة عن  ربعاءاأل

   األسئلة باقى 

 / غير عضوى/ الثانية 4

English 

تكنولوجيا المواد و 
 القديمة العضويةالصناعات 

WhatsApp group 

Google Classroom 
طبقا  يوم األربعاء

 للجدول

ساعة واحدة يوم 

ساعة +  األربعاء

لخميس يوم اأخرى 

باقى لإلجابة عن 

   األسئلة 

/  المستوى الرابع 5

 عربى/ عضوى 

عالج وصيانه المواد 

 اإلثنوغرافية
WhatsApp group 

 
طبقا  يوم اإلثنين

 للجدول
 واحدةساعة 

 (المادة مشتركة)

/  المستوى الرابع 6

 English/ عضوى 

عالج وصيانه المواد 

 اإلثنوغرافية
WhatsApp group 

 
 واحدةساعة   األربعاء يوم 

 (المادة مشتركة)

 الثالثةالفرقة  7
 (الئحة قديمة)

تكنولوجيا الصناعات و 

 المواد العضوية القديمة 
nelhadidi@gmail.com  يوم الخميس

 طبقا للجدول

 الدراسى

 ----

 مالحظات

حتى  لم يتواصل الطالبان منذ رفع المادة العلمية على موقع الكلية :فى الالئحة القديمةالطالبان 

  اليوم

 

 نسرين الحديدى .د.أ :سم عضو هيئة التدريسا                                                 

  :التوقيع                       

 4/0202// 16 :التاريخ                         



 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  كلیة اآلثار

  اآلثار قسم ترمیم
 جامعة القاھرة

  تقریر أداء عن عملیة التدریس ووسائل التفاعل والتواصل مع الطالب

  مرحلة البكالوریوس

  4/2020 /23وحتى  2020 /4 /81عن الفترة من 

  

  مدة التواصل  موعد التواصل  وسیلة التواصل  المقرر  الشعبة /الفرقة   م

تقنیات وعالج وصیانة   الرابعة  1
: الشعبة(األثاث الخشبى

  )انجلیزى+ عربى 

   3- 1 األثنین  الواتس اب

عالج وصیانة اآلثار   الثالثة  2
: الشعبة( المركبة

  )انجلیزى+ عربى 

  12- 10  األربعاء   الواتس اب 

  مالحظات

تم األنتھاء من جمیع المقررات وال یتبقى سوى الرد على استفسارات 
  . الطالب

كما سیتم التواصل مع الطالب من أجل البحث العلمى المطلوب منھم للفرقة 
 )عالج وصیانة اآلثار المركبة: مادة(الثالثة، شعبة ترمیم عضوى 

  

  

  

  

  

  صفا عبد القادر محمد. د. أ :أسم عضو ھیئة التدریس

  :التوقیع

  2020 /4 /23:التاریخ

  



 

 
 

 

 

لعدد املقررات الدراسية التي  ات  إحصائي

 خالل الفصل 
ً
تم رفعها الكترونيا

 م2020-2019الثاني الدراس ي 

 

 

 

 

 

 

 

 كلية اآلثار  جامعة القاهرة 

 

 اآلثار  قسم ترميم

ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــ 

 



 
 

 

 

  (التدريس والتفاعل مع الطالب) متابعة االعمالتقرير 

   لمرحلة البكالوريوس 

 4/2020 /9وحتى   2020  /3 /18عن الفترة من 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 
 

 كلية اآلثار 

 

 اآلثار  قسم ترميم
 جامعة القاهرة 

1-   
ً
إحصائية عامة لعدد املقررات الدراسية التي تم رفعها الكترونيا

 م2020-2019الثاني خالل الفصل الدراس ي 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  (التدريس والتفاعل مع الطالب) متابعة االعمالتقرير 

   لمرحلة البكالوريوس 

 4/2020 /9وحتى   2020  /3 /18عن الفترة من 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 
 

 كلية اآلثار 

 

 اآلثار  قسم ترميم
 جامعة القاهرة 

 أعضاء هيئة التدريس في برامج القسم حصائية عامة لعدد إ -2

 



 
 

 

 

  (التدريس والتفاعل مع الطالب) متابعة االعمالتقرير 

   لمرحلة البكالوريوس 

 4/2020 /9وحتى   2020  /3 /18عن الفترة من 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 
 

 كلية اآلثار 

 

 اآلثار  قسم ترميم
 جامعة القاهرة 

منذ تعليق  العضوي احصائيات سير العمل ببرنامج الترميم  -3

 ملرحلة البكالوريوس   الدراسة بمقر كلية اآلثار 

 1المرفوعة على منصة الجامعة  عضويأوال: مقررات برنامج الترميم 

 الفرقة  الشعبة البرنامج
عدد المقررات 

 الدراسية
عدد المقررات 

 المرفوعة الكترونيا 
 النسبة المئوية 

 ترميم عضوي  

  

 عربي 

 100 7 7 الثانية  

 100 6 6 الثالثة  

 100 10 10 الرابعة 

 انجليزي  

 

 100 6 6 الثانية  

 100 6 6 الثالثة  

 100 6 6 الرابعة

 100 41 41   عضويإجمالي مقررات برنامج الترميم ال

 

 

 

 

المقررات المرفوعة 
100%

المقررات غير 
المرفوعة
0%

نسبة المقررات الدراسية المرفوعة على منصة الجامعة 

المقررات المرفوعة  المقررات غير المرفوعة



 
 

 

 

  (التدريس والتفاعل مع الطالب) متابعة االعمالتقرير 

   لمرحلة البكالوريوس 

 4/2020 /9وحتى   2020  /3 /18عن الفترة من 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 
 

 كلية اآلثار 

 

 اآلثار  قسم ترميم
 جامعة القاهرة 

هيئة  ثانيا   أعضاء  قبل  من  المستخدمة  بعد(  عن  )التعليم  اإللكتروني  التواصل  وسائل   :

 التدريس: 

 عضواً   16اجمالي أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج   •

   اً عضو16عدد أعضاء هيئة التدريس المتواصلين تليفونيا وإلكترونيا  •

   .وسائل  4اجمالي وسائل التواصل المستخدمة  •

هيئة  ةمالحظ قبل  من  السماح  أو  الواتس  ببرنامج  للتواصل  معلنة  الشخصي  الهاتف  وسيلة   :

 التدريس للتواصل المباشر بين الطالب وأستاذ المقرر متى دعت الحاجة. 

عدد أعضاء هيئة التدريس   وسيلة التواصل 

 المستخدمين

النسبة المئوية لطريقة التواصل من إجمالي 

 الوسائل المستخدمة

 31.25 5 شخصي  الهاتف ال

 16 100 ( WhatsAppالواتس )برنامج 

 25 4 ايميل شخصي 

Google Classroom 1 6.25 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  (التدريس والتفاعل مع الطالب) متابعة االعمالتقرير 

   لمرحلة البكالوريوس 

 4/2020 /9وحتى   2020  /3 /18عن الفترة من 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 
 

 كلية اآلثار 

 

 اآلثار  قسم ترميم
 جامعة القاهرة 
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الهاتف الشخصي  برنامج الواتس  ايميل شخصي  Google
Classroom

وسائل التواصل المستخدمة 

صل عدد أعضاء هيئة التدريس المستخدمين لوسائل التوا
اإللكتروني 

ينعدد أعضاء هيئة التدريس المستخدم

31.3%

100.0%

25.0%

6.3%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

الهاتف الشخصي برنامج الواتس ايميل شخصي  Google
Classroom

النسبة المئوية لطريقة التواصل من إجمالي الوسائل 
المستخدمة 

جمالي النسبة المئوية لطريقة التواصل من إ
الوسائل المستخدمة 



 
 

 

 

  (التدريس والتفاعل مع الطالب) متابعة االعمالتقرير 

   لمرحلة البكالوريوس 

 4/2020 /9وحتى   2020  /3 /18عن الفترة من 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 
 

 كلية اآلثار 

 

 اآلثار  قسم ترميم
 جامعة القاهرة 

منذ  يةغير العضو  اآلثار  رميمتاحصائيات سير العمل ببرنامج  -4

 ملرحلة البكالوريوس  تعليق الدراسة بمقر كلية اآلثار 

 2المرفوعة على منصة الجامعة  غير العضويأوال: مقررات برنامج الترميم 

عدد المقررات   الفرقة  الشعبة البرنامج 

 الدراسية 

عدد المقررات  

المرفوعة  

 الكترونيا 

 النسبة المئوية 

 الترميم غير العضوي 

 

 عربي
 

 100 10 10 الثانية 

 100 11 11 الثالثة  

 100 12 12 الرابعة 

 انجليزي 
 

 100 10 10 الثانية 

 100 10 10 الثالثة  

 100 9 10 الرابعة

 100 62 62 إجمالي مقررات برنامج الترميم المعماري 

 

 

 

 

المقررات المرفوعة 
100%

المقررات غير 
المرفوعة
0%

نسبة المقررات الدراسية المرفوعة على منصة الجامعة 

المقررات المرفوعة  المقررات غير المرفوعة



 
 

 

 

  (التدريس والتفاعل مع الطالب) متابعة االعمالتقرير 

   لمرحلة البكالوريوس 

 4/2020 /9وحتى   2020  /3 /18عن الفترة من 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 
 

 كلية اآلثار 

 

 اآلثار  قسم ترميم
 جامعة القاهرة 

هيئة   أعضاء  قبل  من  المستخدمة  بعد(  عن  )التعليم  اإللكتروني  التواصل  وسائل  ثانيا: 

 التدريس: 

   اعضو  25اجمالي أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج  •

 عضو   25الكترونيا  عدد أعضاء هيئة التدريس المتواصلين تليفونيا أو •

 وسائل   5اجمالي وسائل التواصل المستخدمة  •

هيئة ةمالحظ • قبل  من  السماح  أو  الواتس  ببرنامج  للتواصل  معلنة  الشخصي  الهاتف  وسيلة   :

 التدريس للتواصل المباشر بين الطالب وأستاذ المقرر متى دعت الحاجة. 

 

عدد أعضاء هيئة  وسيلة التواصل  

 التدريس المستخدمين

النسبة المئوية لطريقة التواصل من 

 إجمالى الوسائل المستخدمة 

 28.0 7 الهاتف الشخصي  

 24 96.0 (  whats Appالواتس )برنامج 

 20.0 5 ايميل شخصي 

 3 12.0 ( G.Class room) جوجلبرنامج 

قناة على موقع اليوتيوب  

(YouTube ) 

2 8.0 

 



 
 

 

 

  (التدريس والتفاعل مع الطالب) متابعة االعمالتقرير 

   لمرحلة البكالوريوس 

 4/2020 /9وحتى   2020  /3 /18عن الفترة من 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 
 

 كلية اآلثار 

 

 اآلثار  قسم ترميم
 جامعة القاهرة 
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ي الهاتف الشخص برنامج الواتس  ايميل شخصي  G-Classبرنامج  قناة على 
اليوتيوب

وسائل التواصل المستخدمة 

ل عدد أعضاء هيئة التدريس المستخدمين لوسائل التواص
اإللكتروني 

عدد أعضاء هيئة التدريس المستخدمين

28.0%

96.0%

20.0%
12.0%

8.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

الهاتف 
الشخصي

برنامج الواتس ايميل شخصي -Gبرنامج 
Class

قناة على 
اليوتيوب

النسبة المئوية لطريقة التواصل من إجمالي الوسائل 
المستخدمة 

مالي النسبة المئوية لطريقة التواصل من إج
الوسائل المستخدمة 



 
 

 

 

  (التدريس والتفاعل مع الطالب) متابعة االعمالتقرير 

   لمرحلة البكالوريوس 

 4/2020 /9وحتى   2020  /3 /18عن الفترة من 
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 كلية اآلثار 

 

 اآلثار  قسم ترميم
 جامعة القاهرة 

احصائيات سير العمل ببرنامج الترميم املعماري منذ تعليق  -5

 ملرحلة البكالوريوس   الدراسة بمقر كلية اآلثار 

 3أوال: مقررات برنامج الترميم المعماري المرفوعة على منصة الجامعة 

عدد المقررات   الفرقة  الشعبة البرنامج 

 الدراسية 

عدد المقررات  

المرفوعة  

 الكترونيا 

 النسبة المئوية 

 100 9 9 الثانية  عربي  الترميم المعماري  

 100 9 9 الثالثة   عربي  الترميم المعماري  

 100 8 8 الرابعة   عربي  الترميم المعماري  

 100 8 8 الثانية  انجليزي  الترميم المعماري  

 100 10 10 الثالثة   انجليزي  الترميم المعماري  

 100 44 44 إجمالي مقررات برنامج الترميم المعماري 

 

 

 

 

المقررات المرفوعة 
100%

المقررات غير 
المرفوعة
0%

نسبة المقررات الدراسية المرفوعة على منصة الجامعة 

المقررات المرفوعة  المقررات غير المرفوعة



 
 

 

 

  (التدريس والتفاعل مع الطالب) متابعة االعمالتقرير 

   لمرحلة البكالوريوس 

 4/2020 /9وحتى   2020  /3 /18عن الفترة من 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 كلية اآلثار 

 

 اآلثار  قسم ترميم
 جامعة القاهرة 

هيئة   أعضاء  قبل  من  المستخدمة  بعد(  عن  )التعليم  اإللكتروني  التواصل  وسائل  ثانيا: 

 التدريس: 

   اعضو  15اجمالي أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج  •

   ا عضو 15الكترونيا  عدد أعضاء هيئة التدريس المتواصلين تليفونيا أو •

 وسائل   5اجمالي وسائل التواصل المستخدمة  •

هيئة  ةمالحظ  قبل  من  السماح  أو  الواتس  ببرنامج  للتواصل  معلنة  الشخصي  الهاتف  وسيلة   :

 التدريس للتواصل المباشر بين الطالب وأستاذ المقرر متى دعت الحاجة. 

 

عدد أعضاء هيئة  وسيلة التواصل  

 التدريس المستخدمين

النسبة المئوية لطريقة التواصل من 

 إجمالى الوسائل المستخدمة 

 86,7 13 الهاتف الشخصي  

 15 100.0 (  whats Appالواتس )برنامج 

 20.0 3 ايميل شخصي 

 1 6,7 (  Facebookبرنامج الفيسبوك )

قناة على موقع اليوتيوب  

(YouTube ) 

1 6,7 

 



 
 

 

 

  (التدريس والتفاعل مع الطالب) متابعة االعمالتقرير 

   لمرحلة البكالوريوس 

 4/2020 /9وحتى   2020  /3 /18عن الفترة من 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 كلية اآلثار 

 

 اآلثار  قسم ترميم
 جامعة القاهرة 
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 برنامج ترميم االثار العضوية 

 ممارسات التعليم والتعلم خالل جائحة كورونا 

 اخلاصة جبامعة القاهرة تفعيل منصة 

 للتواصل مع الطالب خالل جائحة كورونا 
 

 























































































 

 

 برنامج ترميم االثار العضوية 

 ممارسات التعليم والتعلم خالل جائحة كورونا 

 معة القاهرة التعليمية ة جاالطالب علي منص تمارات ملفسا

  

 







 

 

 برنامج ترميم االثار العضوية 

 ممارسات التعليم والتعلم خالل جائحة كورونا 

منصة جامعة القاهرة   احصائيات أداء كلية االثار علي

   التعليمية
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05. College Scorecard
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01. Item Group Distribution
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01. Daily Item Activity
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01. Daily Item Activity

Avg Items
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01. Daily Item Activity
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02. Item Usage
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03. Items Day of Week and Time Band
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04. Item by Mobile Access
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07. Room Type

7.01%

92.99%

Persistent Single

04. Session Size Band
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4.14%
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30.97%

69.03%

Not Previewed Previewed

06. Day of Week and Time Band

0

100

200

300

400

500

600

700

79
138

90 103
75

155
103

268

144
169

128

188
222

212

292
208

179

117

211

Morning AfterNoon Evening Off Hours

03. Attended Duration Band

19.47%

70.1%

0.75%

From 1 To 2 Hours From 2 To 4 Hours
Less Than 1 Hour More Than 4 Hours

Faculty of Archaeology  - 2021-term1 

02. Recorded Sessions

77.53%

22.47%

Not Recorded Recorded



 

 

 برنامج ترميم االثار العضوية 

 ممارسات التعليم والتعلم خالل جائحة كورونا 

 

ملواجهة جائحة كورونا لتتضمن  تعديل اجلداول الدراسية 

 ) عن بعدالتعليم   –حضوري ( جني التعليم اهل



 

 

 برنامج ترميم االثار العضوية 

 اجلدول الدراسي 

 ول الفصل الدراسي األ
 

٢٠٢١-٢٠٢٠ 



 )مرحلة ال�كالور�وس( الجداول الدراس�ة                                                                                         ثاركل�ة اآل                 
 م٢٠٢٠/٢٠٢١الفصل الدراسي األول للعام الجامعي                                                    ثارقسم ترم�م اآل            

 

 

 د الكلیةعمی                                          التعلیم والطالب                     وكیل الكلیة لشئون                                                            اآلثار ترمیمرئیس قسم             
 

 أحمد رجب محمد عليأ.د/                                                                 أ.د/ محسن نجم الدین                                                              برانیھ أ.د/ عاطف عبد اللطیف      

 وحدة اختیاریة)  ۳وحدة إجباریة +  ۱٦) (ةیلعضوبرنامج ترمیم اآلثار االفرقة الثانیة (
 

 مالحظات االربعاء   الثنین ا  السبت  

۸  :۱۰ 

 ریادة االعمال  
 (متطلب جامعة) 

 (نظري) أ. د. صفا  
 مدرج أبوبكر 

۱۱:۹ 

  للمجموعات والتخزین العرض
(اختیاري)   العضویة المتحفیة  

۷ت ع    
 صفا  / د  + أ. مایسة /دأ.

 المخطوطات  معمل (نظري) 

۱۱:۹ 

 (اختیاري)  والباستیل   والجواش  المائیة الصور
 ۸ت ع   

 مني حسین   /د.
 االتیلیھ  معمل (نظري)

 االختیاري: 

في المواد االختیاریة یتم اختیار ماده   وحدات) ۳(یجب على الطالب اختیار 

 واحده فقط من التالي: 

   ۷وحدات) ت ع  ۳( العضویة تحفیةالم للمجموعات  والتخزین العرض-۱
۸وحدات) ت ع  ۳( والباستیل والجواش المائیة الصور_ ۲  

وحدات) ت ع ۳الملونات واالصباغ والوسائط للمواد العضویة (-۳  
 

 الحضور:

 الیات حضور الطالب:

 األسبوع األول حضور في الكلیة 

 األسبوع التالي محاضرات اون الین وھكذا بالتبادل. 
 

 
 
 

۱۲:۱۰ 

 االخشاب   وتشكیل حفر
 ۲۰۲ت ع  

 مراد  /د +  نسرین  /دأ.
   (نظري)

 + النسیج  االخشاب معمل

۱:۱۱ 
 

 ) ۱(  تطبیقیة كیمیاء
 ۲۰۱ت ع   

 درویش   سوسن  /أ.د
 المخطوطات  معمل) عملي( 

۱:۱۱ 

   البردیة المخطوطات وصیانة  عالج
 ۲۰۳ت ع  

 ربیع + د. ایمان بدري   رشدیة  /د
 االتیلیھ  معمل (نظري) 

۱۲ :٤ 

 االخشاب   وتشكیل حفر
 ۲۰۲ت ع  

 مراد  /د + نسرین  /دأ.
 ب األخشا معمل ) (عملي 

۲:۱ 

 ) ۱(  تطبیقیة كیمیاء
 ۲۰۱ت ع  

 درویش   سوسن  /د.ا
 معمل النسیج  (نظري)

۳:۱ 
 
 

 المتحفیة للمجموعات والتخزین العرض
 ۷ت ع (اختیاري)  العضویة

 صفا  / د  + أ. مایسة /دأ.
 االتیلیھ  معمل  (عملي)

۸:٤ 

 الزیتى  تصویرال تقنیات
 ۲۰٤ت ع  

 عطیة    مصطفى /د.ا
 االتیلیھ  معمل ) عملي (

٤:۲ 

  لألثار الوقائیة الصیانة 
 ۲۰٦ت ع  العضویة

 المقصود  عبد   جمعة /د.ا
 المخطوطات  نظري) معمل(

۳:۱ 

الملونات واالصباغ والوسائط للمواد العضویة  
   ۱۳ت ع  

 اختیاري 
 مني حسین + د . ایمان بدري  /د

 یلیھ االت معمل) عملي( 

  ٦:٤ 

  المخطوطات وصیانة  عالج
 ۲۰۳ت ع  البردیة

ربیع + د. ایمان    رشدیة  /د
 بدري 

 المخطوطات  معمل ) عملي (

٥:۳ 

الملونات واالصباغ والوسائط للمواد العضویة  
 ۱۳ت ع  

 مني حسین + د . ایمان بدري   /د
 ) نظري((اختیاري)  

 نسیجال معمل

  ۸:٦ 

  والجواش  المائیة الصور
 اختیاري)  (  والباستیل

 ۸ت ع  
 مني حسین   /د.

 االتیلیھ  معمل  (عملي)

۷:٥ 

 الزیتى  التصویر تقنیات
 ۲۰٤ت ع  

 عطیة    مصطفى /د.ا
 نسیج لا  معمل (نظري) 



 )مرحلة ال�كالور�وس( الجداول الدراس�ة                                                                                         ثاركل�ة اآل                 
 م٢٠٢٠/٢٠٢١الفصل الدراسي األول للعام الجامعي                                                    ثارقسم ترم�م اآل            

 

 

 د الكلیةعمی                                          التعلیم والطالب                     وكیل الكلیة لشئون                                                            اآلثار ترمیمرئیس قسم             
 

 أحمد رجب محمد عليأ.د/                                                                 أ.د/ محسن نجم الدین                                                              برانیھ أ.د/ عاطف عبد اللطیف      

 وحدات اختیاریة)  ۷وحدة إجباریة +  ۱۲( ) ةیلعضوبرنامج ترمیم اآلثار ا(الفرقة الثالثة 
 

 مالحظات األربعاء   الثنین ا  السبت  

۱۰:۹ 
 

لتخزین لألثار  العرض وا
 العضویة 

 اختیاري) ( ۱٥ت ع 
 حسین  منى  /د  

 المخطوطات  معمل ) نظري(

۱۱:۹ 

تكنولوجیا المواد والصناعات  
 غیر العضویة 

 (نظري) اختیاري  ۲۱ت ع   
 د الشیماء + د. دینا  

 معمل النسیج 

۱:۹ 

 االخشاب  وصیانة   عالج
 ۳۰۲ت ع 

 د د/ مرا + صفا   /د أ.
 

 االخشاب  معمل ) عملي( 

 االختیاري: 

 وحدات)   ۷ملحوظھ: یجب على الطالب اختیار (
 ۲وحدات) ت ع  ۳( الصلبة الحوامل على  الزیتیة الصور وصیانة عالج-۱

 ۱۲وحدات) ت ع  ۳( االثریة للمخطوطات  واالصباغ االحبار-۲

 ۱٥وحدة) ت ع  ۲العرض والتخزین لألثار العضویة (-۳

 ۲۱ت ع  وحدة) ۲تكنولوجیا المواد والصناعات غیر العضویة (-٤
 

 الحضور:

 الیات حضور الطالب:

 األسبوع األول حضور في الكلیة 

 األسبوع التالي محاضرات اون الین وھكذا بالتبادل. 

 

 المحاضرات النظریة: 

یتم تقسیم الطالب الي مجموعتین بمعرفة أستاذ المادة ویتم تقسیم  

 وقت المحاضرة علیھم بالتساوي.

۲:۱۰ 
  المخطوطات وصیانة   عالج

 ۳۰۱ت ع  یة  الورق
 + د. ایمان  ربیع    رشدیة / د
 لمخطوطات ا  عملي) معمل ( 

۱:۱۱ 
  للمخطوطات  واالصباغ  االحبار
 ۱۲ت ع    )اختیاري ( االثریة 

 رشدیھ ربیع  / د
 النسیج  معمل ) نظري(

۳:۱ 
   االخشاب  وصیانة   عالج

 ۳۰۲ت ع 
 د د/ مرا + صفا   /د أ.

 + النسیج  ألخشاب ا  )نظري ( 

٤:۲ 

  واالصباغ  االحبار
   االثریة  تللمخطوطا 

 ۱۲ت ع  ) اختیاري(
 رشدیھ ربیع  / د

 المخطوطات ) عملي( 

۳:۱ 
  المخطوطات وصیانة   عالج

 ۳۰۱ت ع    الورقیة
+ د. ایمان  ربیع  رشدیة / د

 النسیج ) نظري(
٥:۳ 

  الحوامل   على الزیتیة  الصور  وصیانة   عالج
 ۲ت ع (اختیاري)  الصلبة

 مصطفى عطیھ  /د .ا
 االتیلیھ  معمل ) نظري(

۸:٤ 
 المنسوجات  انة وصی   عالج

   ۳۰۳ت ع 
 حامد  إبراھیم د. 

 النسیج  معمل ) عملي( 
٥:۳ 

   المنسوجات  وصیانة   عالج
 ۳۰۳ت ع 

 حامد  إبراھیم د. 
 النسیج  معمل) نظري ( 

٥ :۷ 
  الحوامل   على الزیتیة  الصور  وصیانة   عالج

 ۲ت ع  ) اختیاري(  الصلبة
 عطیة  مصطفى  /د .ا
 االتیلیھ  معمل ) عملي( 

  ۷:٥ 

لالثار   العرض والتخزین 
 العضویة 

 ۱٥ت ع (اختیاري) 
 منى حسین /د

 
 النسیج  معمل) عملي (

  

 



 )مرحلة ال�كالور�وس( الجداول الدراس�ة                                                                                         ثاركل�ة اآل                 
 م٢٠٢٠/٢٠٢١الفصل الدراسي األول للعام الجامعي                                                    ثارقسم ترم�م اآل            

 

 

 د الكلیةعمی                                          التعلیم والطالب                     وكیل الكلیة لشئون                                                            اآلثار ترمیمرئیس قسم             
 

 أحمد رجب محمد عليأ.د/                                                                 أ.د/ محسن نجم الدین                                                              برانیھ أ.د/ عاطف عبد اللطیف      

 وحدة اختیاریة) ٦وحدة إجباریة +  ۱۲( ) ةیلعضوبرنامج ترمیم اآلثار ا( الرابعة الفرقة
 

 مالحظات األربعاء   الثنین ا  السبت  

۱۱:۹ 

كشف التزییف والتزویر  
 للوحات الزیتیة  

   ٤۰۲ت ع  
 أ.د/ مصطفى عطیة  

 االتیلیة ظري)  (ن

۱۱:۹ 

عالج وصیانة المخطوطات  
 المزخرفة 

 (اختیاري)   ۱ت ع   
 وفیقة نصحي أ.د/  

      ۲ قاعة نظري)  ( 

۹  :۱ 

 عالج وصیانة السجاد 
 ٤۰۳ت ع   
 حامد  إبراھیم د. 

 
 (عملي) معمل النسیج

 االختیاري:
 وحدات)  ٦ملحوظھ: یجب على الطالب اختیار (

 وحدات)  ۳( ۱ع المزخرفة ت عالج وصیانة المخطوطات  .۱

 وحدات)  ۳( ۳ت ع  عالج وصیانة الصور الزیتیة الجداریة .۲

 وحدات)  ۳( ٤ت ع  عالج وصیانة األخشاب االنشائیة .۳

 الحضور:

 الیات حضور الطالب:

 األسبوع األول حضور في الكلیة 

 األسبوع التالي محاضرات اون الین وھكذا بالتبادل. 

 

 المحاضرات النظریة: 

مجموعتین بمعرفة أستاذ المادة ویتم تقسیم  یتم تقسیم الطالب الي 

 وقت المحاضرة علیھم بالتساوي

۱:۱۱ 

عالج وصیانة األخشاب  
 االنشائیة 

 ٤ت ع  
 (اختیاري) (نظري)  

 أ.د/ صفا  +د/ نسرین أ.
 تیلیھ معمل اال

۱:۱۱ 

 عالج وصیانة السجاد  
 ٤۰۳ت ع   
 حامد  إبراھیم د. 

   ةاالتیلی(نظري)   

۱  :۳ 

 لزیتیة الجداریةعالج وصیانة الصور ا
 ۳ت ع   

 (اختیاري)  
 فؤاد   أ.د/ منى
 

   (عملي) معمل األحجار

٥:۱ 

كشف التزییف والتزویر  
 للوحات الزیتیة  

 ٤۰۲ت ع  
 عطیة    أ.د/ مصطفى

 معمل االتیلیھ (عملي) 

 ۳:۱ 

ج وصیانة الصور الزیتیة  عال
 الجداریة 

 ۳ت ع  (اختیاري) (نظري) 
 فؤاد  أ.د/ منى

 معمل الكیمیاء 

۷:۳ 

 الج وصیانة المخطوطات الرقیة ع
 ٤۰۱ت ع     

 أ.د/ جمعة عبد المقصود  
 

 معمل المخطوطات (عملي)  

۷:٥ 

عالج وصیانة األخشاب  
 االنشائیة 

 ٤ت ع  
 (اختیاري) (عملي)  

 أ.د/ صفا  +د/ نسرین أ.
 معمل األخشاب 

٥:۳ 

عالج وصیانة المخطوطات  
 الرقیة 

 ٤۰۱ت ع     
 أ.د/ جمعة عبد المقصود  

    التیلیھا(نظري)  

  

  ۷:٥ 

عالج وصیانة المخطوطات  
 المزخرفة 

 (اختیاري)   ۱ت ع   
 وفیقھ نصحي أ.د/  

  
    معمل المخطوطات(عملي) 

  



 

 

 برنامج ترميم االثار العضوية 

 اجلدول الدراسي 

 ثاني الفصل الدراسي ال
 

٢٠٢١-٢٠٢٠ 



 جامعة القاھرة          
 البكالوریوس) (مرحلةالجداول الدراسیة                            كلیة اآلثار                                   

 م ۲۰۲۱/ ۲۰۲۰الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي                                  ترمیم اآلثار قسم      
 

 عمید الكلیة                                                                الطالب  اآلثار                                                           وكیل الكلیة لشئون التعلیم و ترمیم رئیس        
 أ.د/ محسن نجم الدین                                                              أ.د/ أحمد رجب محمد علي      عاطف عبداللطیف برانیھ                                                         / أ.د 

 وحدة اختیاریة) ۲وحدة إجباریة +  ۱٥( )ةعضویبرنامج ترمیم وصیانة اآلثار ال( الثانیة الفرقة

 

 مالحظات  األربعاء الوقت  االثنین  الوقت  السبت  الوقت 

۹-۱۰ 

 فحص وتحلیل وتأریخ االثار العضویة
 منى حسیند/ + سوسن درویش  /أ.د 

 ۲۰۹ت ع (نظري) 
 المخطوطات معمل 

۱۰:۹ 
 تقنیات االیقونات (اختیاري) 

 منى حسین د/ 
 ۹ت ع  (نظري) االتیلیھ 

۱۱:۹ 

عالج وصیانة صور المومیاوات  
 واالیقونات والكارتوناج 

 ۲۰۷ت ع  منى حسین د/ 
 )  نظري(

 معمل المخطوطات 

 االختیاري: 

في المواد   )ةوحد ۲(یجب على الطالب اختیار 

 االختیاریة یتم اختیار ماده واحده فقط من التالي: 

وحدة) ۲تقنیات االیقونات (-۱  
وحدة)  ۲ترمیم االثار الغارقة العضویة ( -۲  

 
 الحضور:

 الیات حضور الطالب:

  حضوري بالكلیة األول محاضراتاألسبوع 

 وھكذا بالتبادل.التالي اون الین األسبوع 

 النظریة: المحاضرات 

نظراً لإلجراءات االحترازیة ومراعاة التباعد 

بین الطالب اثناء المحاضرات الحضوریة  

یقوم أساتذة المقررات بتقسیم الطالب  

 بالتساوي الى مجموعتین. 

۱۰:۹ 

ترمیم االثار الغارقة العضویة  
 ۱۷) ت ع اختیاري(
 جمعة عبد المقصود  /أ.د 

 الحدیدي  نسرین أ.د. 
 المخطوطات (نظري) معمل 

۱۲:۱۰ 
 فحص وتحلیل وتأریخ االثار العضویة

 منى حسیند/ + سوسن درویش  /أ.د 
 ۲۰۹ت ع 

 (عملي) معمل المخطوطات 

۱۲:۱۰ 
 تقنیات االیقونات (اختیاري) 

 منى حسین د/ 
 ۹ت ع    (عملي) معمل المخطوطات 

۱:۱۱ 

 ) ۲كیمیاء تطبیقیة (
 سوسن درویش   /أ.د 

 ۲۰٦ت ع (نظري) 
 ۱۲:۱۰ المخطوطات معمل 

 ترمیم االثار الغارقة العضویة  
+  جمعة عبد المقصود  / دأ.  )(اختیاري

 أ.د. نسرین الحدیدي 
 ۱۷ت ع  (عملي) معمل االتیلیھ  

۲:۱۲ 

عالج وصیانة الصور الفوتوغرافیة وافالم  
 السینما والمیكروفیلم 

 د/ مھا أحمد على 
 ۲۱۰ت ع    (نظري) النسیج

۲:۱۲ 

 ) ۲تطبیقیة (كیمیاء 
 سوسن درویش   /أ.د 

 ۲۰٦معمل الكیمیاء ت ع   (عملي)
 

۳:۱ 

عالج وصیانة المحنطات  
 والمومیاوات 

 جمعة عبد المقصود  /أ.د 
ت ع  (نظري) معمل المخطوطات 

۲۰۸ 

٦:۲ 

عالج وصیانة الصور الفوتوغرافیة وافالم  
 السینما والمیكروفیلم 

 د/ مھا أحمد على 
 ۲۱۰ت ع  معمل النسیج  (عملي) 

۲-٤ 

عالج وصیانة المحنطات  
 والمومیاوات 

 جمعة عبد المقصود  /أ.د 
ت ع    (عملي) معمل المخطوطات 

۲۰۸ 

۷:۳ 

عالج وصیانة صور المومیاوات  
 ۲۰۷ت ع   واالیقونات والكارتوناج

 د/ مني حسین 
 ) معمل المخطوطات (عملي 
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 عمید الكلیة                                                                الطالب  اآلثار                                                           وكیل الكلیة لشئون التعلیم و ترمیم رئیس        
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 وحدة اختیاریة) ۲وحدة إجباریة +  ۱٦( )ةعضویوصیانة البرنامج ترمیم اآلثار ( الثالثة الفرقة
 

 
 
 
 
 
 
 

 مالحظات  االربعاء الوقت  االثنین  الوقت  السبت  الوقت 

۱۱:۹ 

عالج وصیانة الجلود والعظام والعاج  
 ۳۰٦ت ع 

 د/ رشدیة + ھ جمع /أ.د 
 (نظري) معمل النسیج 

۱۱:۹ 
 عالج وصیانة التابسترى 

 حامد  إبراھیم د/ 
 ۳۰٥(نظري) ت ع 

 خشاب األمعمل 
۱۱:۹ 

 عالج وصیانة اآلثار المركبة 
 دینا رفعت د/  صفا + د/  أ.

 ۳۰۸ت ع    /
 (نظري) معمل االخشاب 

 االختیاري: 

في المواد االختیاریة یتم  )ةوحد ۲(یجب على الطالب اختیار 

 اختیار ماده واحده فقط من التالي:

 وحدة) ۲( تسجیل وتوثیق اآلثار العضویة .۱
 وحدة)  ۲صیانة وترمیم اآلثار (المواثیق الدولیة في  .۲

 الحضور:

 الیات حضور الطالب:
 . حضوري بالكلیةمحاضرات األسبوع األول 

 وھكذا بالتبادل.  اون الیناألسبوع التالي 

 المحاضرات النظریة: 

نظراً لإلجراءات االحترازیة ومراعاة التباعد بین 
الطالب اثناء المحاضرات الحضوریة یقوم أساتذة  
 المقررات بتقسیم الطالب بالتساوي الى مجموعتین. 

۱۲:۱۱ 

 تسجیل وتوثیق اآلثار العضویة 
 ۱٦(اختیاري) ت ع  

 مراد فوزي  / د
 (نظري) معمل االخشاب 

۱:۱۱ 
 لآلثار العضویة  التلف البیولوجي 

 ۳۰۷ت ع    د/ مایسة محمد علىأ.
 (نظري) معمل األخشاب 

۱:۱۱ 

 عالج وصیانة اآلثار المركبة 
 دینا رفعت د/  صفا + د/  أ.

 ۳۰۸ت ع    /
 معمل األخشاب  (عملي)

۲:۱۲ 

 تسجیل وتوثیق اآلثار العضویة  
 ۱٦) ت ع (اختیاري

 مراد فوزي  / د
 معمل االخشاب (عملي) 

٥:۱ 
 عالج وصیانة التابسترى 

 حامد  إبراھیم د/ 
 ۳۰٥معمل النسیج ت ع  (عملي)

 
۱:۳ 

 عالج وصیانة الصور الزیتیة 
 مصطفى عطیة  /أ.د 

 ۳۰٤ت ع    االتیلیھ (نظري) 

٤:۲ 

ت ع    التلف البیولوجي لآلثار العضویة
۳۰۷ 

 د/ مایسة محمد ا.
 (عملي) معمل المخطوطات 

۷:٥ 

عالج وصیانة الجلود والعظام والعاج  
 ۳۰٦ت ع 

 د/ رشدیة +  ھ جمع /أ.د 
 (عملي) المخطوطات 

۳:۷ 
 عالج وصیانة الصور الزیتیة 

 مصطفى عطیة  /أ.د 
 ۳۰٤االتیلیھ ت ع    (عملي)

٦:٤ 
المواثیق الدولیة في صیانة وترمیم  

 (اختیاري) (نظري) ۲٤ت ع  اآلثار
 + د. محمد عطیة  أ.د / السید البنا 

 خشاب معمل األ
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وحدة اختیاریة) ۷وحدة إجباریة +  ۱۱( )ةعضویبرنامج ترمیم وصیانة اآلثار ال(الرابعة  الفرقة  
 

 

 مالحظات  االربعاء الوقت  االثنین  الوقت  السبت  الوقت 

۱۱:۹ 

  األثاثتقنیات وعالج وصیانة 
 الخشبي 

 ٤۰٤ت ع 
 د. صفا + د. مراد 
 معمل األخشاب 

۱۱:۹ 
 عالج وصیانة المالبس 

 ) ٦ع ت ) (اختیاري ) (عملي (
 ۱۱:۹ حامد معمل النسیج إبراھیم د/ 

عالج وصیانة المواد  
 االثنوجرافیة 
 ٤۰٥(عملي) ت ع  
 نسرین أ.د جمعھ + أ.د 

 معمل النسیج

 االختیاري: 

 في المواد االختیاریة  )اتوحد ۷(یجب على الطالب اختیار 

والمطرزات   ومواد التنجید المفروشات وصیانة عالج-۱
 وحدات)  ۳(
 وحدات)  ۳عالج وصیانة المالبس ( -۲
 وحدة)  ۲صناعي ورسم حر (  رسم-۳
 وحدة)  ۲بلغة أوروبیة (  اآلثارموضوعات في ترمیم  -٤
وحدة)  ۲تقنیات وخامات االستنساخ لآلثار العضویة ( -٥  

 الیات حضور الطالب: الحضور:
 . حضوري بالكلیة األول محاضراتاألسبوع 

 وھكذا بالتبادل.   التالي اون الیناألسبوع 

 المحاضرات النظریة: 

نظراً لإلجراءات االحترازیة ومراعاة التباعد بین  
اثناء المحاضرات الحضوریة یقوم أساتذة  الطالب 

 المقررات بتقسیم الطالب بالتساوي الى مجموعتین. 

۱۱:۹ 
  ومواد التنجید  المفروشات وصیانة   عالج

 ) ٥ع ت ) (اختیاري ) (عملي والمطرزات (
 حامد معمل النسیج إبراھیم د/ 

۱:۱۱ 

عالج وصیانة المواد  
 االثنوجرافیة 
 ٤۰٥(نظري) ت ع 

 جمعھ + أ.د نسرین النسیج أ.د 

۱:۱۱ 
 عالج وصیانة المالبس 

 ) ٦ع  ت ) (اختیاري) (نظري(
 حامد معمل األخشاب  إبراھیم د/ 

۱:۱۱ 

موضوعات في ترمیم المواد  
.    ة أوروبیةغالعضویة بل

 ) ۱۰ع ت ( )اختیاري(
 + د. ایمان بدري  د/ مھا أحمد

 ۱:۱۱ ) نظري(  معمل النسیج
  ومواد التنجید  المفروشات وصیانة   عالج

 ) ٥ع  توالمطرزات (نظري) (اختیاري) ( 
 ألخشاب معمل ا حامد  إبراھیم د/ 

٥:۱ 

  األثاثتقنیات وعالج وصیانة 
 الخشبي 

 أ.د. صفا + د. مراد 
ت ع  (عملي) معمل األخشاب 

٤۰٤ 

۱  -۲ 
تقنیات وخامات االستنساخ لآلثار العضویة (عملي)  

 )۱۸ع ت(اختیاري)(
 عفیفي+ د/ محمد عطیةأ.د/ ھالة  

 معمل النسیج

۱:٥ 
 مشروع تخرج 

صیانة مواد عضویة ت ع  
٤۰٦ 

۲- ٤ 
تقنیات وخامات االستنساخ لآلثار العضویة (عملي)  

 )۱۸ع ت(اختیاري)(
 أ.د/ ھالة عفیفي+ د/ محمد عطیة

 معمل النسیج

  ۸:٤ 
)  + عملي نظري( حر  ورسم   صناعي  رسم

 ) اختیاري(
 ) ۱۹ع  ت(

 ألخشاب معمل ا  محسن صالح /أ.د 
      



 

 

 برنامج ترميم االثار العضوية 

 ممارسات التعليم والتعلم خالل جائحة كورونا 

 

الدراسية ملواجهة جائحة كورونا  قرراتامل فتوصي تعديل

 التعليم اهلجني أسلوب لتتناسب مع 



 

 

 برنامج ترميم االثار العضوية 

 ممارسات التعليم والتعلم خالل جائحة كورونا 

 

 ثانيةمنوج توصيف مقرر الفرقة ال

 قبل جائحة كورونا 
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 جامعة القاهرة 

 كلية اآلثار  

 قسم ترميم اآلثار  

 

 ( 12نموذج رقم )

 توصيـــف مقــــرر دراســــي 

 بيانات المقرر  -1

 برنامج: ترميم وصيانة اآلثار العضوية (1كيمياء تطبيقية )اسم المقرر:  201ال    الرمز الكودي:  ت ع 

 الفصل الدراسى األول -المستوى: الثانى

ريوس ترميم التخصص: بكالو

 وصيانة اآلثار العضوية

 

 1عملي                   1     نظري                 2عدد الوحدات الدراسية:  

 

 هدف المقرر: -2               -1

 

 

 

:عند االنتهاء من دراسة المقرر يكون الطالب قادراً علي  

 ضوية. تطبیق علم الكیمیاء بما يخدم مجال ترمیم وصیانة اآلثار الع -

 ف التركیب الكیمیائي للمواد األثرية سواء كانت من أصل سلیلوزي أو بروتیني. يرتع -

التغیرات الكیمیائیة التي تطرأ على التركیب الكیمیائي للمواد األثرية العضوية جراء ج اتنتاس -

 تعرضها لعوامل التلف المختلفة.

 المستهدف من تدريس المقرر   -3 

 

 هيم المعلومات والمفا -أ

 

 

 

 

 

 

      أن: عند االنتهاء من دراسة المقرر يكون الطالب قادراً علي

  .يتعرف علي علم الكیمیاء وكیفیة تطويعه فى مجال التخصص - 1أ 

 يعرف الطالب التركیب الكیمیائي للمواد األثرية السلیلوزية والبروتینیة. - 2أ 

 یلوزية نتیجة تعرضها لعوامل التلف.التغیرات الكیمیائیة التي تطرأ على المواد السل – 3أ

 التغیرات الكیمیائیة التي تطرأ على المواد البروتینیة نتیجة تعرضها لعوامل التلف.  - 4أ

 يعرف الطالب اإلنزيمات المحللة للمواد األثرية . - 5أ

 المهارات الذهنية  -ب

 

 

     أن: عند االنتهاء من دراسة المقرر يكون الطالب قادراً علي 
  ب1- يصف علم ترمیم اآلثار القائم على أسس علمیة سلیمة. 

 .يستدل على المواد المالئمة لعالج وترمیم وصیانة وحفظ اآلثار العضوية -2ب 

المهارات المهنية الخاصة  -جـ

 بالمقرر: 

     أن: عند االنتهاء من دراسة المقرر يكون الطالب قادراً علي

 ف عن بعض المواد العضوية.بعض التجارب المعملیة للكش ينفذ -1ج

 أحدث األبحاث في مجااال التاارمیم وفلاال فااي المكتبااة أو اسااتخدام ااابكة المعلومااات الدولیااة يطبق -2ج



 

( ترميم وصيانة اآلثارالعضوية )بكالوريوس مقرر دراسي توصيف 2  
 

 .لتدعیم دراسته للمنهج

 المهارات العامة : -د

 

 

 

 

 

 ادراً على أن:عند اإلنتهاء من دراسة هذا المقرر يكون الطالب ق 

 

 ق سواء أثناء إعداد الدرس أو في المعمل.يقدر على العمل بكفاءة ضمن فري -1د

 .يستخدم الوسائط التكنولوجیة الحديثة فى التواصل والبحث عن المعلومات - 2د

 .المستمر التعلم و الذاتى يكتسب مهارات التقییم – 3د

 يتواصل مع زمالئه أثناء عرض نقاط الدرس. -4د

 ثار.يساهم في توعیة اآلخرين بالسلوك الواعي تجاه اآل - 5د

 محتوي المقرر   -4

 

 

 األسبوع

 

 الموضوعات النظرية

الجانب العملي 

 وتكليفات الطالب

عدد الساعات المعتمدة 

 أسبوعياً 

 إجمالي عملي نظري

* المواد الكربوهیدراتیة  األول

 الخواص(-)التسمیة

التركیب الكیمیائي  -1

    للسكريات األحادية

* الكشف عن  

  الكربوهیدرات

1 1 2 

التركیب الكیمیائي  -2* تابع:  لثانيا

للسكريات الثنائیة والعديدة 

 )السلیلوز والنشا(

 * تابع: الكربوهیدرات
 

1 1 2 

* تأثیر عوامل التلف المختلفة  الثالث

 -األحماض -)الحرارة

القواعد...( على التركیب 

 الكیمیائي  للمواد السلیلوزية. 

* الكشف عن  

 األحماض العضوية

  3FeClمجموعة  -1

1 1 2 

* أهم األحماض األمینیة  الرابع 

الداخلة في تركیب البروتینات 

 وتركیبها الكیمیائي

* تابع: الكشف عن 

  3FeClأمالح مجموعة 

1 1 2 

*  الخواص العامة لألحماض  الخامس

األمینیة + تركیب البروتینات 

 –الثانوي  –)التركیب األولى 

 الرباعي(  –الثالثي 

 2ClCaمجموعة  -2* 

 
1 1 2 

* أهم الخصائص الفیزيائیة  السادس 

تأثیر  -والكیمیائیة للبروتین

عوامل التلف المختلفة على  

التركیب الكیمیائي للمواد 

 البروتینیة.

* تابع: الكشف عن 

   أمالح مجموعة 
2CaCl 

1 1 2 

 



 

( ترميم وصيانة اآلثارالعضوية )بكالوريوس مقرر دراسي توصيف 3  
 

  

زيمات * الطبیعة العامة لإلن السابع

+  ومیكانیكیة الحفز األنزيمي

  الفصل إمتحان منتصف

 2 1 1 * الكشف عن البروتین

* العوامل المؤثرة على  الثامن

تثبیط  -النشاط األنزيمى

 النشاط االنزيمي.   

* تابع الكشف عن 

  البروتین

1 1 2 

*تنظیف األسطح األثرية  التاسع

 باستخدام اإلنزيمات
* الكشف عن الزيوت 

 والدهون 
1 1 2 

* تحلل المواد البروتینیة  العاار

 سطة األنزيمات.بوا

تحلل المواد السیلیلوزية 

 بواسطة األنزيمات.

* تابع الكشف عن 

 الزيوت والدهون 
1 1 2 

  الحادى

 عشر
* التركیب الكیمیائي للمواد 

 الدهنیة
 2 1 1 * مراجعة

نى الثا

 عشر

* تأثیر عوامل التلف المختلفة 

على التركیب الكیمیائي 

 للدهون. 

*امتحان أعمال سنة 

مادة  للتعرف على 

 عضوية مجهولة

   

 أساليب التعليم والتعلم : -5

 

الطريق التعاوني : حیث يكلف مجموعة من الطالب في كل لقاء بإعداد الدرس وفلل   -

باإلطالع على أحدث الكتب والمجالت أو باستخدام الطرق المعرفیة الحديثة ثم تلخیص فلل 

 وتقديمه لبقیة الطالب.

قیة الطالب مجموعة الطالب المعنیة بإعداد الدرس وتدار  طريق المناقشات حیث يناقش ب -

 المناقشة تحت إاراف وتنظیم وتقويم المعلم الجامعي .
طريق اإللقاء) المحاضرة( حیث يقوم المعلم بإلقاء الضوء على بعض النقاط الغامضة عند  -

التي توضح لهم عناصر الدرس مع ارح موجز لهذه  Data Showالطالب وعرض 

 العناصر.
 التدريب المعملي و إجراء بعض التجارب العملیة. -

لتعلم أساليب التعليم وا -6

 خاصة للطالب ذوي القدرات ال

 ال يوجد

 )كما بالالئحة( تقويم الطالب: -7
 االمتحان النهائي - األساليب المستخدمة : -أ

 أمتحان منتصف الفصل الدراسي  -

 أعمال السنة / الفصل الدراسي  -
 األسبوع السابع – الدراسي الفصل امتحان منتصف  التوقيت : -ب

 نهاية الفصل الدراسى  في  الدراسيامتحان نهاية الفصل 

 أعمال السنة على مدار الفصل الدراسى
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 درجة  70  االمتحان النهائي  توزيع الدرجات : -ج

 درجات  10امتحان منتصف الفصل الدراسي : 

 درجة    20أعمال السنة : 
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع :  -8

 د/ سوسن سید درويشأ.مذكرة خاصة بكیمیاء المواد األثرية العضوية             مذكرات :  -أ

 ال يوجد  كتب ملزمة :  -ب
 

 كتب مقترحة  -ج

 

 

 

 

دكتور / رضوان صدقي   –. الطرق الحديثة لتحلیل األحماض األمینیة وتقییم نوعیة البروتین 1

 . 2001مكتبة األكاديمیة ال -فرج

أمیل. ل. سمیث  -أسس الكیمیاء الحیوية )الجوانب العامة( دار ماكجروهیل للنشر .2

 وآخرون.

3. Harper’s Biochemistry Twenty- first edition U. S. A., Murray, et al.,    
1988. 
4. Fundamentals of Medical Biochemistry Talaat, 1985, Faculty of Medicine, 
Cairo Univ. 
5. Darwish, S. D., Biological study on cellulolytic microorganisms isolated 
from old paper manuscripts, thesis, PhD, Faculty of Science, Cairo Univ., 
2001. 

دوريات علمية أو  -د

 نشرات....... الخ

 

 

 

                                                    أستاذ المادة :                            

 .د/ سوسن سيد درويش أ

     رئيس مجلس القسم العلمي                                                                                                    

                                                                                                                        

 عاطف عبداللطيفأ.د.                                                                                                           
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 أ(11نموذج رقم )
         جامعة / القاهرة                         

 كلية / االثار

 قسم : ترميم اآلثار

 
 

 

 

 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي (أ)

 

 

 أستاذ المادة :                                                                               
 أ.د/ سوسن سيد درويش

     رئيس مجلس القسم العلمي                                                                                                    

                                                                                                                        

 عاطف عبد اللطيفأ.د.                                                                                                                             

 

 

 

 ترميم اآلثار العضوية برنامج

 (1كيمياء تطبيقية ) مسمى المقرر

 201ت ع  كود المقرر

 

 محتويات المقرر

 

 االسبوع

 

 المعرفة و الفهم

 المهارات

 عامةال المهنية الذهنية

1أ 2أ  3أ  4أ  5أ  1ب  2ب  1ج  2ج  1د  2د  3د  4د  5د   
 √ √ √ √ √ √ √       √ 1 المواد الكربوهیدراتیة

 √ √ √ √ √ √ √      √ √ 2 السلیلوز 

 √ √ √ √ √ √ √ √     √ √ 3 تأثیر عوامل التلف

 √ √ √ √ √ √ √ √    √ √ √ 4 األحماض األمینیة

 √ √ √ √ √ √ √ √   √ √  √ 5 تركیب البروتین

 √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ 6 خواص البروتین

 √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ 7 طبیعة اإلنزيمات

 √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ 8 تحلل اآلثار باإلنزيمات

 √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ 9 تثبیط اإلنزيمات

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    √ 10 التنظیف باإلنزيمات

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    √ 11 ة المواد الدهنی
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    √ 12 تلف المواد الدهنیة 
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 )أ( مصفوفة مالئمة أسالیب التعلیم والتعلم المستخدمة لنواتج التعلم لمقرر

 

 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من أسالیب التقويم ()ب

 

 

 

                                                        أستاذ المادة :                        
 أ..د/ سوسن سيد درويش

     رئيس مجلس القسم العلمي                                                                                                    

                                                                                                                        

 عاطف عبد اللطيفأ.د.                                                                                                                             

 

نواتج التعليم                    

           
 أساليب التعليم 

 مهارات عامة مهارات مهنیة مهارات فهنیة المعارف 
1أ 2أ  3أ  4أ  1ب أ5  2ب  1ج  2ج  1د  2د  3د  4د  5د   

  √ √ √ √     √ √ √ √ √ المحاضرة 

 √ √ √ √ √          العروض التوضیحیة  

 √ √   √   √ √      المناقشات الجماعیة 

  √   √          الحوار والمناظرة  

 ال ينطبق  البحث المیداني 

 √  √ √  √ √   √ √ √ √ √ التعلم الذاتي ) الندوات(

العملیة    التدريبات       √ √ √ √      

 ال ينطبق  الزيارات المیدانیة  

طريقة 

 التقويم
مهارات  مهارات فهنیة المعرفة و الفهم  الدرجة  التوقیت

 مهنیة
 مهارات عامة

1أ 2أ  3أ  4أ  5أ  1ب  2ب  1ج  2ج  1د  2د  3د  4د  5د   
امتحان 

منتصف 

ل الفص  

األسبوع 

 10درجات السابع
√ √ √   √ √ √  √     

امتحان 

نهاية 

 الفصل 

نهاية 

الفصل  

 الدراسى 

درجة  70   √ √ √ √ √ √ √  √   √ √ 

النشاط 

العملي 

+أعمال 

 السنة 

طوال 

 العام
درجة  20    √ √    √  √ √ √ √ √ 
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 القاهرة جامعة 

 اآلثار كلية 

    اآلثاروصيانة ترميم   قسم:

 ( 12نموذج رقم )

 )بكالوريوس(  مقرر دراسي توصيف
 المقرر بيانات-1

وتشكيل  المقرر: حفراسم  202ت ع  الكودى:الرمز 

 األخشاب

 برنامج: ترميم وصيانة اآلثار العضوية

 الدراسى األولالفصل  -المستوى: الثانى

بكالوريوس ترميم  التخصص:

 اآلثار العضويةوصيانة 

 2    عملي     2  نظري      4 اإلجمالي الدراسية:عدد الوحدات 

 

 المقرر: هدف-2

 على: يكون الطالب قادرا  عند اإلنتهاء من دراسة المقرر 

 الصفات التشريحية للخشب وصففهم و-1

 وعيوبه الطبيعيةالخشب  ودراسة خواصاستخدام طرق فحص -2

 وتشكيل األخشابحفر   فياألدوات المستخدمة  والتعرف علىشرح تقنيات الصناعة -3

 العصور التاريخية المختلفة فياألخشاب المستخدمة  وتحديد أنواعدراسة -4
 فة العصور المختل في وتشكيل األخشابحفر  وشرح تقنياتمتابعة التطورات -5

 من تدريس المقرر: المستهدف-3

المعلومات -أ

 : والمفاهيم

 على أن: يكون الطالب قادرا  هذا المقرر دراسة عند اإلنتهاء من 

الخشتتب العملتتي طبقتتا لطبيعتتة متتادة التطبيتت   والتشتتكيل فتتيأدوات الحفتتر  اتاستتتخدام يعرف-1أ

 والتقنيات القديمة
  والمصطلحات العلمية في مجال التخصص العامة لألخشابيتعرف على الصفات التشريحية -2أ
 األثار في استخدامهاشاع  واألنواع التيدد أهم خصائص الخشب حي-3أ
 وأهتتم التعاشتتي العصتتور المختلفتتة  فتتي وتشتتكيل األخشتتاب وأنمتتاط حفتتر يتفهم أسس االبتكتتار-4أ

 والوصالت الخشبية
 العصور األثرية المختلفة في وتشكيل األخشابحفر  يحدد ويذكر تقنيات-5أ

 المهارات الذهنية: -ب

 على أن: يكون الطالب قادرا  هذا المقرر دراسة عند اإلنتهاء من 

 من الخشبمختلفة على أنواع  وتشكيل األخشابحفر  طرقبين  يقارن-1ب 

 .والمواقعالمتاحف  فيفنيا  خشبيةالمشغوالت ال يناقش طرق صناعة-2ب 

الخشتتب متتع القتتدرة علتتى مقارنتتة طتترق صتتناعة  والتشتتكيل علتتىمهارة الحفر  يستدل على-3ب 

 األخشاب األثرية.

صناعتها حتى يمكن صيانتها  في والخامات المستخدمة التطبيقات التكنولوجية القديمة يقترح-4ب 

 فيما بعد.

المهارات المهنية  -جـ

 الخاصة بالمقرر: 

 على أن: لب قادرا  يكون الطاهذا المقرر دراسة عند اإلنتهاء من 

 نماذج أو نسخ من قطع خشبية. والتشكيل علىطرق الحفر يطب  -1ج

 وتشتتكيل األخشتتابحفتتر  قتتديما فتتيل التقنيتتات المستتتخدمة يتت حليوظف التكنولوجيا الحديثتتة لت-2ج

 )بصورة مبدئية(

 لآلثار الخشبية والعلمي الدقي  الفنيلتسجيل ل يطب  التقنيات الحديثة-3ج

 عامة:  مهارات-د
 على أن: يكون الطالب قادرا  هذا المقرر دراسة عند اإلنتهاء من 

الشكل المراد تطبيقتته  فيالحفر والتشكيل على قطع أخشاب صغيرة مع التنوع تقنيات  يستخدم-1د

 .ونوع الخشب

 .وزخرفة وتطعيم األخشابمع المتخصصين للوصول لتحليل دقي  لتقنيات تشكيل  يتواصل-2د
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 فري .  فيبكفاءة على العمل  يقدر-3د

 المقرر:  محتوى-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوع
 

الجانب العملي وتكليفات  الموضوعات النظرية

 الطالب

 عدد الساعات

 إجمالي عملي نظري

 األول

تعريتتتتتتف بتتتتتتالمنه  

األدوات  والهتتتتتتتتدف 

 والتشكيلالحفر 

الطتتترق اآلمنتتتة للحفتتتر 

المعمتتل  فيعلى الخشب 

ألدوات  وشتتترح عملتتتي

 الحفر 

2 2 4 

 الثاني

أدوات الحفتتر  استكمال

 والتشكيل

وصتتتتتالت باستتتتتتخدام 

 لسااخشب الب
 (نص علىالنص )

2 2 4 

 الثالث

الخاليتتتتتتا الخشتتتتتتبية 

 والصتتفات التشتتريحية

 للخشب

وصتتتتتالت باستتتتتتخدام 

 لسااخشب الب

 )الغفاري(

2 2 4 

 الرابع 

 المتتتتتتائيالمحتتتتتتتو  

 وأقلمه الخشبللخشب 

وصتتتتتالت باستتتتتتخدام 

 لسااخشب الب

 (النقر واللسان)

2 2 4 

 الخامس
 وتشتتتكيل خشتتتبحفتتتر  والوصالتالتعاشي  

 (شريط كتابي) بالساال
2 2 4 

 السادس 

أنتتتتتتواع األخشتتتتتتاب 

الحفتتر  فتتيالمستتتخدمة 

 والتشكيل

 وتشتتتكيل خشتتتبحفتتتر 

 4 2 2 (مجسم) الساالب

 السابع

أهتتم األخشتتاب اللينتتة 

 والصتتتلبة المستتتتخدمة

+إمتحتتان المقتنيات في

 منتصف الفصل

حفتتر وتشتتكيل استتتكمال 

 (مجسم) الساخشب الب
2 2 4 

 الثامن

ختتتتواص األخشتتتتاب 

 وعيوبها

زيتتتارة ميدانيتتتة ألحتتتد 

المتتتاحف للتعتترف علتتى 

األدوات والوصتتتتتتتالت 

المستتتتخدمة فتتتي حفتتتر 

 وتشكيل االثار الخشبية

2 2 4 

 التاسع
 تطعيم األخشاب   -

 القشرة الخشبية  -

زخرفتتتتتتة األخشتتتتتتاب 

 بالقشرة )انتارشيا(
2 2 4 

 العاشر

األخشتتتتتاب المذهبتتتتتة 

 وخراطة األخشتتاب +
internet search 

زخرفتتتتتتة األخشتتتتتتاب 

 4 2 2 بالقشرة )انتارشيا(

الحادي  

 عشر

 وتشكيل األخشابحفر 

العصتتتتتتتتور  فتتتتتتتتي

+  الفرعونيتتتتتتتتتتتتتتتتة

internet search 

استكمال زخرفة 

األخشاب بالقشرة 

 )انتارشيا(
2 2 4 

الثاني 

 عشر

 وتشكيل األخشابحفر 

اإلستتالمي العصتتر  في

 +internet search 

استكمال زخرفة 

األخشاب بالقشرة 

 )انتارشيا(

2 2 4 
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 التعليم والتعلم أساليب-5

 data show   وسائل العرض المتوفرة  وشرح باستخدامالمحاضرة النظرية  -1
 ورشة عمل مصغرة )لمدة ربع ساعة( أثناء المحاضرة النظرية.   -2
 من خالل حفر أشكال مختلفة مع التنوع فى نوع الخشب.  العمليالتطبي    -3
 .العملي في الطالبتنفيذ تصميم من اختيار   -4

التعليم والتعلم  أساليب-6

القدرات  ذويللطالب 

 الخاصة

 يوجدال 
 

 )كما باالئحة(  الطـــالب: تقويم-7

 

 األساليب المستخدمة  -أ

  الفصل الدراسي األول منتصف امتحان -1

 االمتحان الفصل الدراسي األول  -2

 االمتحان العملي -3

 أعمال السنة / الفصل الدراسي:   -4

  مهارات الطالب المكتسبة. المطبقة لتقييمتقييم التمارين العملية أ. -4
ورش العمل أو االمتحانات الفجائيتتة القصتتيرة   لتقيتتيم  فيتقييم مشاركة الطالب  ب.-4

 النظريمد  فهم الطالب للجزء 

 التوقيت -ب

 األسبوع السابع – الدراسي امتحان منتصف الفصل 

 نهاية الفصل الدراسى  في  الدراسيامتحان نهاية الفصل 

 أعمال السنة على مدار الفصل الدراسى 

 الدرجات توزيع-جـ

 الدراسي منتصف الفصل  المتحاندرجات  10
 أخر محاضرة / معمل  في واالمتحان العملي والتمارين العمليةدرجة ألعمال السنة  20

 الدراسي نهاية الفصل  في التحريري لالمتحاندرجة  70

 والمراجع:الكتب الدراسية  قائمة-8

   وتشكيل األخشابحفر  مذكرات -أ
 ال يوجد كتب ملزمة  -ب

 مقترحة كتب-جـ

- Hoadley, R. B.; Identifying Wood , Accurate Results with Simple 
Tools; The Taunton Press; 1990 

- Tsoumis,G.; Science and Technology of Wood Structure, 
Properties, Utilization; Van Nostrand Reinhold, New York; 1991 

- Engler,N., “Joining wood", Bookworks, Inc., West Milton, Ohio, 

1992.   
- Bird, L., Shaping wood, Taunton press, Inc., Thailand, 2001. 

أو علمية  دوريات-د

 نشرات ... الخ

 .مواقع االنترنت الخاصة بفن حفر و تشكيل األخشاب

 

 رئيس مجلس القسم العلمي:        المادة: أساتذة   

 عاطف عبد اللطيفأ.د.    فوزي، د. صفا عبد القادر، د. مراد الحديديأ. د. نسرين    
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 جامعة / القاهرة                                 

 كلية / االثار 

 ترميم اآلثار  قسم:

 أ(     11نموذج رقم )

 والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي مصفوفة المعارف 

 

 رئيس مجلس القسم العلمي:         المادة: أساتذة    

 أ.د. عاطف عبد اللطيف          فوزي، د. صفا عبد القادر، د. مراد الحديديأ. د. نسرين    

 

 

 

 

 الثانى المستوى

 حفر وتشكيل األخشاب مسمى المقرر 

 202ت ع  كود المقرر 

أسبوع  المحتويات للمقرر 

 الدراسة

 مهارات عامة  مهارات مهنية  ذهنية  مهارات-ب الرئيسة  المعارف-أ

 3د 2د 1د 3ج 2ج 1ج 4ب  3ب  2ب  1ب  5أ 4أ 3أ 2أ 1أ
               * 1 والتشكيلاألدوات الحفر  والهدف تعريف بالمنه  

               * 2 والتشكيلأدوات الحفر  باقي

         * *   * *  3 للخشب والصفات التشريحيةالخاليا الخشبية 

   *   *    *   * *  4 وأقلمه الخشبللخشب  المائيالمحتو  

   *   *    *   * *  5 والوصالتالتعاشي  

   *   *  *  * * *    6 والتشكيلالحفر  فيأنواع األخشاب المستخدمة 

   *   *  *  *  *    7 المقتنيات في والصلبة المستخدمةأهم األخشاب اللينة 

 * * *   *   * *   *   8 وعيوبهاخواص األخشاب 

 * * *   *   * *   *   9 القشرة الخشبية  ,تطعيم األخشاب -

 * * * * * * *  * *   *   10 وخراطة األخشاباألخشاب المذهبة 

 * *  * *  *    * *    11 العصور الفرعونية في وتشكيل األخشابحفر 

 * *  * *  *    * *    12 اإلسالميالعصر  في وتشكيل األخشابحفر 



 

( ثار العضويةترميم وصيانة اآل )بكالوريوس مقرر دراسي توصيف 5  
 

 

 )أ( مصفوفة مالئمة أساليب التعليم والتعلم المستخدمة لنواتج التعلم لمقرر
نواتج التعليم                    

         أساليب التعليم   
 مهارات عامة مهارات مهنية مهارات ذهنية المعارف 

1أ 2أ  3أ  4أ  5أ  1ب  2ب  3ب  4ب  1ج  2ج  3ج  1د  2د  3د   
         *   * * * * * المحاضرة 

         *   * * * * * العروض التوضيحية  

     *   *     *     المناقشات الجماعية 

                الحوار والمناظرة  

 *  *       *  *        البحث الميداني 

( )الندوات التعلم الذاتي          *  *   *   *  *   

العملية    التدريبات  *   *   *          
        *  *         أو أنترنت الزيارات الميدانية

 

 أساليب التقويممصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من  (ب) 
 مهارات عامة  مهارات مهنية  مهارات ذهنية  المعارف  األسلوب 

1أ 2أ  3أ  4أ  5أ  1ب  2ب  3ب  4ب  1ج  2ج  3ج  1د  2د  3د   

     *   *  *  *   *  *  *  *  *  التحررية  االمتحانات

  ينطب  ال البحثية  المشاريع

   *    *     *       )ترميم(   العمليةت تدريبا ال 

 *  *   *     *  *        البحث على اإلنترنت  تقارير
 

 رئيس مجلس القسم العلمي:                                                          المادة: أساتذة 

 عاطف عبد اللطيفأ.د.                                                                  فوزي، د. صفا عبد القادر، د. مراد الحديديأ. د. نسرين           



 

 

 برنامج ترميم االثار العضوية 

 ممارسات التعليم والتعلم خالل جائحة كورونا 

 

 الفرقة الثانيةقرر منوج توصيف م

 )( عن بعدنظام التعليم ب
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 جامعة القاھرة 
 كلیة اآلثار 

ترمیم اآلثار  قسم :  
) ۱۲نموذج رقم (  

 توصیف مقرر دراسي (لیسانس/بكالوریوس) 
م۲۰۲۰ – ۹۲۰۱العام الدراسي   

 
بیانات المقرر  -۱  

٦۰۲ ت ع  الرمز الكودى : )۲كیمیاء تطبیقیة (اسم المقرر :   الفرقة / المستوى :   
  ۲المستوى الثانى/ ف

 لعضویة ابرنامج ترمیم وصیانة اآلثار   -بكالریوس آثار   :لتخصص ا
 عدد الوحدات الدراسیة: 

  ۱، عملى :  ۱نظرى :  -وحدات)  ۲: اجمالي (۳ – ۱األسبوع  . 
  تعلیم الكتروني بناءا علي تعلیمات إدارة الجامعة  -   ۱نظرى :  -وحدة)   ۱: اجمالي (۱۲ – ٤األسبوع

 والكلیة بخصوص التحول االلكتروني لمواجھة جائحة كورونا.   
 

 
 
 
 
 

 

ھدف المقرر :  -۲  
 
 
 
 

 

 یجب ان یكون الطالب قادرا على: )  ۲كیمیاء تطبیقیة ( مقرربانتھاء دراسة 
 تطبیق علم الكیمیاء بما یخدم مجال ترمیم وصیانة اآلثار العضویة.  -
استنتاج البولیمر المناسب في عالج وصیانة اآلثارغیر العضویة بناًء على   -

 خواص البولیمر الفیزیائیة والكیمیائیة. 
تحضیر المواد المستخدمة في ترمیم وصیانة اآلثار غیر العضویة بتركیزات  -

 مختلفة 
 النسب الوزنیة).  –العیاریة  -( الموالریة -
تحلیل األمالح معملیاً للتعرف علي تركیبھا الكیمیائي (الشقوق الحامضیة و  -

 القاعدیة). 
 قیاس درجة األس الھیدروجیني بالطرق المختلفة. - -

: المستھدف من تدریس المقرر -۳  
المعلومات 
 والمفاھیم: 

 
 

 
 

 : أن   ان یكون الطالب قادرا علىیجب )  ۲كیمیاء تطبیقیة ( مقرربانتھاء دراسة 

  .یتعرف علي علم الكیمیاء وكیفیة تطویعھ فى مجال التخصص – 1أ
یشرح الطرق المختلفة للتعبیر عن تركیزات المحالیل المستخدمة في مراحل العالج  – ۲أ

 والصیانة.
 أ۳- یعرف الطالب أھم البولیمرات المستخدمة في مجال ترمیم اآلثار.

 أ٤- یحدد الطالب بلمرة اإلضافة و بلمرة التكاثف. 
 عالج المواد األثریة.یلخص الخواص الكیمیائیة للمذیبات والسوائل المستخدمة في  – ٥أ

 المھارات الذھنیة :
 

 
 

 : أن   یجب ان یكون الطالب قادرا على)  ۲كیمیاء تطبیقیة ( مقرربانتھاء دراسة 

    ب۱- یصف علم ترمیم اآلثار القائم على أسس علمیة سلیمة. 
 .یستدل على المواد المالئمة لعالج وترمیم وصیانة وحفظ اآلثار العضویة -۲ب   
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المھارات   -جـ
المھنیة الخاصة 

 بالمقرر : 
 
 
 

 : أن   یجب ان یكون الطالب قادرا على)  ۲كیمیاء تطبیقیة ( مقرربانتھاء دراسة 

 ینفذ بعض التجارب المعملیة للكشف عن بعض المواد العضویة.  -۱ج

یطبق أحدث األبحاث في مجال الترمیم وذلك في المكتبة أو استخدام شبكة المعلومات   -۲ج
 .لتدعیم دراستھ للمنھج الدولیة

 المھارات العامة :
 

 : أن   یجب ان یكون الطالب قادرا على)  ۲كیمیاء تطبیقیة ( مقرربانتھاء دراسة 

 إعداد الدرس أو في المعمل. أثناءسواء یقدر على العمل بكفاءة ضمن فریق  -۱د
 .یستخدم الوسائط التكنولوجیة الحدیثة فى التواصل والبحث عن المعلومات - ۲د
 .المستمر التعلم و الذاتى التقییمیكتسب مھارات  – ۳د

 مع زمالئھ أثناء عرض نقاط الدرس.یتواصل  -٤د

 توعیة اآلخرین بالسلوك الواعي تجاه اآلثار.یساھم في  - ٥د
محتوى المقرر:   -٤  

 
 
 

 
 األسبوع 

 
 الموضوع 

 

الجانب العملي  
 وتكلیفات الطالب 

عدد الساعات المعتمدة  
 االسبوعیة 

 االجمالى  العملي  النظري
  -(العیاریة    التركیزات*   األول 

 -المواللیة    –الموالریة  
 النسب الوزنیة)

عن  *   الكشف 
الحامضیة  الشقوق 

المجموعة   -لألمالح
 األولي

 
۱ 
 

 
۱ 

 
۲ 

عن   التركیزات * تابع :  الثاني الكشف   *
الحامضیة  الشقوق 
المجموعة  ألمالح 

 الثانیة

 
۱ 
 

 
۱ 

 
۲ 

األس  الثالث  درجة  قیاس   *
بالطرق   الھیدروجیني 

 المختلفة

عن   *الكشف 
الحامضیة  الشقوق 
المجموعة  ألمالح 

 الثالثة 

 
۱ 
 

 
۱ 

 
۲ 

 التركیزات*حل مسائل على   الرابع 
 ودرجة األس الھیدروجیني

العام    التصنیف   *
 للبولیمرات  

العام   الجدول   *
للكشف عن الشقوق 
 + الحامضیة    
عملي   تدریب 
الشق   على  للتعرف 
لملح   الحامضي 

 مجھول 

 
۱ 
 

 
- 

 
۱ 

 *  تفاعالت البلمرة   الخامس 
اإلضافة   بلمرة   -(بلمرة 

 التكاثف)  

عن   الكشف   *
القاعدیة   الشقوق 

المجموعة   -لألمالح
 األولى

 
۱ 
 

 
- 

 
۱ 

البلمرة   السادس  میكانیكیة   *
 الكاتیونیة 

 میكانیكیة البلمرة األنیونیة   

عن   *الكشف 
القاعدیة   الشقوق 
المجموعة  ألمالح 

 الثانیة

 
۱ 
 

 
- 

 
۱ 
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سابع ال بالشقوق    البلمرة  میكانیكیة 
 الحرة 

عن   *الكشف 
القاعدیة   الشقوق 
المجموعة  ألمالح 

 الثالثة والرابعة 

 
۱ 
 

 
- 

 
۱ 

الشقوق     الثامن بلمرة  میكانیكیة   *
بلمرة  على  أمثلة  الحرة 

(األكریالت     –اإلضافة 
اسیتات    -البارین فینیل  بولي 

 .....)   -بولي فینیل كحول  –

عن   الكشف   *
القاعدیة   الشقوق 
المجموعة  ألمالح 

 الخامسة 

۱ - ۱ 

التكاثف  التاسع  بلمرة  على  أمثلة   *
استر   امید    –(بولي    –بولي 
 ) ....  -االیبوكسیات  

عن   الكشف   *
القاعدیة   الشقوق 
المجموعة  ألمالح 

 السادسة 

 
۱ 
 

 
- 

 
۱ 

عاشر ال الزجاجي   االنتقال  درجة   *
المؤثرة    -للبولیمر العوامل 

على درجة االنتقال الزجاجي  
تبلور    – متطلبات  أھم 

 البولیمر  

العام   الجدول   *
للكشف عن الشقوق 

 القاعدیة لألمالح 

 
۱ 

 
- 

 
۱ 

  حادي ال
 عشر 

في   *   المستخدمة  السوائل 
للمواد  الكیمیائي  التنظیف 

  األثریة
القواعد      -۲األحماض       -۱
 الماء      -۳

  *مراجعة
۱ 
 

 
- 

 
۱ 

عشر  الثاني  تابع     المذیبات    –  ٤* 
 العضویة
 اإلنزیمات   -٥          

عملي   امتحان   *
كل  على  للتعرف 
من الشق الحامضي 
لملح   والقاعدي 

 مجھول 

 
۱ 

 
- 

 
۱ 

أسالیب التعلیم   -٥
 والتعلم 

 
 

 

الدرس   - بإعداد  لقاء  كل  في  الطالب  من  مجموعة  یكلف  حیث   : التعاوني  الطریق 
الحدیثة  المعرفیة  الطرق  أو باستخدام  وذلك باإلطالع على أحدث الكتب والمجالت 

 ثم تلخیص ذلك وتقدیمھ لبقیة الطالب.
الطالب المعنیة بإعداد الدرس  طریق المناقشات حیث یناقش بقیة الطالب مجموعة   -

 وتدار المناقشة تحت إشراف وتنظیم وتقویم المعلم الجامعي .
النقاط   - بعض  على  الضوء  بإلقاء  المعلم  یقوم  حیث  المحاضرة)  اإللقاء(  طریق 

التي توضح لھم عناصر الدرس مع    Data Showالغامضة عند الطالب وعرض  
 شرح موجز لھذه العناصر. 

  إجراء بعض التجارب العملیة.التدریب المعملي و 
  تعلیم الكترونيE- learning. 
  .التعلیم الذاتي 

أسالیب التعلیم   -٦
والتعلم للطالب ذوى  

 القدرات المحدودة 

 
 ال ینطبق 
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 : التوقیع                               أ.د/ سوسن سید دروویش اسم منسق المادة:

 عاطف عبد اللطیف برنیھرئیس القسم العلمى : أ.د/                                                  التاریخ: 

 
 

 
 
 
 

تقویم الطـــالب :    -۷  
 
 األسالیب .أ

 المستخدمة 
 

. موضوع بحثي  

   م۱٥/٦/۲۰۲۰األثنین الموافق  التوقیت ب. 
توزیع الدرجات  .جـ  درجة موزعة كالتالي:    ۱۰۰البحث یقیم من  

 

 :درجة.  ۲۰ المقدمة 
 :درجة.  ٥۰ متن الموضوع 
 :درجات. ۱۰ النتائج 
 :۲۰ الشكل العام للبحث، المراجع المستخدمة ومدي عالقتھا بموضوع البحث 

 درجة. 
قائمة الكتب الدراسیة والمراجع :  -۸  

 
مذكرات-أ د/ سوسن سید درویشبكیمیاء المواد األثریة العضویة            أ.مذكرة خاصة    

كتب ملزمة-ب  ال یوجد  
كتب مقترحة  -جـ  

 
 
 
 

دكتور / رضوان  –الطرق الحدیثة لتحلیل األحماض األمینیة وتقییم نوعیة البروتین .۱
 . ۲۰۰۱المكتبة األكادیمیة   -صدقي فرج

أمیل.   -العامة) دار ماكجروھیل للنشرأسس الكیمیاء الحیویة (الجوانب   .۲
 ل. سمیث وآخرون.

3. Harper’s Biochemistry Twenty- first edition U. S. A., Murray, et 
al.,    1988. 
4. Fundamentals of Medical Biochemistry Talaat, 1985, Faculty of 
Medicine, Cairo Univ. 
5. Darwish, S. D., Biological study on cellulolytic microorganisms 
isolated from old paper manuscripts, thesis, PhD, Faculty of Science, 
Cairo Univ., 2001. 

دوریات علمیة أو  -د
 نشرات ... الخ
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 جامعة / القاھرة                                 

 كلیة / االثار
 ترمیم اآلثار قسم : 

 مصفوفة المعارف والمھارات المستھدفة من المقرر الدراسي أ)     ۱۱نموذج رقم (
 
 

 التوقیع:                                    سوسن سید درویشد/ أ.اسم منسق المادة: 
 

 عاطف عبد اللطیف برنیھرئیس القسم العلمى : أ.د/                                                                              التاریخ: 
 

 
 

 

 الثاني  المستوى  /الفرقة
 )۲كیمیاء تطبییة ( مسمى المقرر

 ۲۰٦ت ع  كود المقرر 

أسبوع 
 الدراسة

 مھارات عامة -د  مھارات مھنیة  -ج  مھارات ذھنیة -ب المعارف الرئیسة -أ للمقرر المحتویات 
۱ب ٥أ ٤أ ۳أ ۲أ ۱أ ۲ب   

  
۱ج ۲ج  ۱د  ۲د  ۳د  ٥د ٤د   

 √ √ √ √ √ √ √ √     √ √ التركیزات ۱
 √ √ √ √ √ √ √ √     √ √ التركیزات تابع :  ۲
 √ √ √ √ √ √ √ √     √ √ pHقیاس  ۳
  التركیزاتحل مسائل على  ٤

 pHو
√ √    √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √   √  √ تفاعالت البلمرة  ٥
 √ √ √ √ √ √ √ √ √   √  √ میكانیكیة البلمرة ٦
 √ √ √ √ √ √ √ √ √  √   √ تابع میكانیكیة البلمرة ۷
 √ √ √ √ √ √ √ √ √  √   √ أمثلة على بلمرة اإلضافة  ۸
 √ √ √ √ √ √ √ √ √  √   √ أمثلة على بلمرة التكاثف ۹

۱۰ Tg √    √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    √ المذیبات العضویة ۱۱
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    √ تابع المذیبات  ۱۲
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 مصفوفة مالئمة أسالیب التعلیم والتعلم المستخدمة لنواتج التعلم لمقرر  )أ(

 
 

 أسالیب التقویم مصفوفة المعارف والمھارات المستھدفة من  ) ب(
 مھارات عامة مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة المعارف  الدرجة  التوقیت  األسلوب 

 ۲ب ۱ب ٥أ ٤أ ۳أ ۲أ ۱أ
  

 ٥د ٤د ۳د ۲د ۱د ۲ـج ۱ـج
   

ةدرج   موضوع بحثي  10۰ √ √ √   √ √  √ √     
ینطبق  ال     امتحان نھایة الفصل  

ینطبق  ال     النشاط العملي +أعمال السنة   
 

 التوقیع:                                    سوسن سید درویشد/ أ.اسم منسق المادة: 

 عاطف عبد اللطیف برنیھرئیس القسم العلمى : أ.د/                                                                              التاریخ: 

نواتج التعلیم                    
            

 أسالیب التعلیم 

مھارات   المعارف 
 ذھنیة

مھارات  
 مھنیة

 مھارات عامة

۱أ ۲أ  ۳أ  ٤أ  ۱ب أ5  ۲ب  ۱ج  ۲ج  ۱د  ۲د  ۳د  ٤د  ٥د   
  √ √ √ √     √ √ √ √ √ المحاضرة 

  √ √ √ √          العروض التوضیحیة  
 √ √ √ √ √   √ √      المناقشات الجماعیة 
 √ √ √ √ √          الحوار والمناظرة  
  ال ینطبق  البحث المیداني 

  √ √ √ √  √   √ √ √   التعلم الذاتي ( الندوات)
العملیة    التدریبات       √ √ √ √      

  √ √ √ √   √   √  √  التعلیم االلكتروني 
 ال ینطبق  الزیارات المیدانیة  
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 جامعة القاھرة 
 كلیة اآلثار 

ترمیم اآلثار  قسم :  
) ۱۲نموذج رقم (  

 توصیف مقرر دراسي (لیسانس/بكالوریوس) 
م ۲۰۲۰ – ۲۰۱۹العام الدراسي   

 

بیانات المقرر  -۱  

۲۱۰ ت ع  الرمز الكودى : عالج وصیانة الصور اسم المقرر :   
الفوتوغرافیة وافالم السینما  

 والمیكروفیلم  

المستوى الفرقة / المستوى : 
   ۲الثانى/ ف

 لعضویة ابرنامج ترمیم وصیانة اآلثار   -بكالریوس آثار   :لتخصص ا
  :عدد الوحدات الدراسیة

  ۲:  عملى،  ۲:  نظرى -وحدات)  ٤اجمالي ( :۳ – ۱األسبوع.   
  بناءا علي تعلیمات إدارة الجامعة  تعلیم الكتروني -  ۲:  نظرى -) وحدة ۲اجمالي (: ۱۲ – ٤األسبوع

    والكلیة بخصوص التحول االلكتروني لمواجھة جائحة كورونا.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ھدف المقرر :  -۲  
 
 
 
 

 

والمیكروفیلم  عالج وصیانة الصور الفوتوغرافیة وافالم السینما مقرر  بانتھاء دراسة 
 یجب ان یكون الطالب قادرا على: 

  .شرح المفھوم العام للتصویر الفوتوغرافى و نشأتھ وتاریخ تطوره 
  .فھم اسس كیمیاء و فیزیاء التصویر الفوتوغرافى 
  استخدام الحجرة المظلمة النتاج عینات من الصور الفوتوغرافیة تخدم غرض البحث

 العلمى. 
   تطبیق الطرق العلمیة من فحص بصرى و میكروسكوبى وتحالیل كیمیائیة و فیزیائیة

 للتمییز بین عملیات التصویر الفوتوغرافى المختلفة. 
 لمختلفة سواء بیئة عرض أو التعرف على اسباب تلف الصور الفوتوغرافیة فى البیئات ا

 تخزین.
 .تشخیص حاالت تلف الصور الفوتوغرافیة المختلفة باستخدام االسالیب العلمیة الحدیثة 
  .وضع وتنفیذ خطة عالج و صیانة تتناسب و حالة الصورة الفوتوغرافیة 
  اجراء عملیات الترمیم الرقمى و ادارة المجموعات الفوتوغرافیة فى المتاحف و

 و المخازن... الخ. االرشیفات 
   .وضع خطط سریعة و مدروسة لمواجھة حاالت الكوارث و الطوارئ 

: المستھدف من تدریس المقرر -۳  
المعلومات 
 والمفاھیم: 

 
 

 
 

عالج وصیانة الصور الفوتوغرافیة وافالم السینما  مقرر  بانتھاء دراسة 
 والمیكروفیلم یجب ان یكون الطالب قادرا على أن: 

 أھمیة الحفاظ على الصور الفوتوغرافیة. حدد ی۱أ
 یسرد تاریخ نشأة و تطور التصویر الفوتوغرافي.  ۲أ
 یتعرف على التركیب التشریحى للصور الفوتوغرافیة.   ۳أ
 یعرف عوامل ومظاھر تلف الصور الفوتوغرافیة.  ٤أ
 یحدد طرق العالج و العرض والتخزین الحدیثة.   ٥أ
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 المھارات الذھنیة :
 

 
 

عالج وصیانة الصور الفوتوغرافیة وافالم السینما  مقرر  بانتھاء دراسة 
 والمیكروفیلم یجب ان یكون الطالب قادرا على أن: 

 یقارن بین عملیات التصویر الفوتوغرافي المختلفة. ۱ب
بھدف التعرف على مكوناتھا وكذلك  الصور الفوتوغرافیةفحص وتحلیل  یناقش نتائج۲ب

 .تقییم حالتھا وتقییم المواد المستخدمة في العالج والصیانة
 یضع خطة عالج وصیانة مناسبة  وكل حالة.  ۳ب 

المھارات   -جـ
المھنیة الخاصة 

 بالمقرر : 
 
 
 

الفوتوغرافیة وافالم السینما  عالج وصیانة الصور  مقرر  بانتھاء دراسة 
 والمیكروفیلم یجب ان یكون الطالب قادرا على أن: 

 یطبق الطرق العلمیة فى فحص وتحلیل الصور الفوتوغرافیة.  ۱ـ ج
یعد نماذج تجریبیة تحاكي األصل الختبار مدي مالئمة مواد الترمیم المختلفة قبل  ۲ـ ج

 تطبیقھا.  
 والمناسبة وكل حالة.    الحدیثة والصیانة طرق العالجیطبق  ۳ ـج
 مدروسة لمواجھة حاالت الكوارث و الطوارئ القصوى.   یضع خطط سریعة و ٤ـ ج
 . یصمم حافظة لحمایة الصور الفوتوغرافیة ٥ـ ج
 . ترمیم رقمى للصور التالفة یجرى٦ـ ج

 المھارات العامة :
 

عالج وصیانة الصور الفوتوغرافیة وافالم السینما  مقرر  بانتھاء دراسة 
 والمیكروفیلم یجب ان یكون الطالب قادرا على أن: 

 استخدام الوسائط التكنولوجیة الحدیثة فى التواصل والبحث عن المعلومات.   ۱د
 .  یجید التعامل ضمن فریق عمل  ۲د
 یقدر علي التواصل الفعال مع االخرین. ۳د

محتوى المقرر:   -٤  
 
 
 

 
 األسبوع 

 
 الموضوع 

 

الجانب العملي  
 وتكلیفات الطالب 

عدد الساعات المعتمدة  
 االسبوعیة 

 االجمالى  العملي  النظري
 التصویر الفوتوغرافي  األول 

تاریخ تطوره) ـ  نشأتھمفھومھ ـ (  
كیفیة التعرف على 

الصور الفوتوغرافیة  
من خالل   المختلفة

 السمات العامة لھا.

 
۲ 
 

 
۲ 

 
٤ 

أساسیات علم البصریات و كیمیاء   الثاني
 التصویر الفوتوغرافى 

كیفیة استخدام الحجرة  
 المظلمة 

 
۲ 
 

 
۲ 

 
٤ 

األسالیب العلمیة الحدیثة لدراسة   الثالث 
 الصور الفوتوغرافیة 

تطبیق لبعض الطرق  
فى دراسة   المستخدمة

الفوتوغرافیة الصور   
(طرق الفحص  

 والتحلیل) 

 
۲ 
 

 
۲ 

 
٤ 

عوامل و میكانیكة تلف الصور  الرابع 
 الفوتوغرافیة الموجبة 

تشخیص حاالت  
الصور الموجبة  

 المختلفة 

 
۲ 
 

 
- 

 
۲ 

 الخامس 

عوامل و میكانیكة تلف الصور  السادس 
 الفوتوغرافیة السالبة 

تشخیص حاالت  
الصور السالبة  

 المختلفة 

 
۲ 
 

 
- 

 
۲ 

طرق عالج و صیانة الصور   السابع 
الفوتوغرافیة: كیفیة كتابة تقریر  

تطبیق   –وضع خطة عالج  –حالة 
 طرق العالج 

اعداد نموذج تطبیقى  
و تشخیص حالتھ و  
كتابة تقریر الحالة  

 الخاصة بھ 

 
۲ 
 

 
- 

 
۲ 
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طرق عالج و صیانة الصور   الثامن 
الفوتوغرافیة: تطبیق طرق  

 العالج  

 
وضع خطة عالج و 

تطبیقھا على النموذج  
. المعد سابقا  

 
۲ 
 

 
- 

 
۲ 

عالج و صیانة افالم السینما و   التاسع 
 المیكروفیلم 

۲ - ۲ 

لعاشر ا أسالیب عرض و تخزین الصور   - 
 الفوتوغرافیة 

تنفیذ حوافظ تخزین  
مناسبة لطبیعة الصور  

 الفوتوغرافیة 

 
۲ 
 

 
- 

 
۲ 

الحادي  
 عشر 

ترمیم صور  الترمیم الرقمى 
فوتوغرافیة بصورة  

 رقمیة

 
۲ 
 

 
- 

 
۲ 

عشر  ثانىال كیفیة مواجھة الكوارث وحاالت   
الطوارئ التي تتعرض لھا المواد  

 الفوتوغرافیة 

وضع خطة لمواجھة  
 الكوارث  

 
۲ 
 

 
- 

 
۲ 

أسالیب التعلیم   -٥
 والتعلم 

 
 

 

    المحاضرة 
 العروض التوضیحیة . 
 المناقشة. 
 موضوغ بحثي . 
 .التدریبات العملیة 
  تعلیم الكترونيE- learning. 
 م الذاتي.  یالتعل 

أسالیب التعلیم   -٦
والتعلم للطالب ذوى  

 القدرات المحدودة 

 
ینطبق ال   

تقویم الطـــالب :    -۷  
 
 األسالیب .أ

 المستخدمة 
 

 موضوغ بحثي.  -

م ۱٥/٦/۲۰۲۰األثنین الموافق  التوقیت ب.   
توزیع الدرجات  .جـ  درجة موزعة كالتالي:    ۱۰۰یم من البحث یق  

 

 :درجة.  ۲۰ المقدمة 
 :درجة.  ٥۰ متن الموضوع 
 :درجات. ۱۰ النتائج 
  درجة.   ۲۰ المستخدمة ومدي عالقتھا بموضوع البحث:الشكل العام للبحث، المراجع 

 

قائمة الكتب الدراسیة والمراجع :  -۸  
 
مذكرات-أ  ال یوجد  

كتب ملزمة-ب  ال یوجد  
كتب مقترحة  -جـ  

 
 

Stroebel, L., Compton, J., Current, I., and Zakia, R., Basic Photographic Materials and 
Processes, Focal Press, 1990. 
Sturge, J., Neblette's Handbook of Photography and Reprography “Materials, 
Processes and Systems” 7th edition, Van Nostrand Reinhold, New York 1977.  
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 : د/ مھا أحمد على                               التوقیع اسم منسق المادة:

 عاطف عبد اللطیف برنیھ  رئیس القسم العلمى : أ.د/                                                                   التاریخ:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wilhelm, H., and Brower, C., The Permanence and Care of Color Photographs: 
Traditional and Digital Color Prints, Color Negatives, Slides, and Motion Pictures, 
Preservation Publishing Company, 1993. 
Wills, C., and Wills, D., History of Photography: Techniques and Equipment, the 
Hamlyn Publishing Group, London, 1980. 
Hendriks, K., Thurgood, B., Iraci, J., Lesser, B., and Hill, G., Fundamentals of 
Photograph Conservation: A Study Guide, Lugus Publications, Canada, 1991. 
Lavédrine, B., A Guide to the Preventive Conservation of Photograph Collections, 
Getty Publications, U.S.A., 2003. 
Ali, M., Study of Forms of Chemical Degradation “Discoloration, Fading, and Stains” 
of Black-and-White Fiber-based Photographic Prints due to the Deterioration of the 
Silver-Gelatin Emulsion Layer “Applied on Selected Objects, Master’s Thesis, 
Conservation Dept., Faculty of Archaeology, Cairo University, 2010. 
Ryhl-Svendsen, M., An Introduction to the Factors which Deteriorates Photographic 
Materials, and to Basic Preventive Conservation, seminar notes, Western African 
Museums Program (WAMP), Saint Louis, Senegal, 1999. 

دوریات علمیة أو  -د
 نشرات ... الخ

 
 
 

 االبحاث الدولیة فى عالج و صیانة الصور الفوتوغرافیة  
Conservation Center for Art and Historic Artifacts Technical Bulletins and Course 
Handouts  
http://www.ccaha.org/publications/technical-bulletins 
Image Permanence Insitiute. 2013. Digital Print Preservation Portal.  
http://www.dp3project.org/ 
Northeast Document Conservation Center Leaflets  
http://www.nedcc.org/free-resources/preservation-leaflets/5.-photographs/5.1-a-short-
guide-to-film-base-photographic-materials-identification,-care,-and-duplication 
Notes on Photographs (George Eastman House)  
http://notesonphotographs.org/ 

http://www.ccaha.org/publications/technical-bulletins
http://www.dp3project.org/
http://www.nedcc.org/free-resources/preservation-leaflets/5.-photographs/5.1-a-short-guide-to-film-base-photographic-materials-identification,-care,-and-duplication
http://www.nedcc.org/free-resources/preservation-leaflets/5.-photographs/5.1-a-short-guide-to-film-base-photographic-materials-identification,-care,-and-duplication
http://notesonphotographs.org/
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 جامعة / القاھرة                                 

 كلیة / االثار
 ترمیم اآلثار قسم : 

 مصفوفة المعارف والمھارات المستھدفة من المقرر الدراسي أ)     ۱۱نموذج رقم (
 
 

 
 د/ مھا أحمد على                               التوقیع:  اسم منسق المادة:

 عاطف عبد اللطیف برنیھ  رئیس القسم العلمى : أ.د/ التاریخ:                                                                  

 الثاني  المستوى  /الفرقة
عالج وصیانة الصور الفوتوغرافیة  المقررمسمى 

 وافالم السینما والمیكروفیلم 
 ۲۱۰ت ع  كود المقرر 

مھارات  -ب المعارف الرئیسة -أ المحتویات للمقرر  الدراسةأسبوع 
 ذھنیة

 مھارات عامة مھارات مھنیة 

 ۳د ۲د ۱د ٦ـج ٥ـج ٤ ـج ۳ـج ۲ـج ۱ـج ۳ب ۲ب ۱ب ٥أ ٤أ ۳أ ۲أ ۱أ
تاریخ تطوره) ـ  نشأتھمفھومھ ـ  التصویر الفوتوغرافي( ۱  × × ×   ×            
        ×       ×   كیمیاء التصویر الفوتوغرافىأساسیات علم البصریات و  ۲
         ×  × ×   ×   األسالیب العلمیة الحدیثة لدراسة الصور الفوتوغرافیة  ۳
            ×  × ×   عوامل و میكانیكة تلف الصور الفوتوغرافیة الموجبة ٤
٥ 
الفوتوغرافیة السالبة عوامل و میكانیكة تلف الصور  ٦    × ×  ×            
طرق عالج و صیانة الصور الفوتوغرافیة: كیفیة كتابة  ۷

تطبیق طرق العالج  –وضع خطة عالج   –تقریر حالة   
    ×   ×   ×    × × × 

طرق عالج و صیانة الصور الفوتوغرافیة: تطبیق طرق   ۸
 العالج  

    ×   ×   ×    × × × 

 × × ×    ×   ×   ×     عالج و صیانة افالم السینما و المیكروفیلم ۹
أسالیب عرض و تخزین الصور الفوتوغرافیة  - ۱۰         ×   ×  ×  × × × 
 × × × ×   ×   ×        الترمیم الرقمى ۱۱
كیفیة مواجھة الكوارث وحاالت الطوارئ التي تتعرض لھا  ۱۲

 المواد الفوتوغرافیة 
    ×   ×   × ×   × × × 



  

 (بكالوریوس)  مقرر دراسي توصیف 7
 

 
 مصفوفة مالئمة أسالیب التعلیم والتعلم المستخدمة لنواتج التعلم لمقرر (أ)    

نواتج                   
 التعلیم 

أسالیب التعلیم      
 مھارات عامة  مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة  المعارف 

جـ  ۳ـج ۲ـج ۱ـج ۳ب ۲ب ۱ب ٥أ ٤أ ۳أ ۲أ ۱أ
٤ 

 ۳د ۲د ۱د ٦جـ ٥جـ

    × × × × × × × × × × × × × × المحاضرة 
   × × × ×     × × × × × × × العروض التوضیحیة 

     × × ×   ×   × ×   × المناقشة 
   ×        ×  × × × × × موضوع بحثي 

 × × × × × × × × × × × ×   × ×  التدریب المعملي 
   ×       × × × × ×    التعلیم األلكتروني

 × × ×  ×     ×  × × × × × × التعلیم الذاتي
 

 أسالیب التقویم مصفوفة المعارف والمھارات المستھدفة من  ) ب(
 مھارات عامة مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة المعارف  الدرجة  التوقیت  األسلوب 

جـ   ۳ـج ۲ـج ۱ـج ۳ب ۲ب ۱ب ٥أ ٤أ ۳أ ۲أ ۱أ
٤ 

 ۳د ۲د ۱د ٦جـ ٥جـ

األثنین   موضوع بحثي 
 م ۲۰۲۰/۱٥/٦

۱۰۰ 
 

× × × × ×  ×        ×   

 الینطبق    الفصل   نھایةامتحان 
نشاط العملي +  ال

أعمال السنة  
،  العملیة  تدریبات(

تقاریر، الزیارات 
 المیدانیة) 

 الینطبق   

 

 
 د/ مھا أحمد على                               التوقیع:  اسم منسق المادة:

 عاطف عبد اللطیف برنیھ  رئیس القسم العلمى : أ.د/ التاریخ:                                                                  

 



 

 

 برنامج ترميم االثار العضوية 

 ممارسات التعليم والتعلم خالل جائحة كورونا 

 

 ثانيةمنوج توصيف مقرر الفرقة ال

 جنيظام التعليم اهلن 
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 جامعة القاھرة 

 كلیة اآلثار 
ترمیم اآلثار  قسم :  

) ۱۲نموذج رقم (  
 توصیف مقرر دراسي (لیسانس/بكالوریوس) 

م۲۱۲۰ – ۲۰۲۰العام الدراسي   
 

بیانات المقرر  -۱  

۰۱۲  ت ع  الرمز الكودى : )۱كیمیاء تطبیقیة (اسم المقرر :   الفرقة / المستوى :   
  ۱الثانى/ فالمستوى 

 لعضویة ابرنامج ترمیم وصیانة اآلثار   -بكالریوس آثار   :لتخصص ا
 ۱:  عملى،  ۱:  نظرى)، وحدة ۲اجمالي ( عدد الوحدات الدراسیة :

    بناءا علي تعلیمات إدارة الجامعة والكلیة بخصوص التحول االلكتروني لمواجھة جائحة كورونا.تعلیم ھجین 
  حضوري بقاعات المحاضرات والمعامل.  – ۱۲، ۱۰، ۸، ٥، ۳، ۱األسبوع 
  تعلیم الكتروني علي منصة   –۱۳،  ۱۱، ۹، ٦، ٤، ۲األسبوعblackboard  .التعلیمیة لجامعة القاھرة 

 
 
 
 
 

 

ھدف المقرر :  -۲  
 
 
 
 

 

 یجب ان یكون الطالب قادرا على: )  ۱كیمیاء تطبیقیة ( مقرربانتھاء دراسة 
 تطبیق علم الكیمیاء بما یخدم مجال ترمیم وصیانة اآلثار العضویة.  •

أو   • سلیلوزي  أصل  من  كانت  سواء  األثریة  للمواد  الكیمیائي  التركیب  تعریف 

 بروتیني.  

استنتاج التغیرات الكیمیائیة التي تطرأ على التركیب الكیمیائي للمواد األثریة   •
 العضویة جراء تعرضھا لعوامل التلف المختلفة. 

: المستھدف من تدریس المقرر -۳  
المعلومات 
 والمفاھیم: 

 
 

 
 

 : أن   یجب ان یكون الطالب قادرا على)  ۱كیمیاء تطبیقیة ( مقرربانتھاء دراسة 

  .وكیفیة تطویعھ فى مجال التخصص كیمیاءعلم الیتعرف علي  - ۱أ
 یعرف الطالب التركیب الكیمیائي للمواد األثریة السلیلوزیة والبروتینیة. - ۲أ 
 التغیرات الكیمیائیة التي تطرأ على المواد السلیلوزیة نتیجة تعرضھا لعوامل التلف. – ۳أ
 اد البروتینیة نتیجة تعرضھا لعوامل التلف. التغیرات الكیمیائیة التي تطرأ على المو - ٤أ
 یعرف الطالب اإلنزیمات المحللة للمواد األثریة . - 5أ

 المھارات الذھنیة :
 

 
 

 : أن   یجب ان یكون الطالب قادرا على)  ۱كیمیاء تطبیقیة ( مقرربانتھاء دراسة 

 ب۱- یصف علم ترمیم اآلثار القائم على أسس علمیة سلیمة.

 .على المواد المالئمة لعالج وترمیم وصیانة وحفظ اآلثار العضویةیستدل  -۲ب 
المھارات   -جـ

المھنیة الخاصة 
 بالمقرر : 

 
 
 

 : أن   یجب ان یكون الطالب قادرا على)  ۱كیمیاء تطبیقیة ( مقرربانتھاء دراسة 

 ینفذ بعض التجارب المعملیة للكشف عن بعض المواد العضویة.  -۱ج

األبحاث في مجال الترمیم وذلك في المكتبة أو استخدام شبكة المعلومات  یطبق أحدث  -۲ج
 .لتدعیم دراستھ للمنھج الدولیة
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 المھارات العامة :
 

 : أن   یجب ان یكون الطالب قادرا على)  ۱كیمیاء تطبیقیة ( مقرربانتھاء دراسة 

 إعداد الدرس أو في المعمل. أثناءسواء یقدر على العمل بكفاءة ضمن فریق  -۱د
 .یستخدم الوسائط التكنولوجیة الحدیثة فى التواصل والبحث عن المعلومات - ۲د
 .المستمر التعلم و الذاتى التقییمیكتسب مھارات  – ۳د

 مع زمالئھ أثناء عرض نقاط الدرس.یتواصل  -٤د

 یساھم في توعیة اآلخرین بالسلوك الواعي تجاه اآلثار. - ٥د
محتوى المقرر:   -٤  

 
 
 

 
 األسبوع 

 
 الموضوع 

 

الجانب العملي  
 وتكلیفات الطالب 

عدد الساعات المعتمدة  
 االسبوعیة 

 االجمالى  العملي  النظري
الكربوھیدراتیة  األول  المواد   *

 الخواص)-(التسمیة
الكیمیائي    -۱ التركیب 

    للسكریات األحادیة

* الكشف عن  
 الكربوھیدرات

 

 
۱ 
 

 
۱ 

 
۲ 

تابع:   الثاني التركیب    -۲* 
الثنائیة  للسكریات  الكیمیائي 

 والعدیدة (السلیلوز والنشا)

* تابع:  
 الكربوھیدرات

 

 
۱ 
 

 
۱ 

 
۲ 

التلف  الثالث  عوامل  تأثیر   *
(الحرارة   -المختلفة 

على    -األحماض القواعد...) 
للمواد   الكیمیائي   التركیب 

 السلیلوزیة.  

* الكشف عن  
 األحماض العضویة

مجموعة  -۱
3FeCl 

 

 
۱ 
 

 
۱ 

 
۲ 

األمینیة  الرابع  األحماض  أھم   *
تركیب  في  الداخلة 
وتركیبھا   البروتینات 

 الكیمیائي 

* تابع: الكشف عن 
أمالح مجموعة  

3FeCl 

 

 
۱ 
 

 
۱ 

 
۲ 

العامة   الخامس  الخواص    *
لألحماض األمینیة + تركیب  
األولى  (التركیب  البروتینات 

  –الثالثي    –الثانوي    –
 الرباعي) 

مجموعة  -۲* 
2CaCl 

 

 
۱ 
 

 
۱ 

 
۲ 

الفیزیائیة  السادس  الخصائص  أھم   *
للبروتین تأثیر    -والكیمیائیة 

على   المختلفة  التلف  عوامل 
للمواد  الكیمیائي  التركیب 

 البروتینیة.

* تابع: الكشف عن 
   أمالح مجموعة 

2CaCl 

 
۱ 
 

 
۱ 

 
۲ 

ولامتحان منتصف الفصل الدراسي األ السابع   
 Blackboardعلى منصة الجامعة   

لإلنزیمات   الثامن  العامة  الطبیعة   * الكشف عن  * 
۱ 

 
۱ 

 
۲ 
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 ومیكانیكیة الحفز األنزیمي. 
 

 البروتین
 

 

* العوامل المؤثرة على   التاسع 
تثبیط    -النشاط األنزیمى

 النشاط االنزیمي.    

* تابع الكشف عن  
 البروتین

 

۱ ۱ ۲ 

لعاشر ا األثریة   األسطح  *تنظیف 
 باستخدام اإلنزیمات 

* الكشف عن  
 الزیوت والدھون 

 
۱ 
 

 
۱ 

 
۲ 

الحادي  
 عشر 

تحلل   البروتینیة *  المواد 
 بواسطة األنزیمات. 

السیلیلوزیة   المواد  تحلل 
 بواسطة األنزیمات. 

* تابع الكشف عن 
 الزیوت والدھون 

 
۱ 

 
۱ 

 
۲ 

عشر  ثانىال للمواد   الكیمیائي  التركیب   *
 الدھنیة

  * مراجعة
۱ 
 

 
۱ 

 
۲ 

التلف  الثالث عشر   عوامل  تأثیر   *
التركیب  على  المختلفة 

 الكیمیائي للدھون.

أعمال  *امتحان 
على   للتعرف  سنة 
عضویة  مادة 

 مجھولة

 
۱ 

 
۱ 

 
۲ 

 ٤۱  - ۱٦ ول لفصل الدراسي األاالمتحان النھائي ل   
أسالیب التعلیم   -٥

 والتعلم 
 
 

 

الدرس   - بإعداد  لقاء  كل  في  الطالب  من  مجموعة  یكلف  حیث   : التعاوني  الطریق 
الحدیثة وذلك باإلطالع على أحدث الكتب   المعرفیة  الطرق  أو باستخدام  والمجالت 

 ثم تلخیص ذلك وتقدیمھ لبقیة الطالب.
طریق المناقشات حیث یناقش بقیة الطالب مجموعة الطالب المعنیة بإعداد الدرس   -

 وتدار المناقشة تحت إشراف وتنظیم وتقویم المعلم الجامعي .
ال - بإلقاء  المعلم  یقوم  حیث  المحاضرة)  اإللقاء(  النقاط  طریق  بعض  على  ضوء 

التي توضح لھم عناصر الدرس مع    Data Showالغامضة عند الطالب وعرض  
 شرح موجز لھذه العناصر. 

 التدریب المعملي و إجراء بعض التجارب العملیة. -
 .E- learningتعلیم الكتروني  -
  .التعلیم الذاتي 

أسالیب التعلیم   -٦
والتعلم للطالب ذوى  

 القدرات المحدودة 

 
ینطبق ال   

تقویم الطـــالب :    -۷  
 
 األسالیب .أ

 المستخدمة 
 

.األول الفصل الدراسى امتحان منتصف   
. الفصل الدراسي/أعمال السنة   

.لفصل الدراسي األوللنھائي لا متحاناإل  
على منصة الجامعة. : االسبوع السابعولاأل الفصل الدراسى امتحان منتصف  التوقیت ب.   

.  الفصل الدراسي األول: على مدار أعمال السنة   
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 : التوقیع                               ویشأ.د/ سوسن سید در اسم منسق المادة:

 عاطف عبد اللطیف برنیھ أ.د/  رئیس القسم العلمى :                                                          التاریخ: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:االسبوع الرابع عشر حتى األسبوع السادس عشر.الدراسي الثانىالنھائي للفصل  متحاناإل  
توزیع الدرجات  .جـ    درجات   ۱۰: الفصل الدراسى امتحان منتصف 

  :درجة.    ۲۰أعمال السنة 
 درجة  ۷۰لفصل الدراسي الثاني: النھائي ل متحاناإل 

الدراسیة والمراجع : قائمة الكتب  -۸  
 
مذكرات-أ د/ سوسن سید درویشمذكرة خاصة بكیمیاء المواد األثریة العضویة            أ.   

كتب ملزمة-ب  ال یوجد  
كتب مقترحة  -جـ  

 
 
 
 

دكتور / رضوان  –الطرق الحدیثة لتحلیل األحماض األمینیة وتقییم نوعیة البروتین .۱
 . ۲۰۰۱األكادیمیة  المكتبة  -صدقي فرج

أمیل.   -أسس الكیمیاء الحیویة (الجوانب العامة) دار ماكجروھیل للنشر .۲
 ل. سمیث وآخرون.

3. Harper’s Biochemistry Twenty- first edition U. S. A., Murray, et 
al.,    1988. 
4. Fundamentals of Medical Biochemistry Talaat, 1985, Faculty of 
Medicine, Cairo Univ. 
5. Darwish, S. D., Biological study on cellulolytic microorganisms 
isolated from old paper manuscripts, thesis, PhD, Faculty of Science, 
Cairo Univ., 2001. 

دوریات علمیة أو  -د
 نشرات ... الخ
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 جامعة / القاھرة                                 

 كلیة / االثار
 ترمیم اآلثار قسم : 

 مصفوفة المعارف والمھارات المستھدفة من المقرر الدراسي أ)     ۱۱نموذج رقم (
 
 

 التوقیع:                                    سوسن سید درویش  د/ أ. اسم منسق المادة: 
 

 الثاني  المستوى  /الفرقة
عالج وصیانة الصور الفوتوغرافیة  مسمى المقرر

 وافالم السینما والمیكروفیلم 
 ۲۱۰ت ع  كود المقرر 

مھارات  -ب المعارف الرئیسة -أ المحتویات للمقرر  أسبوع الدراسة
 ذھنیة

 مھارات عامة مھارات مھنیة 

 ۳د ۲د ۱د ٦ـج ٥ـج ٤ ـج ۳ـج ۲ـج ۱ـج ۳ب ۲ب ۱ب ٥أ ٤أ ۳أ ۲أ ۱أ
تاریخ تطوره) ـ  نشأتھمفھومھ ـ  الفوتوغرافي(التصویر  ۱  × × ×   ×            
        ×       ×   أساسیات علم البصریات و كیمیاء التصویر الفوتوغرافى ۲
         ×  × ×   ×   األسالیب العلمیة الحدیثة لدراسة الصور الفوتوغرافیة  ۳
الفوتوغرافیة الموجبةعوامل و میكانیكة تلف الصور  ٤    × ×  ×            
            ×  × ×   عوامل و میكانیكة تلف الصور الفوتوغرافیة السالبة  ٥
طرق عالج و صیانة الصور الفوتوغرافیة: كیفیة كتابة  ٦

تطبیق طرق العالج  –وضع خطة عالج   –تقریر حالة   
    ×   ×   ×    × × × 

 √ √ √ √ √ √ √ الفصل على منصة الجامعةامتحان منتصف  ۷
 

√          

طرق عالج و صیانة الصور الفوتوغرافیة: تطبیق طرق   ۸
 العالج  

    ×   ×   ×    × × × 

 × × ×    ×   ×   ×     عالج و صیانة افالم السینما و المیكروفیلم ۹
أسالیب عرض و تخزین الصور الفوتوغرافیة  - ۱۰         ×   ×  ×  × × × 
 × × × ×   ×   ×        الترمیم الرقمى ۱۱
كیفیة مواجھة الكوارث وحاالت الطوارئ التي تتعرض لھا  ۱۲

 المواد الفوتوغرافیة 
    ×   ×   × ×   × × × 

 √ √ √ √ √ √ √ امتحان نھایة الفصل الدراسي ۱٦ - ۱۳
 

√          
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 عاطف عبد اللطیف برانیھ رئیس القسم العلمى : أ.د/                                                             التاریخ: 
 

 والتعلم المستخدمة لنواتج التعلم لمقرر مصفوفة مالئمة أسالیب التعلیم  (أ)    
 مھارات عامة مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة المعارف  الدرجة  التوقیت  األسلوب 

 ۲ب ۱ب ٥أ ٤أ ۳أ ۲أ ۱أ
  

 ٥د ٤د ۳د ۲د ۱د ۲ـج ۱ـج
  
  

امتحان منتصف  
ل الفص  

األسبوع  
     √  √ √ √   √ √ √ 10درجات السابع

امتحان نھایة  
 الفصل 

األسبوع  
۱٤-۱٦  

درجة  ۷۰   √ √ √ √ √ √ √  √   √ √ 

 الینطبق    البحثیة المشاریع
النشاط العملي 
 +أعمال السنة 

على  
مدار 

الفصل  
 الدراسي 

درجة  ۲۰    √ √    √  √ √ √ √ √ 

 الینطبق               مشاریع التخرج  
 

 أسالیب التقویم مصفوفة المعارف والمھارات المستھدفة من  ) ب(
 مھارات عامة مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة المعارف  الدرجة  التوقیت  األسلوب 

 ۲ب ۱ب ٥أ ٤أ ۳أ ۲أ ۱أ
  

 ٥د ٤د ۳د ۲د ۱د ۲ـج ۱ـج
  
  

امتحان منتصف  
ل الفص  

األسبوع  
     √  √ √ √   √ √ √ 10درجات السابع

نھایة  امتحان 
 الفصل 

األسبوع  
۱٤-۱٦  

درجة  ۷۰   √ √ √ √ √ √ √  √   √ √ 

 الینطبق    البحثیة المشاریع
درجة  ۲۰على  النشاط العملي     √ √    √  √ √ √ √ √ 
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مدار  +أعمال السنة 
الفصل  
 الدراسي 

 الینطبق               مشاریع التخرج  
 

 التوقیع:                         : أ. د/ سوسن سید درویش             اسم منسق المادة
 عاطف عبد اللطیف برانیھرئیس القسم العلمى : أ.د/                                                    التاریخ: 



 

) ثار العضویةترمیم وصیانة اآل (بكالوریوس مقرر دراسي توصیف 1  
 

 القاھرة جامعة 
 اآلثار كلیة 
    اآلثاروصیانة ترمیم   قسم:

 ) ۱۲نموذج رقم (
 (بكالوریوس)  مقرر دراسي توصیف

 المقرر  بیانات-۱

وتشكیل    المقرر: حفراسم  ۲۰۲ت ع  الكودى:الرمز 
 األخشاب

 برنامج: ترمیم وصیانة اآلثار العضویة
 الدراسى األولالفصل  -المستوى: الثانى

بكالوریوس ترمیم   التخصص:
 اآلثار العضویةوصیانة 

 ۲     عملي     ۲  نظري      ٤ اإلجمالي الدراسیة:عدد الوحدات 
تعلیم ھجین بناءا علي تعلیمات إدارة الجامعة والكلیة بخصوص التحول 

 االلكتروني لمواجھة جائحة كورونا.   
  حضوري بقاعات المحاضرات  –  ۱۲، ۱۰، ۸، ٥، ۳، ۱األسبوع

 والمعامل. 
  تعلیم الكتروني علي منصة   – ۱۱، ۹، ٦، ٤، ۲األسبوعblackboard  

 التعلیمیة لجامعة القاھرة.
 

 

 المقرر:  ھدف-۲

 على:  یكون الطالب قادراً عند اإلنتھاء من دراسة المقرر 
 الصفات التشریحیة للخشب وصففھم و-۱
 وعیوبھ الطبیعیة الخشب  ودراسة خواصاستخدام طرق فحص -۲
 وتشكیل األخشاب حفر   فياألدوات المستخدمة  والتعرف علىشرح تقنیات الصناعة -۳
 العصور التاریخیة المختلفة فياألخشاب المستخدمة  وتحدید أنواعدراسة -٤
 العصور المختلفة  في وتشكیل األخشابحفر   وشرح تقنیاتمتابعة التطورات -٥

 من تدریس المقرر: المستھدف-۳

المعلومات -أ
 : والمفاھیم

 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
الخشــب العملــي طبقــا لطبیعــة مــادة  التطبیــق    والتشــكیل فــيأدوات الحفــر    اتاســتخدام  یعرف-۱أ

 والتقنیات القدیمة
  والمصطلحات العلمیة في مجال التخصص یتعرف على الصفات التشریحیة العامة لألخشاب-۲أ
 األثار في استخدامھاشاع  واألنواع التيدد أھم خصائص الخشب حی-۳أ
 وأھــم التعاشــیقالعصــور المختلفــة  فــي وتشــكیل األخشــاب وأنمــاط حفــر یتفھم أسس االبتكــار-٤أ

 والوصالت الخشبیة
 العصور األثریة المختلفة في  وتشكیل األخشابحفر   یحدد ویذكر تقنیات-٥أ

 المھارات الذھنیة: -ب

 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
 من الخشبمختلفة على أنواع   وتشكیل األخشابحفر  طرقبین   یقارن-۱ب 
 .والمواقعالمتاحف  فيفنیا   خشبیةالمشغوالت ال یناقش طرق صناعة-۲ب 
الخشــب مــع القــدرة علــى مقارنــة طــرق صــناعة   والتشــكیل علــىمھارة الحفر    یستدل على-۳ب  

 األخشاب األثریة.
ى یمكن صیانتھا صناعتھا حت في والخامات المستخدمة التطبیقات التكنولوجیة القدیمة یقترح-٤ب 

 فیما بعد. 

المھارات المھنیة  -جـ
 الخاصة بالمقرر: 

 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
 نماذج أو نسخ من قطع خشبیة. والتشكیل علىطرق الحفر یطبق  -۱ج
 وتشــكیل األخشــابحفــر    قــدیما فــيل التقنیــات المســتخدمة  یــ حلیوظف التكنولوجیا الحدیثــة لت-۲ج
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 (بصورة مبدئیة)
 لآلثار الخشبیة والعلمي الدقیق الفنيلتسجیل ل یطبق التقنیات الحدیثة-۳ج

 عامة:  مھارات-د

 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
الشكل المراد تطبیقــھ   فيالحفر والتشكیل على قطع أخشاب صغیرة مع التنوع  تقنیات    یستخدم-۱د

 .ونوع الخشب
 .وزخرفة وتطعیم األخشابمع المتخصصین للوصول لتحلیل دقیق لتقنیات تشكیل   یتواصل-۲د
 فریق.  فيبكفاءة على العمل  یقدر-۳د

 المقرر:   محتوى-٤
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األسبوع
 

الجانب العملي وتكلیفات   الموضوعات النظریة
 الطالب 

 عدد الساعات 
 إجمالي عملي نظري 

 األول

ــالمنھج  ــف بــــ تعریــــ
ــدف، األدوات  والھــــــ

 والتشكیلالحفر 

ــر  ــة للحفـ الطـــرق اآلمنـ
المعمــل   فيعلى الخشب  

ــي ــرح عملـ ألدوات  وشـ
 الحفر 

۲ ۲ ٤ 

 الثاني
أدوات الحفــر   استكمال

 والتشكیل
ــتخدام  ــالت باســـ وصـــ

 لسااخشب الب
 )نص علىالنص (

۲ ۲ ٤ 

 الثالث
ــبیة  ــا الخشــــ الخالیــــ
ــریحیة ــفات التش  والص

 للخشب

ــتخدام  ــالت باســـ وصـــ
 لسااخشب الب

 (الغفاري)
۲ ۲ ٤ 

 الرابع 
 المــــــائيالمحتــــــوى 

 وأقلمھ الخشبللخشب 
ــتخدام  ــالت باســـ وصـــ

 لسااخشب الب
 )النقر واللسان(

۲ ۲ ٤ 

ــر  والوصالتالتعاشیق   الخامس ــبحفـ ــكیل خشـ  وتشـ
 ٤ ۲ ۲ )شریط كتابي( بالساال

 السادس 
ــاب  ــواع األخشــــ أنــــ

الحفــر  فــيالمســتخدمة 
 والتشكیل

ــر  ــبحفـ ــكیل خشـ  وتشـ
 ٤ ۲ ۲ )مجسم( الساالب

 السابع

أھــم األخشــاب اللینــة 
 والصـــلبة المســـتخدمة

+إمتحــان المقتنیات  في
 منتصف الفصل

ــر وتشــكیل اســتكمال  حف
 ٤ ۲ ۲ )مجسم( الساخشب الب

 الثامن

خــــواص األخشــــاب 
 وعیوبھا

زیـــارة میدانیـــة ألحـــد 
المتــاحف للتعــرف علــى 
ــالت  األدوات والوصـــــ
ــر  ــي حفـ ــتخدمة فـ المسـ

 وتشكیل االثار الخشبیة

۲ ۲ ٤ 

 تطعیم األخشاب   - التاسع
 القشرة الخشبیة  -

ــاب  ــة األخشــــ زخرفــــ
 ٤ ۲ ۲ بالقشرة (انتارشیا)

 العاشر
األخشـــــاب المذھبـــــة 

 وخراطة األخشــاب +
internet search 

ــاب  ــة األخشــــ زخرفــــ
 ٤ ۲ ۲ بالقشرة (انتارشیا)

 ٤ ۲ ۲استكمال زخرفة  وتشكیل األخشابحفر  الحادي  
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ــي عشر ــور  فــــــ العصــــــ
+  الفرعونیــــــــــــــــة
internet search 

األخشاب بالقشرة  
 (انتارشیا) 

الثاني 
 عشر

 وتشكیل األخشابحفر  
اإلســالمي العصــر    في
 +internet search 

استكمال زخرفة 
األخشاب بالقشرة  

 (انتارشیا) 
۲ ۲ ٤ 

 

 التعلیم والتعلم  أسالیب-٥

 data show   وسائل العرض المتوفرة  وشرح باستخدامالمحاضرة النظریة  -۱
 ورشة عمل مصغرة (لمدة ربع ساعة) أثناء المحاضرة النظریة.   -۲
 من خالل حفر أشكال مختلفة مع التنوع فى نوع الخشب.  العمليالتطبیق   -۳
 .العملي في الطالبتنفیذ تصمیم من اختیار   -٤

التعلیم والتعلم   أسالیب-٦
القدرات   ذويللطالب  
 الخاصة 

 ال یوجد
 

 (كما باالئحة)  الطـــالب: تقویم-۷
 

 األسالیب المستخدمة  -أ

  الفصل الدراسي األول منتصف امتحان -۱
 االمتحان الفصل الدراسي األول  -۲
 االمتحان العملي -۳
 أعمال السنة / الفصل الدراسي:   -٤

  مھارات الطالب المكتسبة. المطبقة لتقییمتقییم التمارین العملیة أ. -٤
ورش العمل أو االمتحانات الفجائیــة القصــیرة   لتقیــیم   فيتقییم مشاركة الطالب    ب.-٤

 النظريب للجزء مدى فھم الطال

 التوقیت  -ب
 األسبوع السابع  – الدراسي امتحان منتصف الفصل 

 نھایة الفصل الدراسى  في  الدراسيامتحان نھایة الفصل 
 أعمال السنة على مدار الفصل الدراسى 

 الدرجات  توزیع-جـ
 الدراسي منتصف الفصل  المتحاندرجات  ۱۰
 أخر محاضرة / معمل   في واالمتحان العملي والتمارین العملیةدرجة ألعمال السنة  ۲۰
 الدراسي نھایة الفصل  في التحریري لالمتحاندرجة  ۷۰

 والمراجع: الكتب الدراسیة  قائمة-۸
   وتشكیل األخشابحفر  مذكرات -أ

 ال یوجد  كتب ملزمة  -ب

 مقترحة  كتب-جـ

- Hoadley, R. B.; Identifying Wood , Accurate Results with Simple 
Tools; The Taunton Press; 1990 

- Tsoumis,G.; Science and Technology of Wood Structure, 
Properties, Utilization; Van Nostrand Reinhold, New York; 1991 

- Engler,N., “Joining wood", Bookworks, Inc., West Milton, Ohio, 
1992.   

- Bird, L., Shaping wood, Taunton press, Inc., Thailand, 2001. 
علمیة أو  دوریات-د

 نشرات ... الخ
 . مواقع االنترنت الخاصة بفن حفر و تشكیل األخشاب

 
 رئیس مجلس القسم العلمي:         المادة: أساتذة   
 عاطف عبد اللطیف أ.د.    فوزي ، د. صفا عبد القادر، د. مراد الحدیديأ. د. نسرین    
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 جامعة / القاھرة                                  

 كلیة / االثار 
 ترمیم اآلثار  قسم:

 أ)     ۱۱نموذج رقم (
 مصفوفة المعارف والمھارات المستھدفة من المقرر الدراسي 

 

 رئیس مجلس القسم العلمي:          المادة: أساتذة    
 أ.د. عاطف عبد اللطیف           فوزي ، د. صفا عبد القادر، د. مراد الحدیديأ. د. نسرین    

 
 
 

 

 الثانى المستوى
 حفر وتشكیل األخشاب مسمى المقرر 

 ۲۰۲ت ع  كود المقرر 

أسبوع  المحتویات للمقرر 
 الدراسة

 مھارات عامة  مھارات مھنیة  ذھنیة  مھارات-ب الرئیسة  المعارف-أ
 ۳د ۲د ۱د ۳ج ۲ج ۱ج ٤ب  ۳ب  ۲ب  ۱ب  ٥أ ٤أ ۳أ ۲أ ۱أ

               * ۱ والتشكیلاألدوات الحفر  والھدف،تعریف بالمنھج  
               * ۲ والتشكیلأدوات الحفر  باقي

         * *   * *  ۳ للخشب والصفات التشریحیةالخالیا الخشبیة 
   *   *    *   * *  ٤ وأقلمھ الخشبللخشب  المائيالمحتوى 
   *   *    *   * *  ٥ والوصالتالتعاشیق  

   *   *  *  * * *    ٦ والتشكیلالحفر  فيأنواع األخشاب المستخدمة 
   *   *  *  *  *    ۷ المقتنیات في والصلبة المستخدمةأھم األخشاب اللینة 
 * * *   *   * *   *   ۸ وعیوبھاخواص األخشاب 

 * * *   *   * *   *   ۹ القشرة الخشبیة   ,األخشابتطعیم   -
 * * * * * * *  * *   *   ۱۰ وخراطة األخشاباألخشاب المذھبة 

 * *  * *  *    * *    ۱۱ العصور الفرعونیة في  وتشكیل األخشابحفر 
 * *  * *  *    * *    ۱۲ اإلسالميالعصر  في  وتشكیل األخشابحفر 
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 (أ) مصفوفة مالئمة أسالیب التعلیم والتعلم المستخدمة لنواتج التعلم لمقرر

نواتج التعلیم                    
          أسالیب التعلیم   

 مھارات عامة مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة  المعارف 
۱أ ۲أ  ۳أ  ٤أ  ٥أ  ۱ب  ۲ب  ۳ب  ٤ب  ۱ج  ۲ج  ۳ج  ۱د  ۲د  ۳د   

         *   * * * * * المحاضرة 
         *   * * * * * العروض التوضیحیة  
     *   *     *     المناقشات الجماعیة 
                الحوار والمناظرة  
 *  *       *  *        البحث المیداني 

) (الندوات التعلم الذاتي          *  *   *   *  *   
العملیة    التدریبات  *   *   *          

        *  *          أو أنترنت الزیارات المیدانیة
 

 أسالیب التقویم مصفوفة المعارف والمھارات المستھدفة من  ) ب( 
 مھارات عامة  مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة  المعارف  األسلوب 

۱أ ۲أ  ۳أ  ٤أ  ٥أ  ۱ب  ۲ب  ۳ب  ٤ب  ۱ج  ۲ج  ۳ج  ۱د  ۲د  ۳د   
     *   *  *  *   *  *  *  *  *  التحرریة  االمتحانات
  ینطبق ال البحثیة  المشاریع

   *    *     *       (ترمیم) التدریبات العملیة  
 *  *   *     *  *        البحث على اإلنترنت  تقاریر

 
 رئیس مجلس القسم العلمي:                                                           المادة: أساتذة 

 عاطف عبد اللطیف أ.د.                                                                  فوزي ، د. صفا عبد القادر، د. مراد الحدیديأ. د. نسرین           



 

 

 برنامج ترميم االثار العضوية 

 ممارسات التعليم والتعلم خالل جائحة كورونا 

 

 ثالثةمنوج توصيف مقرر الفرقة ال

 قبل جائحة كورونا 
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 القاھرة جامعة 
 اآلثاركلیة 
 اآلثار وصیانة ترمیم  قسم:

 
 ) ۱۲نموذج رقم (

 مقرر دراسي (بكالوریوس)  توصیف
 

 المقرر  بیانات-۱
برنامج: ترمیم وصیانة اآلثار   عالج وصیانة األخشاب المقرر:اسم    ۳۰۲ت ع  الكودى:الرمز 

 العضویة
الفصل   -المستوى: الثالث

 الدراسى األول
بكالوریوس ترمیم   التخصص:

 وصیانة اآلثار العضویة
 ۲      عملي     ۲    ، نظري           ٤ الدراسیة:عدد الوحدات 

 
 

 المقرر:  ھدف-۲

 على:  عند اإلنتھاء من دراسة المقرر یكون الطالب قادراً 
 المزخرفةطرق صناعة الحوامل الخشبیة المغطاة بطبقات ملونة أو  دراسة •
 األخشاب ومظاھر تلفعوامل  فھم •
 األثریة لألخشاب والتحلیل المناسبة والفحصطرق التسجیل  استخدام •
 التقلیدیــة والتخزین أسالیب الصیانة الوقائیة وطرق العرض وتطبیق دراسة •

 لألثار الخشبیة. والحدیثة
 األثریة. وصیانة األخشابعالج قدیمة والحدیثة لدراسة الطرق ال •

 من تدریس المقرر:  المستھدف-۳

 : المعلومات والمفاھیم-أ

 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
طرق تحضیر األخشاب المغطاة بطبقات ملونة طبقا للتقنیات األثریة فى یعرف  ۱أ

 العصور المختلفة 
 أھم عوامل التلف التى تتعرض لھا األخشاب  یعدد- ۲أ
 یذكر أسس طرق فحص وتحلیل المواد االثریة الخشبیة وتفسیراتھا.- ۳أ
 لألخشاب والصیانة المختلفةأھم طرق العالج  یعرف- ٤أ
 یحدد االسالیب المختلفة لعرض وتخزین ونقل وتداول المقتنیات االثریة الخشبیة.- ٥أ

 الذھنیة:  المھارات-ب

 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
 . حسب كل حالةوالعوامل المسببة لألخشاب التلف  مظاھر یقارن بین-۱ب 
یناقش نتائج طرق فحص وتحلیل اآلثار العضویة بھدف التعرف على مكوناتھا - ۲ب 

 .المستخدمة في العالج والصیانةتقییم المواد و  وكذلك تقییم حالتھا
 یستدل على المواد المالئمة لعالج وترمیم وصیانة وحفظ اآلثار الخشبیة. - ۳ب 
 یقترح التطبیقات التكنولوجیة الحدیثة المالئمة في مجال صیانة اآلثار الخشبیة.- ٤ب 
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المھارات المھنیة  -جـ
 : الخاصة بالمقرر

 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
وعوامل  حیث تقنیات الصناعة من دراسة القطع األثریة الخشبیة  یكتشف إمكانیة- ۱ج

 (كحالة منفردة) كل قطعة  تلف
 المناسبة.  األثریة وتحلیل األخشابطرق فحص یوظف - ۲ج
 المواقع األثریة فية الموجودة الخشبی وصیانة القطعطرق عالج   یطبق- ۳ج
 . األخشاب المنقولةو

   عامة: مھارات-د

 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
 .یستخدم الوسائط التكنولوجیة الحدیثة في التواصل والبحث عن المعلومات- ۱د
  .تناول اآلثار الخشبیة أثناء بدقة وحرص یجید العمل مع فریق– ۲د
 وصیانة األخشابواصل مع اآلخرین للتعرف على طرق عالج یقدر على الت– ۳د

 ودولیا. المتبعة محلیا 

   المقرر: محتوى-٤

 األسبوع
 

الموضوعات  
 النظریة 

الجانب العملي  
 وتكلیفات الطالب 

 عدد الساعات 
 إجمالي عملي نظري 

 األول

مقدمة عامة عن  
المنھج + دراسة 

عومل تلف االخشاب 
 (الحرارة).الفیزیائیة 

تحضیر تمرین  
األخشاب الحاملة  

 للطبقة اللونیة  

۲ 2 ٤ 

 الثاني 

عوامــــــــل تلــــــــف 
ــة  ــاب الفیزیائی األخش
 (الرطوبة والضوء).

استكمال تحضیر  
تمرین األخشاب  

الحاملة للطبقة 
 اللونیة 

۲ 2 ٤ 

 الثالث 

عوامــــــــل تلــــــــف 
ــاب ال ــةاألخش  كیمیائی

 (تأثیر األمالح)

التنظیف  
المیكانیكي  

لألخشاب الحاملة  
 للطبقة اللونیة  

۲ 2 ٤ 

 الرابع
عوامــــــــل تلــــــــف 

ــاب ال ــةاألخش  كیمیائی
 (تأثیر األمالح)

التنظیف الكیمیــائي 
ــة  لألخشــاب الحامل

 للطبقة اللونیة

۲ 2 ٤ 

 الخامس

عوامــــــــل تلــــــــف 
ــاب ال ــةاألخش  كیمیائی

(األحمــــــــــــــــاض 
المــذیبات –والقلویات  
 العضویة)

االســـتكمال طـــرق 
المختلفــة  والتجمیع 
ــة  لألخشــاب الحامل

 .للطبقة اللونیة

۲ 2 ٤ 

 السادس 

عوامــــــــل تلــــــــف 
البیولوجیــة  األخشاب 

-(فطریات وبكتیریــا  
 حشرات)

التنظیف  
المیكانیكي  
والكیمیائي 
لألخشاب 

 المزخرفة بالحفر. 

۲ 2 ٤ 

 السابع

طـــــــرق فحـــــــص 
ــق  ــجیل وتوثیــ وتســ

 الخشــــــبیة اآلثــــــار
ــف  ــان منتصـ +إمتحـ

 الفصل

التنظیف  
المیكانیكي  
والكیمیائي 

لألخشاب الملونة 
 بألوان زیتیة

۲ 2 ٤ 
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 الثامن
وصــــــیانة عــــــالج 
 األخشاب

 أوال: التنظیف  

تجمیع االخشاب  
االثریة بالوصالت  

 )(الكوایل

۲ 2 ٤ 

ــة  التاسع ــا: التقویـــــ ثانیـــــ
 الكیمیائیة

تطبیقات المواد 
 للفجوات  المالئة

۲ 2 ٤ 

ــة الخـــواص  المواد المالئة ثالثا:  العاشر  دراسـ
 الفیزیائیة لألخشاب

۲ 2 ٤ 

الحادي  
 عشر

رابعا: العرض 
 والتخزین

زیارة میدانیة ألحد  
المتاحف للتعرف 

على عوامل  
ومظاھر التلف 

لألخشاب ووضح 
خطة مقترحة 

 للعالج

۲ 2 ٤ 

الثاني  
 عشر

األخشاب المطمورة  
تربة رطبة أو  في

المشبعة بالماء  
وطرق عالج 

األخشاب المشبعة  
 بالماء 

مناقشة نتائج  
الزیارة المیدانیة + 

 اختبار عملي

۲ 2 ٤ 

 

التعلیم   أسالیب-٥
 والتعلم

 data   شرح باستخدام وسائل العرض المتوفرة المحاضرة النظریة و-۱-٥
show 

 quizورشة عمل مصغرة (لمدة ربع ساعة) أثناء المحاضرة النظریة، -۲-٥ 
 من خالل نماذج مشابھھ لحالة اآلثار الخشبیة التالفة.  العمليالتطبیق -۳-٥ 

 جمع معلومات عن الدراسات الحدیثة في ترمیم االثار الخشبیة.-٤-٥
التعلیم   أسالیب-٦

  ذويوالتعلم للطالب 
 خاصة القدرات ال

 ال یوجد 
 
 
 

 (كما باالئحة)   الطـــالب: تقویم-۷
 

 األسالیب -أ
 المستخدمة 

  الفصل الدراسي األول منتصف امتحان -۱
 االمتحان الفصل الدراسي األول  -۲
 االمتحان العملي -۳
 أعمال السنة / الفصل الدراسي:   -٤

  مھارات الطالب المكتسبة. المطبقة لتقییمتقییم التمارین العملیة أ. -٤
ورش العمــل أو االمتحانــات الفجائیــة القصــیرة     فــيتقییم مشاركة الطالــب    .ب-٤

 النظريلتقییم مدى فھم الطالب للجزء 

 التوقیت  -ب
 األسبوع السابع  – الدراسي امتحان منتصف الفصل 

 نھایة الفصل الدراسى  في  الدراسيامتحان نھایة الفصل 
 أعمال السنة على مدار الفصل الدراسى

 الدرجات  توزیع-جـ
 الدراسي منتصف الفصل  المتحاندرجات  ۱۰
 أخر محاضرة / معمل   في واالمتحان العملي والتمارین العملیةدرجة ألعمال السنة  ۲۰
 الدراسي نھایة الفصل  في التحریري لالمتحاندرجة  ۷۰
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 والمراجع: الكتب الدراسیة  قائمة-۸
 وصیانة األخشاب مذكرة عالج  مذكرات -أ

 ملزمة كتب  -ب
 

 ال یوجد 

 مقترحة  كتب-جـ

1- Zabel, R.A.& Morrell, J.J., "Wood microbiology, Decay and its 
prevention", Academic press, Inc., U.S.A., 1992. 

2- Unger, A. & Schniewind, A.P. & Unger, W., "Conservation of wood 
artifacts", Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany, 2001. 

3- Thomson G., "The Museum Environment", Butterworth & 
Co.Ltd.,2nd ed .,1986. 

4- Schniewind, A.P., "Physical and Mechanical Properties of 
Archaeological Wood", in Rowell, R.M. & Barbour, R.J., 
Archaeological Wood: Properties, Chemistry & Preservation, 
Advances in Chemistry Series, Washington, DC, 1990. 

علمیة أو  دوریات-د
 نشرات ... الخ

• Rifai, M.M. & El Hadidi, N.M.N.; “Investigation and analysis of three 
gilded wood samples from the tomb of Tutankhamun”, in  Decorated 
Surfaces on Ancient Egyptian Objects, Technology, Deterioration and 
Conservation; 16-24; 2010 

• Darwish S.S., El Hadidi N.M.N., Mansour M.; “The Effect of Fungal 
Decay on Ficus sycomorus Wood” International Journal of 
Conservation Science 4 (3): 271-282, 2013. 

• El Hadidi N., Darwish S.; “Preliminary study on the different effects of 
consolidation treatments in heartwood and sapwood of a decayed 
gymnosperm wood”, Egyptian Journal of Archaeological and 
Restoration Studies "EJARS", vol. 4, issue 1, pp. 1-11, 2014  

 
 رئیس مجلس القسم العلمي:          المادة: أساتذة    

 عاطف عبد اللطیف أ.د.    أ. د. نسرین الحدیدى، د. صفا عبد القادر، د. مراد فوزى      
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 جامعة / القاھرة                                 
 كلیة / االثار

 ترمیم اآلثار قسم : 
 

 مصفوفة المعارف والمھارات المستھدفة من المقرر الدراسي أ)     ۱۱نموذج رقم (

 رئیس مجلس القسم العلمي:           المادة :   أساتذة      
 عاطف عبد اللطیف أ.د.        أ. د. نسرین الحدیدى، د. صفا عبد القادر، د. مراد فوزى      

 
 

 الثالث  المستوى
 عالج و صیانة األخشاب مسمى المقرر

 ۳۰۲ت ع  كود المقرر 

أسبوع  المحتویات للمقرر 
 الدراسة

 عامة مھارات-د مھنیة  مھارات-ج ذھنیة مھارات-ب الرئیسة المعارف-أ
 ۳د ۲د ۱د ۳ج ۲ج ۱ج ٤ب ۳ب ۲ب ۱ب ٥أ ٤أ ۳أ ۲أ ۱أ

مقدمة عامة عن المنھج + دراسة عومل تلف  
 االخشاب الفیزیائیة (الحرارة). 

۱ *               

      *    *    *  ۲ عوامل تلف األخشاب الفیزیائیة (الرطوبة والضوء).
      *    *    *  ۳ (تأثیر األمالح) كیمیائیةاألخشاب العوامل تلف 
   *   *    *    *  ٤ (تأثیر األمالح) كیمیائیةاألخشاب العوامل تلف 
(األحماض والقلویات   كیمیائیةاألخشاب العوامل تلف  

 المذیبات العضویة)–
٥  *    *    *   *   

-البیولوجیة (فطریات وبكتیریا  عوامل تلف األخشاب  
 حشرات)

٦   *    * *   *  *   

 * * * *        *    ۷ الخشبیة وتسجیل وتوثیق اآلثارطرق فحص 
 وصیانة األخشابعالج 

 أوال: التنظیف 
۸    *        * * * * 

 * * * *   *     *    ۹ ثانیا: التقویة الكیمیائیة
 * *         *     ۱۰ ثالثا: المواد المالئة

 * * * * *  *  * *  *  *  ۱۱ والتخزین رابعا: العرض 
تربة رطبة أو المشبعة بالماء   فياألخشاب المطمورة 

 وطرق عالج األخشاب المشبعة بالماء
۱۲  *  *  * *  *  * * * * * 
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 مصفوفة مالئمة أسالیب التعلیم والتعلم المستخدمة لنواتج التعلم لمقرر  )أ(

نواتج التعلیم                    
          أسالیب التعلیم   

ة مھارات عام  مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة  المعارف   
۱أ ۲أ  ۳أ  ٤أ  ٥أ  ۱ب  ۲ب  ۳ب  ٤ب  ۱ج  ۲ج  ۳ج  ۱د  ۲د  ۳د   

     *  *   *   *  * * * المحاضرة 
     *  *    * *  *    العروض التوضیحیة  
       *         المناقشات الجماعیة 
 ال ینطبق  الحوار والمناظرة  
 ال ینطبق  البحث المیداني 
       * *         التعلم الذاتي 

  *  *  *    *          العملیة    التدریبات
 *        *        *  الزیارات المیدانیة  

 
 

 أسالیب التقویم مصفوفة المعارف والمھارات المستھدفة من  ) ب(
 مھارات عامة  مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة  المعارف  األسلوب 

 ۳د ۲د ۱د ۳ج ۲ج ۱ج ٤ب ۳ب ۲ب ۱ب ٥أ ٤أ ۳أ ۲أ ۱أ
       *  *    *  * * * التحریریة  اإلمتحانات
 الینطبق  البحثیة  المشاریع

    *  *  *  *          العملیة ( ترمیم )  تدریباتال 
 *  *  *       *  *         المیدانیة الزیارات تقاریر

 

 رئیس مجلس القسم العلمي:               المادة:أساتذة                                                      
 عاطف عبد اللطیف أ.د.        فوزي ، د. صفا عبد القادر، د. مراد الحدیديأ. د. نسرین 
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 جامعة القاھرة 
 كلیة اآلثار

    اآلثاروصیانة ترمیم  قسم:
 ) ۱۲نموذج رقم ( 

 مقرر دراسي (بكالوریوس)   توصیف                                     
 

 
 المقرر  بیانات-۱

اسم المقرر: عالج وصیانة   ۳۰۳الرمز الكودى: ت ع 
 المنسوجات

اآلثار  برنامج: ترمیم وصیانة 
 العضویة
الفصل   -المستوى: الثالث

 الدراسى األول
بكالوریوس ترمیم   التخصص:

 وصیانة اآلثار العضویة
 ۲عملي          ۲، نظري                    ٤عدد الوحدات الدراسیة: 

 
 

 المقرر:  ھدف-۲

 بانتھاء دراسة المقرر یجب ان یكون الطالب قادرا على/ على ان: 
 االطلس).  -المبرد -فھم ووصف بعض انواع التراكیب النسجیھ ( الساده •
دراســھ خصــائص االلیــاف الطبیعیــھ المســتخدمھ فــى صــناعھ المنســوجات  •

 التاریخیھ.
 تحدید عوامل التلف المختلفھ المؤثره على المنسوجات التاریخیھ.  •
 التعرف على اسالیب تنظیف المنسوجات التاریخیھ. •
 قویھ المنسوجات التاریخیھ.شرح طرق واسالیب ت •
 القدره على فھم میكانیكیھ حفظ المنسوجات فى المتاحف. •

 المستھدف من تدریس المقرر:  -۳

 : المعلومات والمفاھیم-أ

 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
 . یتعرف على المنسوجات التاریخیھ۱أ
 النسجیھ وخصائصھا.. یشرح انواع االلیاف ۲أ
 . یحدد عوامل التلف المختلفھ المؤثره على المنسوجات التاریخیھ.۳أ
 . یعدد اھم الطرق العامھ لتنظیف المنسوجات التاریخیھ ٤أ
 .. یكتسب الطرق العامھ لتقویھ المنسوجات التاریخیھ٥أ

 الذھنیة:  المھارات-ب

 على أن:  قادراً یكون الطالب  ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
 . یقارن بین تاثیر المخاطر وتاثیر الظروف البیئھ على المنسوجات التاریخیھ.۱ب
 . یقیم اسالیب التنظیف المختلفھ المنسوجات التاریخیھ.  ۲ب
 . یصف میكانیكھ تقویھ المنسوجات التاریخیھ.۳ب
 . یستنتج طرق الحفاظ على المنسوجات من تاثیر التلف الفطرى والحشرى. ٤ب

المھارات المھنیة -جـ
 : الخاصة بالمقرر

 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
 . قادر على التعرف على االنواع المختلفھ لاللیاف النسجیھ التاریخیھ.۱ج
 . ینفذ اسالیب التنظیف المختلفھ المنسوجات التاریخیھ.۲ج
 یھ..یحلل تقنیھ تقویھ المنسوجات التاریخ۳ج
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 عامة:  مھارات-د

 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
 . معرفھ المنسوجات التاریخیھ وكیفیھ التعامل معھا. ۱د
 . االحاطھ بالظروف العامھ المحیطھ المنسوجات. ۲د

   المقرر: محتوى-٤

 األسبوع
 

الموضوعات  
 النظریة 

الجانب العملي  
 الطالب وتكلیفات 

المعتمدة  عدد الساعات
 ً  إسبوعیا

 إجمالي عملي نظري 

 األول

نبذه تاریخیھ عن 
 المنسوجات 

زیارة میدانیھ  
لمتحف كلیة االثار  

للتعرف علي  
المنسوجات  

 التاریخیھ.

۲ ۲ ٤ 

االلیـــــاف النســـــجیھ  الثاني 
 السلیلوزیھ

فحص االلیاف 
 ٤ ۲ ۲ النسجیھ السلیلوزیھ 

النســـــجیھ االلیـــــاف  الثالث 
 البروتینیھ

فحص االلیاف 
 ٤ ۲ ۲ النسجیھ البروتینیھ 

 الرابع

عوامل التلف  
الفیزیوكمیائیھ  ( 

الرطوبھ  –الحراره 
التلوث  -الضوء –

 الجوى)

تجھیز تمرین  
عملى لمنسوج  
حدیث ووضع  
عملیات التلف 

 –علیھ ( اتساخات 
 قطوع) 

۲ ۲ ٤ 

 الخامس

عوامل التلف  
البیولوجیھ 
 –(الحشرات 
 الفطریات) 

اســـتكمال الجـــزء 
 ٤ ۲ ۲ السابق

 السادس 
عوامـــــــل التلـــــــف 

 البشریھ
طرق تسجیل  

مختلفھ للقطعھ 
 السابقھ.

۲ ۲ ٤ 

 السابع
عملیــــات التنظیــــف 

أمتحــان المیكانیكیھ  +
 منتصف الفصل

التنظیـــــــــــــــــف 
المیكــانیكى للقطعــھ 

 السابقھ
۲ ۲ ٤ 

عملیــــات التنظیــــف  الثامن
 الرطب

الرطب التنظیف 
 ٤ ۲ ۲ للقطعھ السابقھ 

 التاسع

اسالیب التنظیف  
 الجاف 

التنظیف  
الموضعى 

باستخدام المذیبات  
 العضویھ الطیاره

۲ ۲ ٤ 

 العاشر 

عملیات التقویھ  
بشغل االبره  
للمنسوجات  

 التاریخیھ.

عملیات التقویھ  
بشغل االبره  
للمنسوجات  

التاریخیھ للقطعھ 
 السابقھ

۲ ۲ ٤ 
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الحادي  
 عشر

عملیات التقویھ  
باستخدام البولیمرات  

للمنسوجات  
 التاریخیھ.

استالم وتقییم  
 ٤ ۲ ۲ التمارین

  انىالث
 عشر

عملیات  استكمال 
التقویھ للمنسوجات  

 التاریخیھ.

استكمال استالم  
وتقییم التمارین  

 ومناقشة التقاریر 
۲ ۲ ٤ 

 

التعلیم   أسالیب-٥
 والتعلم

 data show   شرح باستخدام وسائل العرض المتوفرة المحاضرة النظریة و-
 اتى في بعض اجزاء من المقرر الدراسى\ اسلوب التعلم الاستخدام - 
 . استخدام الشبكھ العنكبوتیھ لالطالع على عملیات الترمیم في المتاحف الدولیھ-
التطبیق العملي من خالل اجراء عملیات ترمیم في المعمل علي قطع منسوجات  -

 .حدیثھ
التعلیم   أسالیب-٦

  ذويوالتعلم للطالب 
 خاصة القدرات ال

 ال یوجد 
 
 
 

   (كما بالالئحة) الطـــالب: تقویم-۷
 

األسالیب  -أ
 المستخدمة 

  الفصل الدراسي األول منتصف امتحان -۱
 متحان الفصل الدراسي األولا -۲
 االمتحان العملي -۳
 أعمال السنة / الفصل الدراسي:   -٤

  مھارات الطالب المكتسبة. المطبقة لتقییمتقییم التمارین العملیة أ. -٤
ورش العمــل أو االمتحانــات الفجائیــة القصــیرة     فــيتقییم مشاركة الطالــب    .ب-٤

 النظريلتقییم مدى فھم الطالب للجزء 

 التوقیت  -ب
 األسبوع السابع  – الدراسي امتحان منتصف الفصل 

 نھایة الفصل الدراسى  في  الدراسيامتحان نھایة الفصل 
 أعمال السنة على مدار الفصل الدراسى

 الدرجات  توزیع-جـ
 الدراسي منتصف الفصل  المتحاندرجات  ۱۰
   والتمارین العملیةدرجة ألعمال السنة  ۲۰
 الدراسي نھایة الفصل  في التحریري لالمتحاندرجة  ۷۰

 والمراجع: الكتب الدراسیة  قائمة-۸
  مذكرات -أ

 كتب ملزمة  -ب
 

 

 مقترحة  كتب-جـ

  المنسوجات وصیانة  ترمیم  فى  "دراسات  حسن:  عزالدین  حربى 
الثانى    -االثریھ"   االثریھ   –الجزء  المنسوجات  لصیانة    -"مدخل 

 . ۲۰۱٤ –القاھره   –مبادى وتطبیقات عملیھ" الدولیھ للنشر  
   ازالـة   –أحمد فؤاد النجعاوى : " السجاد والموكیت تنظیـف وصـیانة

  ۱۹۸٦سنة  –االسكندریة  –بقع " منشأة المعارف 
 Landi S. “ The textile conservator’s manual “ 2nd 
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edition . London , 1992. 
علمیة أو  دوریات-د

 نشرات ... الخ
• Journal of Textiles Apparel. Technology and Management 
• Journal of Cultural Heritage 

 
 رئیس مجلس القسم العلمي:          :قررالمأستاذ     

 عاطف عبد اللطیفأ.د.                                                          د. حربى عزالدین حسن 
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 جامعة / القاھرة                                 
 كلیة / االثار

 ترمیم اآلثار قسم : 
 

 مصفوفة المعارف والمھارات المستھدفة من المقرر الدراسي أ)     ۱۱نموذج رقم (

    
 رئیس مجلس القسم العلمي:           :  قررأستاذ الم   

 عاطف عبد اللطیف أ.د.                                                         حربي عز الدین  د.
 
 
 

 لثالث ا المستوى
 لمنسوجات عالج و صیانة ا مسمى المقرر

 ۳۰۳ت ع  كود المقرر 

أسبوع  المحتویات للمقرر 
 الدراسة

 مھارات عامة -د مھارات مھنیة  -ج ذھنیة مھارات-ب الرئیسة المعارف-أ
 ۲د ۱د ۳ج ۲ج ۱ج ٤ب ۳ب ۲ب ۱ب ٥أ ٤أ ۳أ ۲أ ۱أ

  *            * ۱  نبذه تاریخیھ عن المنسوجات
     *        *  ۲ االلیاف النسجیھ السلیلوزیھ 
     *        *  ۳ االلیاف النسجیھ البروتینیھ 

 –عوامل التلف الفیزیوكمیائیھ  ( الحراره 
 )التلوث الجوى -الضوء –الرطوبھ 

٤   *   *        * 

 *     *   *   *   ٥    عوامل التلف البیولوجیھ
 *        *   *   ٦ عوامل التلف البشریھ

    *    *   *    ۷ عملیات التنظیف المیكانیكیھ
  *  *    *   *    ۸ عملیات التنظیف الرطب 
    *    *   *    ۹ اسالیب التنظیف الجاف

بشغل االبره للمنسوجات  عملیات التقویھ 
 .التاریخیھ

۱۰     *   *    *   

   *    *   *     ۱۱ عملیات التقویھ باستخدام البولیمرات للمنسوجات 
   *    *   *     ۱۲ استكمال عملیات التقویھ للمنسوجات التاریخیھ.
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 مصفوفة مالئمة أسالیب التعلیم والتعلم المستخدمة لنواتج التعلم لمقرر  )أ(

نواتج التعلیم                    
          أسالیب التعلیم   

مھنیة مھارات  مھارات ذھنیة  المعارف   مھارات عامة  
۱أ ۲أ  ۳أ  ٤أ  ٥أ  ۱ب  ۲ب  ۳ب  ٤ب  ۱ج  ۲ج  ۳ج  ۱د  ۲د   

 *  *    *   *   * *  * * * المحاضرة 
 *  *    *   *    *  * *  *  *  العروض التوضیحیة  
   *     *  *        المناقشات الجماعیة 
 ال ینطبق  الحوار والمناظرة  
 ال ینطبق  البحث المیداني 
 *       *  *     *    التعلم الذاتي 

   *  *  *      *      العملیة    التدریبات
 *   *  *  *     *       الزیارات المیدانیة  
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 مصفوفة المعارف والمھارات المستھدفة من أسالیب التقویم  ) (ب
 مھارات عامة  مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة  المعارف  الدرجة التوقیت  األسلوب 

۱أ ۲أ  ۳أ  ٤أ  ٥أ  ۱ب  ۲ب  ۳ب  ٤ب  ۱ج  ۲ج  ۳ج  ۱د  ۲د    
 * *   * * *   * * * * * ۱۰ ۷االسبوع  امتحان منتصف الفصل 

فى نھایة  امتحان نھایة الفصل 
الفصل  
 الدراسى 

۷۰ * * * * *   * * *   * * 

 ال ینطبق  البحثة المشاریع
النشاط العملي +أعمال السنة 

 (التدریبات العملیة، تقاریر
 المیدانیة)   الزیارات

على مدار  
الفصل  
 الدراسي

۲۰      * *    *  *  * *  

 ال ینطبق  التخرج   مشاریع
 

                                                    
 

 رئیس مجلس القسم العلمي:                                                                                                                 :قررالمأستاذ                    
 عاطف عبد اللطیف أ.د.                                                          د. حربي عز الدین 



 

 

 برنامج ترميم االثار العضوية 

 ممارسات التعليم والتعلم خالل جائحة كورونا 

 

 الثةمنوج توصيف مقرر الفرقة الث 

 )عن بعد (بنظام التعليم 
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 جامعة القاھرة 
 كلیة اآلثار

  وصیانة اآلثار   ترمیم قسم :
) ۱۲نموذج رقم (  

) توصیف مقرر دراسي (لیسانس/بكالوریوس  
م  ۲۰۲۰  – ۲۰۱۹العام الدراسي   

 
 بیانات المقرر  -۱

۳۰٦الرمز الكودى : ت ع  اسم المقرر :  عالج وصیانة الجلود   
 والعظام والعاج 

ترمیم وصیانة اآلثار  برنامج: 
 العضویة

الفصل الدراسى  -المستوى: الثالث
 الثانى 

ترمیم وصیانة اآلثار العضویة برنامج  -أثار بكالوریوس التخصص:  

  :عدد الوحدات الدراسیة
  ۲، عملى :  ۲نظرى :  -وحدات)  ٤: اجمالي (۳ – ۱األسبوع.   
  تعلیم الكتروني بناءا علي تعلیمات إدارة الجامعة  -   ۲نظرى :  -وحدة)   ۲: اجمالي (۱۲ – ٤األسبوع

   .والكلیة بخصوص التحول االلكتروني لمواجھة جائحة كورونا
 

 ھدف المقرر :  -۲
 
 
 
 

  یكون الطالب قادراً  عالج وصیانة الجلود والعظام والعاج مقررعند اإلنتھاء من دراسة 
 على: 

 فھم وإستخدام القواعد المنظمة لعلم ترمیم وصیانھ الجلود والعظام والعاج. •
 متابعة التطورات والنظریات المختلفة فى علم ترمیم وصیانة الجلود والعظام والعاج. •
 شرح تقنیات وأسالیب صناعة الجلود والمشغوالت العظمیة فى العصور المختلفة. •
 إستخدام اسالیب الفحوص والتحالیل المختلفة التقلیدیة والمتقدمة. •
 دراسة وتطبیق أسالیب الصیانة المختلفة الخاصة بالجلود والعظام والعاج. •

المستھدف من تدریس المقرر:  -۳  
المعلومات -أ

 والمفاھیم: 
 
 
 
 

 : یكون الطالب قادراً علىعند اإلنتھاء من دراسة مقرر عالج وصیانة الجلود والعظام والعاج 
 . یتعرف على تاریخ و تكنولوجیا صناعة الجلود والعظم والعاج. ۱أ
 . یعدد التقنیات األساسیھ لفحص و تحلیل الجلود والعظام والعاج.2أ
 . یحدد عوامل ومظاھر ومیكانیكة تلف المواد الجلود والعظام والعاج.۳أ
 االولیھ للجلود والعظام والعاج فى الحفائر.. یتعرف علي عملیات االسعافات ٤أ
. یتعرف على طرق العالج المختلفة وكذلك أسالیب العرض المتحفى والتخزین واختیار  ٥أ

 الستخدامھا فى تشیید الفتارین المستخدمة.  ةالمواد المناسب
  المھارات الذھنیة-ب

 
 
 
 

 : والعظام والعاج یكون الطالب قادراً علىعند اإلنتھاء من دراسة مقرر عالج وصیانة الجلود 
 والعظام والعاج. تاثیر عوامل التلف وتاثیر الظروف البیئھ على الجلود   یصف. ۱ب
 التقلیدیھ و الحدیثھ. میع مراحل العمل مستخدما الوسائلبمھارة عالیة ج یصف. ۲ب
 . یقترح المواد المناسبة لعملیات الترمیم والصیانة.۳ب
 أسالیب عرض و نقل و تداول و تخزین الجلود والعظام والعاج.. یصمم ٤ب 

المھارات المھنیة  -جـ
 الخاصة بالمقرر : 
 
 
 

 : عند اإلنتھاء من دراسة مقرر عالج وصیانة الجلود والعظام والعاج یكون الطالب قادراً على
 . یطبق الفحوص والتحالیل المناسبة  للجلود والعظام والعاج.۱ج
 مظاھر التلف على الجلود والعظام والعاج.   . یجید تشخیص۲ج
 . یطبق معاییر األمان والسالمة المعملیة اثناء عملیھ ترمیم الجلود والعظام والعاج.۳ج
 . یوظف النتائج لوضع خطة عالج لترمیم وصیانة الجلود والعظام والعاج.٤ج 
الكوارث التى تصیب الجلود إتخاذ القرارات وحل المشكالت الطارئھ فى حالھ یجید . ٥ج 

 والعظام والعاج.
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 المھارات العامة :-د
 
 
 

 : عند اإلنتھاء من دراسة مقرر عالج وصیانة الجلود والعظام والعاج یكون الطالب قادراً على
 . یستخدم الخیارات المختلفھ لعالج وصیانھ الجلود والعظام والعاج.۱د
 في فریق.یعمل . ۲د
 األمانة العلمیة وأخالقیات المھنة. . یحترم ۳د
المشكالت. یتواصل مع اآلخرین لحل .٤د  
 

 محتوى المقرر:   -٤
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموضوعات  األسبوع 
 النظریة

الجانب العملي/ المیدانى 
 وتكلیفات الطالب 

 عدد الساعات االسبوعیھ

 اجمالى  عملى نظرى 
ومعارف  األول أساسیات 

بتكنولوجیا  خاصة 
  –التلف    –الصناعة  

العالج  طرق 
دور    –المختلفة  

فى   األخرى  العلوم 
عالج   الجلود  خدمة 

 .والعظام والعاج

جانب • إجراء 
معملى  تجریبى 
بنفس   جلود   لتحضیر 

 الطرق القدیمة. 

۲ ۱ ۳ 

صناعة   الثاني طرق 
الجلدیة   المشغوالت 

إنعكاسھا   – ومدى 
أو   حفظ  تلف  على 
 تلك المشغوالت. 

میدانیة • زیارة 
اآلثار  كلیة  لمتحف 
بعض  على  للتعرف 
تواجھ   التى  المشاكل 

 جلود الكتب بالمتحف. 

۲ ۱ ۳ 

خصائص   الثالث دراسة 
 المشغوالت الجلدیة.

طرق  • على  التدریب 
المائى  المجتوى  قیاس 

األس   – قیمة 
 –الھیدروجینى  

 وغیرھا.

۲ ۱ ۳ 

التلف   الرابع  عوامل 
المختلفة للمشغوالت 

 الجلدیة األثریة.

كیفیة • على  التدریب 
للجلود  تقادم  عمل 
حالة   إلى  لتوصیلھا 
بالمشغوالت   شبیھة 

 الجلدیة األثریة.

۲ ۱ ۳ 

األسس  • الخامس
والقواعد  
األساسیة 

بعالج   الخاصة 
وصیانة 

المشغوالت  
 الجلدیة. 

التعقیم   •
 والتنظیف. 

إزالة   •
 الحموضة. 

البقع   • تنظیف 
 المختلفة

۲ ۱ ۳ 

تثبیت    • السادس  طرق 
ھیجروسكوبیة  

المشغوالت  

 التطریة. •
 إزالة الحموضة.  •

۲ ۱ ۳ 
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 الجلدیة. 
التقویة  •

 واإلستكمال.
العرض  •

المتحفى 
والتخزین 

 للجلود األثریة. 
العظام  السابع تركیب 

دراسة    –والعاج  
 بعض الخصائص.

 

حدیثة   تحضیر عظام 
مظاھر   بعض  لتوقیع 

 التلف علیھا. 

۲ ۱ ۳ 

بیئات   • الثامن تأثیر 
المختلفة   الدفن 
العظام   على 

 والعاج.
تلف العظام بعد   •

 الكشف.

التجارب   بعض  إجراء 
تنظیف  طرق  على 

 العظام

۲ ۱ ۳ 

اآلثار   • التاسع تنظیف 
العظمیة  
 والعاجیة. 

 إزالة اإلمالح.  •

 ۳ ۱ ۲ ). ۱طرق إزالة اإلمالح (

العظام   • العاشر تقویة 
 األثریة.

العظام   • إستكمال 
 والعاج. 

 ۳ ۱ ۲ ). ۲طرق إزالة اإلمالح (

الحادي  
 عشر

لعظام  اعرض  
 والعاج. 

 ۳ ۱ ۲ تقویة العظام. 

الثاني 
 عشر

لعظام  اتخزین  
 والعاج. 

 ۳ ۱ ۲ تخزین العظام والعاج
 

 
 أسالیب التعلیم والتعلم  -٥
 
 
 

 المحاضرة. •
 العروض التوضیحیة.•
 المناقشات الجماعیة.•
 الحوار والمناظرة.•
 التعلم الذاتى (تقاریر).•
 التدریبات العملیة.•
 . E- learningتعلیم الكتروني •

أسالیب التعلیم والتعلم   -٦
للطالب ذوى القدرات  

 خاصةال

 وجد ال ی

 (كما باالئحة) تقویم الطـــالب :   -۷
 

 األسالیب المستخدمة -أ
 
 

 موضوغ بحثي.  -

  التوقیت -ب
 م ۱٥/٦/۲۰۲۰األثنین الموافق 
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  :درجة موزعة كالتالي  ۱۰۰البحث یقیم من  ت توزیع الدرجا -جـ
 

  :درجة ۲۰المقدمة. 
  :درجة ٥۰متن الموضوع. 
  :درجات  ۱۰النتائج. 
   :الشكل العام للبحث، المراجع المستخدمة ومدي عالقتھا بموضوع البحث

 . درجة ۲۰
 قائمة الكتب الدراسیة والمراجع :  -۸

 
  مذكرات•

 
 • كتب ملزمة•

كتب مقترحة  -جـ  
 
 
 
 

األسس العلمیة فى عالج وصیانة   –أ.د. حسام الدین عبد الحمید  •
 –المنسوجات  –األخشاب  -المخطوطات  –اآلثار العضویة  

 . ۱۹۸٤  –القاھرة 
الھیئة المصریة  –المجلة العلمیة  –حسام الدین عبد الحمید •

 . ۱۹۷۹ –العامة للكتاب 
1. Caldararo  ,N., The restoration of a human 

skeleton – as scientific specimen   ,) Buffalo State 
College Art Conservation Graduate Program. 
http://www.spnhc.org/media/assets/Leaflet-
Skeleton.pdf. 

2. Kite, M., Thomson, R., Conservation of leather and related 
materials, 2006. 

دوریات علمیة أو  -د 
 نشرات ... الخ

 

 
 المادة :                                     رئیس مجلس القسم العلمى : اتذة أس 
 

 عاطف عبد اللطیف أ.د.أ.د. جمعة عبد المقصود                                
 رشدیة ربیع  د. 

 
 

http://www.spnhc.org/media/assets/Leaflet-Skeleton.pdf
http://www.spnhc.org/media/assets/Leaflet-Skeleton.pdf
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 جامعة / القاھرة                                  
 كلیة / االثار 

 قسم : 
أ)     ۱۱نموذج رقم (  

 مصفوفة المعارف والمھارات المستھدفة من المقرر الدراسي 

 اسبوع الدراسة المحتویات للمقرر 
 مھارات عامة مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة المعلومات والمفاھیم 

۱أ ۲أ  ۳أ  ٥أ أ4  ۱ب  ۲ب  ۳ب  ٤ب  ۱ج  ۲ج  ۳ج  ٤ج  ٥ج  ۱د  ۲د  ۳د  ٤د   

أساسیات ومعارف خاصة  
  –التلف  –بتكنولوجیا الصناعة 

دور  –طرق العالج المختلفة 
العلوم األخرى فى خدمة عالج 

 .الجلود والعظام والعاج

1 √              

√ 

   

طرق صناعة المشغوالت الجلدیة 
ومدى انعكاسھا على حفظ أو  –

 .تلف تلك المشغوالت
2 √              

√ 
   

دراسة خصائص المشغوالت  
    √              √ 3 .الجلدیة

عوامل التلف المختلفة للمشغوالت 
    √              √ 4 .الجلدیة األثریة

األسس والقواعد   •
األساسیة الخاصة بعالج وصیانة 

 .المشغوالت الجلدیة
 .التعقیم والتنظیف •
 إزالة الحموضة  •

5   

√ 

  

√ 

   √ 

√ √ 

   

√ 

  

طرق تثبیت   •
   √    √ √     √   √   6 ھیجروسكوبیة المشغوالت الجلدیة

   √    √ √     √   √  √ 7 .التقویة واالستكمال •

 عالج وصیانة الجلود والعظام والعاج  مسمى المقرر 
 ۳۰٦: ت ع  كود المقرر 
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العرض المتحفي  
 والتخزین للجلود األثریة 

  –تركیب العظام والعاج  
 دراسة بعض الخصائص. 

 
8    √   

√ √ √ 
  

√ √ √ 
 √   

تأثیر بیئات الدفن المختلفة على  
 العظام والعاج.

 تلف العظام بعد الكشف  
9     

√ 
 

√ √ √ 
  

√ √ √ 
  

√ √ 

تنظیف اآلثار العظمیة   
 والعاجیة.

 إزالة األمالح. •
10     

√ 
 

√ √ √ 
  

√ √ √ 
  

√ √ 

 .تقویة العظام األثریة
 √ √   √ √ √   √ √ √  √     11 استكمال العظام والعاج  •

 √    √     √    √     12 العرض والتخزین للعظام 

 
 
 
 رئیس مجلس القسم العلمى                                المقرر  ساتذةأ 

 عاطف عبد اللطیفأ.د. جمعة عبد المقصود                             أ.د. 
 د. رشدیة ربیع حسن 
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 (أ) مصفوفة مالئمة أسالیب التعلیم والتعلم المستخدمة لنواتج التعلم لمقرر 

نواتج التعلیم                    
           أسالیب التعلیم  

 مھارات عامة مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة   المعارف
۱أ ۲أ  ۳أ  ٤أ  ٥أ  ۱ب  ۲ب  ۳ب  ٤ب  ۱ج  ۲ج  ۳ج  ٤ج  ٥ج  ۱د  ۲د  ۳د  ٤د   

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  المحاضرة
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  العروض التوضیحیة
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √       المناقشات الجماعیة
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  الحوار والمناظرة

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ (الندوات )التعلم الذاتي 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   التدریبات العملیة
 ال ینطبق  الزیارات المیدانیة 
  √ √ √ √  √   √   √  √ √   التعلیم األلكتروني 

 
 مصفوفة المعارف والمھارات المستھدفة من أسالیب التقویم  ) (ب

 مھارات عامة مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة المعارف  الدرجة  التوقیت  األسلوب 
جـ   ۳ـج ۲ـج ۱ـج ۳ب ۲ب ۱ب ٥أ ٤أ ۳أ ۲أ ۱أ

٤ 
 ۳د ۲د ۱د ٦جـ ٥جـ

األثنین   موضوع بحثي 
 م ۲۰۲۰/۱٥/٦

۱۰۰ 
 

× × × × ×  ×        ×   

 الینطبق    الفصل   نھایةامتحان 
نشاط العملي +  ال

أعمال السنة  
،  العملیة  تدریبات(

تقاریر، الزیارات 
 المیدانیة) 

 الینطبق   

 رئیس مجلس القسم العلمى                                                                                                 المقرر  ساتذةأ
 أ.د. عاطف عبد اللطیف                                     أ.د. جمعة عبد المقصود                                                        

 د. رشدیة ربیع حسن 



 

) ترمیم وصیانة اآلثار العضویة (بكالوریوس مقرر دراسي توصیف 1  
 

 جامعة القاھرة 
 كلیة اآلثار

 اآلثار وصیانة ترمیم  قسم:
) ۱۲نموذج رقم (  

 مقرر دراسي (بكالوریوس)  توصیف
 

 المقرر  بیانات-۱
برنامج: ترمیم وصیانة اآلثار   التابسترى عالج وصیانة المقرر:اسم    ۳۰٥ت ع الكودى:الرمز 

 العضویة
الفصل   -المستوى: الثالث

 الدراسى الثانى 
ریوس ترمیم  بكالو التخصص:

 وصیانة اآلثار العضویة
 ۲عملي               ۲، نظري        ٤ الدراسیة:عدد الوحدات 

  ۲، عملى :  ۲نظرى :  -وحدات)  ٤: اجمالي (۳ – ۱األسبوع. 
  

  تعلیم   -   ۲نظرى :  -وحدة)   ۲: اجمالي (۱۲ – ٤األسبوع
صوص التحول  الكتروني بناءا علي تعلیمات إدارة الجامعة والكلیة بخ 

   .االلكتروني لمواجھة جائحة كورونا
 
 

 المقرر:  ھدف-۲

 : عند اإلنتھاء من دراسة المقرر یكون الطالب قادراً على
 فھم ووصف نسیج التابسترى   •

 دراسھ خصائص اللحمات غیر الممتده.  •

 لى التابسترى التاریخي. تحدید عوامل التلف المختلفھ المؤثره ع •

 ف التابسترى التاریخيالتعرف على اسالیب تنظی •

 شرح طرق واسالیب تقویھ التابسترى التاریخیھ. •

 .القدره على فھم میكانیكیھ حفظ التابسترى فى المتاحف •

 المستھدف من تدریس المقرر:  -۳

 : المعلومات والمفاھیم-أ

 على أن:  الب قادراً یكون الط ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
 سجیھ وخصائصھا.بیعیھ التى تلون االلیاف الن. یكتسب انواع الصبغات الط۱أ
 . یتعرف على عوامل التلف المختلفھ المؤثره على التابسترى االثرى. ۲أ
 . یشرح  المنظفات المختلفھ بانواعھا المستخدمھ لتنظیف التابسترى االثرى.۳أ
 لمختلفھ المستخدمھ لتقویھ التابسترى.. یحدد البولیمرات والمقویات ا ٤أ
 وتخزین التابسترى.سالیب عرض . یعدد ا٥أ

 المھارات الذھنیة: -ب

 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
 . یقیم تاثیر المخاطر وتاثیر الظروف البیئھ على التابسترى.۱ب
لمختلفھ المستخدمھ فى تنظیف  . یصف استخدام المنظفات واسالیب التنظیف ا۲ب

 التابسترى. 
 میكانیكھ عمل البولیمرات ومواد التقویھ المستخدمھ لتقویھ التابسترى.رن بین . یقا۳ب
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. یستنتج اسالیب ومیكانیكیھ الحفاظ على التابسترى من تاثیر التلف الفطرى ٤ب
 والحشرى. 

المھارات المھنیة  -جـ
 الخاصة بالمقرر: 

 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر سة دراعند اإلنتھاء من 
لى التعرف على الصبغات الطبیعیھ المستخدمھ فى صباغھ الیاف  ادر ع. ق۱ج

 التابسترى.
 . یحلل استخدام المنظفات وتنفیذ اسالیب التنظیف المختلفھ للتابسترى.۲ج
 . ینفذ البولیمرات ومواد التقویھ المستخدمھ لتقویھ التابسترى.۳ج

 ت عامة:  مھارا-د

 على أن:  الب قادراً الط  یكونھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
 . معرفھ التركیب النسجى للتابسترى وكیفیھ التعامل معھا. ۱د
  . االحاطھ بالظروف العامھ المحیطھ بالتابسترى. ۲د

 المقرر:  محتوى-٤

 األسبوع
 

الموضوعات  
 النظریة 

الجانب العملي  
 وتكلیفات الطالب 

 ات عدد الساع 
 إجمالي عملي نظري 

  عننبذه تاریخیھ  األول
 لتابسترى. ا

عمل تمرین 
 تابسترى 

۲ 2 ٤ 

 الثاني 
كیفیھ تنفیذ وصناعھ 

 التابسترى
استكمال تمرین 
صناعھ تابسترى 

 فى المعمل

۲ 2 ٤ 

 الثالث 

الصبغات الطبیعیھ  
 الحمراء والصفراء. 

تدریبات عملیھ  
لصباغھ االلیاف 

النسجیھ بالصبغات  
 یعیھ. الطب

۲ 2 ٤ 

 الرابع

الصبغات الطبیعیھ  
 -البنیھ -الزرقاء
الصبغات  -السوداء

 لمركبھ.ا

تدریبات عملیھ  
لصباغھ االلیاف 

النسجیھ بالصبغات  
 الطبیعیھ. 

۲ 2 ٤ 

 الخامس

االتساخات وقوى  
 الربط المختلفھ

تجھیز تمرین  
عملى لتابسترى 
حدیث ووضع  
عملیات التلف 
 –علیھ ( اتساخات 

۲ 2 ٤ 

  ادالس
تصنیف االتساخات  

 والبقع
عملیات التسجیل 

وثیق للقطعھ  والت
 السابقھ

۲ 2 ٤ 

 السابع

اسالیب والیات  
التنظیف المیكانیكى 

+إمتحان   للتابسترى
 منتصف الفصل

التنظیف  
المیكانیكى للقطعھ 

 السابقھ

۲ 2 ٤ 

 الثامن

اسالیب وطرق  
التنظیف الكمیائى  
للتابسترى، واھم 
 انواع المنتظفات 

ظیف الكمیائى  التن
 للقطعھ السابقھ 

۲ 2 ٤ 
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 التاسع
عملیات  یب واسال

تقویھ التابسترى 
 بالطرق الیدویھ

عملیات التقویھ  
بشغل االبره  
 للقطعھ السابقھ 

۲ 2 ٤ 

 العاشر 
عملیات التقویھ  

باستخدام البولیمرات  
 للتابسترى.

عملیات التقویھ  
بالبولیمرات  

 للتابسترى

۲ 2 ٤ 

الحادي  
 عشر

وتخرین  عرض 
 التابسترى

 ٤ 2 ۲  مناقشة التقاریر

الثانى  
 عشر

تكمال طرق  سا
واسالیب عرض 

 وتخزین التابسترى 

استالم وتقییم  
 التمارین

۲ 2 ٤ 

 

التعلیم   أسالیب-٥
 والتعلم

 data show   المحاضرة النظریة وشرح باستخدام وسائل العرض المتوفرة -
 مقرر الدراسىاتى في بعض اجزاء من ال\ استخدام اسلوب التعلم ال-
 . لدولیھاستخدام الشبكھ العنكبوتیھ لالطالع على عملیات الترمیم في المتاحف ا-
التطبیق العملي من خالل اجراء عملیات ترمیم في المعمل علي قطع منسوجات  -

 حدیثھ.
التعلیم   أسالیب-٦

للطالب     ذوي والتعلم 
 خاصة القدرات ال

 ال یوجد 
 
 
 

 حة) (كما باالئ تقویم الطـــالب:-۷
 

 باألسالی -أ
 المستخدمة 

 بحث

 نظام االبخاث  التوقیت  -ب

 الدرجات  توزیع-جـ

  :درجة موزعة كالتالي  ۱۰۰البحث یقیم من 
 

  :درجة ۲۰المقدمة. 
  :درجة ٥۰متن الموضوع. 
  :درجات  ۱۰النتائج. 
  :۲۰الشكل العام للبحث، المراجع المستخدمة ومدي عالقتھا بموضوع البحث  

 .درجة
 والمراجع: سیة الكتب الدرا قائمة-۸
 یاسین زیدان "عالج وصیانة المنسوجات" مذكرات -أ

 كتب ملزمة  -ب
 

 ال یوجد 

 مقترحة  كتب-جـ

 " حسن:  عزالدین  وصیانحربى  ترمیم  فى  المنسوجات دراسات  ة 
الثانى    -ھ"  االثری  ل  –الجزء  االثری"مدخل  المنسوجات    -ھصیانة 

 . ۲۰۱٤ –القاھره   –ھ" الدولیھ للنشر تطبیقات عملیمبادى و
  ازالـة  –أحمد فؤاد النجعاوى : " السجاد والموكیت تنظیف وصیانة

  ۱۹۸٦سنة  –االسكندریة  –بقع " منشأة المعارف 
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 Landi S. “ The textile conservator’s manual “ 2nd 
edition . London , 1992. 

علمیة أو  دوریات-د
 نشرات ... الخ

• Journal of Textiles Apparel. Technology and Management 
• Journal of Cultural Heritage 

 
 

 رئیس مجلس القسم العلمي:        أستاذ المادة:     
 عاطف عبد اللطیفأ.د.                                                           د. حربى عزالدین حسن 
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 جامعة / القاھرة                                 
 كلیة / االثار

 قسم : ترمیم اآلثار 
 

 ھارات المستھدفة من المقرر الدراسي أ)     مصفوفة المعارف والم۱۱نموذج رقم (
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 عاطف عبد اللطیفالعلمي:  أ.د. رئیس مجلس القسم                                                               د. حربي عز الدین   أستاذ المادة :                      

 

 الثالث  المستوى
 عالج وصیانھ التابسترى  مسمى المقرر

 ۳۰٥ت ع  ر كود المقر

أسبوع  المحتویات للمقرر 
 الدراسة

 عامة مھارات -د مھارات مھنیة  -ج ذھنیة مھارات-ب الرئیسة المعارف-أ
 ۲د ۱د ۳ج ۲ج ۱ج ٤ب ۳ب ۲ب ۱ب ٥أ ٤أ ۳أ ۲أ ۱أ

  *            * ۱ نبذه تاریخیھ عن التابسترى.  
     *        *  ۲ كیفیھ تنفیذ وصناعھ التابسترى  

     *        *  ۳ الصبغات الطبیعیھ الحمراء والصفراء.
الزرقاء الطبیعیھ    -السوداء  -البنیھ  -الصبغات 

 ركبھ.الصبغات الم
٤   *   *        * 

 *     *   *   *   ٥ االتساخات وقوى الربط المختلفھ
 *        *   *   ٦ تصنیف االتساخات والبقع 

    *    *   *    ۷ التنظیف المیكانیكى للتابسترى اسالیب والیات
انواع  واھم  للتابسترى،  الكمیائى  التنظیف 

 المنتظفات 
۸    *   *    *  *  

بالطرق  اسا التابسترى  تقویھ  وعملیات  لیب 
 الیدویھ 

۹    *   *    *    

   *    *   *     ۱۰ عملیات التقویھ باستخدام البولیمرات للتابسترى. 
   *    *   *     ۱۱ ض وتخرین التابسترى عر

وتخرین    استكمال طرق واسالیب عرض 
 التابسترى 

۱۲     *   *    *   
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 مصفوفة مالئمة أسالیب التعلیم والتعلم المستخدمة لنواتج التعلم لمقرر  )أ(

تعلیم نواتج ال                   
أسالیب التعلیم      

 مھارات عامة  مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة  المعارف 
۱أ ۲أ  ۳أ  ٤أ  ٥أ  ۱ب  ۲ب  ۳ب  ٤ب  ۱ج  ۲ج  ۳ج  ۱د  ۲د   

 *  *    *   *   * *  * * * المحاضرة 
 *  *    *   *    *  * *  *  *  العروض التوضیحیة  
   *     *  *        المناقشات الجماعیة 
 ال ینطبق  الحوار والمناظرة  
 ال ینطبق  البحث المیداني 
 *       *  *     *    التعلم الذاتي 

   *  *  *      *      العملیة    التدریبات
 *   *  *  *     *       الزیارات المیدانیة  
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 أسالیب التقویم مصفوفة المعارف والمھارات المستھدفة من  ) ب(

 األسلوب 
 الدرجة التوقیت 

یة مھارات ذھن المعارف   مھارات عامة  مھارات مھنیة  
۱أ ۲أ  ۳أ  ٤أ  ٥أ  ۱ب  ۲ب  ۳ب  ٤ب  ۱ج  ۲ج  ۳ج  ۱د  ۲د   

۳د  
                 تقییم البحث

                 
 ال ینطبق  البحثة المشاریع

النشاط العملي +أعمال السنة 
، العملیة(التدریبات 

 تقاریرالزیارات المیدانیة) 
 التخرج  مشاریع 

 رئیس مجلس القسم: أ.د/ عاطف عبد اللطیف                              : د/ حربى عز الدین   أستاذ المادة
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 جامعة القاھرة 
 كلیة اآلثار

 اآلثار   وصیانة ترمیم  قسم:
 ) ۱۲نموذج رقم (

 مقرر دراسي (بكالوریوس)  توصیف
 

 المقرر  بیانات-۱
برنامج: ترمیم وصیانة اآلثار   اسم المقرر: عالج وصیانة اآلثار المركبة   308الرمز الكودى: ت ع 

 العضویة
  الفصل-الثالثالمستوى: 

 ثانى الدراسى ال
بكالوریوس ترمیم   التخصص:

 وصیانة اآلثار العضویة
 ۱عملي                ۱نظري                        ۲عدد الوحدات الدراسیة: 

  ۱، عملى :  ۱نظرى :  -) ةوحد ۲: اجمالي (۳ – ۱األسبوع.   
  تعلیم   -   ۲نظرى :  -وحدة)   ۲: اجمالي (۱۲ – ٤األسبوع

الكتروني بناءا علي تعلیمات إدارة الجامعة والكلیة بخصوص التحول  
   .االلكتروني لمواجھة جائحة كورونا

 
 

 المقرر:  ھدف-۲

 على:  عند اإلنتھاء من دراسة المقرر یكون الطالب قادراً 
یحدد المشكالت المھنیة الخاصة بالتغیرات الناتجة عن عوامل التلف فى تركیب   •

 المركبة.اآلثار 
(تكنولوجیا   • المركبة  اآلثار  وصیانة  ترمیم  مجال  في  المھنیة  المھارات  یتقن 

والصیانة  العالج  وطرق  التلف  وتشخیص  والتحلیل  الفحص  طرق  الصناعة، 
 المختلفة، تقییم طرق العالج) واستخدام الوسائل التكنولوجیة المناسبة.

العمل   • العمل من خالل  فرق  في مجال ترمیم یتواصل وقیادة  المنظومي  المھني 
 وصیانة األثار المركبة. 

 یتخذ القرار السلیم في ضوء المعلومات المتاحة.  •
االثار   • ترمیم  مجال  لخدمھ  بكفاءة  المتاحة  البشریة)   / (المادیة  الموارد  یوظف 

 المركبة فى المتاحف والمواقع األثریة.
 . یدرك ضرورة تنمیة ذاتھ واالنخراط فى التعلم المستمر •

 التعلیمیة المستھدفة:  المخرجات-۳

 والفھم:  المعرفة-أ

 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
 المواد المختلفة التى تدخل فى تكوین اآلثار المركبةأن یدرك  ۱أ
 .العوامل المسببة لتلف اآلثار المركبةأن یفھم  ۲أ
 یصف التلف المتبادل فى اآلثار المركبة ۳أ
 .مظاھر التلف الناتجة في اآلثار المركبةأن یتعرف على  ٤أ
بأخطار استخدام المعالجات غیر المتجانسة مع كل المواد الداخلة في اآلثار أن یلم    ٥أ

 .المركبة

 الذھنیة:  المھارات-ب

 على أن:  قادراً یكون الطالب  ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
یفرق بین الخامات االثریة المختلفة من حیث التركیب الكیمیائى و الخواص أن  ۱ب

 . الفیزیائیة
 یصنف المواد المختلفة التى تدخل فى تكوین اآلثار المركبة  ۲ب
 مظاھر التلف فى اآلثار المركبة  أن یحلل ۳ب
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 .یقیم حالة األثر المركبأن  ٤ب

 مھنیة وعملیة: مھارات-جـ

 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
 یعرض الدقة فى إختیار أنسب طرق فحص اآلثار المركبة.  ۱ج
 طرق التشخیص لمظاھر تلف اآلثار المركبة و وضع خطة عالج.  یطبق  ۲ج
 یوظف طرق عالج و صیانة اآلثار المركبة.  ۳ج

 عامة:  مھارات-د

 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
اآلثار    ۱د صناعة  فى  تدخل  التى  المواد  تحدید  أجل  من  یتواصل 

 المركبة 
 یستخدم طرق الفحص والتحلیل بناء على اإلمكانیات المتاحة ۲د
 یقود فریق عند إتخاذ قرار عالج وصیانة اآلثار المركبة  ۳د

 المقرر:   محتوى-٤

 األسبوع
 

 الموضوعات النظریة
 ساعة نظري باألسبوع)  ۲(

الجانب العملي وتكلیفات  
 الطالب 

 ساعة عملي باألسبوع) ۲(

ماھیة المواد األثریة غیر العضویة  األول
 والعضویة فى اآلثار المركبة.

إعداد نماذج من اآلثار  
 المركبة (خشب ومعدن)

لآلثار المركبة غیر التصنیفات العامة   الثاني
 العضویة والعضویة. 

اآلثار  من  نماذج  إعداد 
 المركبة (خشب ومعدن)

 الثالث

لصدأ   • المسببة  العضویة  المواد 
 المعادن.

تلف • ومظاھر    المعادن   عوامل 
 .اآلثار المركبةفي 

إعداد نماذج من آثار مركبة  
 غیر عضویة 

 الرابع 
المركبة  اآلثار  تلف  ومظاھر  عوامل 

وطرق من   والمینا/المعدن  الزجاج 
 عالجھا

تنظیف اآلثار المركبة (خشب  
 ومعدن). 

 الخامس
المركبة  اآلثار  تلف  ومظاھر  عوامل 

وطرق   االثار الحدیدیھ و النحاسیھمن  
 عالجھا

من  تنظیف اآلثار المركبة 
 االثار الحدیدیھ

مواد  السادس  عدة  المكونة من  المركبة  اآلثار 
 عالجھاغیر العضویة وطرق 

طرق العالج لآلثار المركبة 
 االثار النحاسیھ من

المركبة السابع اآلثار  فى  األخشاب  +   تلف 
 إمتحان منتصف الفصل

عالج و صیانة اآلثار المركبة 
 (خشب و معدن).

أو   الثامن نباتى  أصل  من  المنسوجات  تلف 
 حیوانى. 

عالج و صیانة اآلثار المركبة 
 (نسیج و معدن)

 التاسع

العظم والعاج باآلثار  تلف  •
 المركبة.

تلف الجلود والمخطوطات  •
 باآلثار المركبة.

اآلثار  من  نماذج  إعداد 
 المركبة (عظم أو صدف). 

اآلثار المركبة المكونة من عدة مواد  العاشر
 عضویة. 

عالج و صیانة اآلثار المركبة 
 (عظام و صدف)

الحادي  
 عشر

أصل   • من  المركبة  اآلثار  عالج 
 نباتى 

عالج اآلثار المركبة من أصل   •
 حیوانى 

طرق ومواد العزل 
المستخدمة في حمایة أجزاء  

األثر المركب طبقا للمواد 
 المستخدمة في صناعتھ. 
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الثاني 
 عشر

مشاكل العرض والتخزین لآلثار 
 المركبة.

حصر لطرق  العرض  
  والتخزین المتبعة بالمتاحف. 

 
 

 data show   شرح باستخدام وسائل العرض المتوفرة المحاضرة النظریة و التعلیم والتعلم  أسالیب-٥
التعلیم والتعلم   أسالیب-٦

القدرات   ذويللطالب 
 خاصةال

 ال یوجد 

 (كما بالالئحة)تقویم الطـــالب :   -۷
 تقییم البحث األسالیب المستخدمة  -أ

 التوقیت  -ب
 

 بحث 

 توزیع الدرجات -جـ

  :درجة موزعة كالتالي  ۱۰۰من بحث یقیم 
 

  :درجة ۲۰المقدمة. 
  :درجة ٥۰متن الموضوع. 
  :درجات  ۱۰النتائج. 
   :الشكل العام للبحث، المراجع المستخدمة ومدي عالقتھا بموضوع البحث

 . درجة ۲۰
 قائمة الكتب الدراسیة والمراجع:-۸
بكالوریوس اآلثار العضویة / غیر   –المركبة  مذكرة مادة " عالج و صیانة اآلثار   مذكرات -أ

 العضویة"
 ال یوجد  كتب ملزمة  -۱

 كتب مقترحة -جـ

Guides to practice in Corrosion Control, Corrosion of metals by 
wood (British Museum, on line) 

دراسة تأثیر صدا الحدید على خواص  ، " وائل عبد الباسط عبد الصمد أبو الغیط
مع تطبیقات عملیة فى العالج والصیانة على نماذج مختارة"  –االخشاب االثریة 

 ۲۰۱۰ –كلیة االثار جامعة القاھرة -رسالة ماجستیر

دوریات علمیة أو نشرات -د
 ... الخ

C. Dignard and G. Gordon, Metal Ion Catalysed Oxidation of 
Skin: Treatment of the Fur Trim and Collar on a Velvet Cape, 
Journal of the Canadian Association for Conservation (J. CAC), 
Volume 24, 1999 
M.Trojan-Bedynski, F. Kalbfleisch, S. Tse and P. J. Sirois, The 
Use of Simmering Water in the Treatment of a Nineteenth 
Century Sketchbook of Iron Gall Ink Drawings by James G. 
Mackay, Journal of the Canadian Association for Conservation 
(J. CAC), Volume 28, 2003. 

 

 رئیس مجلس القسم العلمي:        المادة: اتذةأس
 عاطف عبداللطیف أ.د.     محمد، د. دینا رفعت   د. صفا عبد القادر  
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 جامعة / القاھرة                                 

 كلیة / االثار
 ترمیم اآلثار قسم : 

 
 مصفوفة المعارف والمھارات المستھدفة من المقرر الدراسي أ)     ۱۱نموذج رقم (

 

 لث الثا المستوى  /الفرقة
 عالج وصیانة اآلثار المركبة  مسمى المقرر

 ۳۰۸ت ع  كود المقرر 

أسبوع  المحتویات للمقرر 
 الدراسة

 مھارات عامة  مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة  -ب المعارف الرئیسة  -أ
 ۳د ۲د ۱د ۳ج ۲ج ۱ج ٤ب ۳ب ۲ب ۱ب ٥أ ٤أ ۳أ ۲أ ۱أ

               *  ۱ ماھیة المواد األثریة غیر العضویة والعضویة فى اآلثار المركبة. 
   *    *  *     *    *  *  ۲ التصنیفات العامة لآلثار المركبة غیر العضویة والعضویة. 

 المواد العضویة المسببة لصدأ المعادن. •
 تلف المعادن  في اآلثار المركبة.عوامل ومظاھر  •

۳    *    *   *  *   *    *  

الزجاج   من  المركبة  اآلثار  تلف  ومظاھر  عوامل 
 والمینا/المعدن وطرق عالجھا 

٤     *     *     *   *  

المعدنى   النسیج  من  المركبة  اآلثار  تلف  ومظاھر  عوامل 
 وطرق عالجھا

٥   *             *  

المكونة من عدة مواد غیر العضویة وطرق  اآلثار المركبة  
 عالجھا.

٦    *   *  *     *  *    *  

   *    *   *    *   *  *   ۷ تلف األخشاب فى اآلثار المركبة.
     *     *  *   *  *    ۸ تلف المنسوجات من أصل نباتى أو حیوانى. 

 تلف العظم والعاج باآلثار المركبة. •
 المركبة.تلف الجلود والمخطوطات باآلثار  •

۹   *            *   

     *  *   *   *  *   *    ۱۰ اآلثار المركبة المكونة من عدة مواد عضویة. 
 عالج اآلثار المركبة من أصل نباتى •
 عالج اآلثار المركبة من أصل حیوانى •

۱۱    *  *     *  *  *  *   *   

 *     *   *  *     *  *   *  ۱۲ مشاكل العرض والتخزین لآلثار المركبة. •
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 (أ) مصفوفة مالئمة أسالیب التعلیم والتعلم المستخدمة لنواتج التعلم لمقرر 

نواتج التعلیم                    
          أسالیب التعلیم   

 مھارات عامة  مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة  المعارف 
 ۳د ۲د ۱د ۳ج ۲ج ۱ج ٤ب ۳ب ۲ب ۱ب ٥أ ٤أ ۳أ ۲أ ۱أ

 * * * *   * * * * *  * * * المحاضرة 
 * * *    * * * *      العروض التوضیحیة  
            *    المناقشات الجماعیة 
                الحوار والمناظرة  
   *         *    البحث المیداني 

                التعلم الذاتي ( الندوات)
    * * *          العملیة    التدریبات

   *         *    الزیارات المیدانیة  
 

 مصفوفة المعارف والمھارات المستھدفة من أسالیب التقویم 
 

   
 
 
 
 

 رئیس مجلس القسم العلمي:                                         المادة :   اتذةأس
            محمد، د. دینا رفعت    د. صفا عبد القادر               

 عاطف عبد اللطیف أ.د.                                                                                                                                                      
 

 مھارات عامة  مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة  المعارف  األسلوب 
 ۳د ۲د ۱د ۳ج ۲ج ۱ج ٤ب ۳ب ۲ب ۱ب ٥أ ٤أ ۳أ ۲أ ۱أ

       *  *    *  * * * بحث
 الینطبق  البحثیة  المشاریع

 العملیة ( ترمیم )  تدریباتال 
   المیدانیة الزیارات تقاریر



 

 

 برنامج ترميم االثار العضوية 

 ممارسات التعليم والتعلم خالل جائحة كورونا 

 

 الثةث منوج توصيف مقرر الفرقة ال

 نظام التعليم اهلجني
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 جامعة القاھرة 
 كلیة اآلثار

 قسم : ترمیم اآلثار
 (12) نموذج رقم

 (توصیف مقرر دراسي (لیسانس/بكالوریوس
م ۲۰۲۱  –۲۰۲۰العام الدراسي   

 

 بیانات المقرر  -1

ت عالرمز الكودى : عالج وصیانة المخطوطات الورقیةاسم المقرر :   301 المستوى الفرقة / المستوى :   
  1الثالث/ ف

 برنامج ترمیم وصیانة اآلثار العضویة  -: بكالریوس آثار  التخصص 
 ۲، عملى :  ۲وحدات)، نظرى :  ٤اجمالي ( عدد الوحدات الدراسیة :

 تعلیم ھجین بناءا علي تعلیمات إدارة الجامعة والكلیة بخصوص التحول االلكتروني لمواجھة جائحة كورونا. 
 حضوري بقاعات المحاضرات والمعامل.  –  ۱۲، ۱۰، ۸، ٥، ۳، ۱األسبوع  ▪
 التعلیمیة لجامعة القاھرة. blackboardتعلیم الكتروني علي منصة   – ۱۱، ۹، ٦، ٤، ۲األسبوع  ▪
 

 
 
 
 
 

 

 : ھدف المقرر -2
 
 
 
 

 

بانتھاء دراسة مقرر عالج وصیانة المخطوطات الورقیة یجب ان یكون الطالب  
 قادرا على: 

 فھم وإستخدام القواعد المنظمة لعلم ترمیم وصیانھ المخطوطات الورقیة ●
 تركیب السلیلوز الداخل في تركیب الورق  ●
 شرح تقنیات وأسالیب صناعة المخطوطات الورقیة فى العصور المختلفة ●
 أھم اإلضافات التي تدخل في صناعة الورق ●
المختلفة التقلیدیة والمتقدمةفي مجال إستخدام طرق الفحوص والتحالیل  ●

 المخطوطات . 
 دراسة وتطبیق أسالیب الصیانة المختلفة الخاصة بالمخطوطات الورقیة ●
التقلیدیة  ● والتخزین  العرض  وطرق  الوقائیة  الصیانة  أسالیب  وتطبیق  دراسة 

 والحدیثة
 

 
 :المستھدف من تدریس المقرر  -3

 :المعلومات والمفاھیم
 
 

 
 

بانتھاء دراسة عالج وصیانة المخطوطات الورقیة یجب ان یكون الطالب قادرا على  
 أن: 

 یتعرف علي  التركیب الكیمیائي  للمخطوطات وابرز خواص تلك المادة السلیلوزیة  -۱أ
یحدد  العملیات التصنیعیة المختلفة للورق الیدوي وااللي  ۲-أ   

د االثریة العضویةیشرح عوامل ومیكانیكیات ومظاھر تلف الموا ۳-أ   
یذكر طرق فحص و تحلیل المخطوطات الورقیة االثریة وتفسیراتھا وتطبیقاتھا في مجال  -٤أ

   المخطوطات
 یشرح أسالیب تقویة الورق ومعادلة الحموضة  -٥أ
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 : المھارات الذھنیة
 
 
 

بانتھاء دراسة مقرر عالج وصیانة المحطوطات الورقیة یجب ان یكون الطالب قادرا  
 على أن: 

یناقش نتائج طرق فحص وتحلیل المخطوطات  بھدف التعرف على مكوناتھا وكذلك  ۱ب
 تقییم حالتھا 

یستنتج  منھجیة علمیة فى تشخیص المشكالت التي تواجھ أخصائي۲ب صیانة المخطوطات  
 الورقیة وطرح حلول مالئمة لھا

یحدد عوامل ومظاھر ومیكانیكة تلف المخطوطات الورقیة  ۳ب  
 .  ترح تطبیقات تكنولوجیة حدیثة مالئمة فى مجال صیانة المخطوطات الورقیةیق ٤ب 
 یضع خطة عالج وصیانة مناسبة  وكل حالة.  ۳ب 

المھارات المھنیة   -جـ
 : الخاصة بالمقرر

 
 
 

بانتھاء دراسة مقرر عالج وصیانة المخطوطات الورقیة  یجب ان یكون الطالب قادرا  
 على أن: 

 مھارة ترمیم وتنظیف الورق االثري الضعیف یكتسب - ۱ج
یطبق  خطة متكاملة لترمیم وصیانة الورق المتھالك- ۲ج    
 یوظف النتائج لوضع خطة عالج لترمیم وصیانة المخطوطات الورقیة -۳ج

 : المھارات العامة
 

بانتھاء دراسة مقرر عالج وصیانة المخطوطات الورقیة یجب ان یكون الطالب قادرا  
 أن: على 

 ینفذ مھارات التعامل مع اآلثار العضویة ذات االصل السلیلوزي مثل الورق ۱د
یتقن تحضیر العینات إستعدادا للفحص والتحلیل واالستعانة بالمتخصصین ضمن خطة  ۲د

   فریق العمل
 یحترم األمانة العلمیة وأخالقیات المھنة ۳د

  :محتوى المقرر -4
 
 
 

 
 األسبوع 

 
 الموضوع 

 

الجانب العملي  
 وتكلیفات الطالب 

عدد الساعات المعتمدة  
 االسبوعیة 

النظر 
 ي

االجمال  العملي
 ى

المواد الخام المستخدمة في   األول 
 صناعة  الورق الیدوي 

العمل علي ماكینة 
 تحضیر اللب

 
2 
 

 
2 

 
4 

عملیات صناعة الورق  قدیما   الثاني 
 بأسلوب الجیر

صناعة الورق من 
األحواض خالل 

 الخشبیة

 
2 
 

 
2 

 
4 

التركیب الكیمیائي للسلیلوز   الثالث 
ودراسة الخواص المیكانیكیة 

 والكیمیائیة  للورق

تحلیل مكونات  
الورق مثل الكشف 

 عن اللجنین

 
2 
 

 
2 

 
4 

أھم المواد المضافة إلي    الرابع
القلفونیة-عجینة اللب ( الشبھ ) 

الكشف عن  
 القلفونیة والنشا

 
2 
 

 
2 

 
4 

كتابة تقریر فني   مواد التبییض وإضافة األلوان  الخامس 
عن مكونات الورق  
وفقا لنتائج التحالیل 

 السابقة

 
2 
 

 
2 

 
4 

عملیات التلف المختلفة التي   السادس 
تؤثر علي المخطوطات  

 األثریة الورقیة

تسجیل مظاھر  
التلف الموجودة 
 بالعینات المعملیة 

 
2 
 

 
2 

 
4 
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منتصف الفصل الدراسي األولامتحان  السابع   
عملیات التوثیق وشروط مواد   الثامن 

 الترمیم 
وضع خطة عالج و 

تطبیقھا على النموذج  
  .المعد سابقا

وإجراء عملیة تنظیف  
 السطحي للورق 

 
2 
 

 
2 

 
4 

اجراءات التنظیف    عملیات التنظیف الرطب والجاف   التاسع
الرطب والكیمیائي  

 والجاف لبعض البقع 

 
2 
 

 
2 

 
4 

معالجة القطوع  التنظیف باإلنزیمات والتعقیم    العاشر
 واالنفصاالت 

 
2 
 

 
2 

 
4 

الحادي  
 عشر

معادلة الحموضة المائیة ومعادلة  
الحموضة بالطرق غیر المائیة 

 والطرق الجماعیة 

التدریب علي قیاس 
 PH درجة

وتحضیر محالیل  
  معادلة الحموضة

 
2 
 

 
2 

 
4 

الثانى  
 عشر

  محالیل التقویة المستخدمة
واسالیب العرض والتخزین   

  المناسبة

التقویة المبدئیة لبعض  
العینات الورقیة 

 المعملیة 

 
2 
 

 
2 
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 والتعلم
 
 
 

 المحاضرة النظریة  -
 النقاش العلمي المفتوح   -
 عرض صور لتركیب الورق وعملیات التصنیع    -
 دراسات الحالة   -
 النشاط العملي -
 .E- learningتعلیم الكتروني  -

أسالیب التعلیم   -6
والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة 

 
 ال ینطبق 

  تقویم الطـــالب :  كما ورد بالالئحة -7
 

 األسالیب المستخدمة  .۱
 

الدراسى الثانيامتحان منتصف الفصل  . 
 .أعمال السنة

 .امتحان الفصل الدراسي الثاني
 امتحان منتصف الفصل الدراسى الثاني: االسبوع السابع ب. التوقیت 

  .أعمال السنة: على مدار الفصل الدراسي الثاني
 .امتحان الفصل الدراسي الثانى:االسبوع الثالث عشر حتى األسبوع السادس عشر

الدرجاتجـ. توزیع   درجات    ۱۰امتحان منتصف الفصل الدراسى:  ▪ 
 درجة.   ۲۰أعمال السنة:  ▪
 درجة  ۷۰امتحان الفصل الدراسي الثاني:  ▪
 : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -8

 
مذكرات-أ  ال یوجد  

كتب ملزمة -ب  ال یوجد  
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كتب مقترحة  -جـ  
 
 
 
 

 Strlič,M; Kolar,J ; "   Evaluating and enhancing paper stability 
– needs and recent trends. Protection and treatment of paper, 
leather and parchment, in: R. Kozłowski (Ed.), Proceedings of 
5th EC Conference on Cultural Heritage, Cracow, Poland, 16–
18may2002,2003.Available at http://www.heritage.xtd.pl/pdf/full 
strlic.pdf (May 08, 2008) 

Burgess, H. 1995. Other Cellulosic Materials. pp. 291-304 in 
Storage of Natural History Collections: A Preventive 
Conservation Approach. (C.L. Rose, C.A. Hawks and H.H. 
Genoways, eds.). Iowa City, IA: Society for the Preservation of 
Natural History Collections, 448 pp. 
Hunter, D. 1978. Papermaking: The History and Technique of an 
Ancient Craft, 3rd ed. New York, NY: Dover Publications, 611 pp. 

دوریات علمیة أو  -د
 نشرات ... الخ 

 
 
 

الدولیة فى عالج و صیانة المخطوطات الورقیة االبحاث   
Vaios,G;Eleni,P;Filio,Z;Konstantionos,P;Dimitrios,B;" aPost-
Byzantine of St Nicholas painted on a  Leather support Microanalysis 
and Characterization of  Technique " Interim meeting Recent 
preoccupations concerning textiles, leathers, and related 
materials,Legal Issues,21-24 Arial ,200 

 

 
 اسم منسق المادة: أ م.د/ رشدیة ربیع علي                               التوقیع:

 د/ایمان بدري موسي                           

 التاریخ:                                                                  رئیس القسم العلمى : أ.د/ عاطف عبد اللطیف برنیھ 
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 الثالث الفرقة/ المستوى

 عالج وصیانة المخطوطات الورقیة مسمى المقرر 
 ۳۰۱ت ع  كود المقرر

 جامعة / القاھرة                                 
 كلیة / االثار

 قسم : ترمیم اآلثار 
 أ)     مصفوفة المعارف والمھارات المستھدفة من المقرر الدراسي ۱۱نموذج رقم (

 

اسبوع   المحتویات للمقرر 
 الدراسة 

والمفاھیمالمعلومات   مھارات عامة مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة  

ب 1ب 5أ أ4 3أ 2أ 1أ
 3د 2د 1د 3ج 2ج 1ج 3ب 2

              √ 1 المواد الخام المستخدمة في الورق الیدوي
           √   √ 2  عملیات صناعة الورق  قدیما بأسلوب الجیر

التركیب الكیمیائي للسلیلوز ودراسة الخواص  
              √ 3 المیكانیكیة والكیمیائیة  للورق 

- أھم المواد المضافة إلي عجینة اللب ( الشبھ
لقلفونیةا ) 4 √              

   √ √ √ √   √   √   5 مواد التبییض وإضافة األلوان 
عملیات التلف المختلفة التي تؤثر علي 

   √ √ √    √   √   6  المخطوطات األثریة الورقیة

   √ √ √  √ √   √    7 امتحان منتصف الفصل 
 √ √  √ √  √ √  √     8 عملیات التوثیق وشروط مواد الترمیم 

 √ √  √ √  √ √  √     9 عملیات التنظیف الرطب والجاف 
 √ √  √ √  √ √  √     10 التنظیف باإلنزیمات والتعقیم 

معادلة الحموضة المائیة والمعادلة بالطرق غیر 
   √     √     11 المائیة و الجماعیة 

 √ 

  محالیل التقویة المستخدمة
     √     12 واسالیب العرض والتخزین المناسب  

√ 
  

 √ 
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 ربیع علي                               التوقیع:اسم منسق المادة: أ.م. د/ رشدیة  

 د/ایمان بدري موسي                               

 التاریخ:                                                                  رئیس القسم العلمى : أ.د/ عاطف عبد اللطیف برنیھ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   √      √  √  √  √ 16-13 امتحان نھایة الفصل الدراسي االول  
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 مصفوفة مالئمة أسالیب التعلیم والتعلم المستخدمة لنواتج التعلم لمقرر (أ)    

نواتج                   
 التعلیم 

   أسالیب التعلیم 
 مھارات عامة  مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة   المعارف

ب  ٥أ ٤أ ۳أ ۲أ ۱أ
۱ 

ب 
۲ 

جـ  ۳جـ ۲جـ ۱جـ ۳ب 
٤ 

 ۳د  ۲د  ۱د  ٦جـ ٥جـ

    × × × × × × × × × × × × × × المحاضرة 
   × × × ×     × × × × × × × العروض التوضیحیة 

     × × ×   ×   × ×   × المناقشة 
   ×        ×  × × × × × موضوع بحثي 

 × × × × × × × × × × × ×   × ×  التدریب المعملي 
   ×       × × × × ×    التعلیم األلكتروني 

 

 المستھدفة من أسالیب التقویم مصفوفة المعارف والمھارات  ) (ب
 مھارات عامة مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة  المعارف  الدرجة  التوقیت  األسلوب 

 ۳د ۲د ۱د ٦جـ ٥جـ ٤جـ  ۳جـ ۲جـ ۱جـ ۳ب ۲ب ۱ب ٥أ ٤أ ۳أ ۲أ ۱أ
 10 ۷االسبوع  امتحان منتصف الفصل  

 
× × × × × × × ×          

االسبوع  امتحان نھایة الفصل 
۱۳ - ۱٦ 

70 
 

× × × × × × × ×          
 الینطبق    المشاریع البحثیة 

النشاط العملي + أعمال  
السنة (تدریبات العملیة ، 

تقاریر، الزیارات 
 المیدانیة) 

علي مدار 
الفصل  
 الدراسي 

20   × × × × × × × × × × × × × × × 

 الینطبق    مشاریع التخرج  
 

 اسم منسق المادة:أ.م .د/ رشد یة ربیع علي                                التوقیع:

 د/ایمان بدري موسي                                

 رنیھ التاریخ:                                                                  رئیس القسم العلمى : أ.د/ عاطف عبد اللطیف ب

 



 

) بكالوریوس ترمیم وصیانة اآلثار العضویة( مقرر دراسي توصیف 1  
 

 القاھرة جامعة 
 اآلثاركلیة 
 اآلثار وصیانة ترمیم  قسم:

 
 ) ۱۲نموذج رقم (

 مقرر دراسي (بكالوریوس)  توصیف
 

 المقرر  بیانات-۱
برنامج: ترمیم وصیانة اآلثار   عالج وصیانة األخشاب المقرر:اسم    ۳۰۲ت ع  الكودى:الرمز 

 العضویة
الفصل   -المستوى: الثالث

 الدراسى األول
بكالوریوس ترمیم   التخصص:

 وصیانة اآلثار العضویة
 ۲      عملي     ۲    ، نظري           ٤ الدراسیة:عدد الوحدات 

بناءا علي تعلیمات إدارة الجامعة والكلیة بخصوص التحول تعلیم ھجین 
 االلكتروني لمواجھة جائحة كورونا.   

  حضوري بقاعات المحاضرات    – ۱۲، ۱۰، ۸، ٥، ۳، ۱األسبوع
 والمعامل.  

  تعلیم الكتروني علي منصة   – ۱۱، ۹، ٦، ٤، ۲األسبوعblackboard 
 التعلیمیة لجامعة القاھرة. 

 
 
 

 المقرر:  ھدف-۲

 على:  عند اإلنتھاء من دراسة المقرر یكون الطالب قادراً 
 المزخرفةطرق صناعة الحوامل الخشبیة المغطاة بطبقات ملونة أو  دراسة •
 األخشاب ومظاھر تلفعوامل  فھم •
 األثریة لألخشاب والتحلیل المناسبة والفحصطرق التسجیل  استخدام •
 التقلیدیــة والتخزین الوقائیة وطرق العرضأسالیب الصیانة  وتطبیق دراسة •

 لألثار الخشبیة. والحدیثة
 األثریة. وصیانة األخشابعالج دراسة الطرق القدیمة والحدیثة ل •

 من تدریس المقرر:  المستھدف-۳

 : المعلومات والمفاھیم-أ

 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
تحضیر األخشاب المغطاة بطبقات ملونة طبقا للتقنیات األثریة فى طرق یعرف  ۱أ

 العصور المختلفة 
 أھم عوامل التلف التى تتعرض لھا األخشاب  یعدد- ۲أ
 یذكر أسس طرق فحص وتحلیل المواد االثریة الخشبیة وتفسیراتھا.- ۳أ
 لألخشاب والصیانة المختلفةأھم طرق العالج  یعرف- ٤أ
 لمختلفة لعرض وتخزین ونقل وتداول المقتنیات االثریة الخشبیة.یحدد االسالیب ا- ٥أ

 الذھنیة:  المھارات-ب

 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
 . حسب كل حالةوالعوامل المسببة لألخشاب التلف  مظاھر یقارن بین-۱ب 
العضویة بھدف التعرف على مكوناتھا یناقش نتائج طرق فحص وتحلیل اآلثار - ۲ب 

 .تقییم المواد المستخدمة في العالج والصیانةو  وكذلك تقییم حالتھا
 یستدل على المواد المالئمة لعالج وترمیم وصیانة وحفظ اآلثار الخشبیة. - ۳ب 



 

) بكالوریوس ترمیم وصیانة اآلثار العضویة( مقرر دراسي توصیف 2  
 

 یقترح التطبیقات التكنولوجیة الحدیثة المالئمة في مجال صیانة اآلثار الخشبیة.- ٤ب 

المھارات المھنیة  -جـ
 : الخاصة بالمقرر

 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
وعوامل  حیث تقنیات الصناعة من دراسة القطع األثریة الخشبیة  یكتشف إمكانیة- ۱ج

 (كحالة منفردة) كل قطعة  تلف
 المناسبة.  األثریة وتحلیل األخشابطرق فحص یوظف - ۲ج
المواقع األثریة  فية الموجودة الخشبی وصیانة القطعطرق عالج   یطبق- ۳ج
 . األخشاب المنقولةو

   عامة: مھارات-د

 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
 .یستخدم الوسائط التكنولوجیة الحدیثة في التواصل والبحث عن المعلومات- ۱د
  .تناول اآلثار الخشبیة أثناء بدقة وحرص یجید العمل مع فریق– ۲د
 وصیانة األخشابواصل مع اآلخرین للتعرف على طرق عالج یقدر على الت– ۳د

 ودولیا. المتبعة محلیا 

   المقرر: محتوى-٤

 األسبوع
 

الموضوعات  
 النظریة 

الجانب العملي  
 وتكلیفات الطالب 

 عدد الساعات 
 إجمالي عملي نظري 

 األول

مقدمة عامة عن  
المنھج + دراسة 

عومل تلف االخشاب 
 الفیزیائیة (الحرارة).

تحضیر تمرین  
األخشاب الحاملة  

 للطبقة اللونیة  

۲ 2 ٤ 

 الثاني 

عوامــــــــل تلــــــــف 
ــة  ــاب الفیزیائی األخش
 (الرطوبة والضوء).

استكمال تحضیر  
تمرین األخشاب  

الحاملة للطبقة 
 اللونیة 

۲ 2 ٤ 

 الثالث 

عوامــــــــل تلــــــــف 
ــاب ال ــةاألخش  كیمیائی

 (تأثیر األمالح)

التنظیف  
المیكانیكي  

لألخشاب الحاملة  
 للطبقة اللونیة  

۲ 2 ٤ 

 الرابع
عوامــــــــل تلــــــــف 

ــاب ال ــةاألخش  كیمیائی
 (تأثیر األمالح)

التنظیف الكیمیــائي 
ــة لألخشــاب  الحامل

 للطبقة اللونیة

۲ 2 ٤ 

 الخامس

عوامــــــــل تلــــــــف 
ــاب ال ــةاألخش  كیمیائی

(األحمــــــــــــــــاض 
المــذیبات –والقلویات  
 العضویة)

طـــرق االســـتكمال 
المختلفــة  والتجمیع 
ــة  لألخشــاب الحامل

 .للطبقة اللونیة

۲ 2 ٤ 

 السادس 

عوامــــــــل تلــــــــف 
البیولوجیــة  األخشاب 

-(فطریات وبكتیریــا  
 حشرات)

التنظیف  
المیكانیكي  
والكیمیائي 
لألخشاب 

 المزخرفة بالحفر. 

۲ 2 ٤ 

 السابع

طـــــــرق فحـــــــص 
ــق  ــجیل وتوثیــ وتســ

 الخشــــــبیة اآلثــــــار
ــف  ــان منتصـ +إمتحـ

التنظیف  
المیكانیكي  
والكیمیائي 

لألخشاب الملونة 

۲ 2 ٤ 



 

) بكالوریوس ترمیم وصیانة اآلثار العضویة( مقرر دراسي توصیف 3  
 

 بألوان زیتیة الفصل

 الثامن
وصــــــیانة عــــــالج 
 األخشاب

 أوال: التنظیف  

تجمیع االخشاب  
بالوصالت  االثریة 
 )(الكوایل

۲ 2 ٤ 

ــة  التاسع ــا: التقویـــــ ثانیـــــ
 الكیمیائیة

تطبیقات المواد 
 للفجوات  المالئة

۲ 2 ٤ 

ــة الخـــواص  ثالثا: المواد المالئة  العاشر  دراسـ
 الفیزیائیة لألخشاب

۲ 2 ٤ 

الحادي  
 عشر

رابعا: العرض 
 والتخزین

زیارة میدانیة ألحد  
المتاحف للتعرف 

على عوامل  
التلف ومظاھر 

لألخشاب ووضح 
خطة مقترحة 

 للعالج

۲ 2 ٤ 

الثاني  
 عشر

األخشاب المطمورة  
تربة رطبة أو  في

المشبعة بالماء  
وطرق عالج 

األخشاب المشبعة  
 بالماء 

مناقشة نتائج  
الزیارة المیدانیة + 

 اختبار عملي

۲ 2 ٤ 

 

التعلیم   أسالیب-٥
 والتعلم

 data   شرح باستخدام وسائل العرض المتوفرة المحاضرة النظریة و-۱-٥
show 

 quizورشة عمل مصغرة (لمدة ربع ساعة) أثناء المحاضرة النظریة، -۲-٥ 
 من خالل نماذج مشابھھ لحالة اآلثار الخشبیة التالفة.  العمليالتطبیق -۳-٥ 

 جمع معلومات عن الدراسات الحدیثة في ترمیم االثار الخشبیة.-٤-٥
 . E- learningني تعلیم الكترو -٥-٥

 التعلیم الذاتي. -٦-٥
التعلیم   أسالیب-٦

  ذويوالتعلم للطالب 
 خاصة القدرات ال

 ال یوجد 
 
 
 

 (كما باالئحة)   الطـــالب: تقویم-۷
 

 األسالیب -أ
 المستخدمة 

 االمتحان الفصل الدراسي األول  -۱

 التوقیت  -ب
 األسبوع السابع  – الدراسي امتحان منتصف الفصل 

 نھایة الفصل الدراسى  في  الدراسيامتحان نھایة الفصل 
 أعمال السنة على مدار الفصل الدراسى

 الدرجات  توزیع-جـ
 الدراسي نھایة الفصل  في التحریري لالمتحاندرجة  ۱۰۰

 والمراجع: الكتب الدراسیة  قائمة-۸
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 وصیانة األخشاب مذكرة عالج  مذكرات -أ
 كتب ملزمة  -ب
 

 ال یوجد 

 مقترحة  كتب-جـ

1- Zabel, R.A.& Morrell, J.J., "Wood microbiology, Decay and its 
prevention", Academic press, Inc., U.S.A., 1992. 

2- Unger, A. & Schniewind, A.P. & Unger, W., "Conservation of wood 
artifacts", Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany, 2001. 

3- Thomson G., "The Museum Environment", Butterworth & 
Co.Ltd.,2nd ed .,1986. 

4- Schniewind, A.P., "Physical and Mechanical Properties of 
Archaeological Wood", in Rowell, R.M. & Barbour, R.J., 
Archaeological Wood: Properties, Chemistry & Preservation, 
Advances in Chemistry Series, Washington, DC, 1990. 

علمیة أو  دوریات-د
 نشرات ... الخ

• Rifai, M.M. & El Hadidi, N.M.N.; “Investigation and analysis of three 
gilded wood samples from the tomb of Tutankhamun”, in  Decorated 
Surfaces on Ancient Egyptian Objects, Technology, Deterioration and 
Conservation; 16-24; 2010 

• Darwish S.S., El Hadidi N.M.N., Mansour M.; “The Effect of Fungal 
Decay on Ficus sycomorus Wood” International Journal of 
Conservation Science 4 (3): 271-282, 2013. 

• El Hadidi N., Darwish S.; “Preliminary study on the different effects of 
consolidation treatments in heartwood and sapwood of a decayed 
gymnosperm wood”, Egyptian Journal of Archaeological and 
Restoration Studies "EJARS", vol. 4, issue 1, pp. 1-11, 2014  

 
 رئیس مجلس القسم العلمي:          المادة: أساتذة    

 عاطف عبد اللطیف أ.د.    أ. د. نسرین الحدیدى، د. صفا عبد القادر، د. مراد فوزى      
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 جامعة / القاھرة                                 
 كلیة / االثار

 ترمیم اآلثار قسم : 
 

 مصفوفة المعارف والمھارات المستھدفة من المقرر الدراسي أ)     ۱۱نموذج رقم (

 رئیس مجلس القسم العلمي:           المادة :   أساتذة      
 عاطف عبد اللطیف أ.د.        أ. د. نسرین الحدیدى، د. صفا عبد القادر، د. مراد فوزى      

 
 

 الثالث  المستوى
 عالج و صیانة األخشاب مسمى المقرر

 ۳۰۲ت ع  كود المقرر 

أسبوع  المحتویات للمقرر 
 الدراسة

 عامة مھارات-د مھنیة  مھارات-ج ذھنیة مھارات-ب الرئیسة المعارف-أ
 ۳د ۲د ۱د ۳ج ۲ج ۱ج ٤ب ۳ب ۲ب ۱ب ٥أ ٤أ ۳أ ۲أ ۱أ

مقدمة عامة عن المنھج + دراسة عومل تلف  
 االخشاب الفیزیائیة (الحرارة). 

۱ *               

      *    *    *  ۲ عوامل تلف األخشاب الفیزیائیة (الرطوبة والضوء).
      *    *    *  ۳ (تأثیر األمالح) كیمیائیةاألخشاب العوامل تلف 
   *   *    *    *  ٤ (تأثیر األمالح) كیمیائیةاألخشاب العوامل تلف 
(األحماض والقلویات   كیمیائیةاألخشاب العوامل تلف  

 المذیبات العضویة)–
٥  *    *    *   *   

-البیولوجیة (فطریات وبكتیریا  عوامل تلف األخشاب  
 حشرات)

٦   *    * *   *  *   

 * * * *        *    ۷ الخشبیة وتسجیل وتوثیق اآلثارطرق فحص 
 وصیانة األخشابعالج 

 أوال: التنظیف 
۸    *        * * * * 

 * * * *   *     *    ۹ ثانیا: التقویة الكیمیائیة
 * *         *     ۱۰ ثالثا: المواد المالئة

 * * * * *  *  * *  *  *  ۱۱ والتخزین رابعا: العرض 
تربة رطبة أو المشبعة بالماء   فياألخشاب المطمورة 

 وطرق عالج األخشاب المشبعة بالماء
۱۲  *  *  * *  *  * * * * * 



 

) بكالوریوس ترمیم وصیانة اآلثار العضویة( مقرر دراسي توصیف 6  
 

 مصفوفة مالئمة أسالیب التعلیم والتعلم المستخدمة لنواتج التعلم لمقرر  )أ(

نواتج التعلیم                    
          أسالیب التعلیم   

ة مھارات عام  مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة  المعارف   
۱أ ۲أ  ۳أ  ٤أ  ٥أ  ۱ب  ۲ب  ۳ب  ٤ب  ۱ج  ۲ج  ۳ج  ۱د  ۲د  ۳د   

     *  *   *   *  * * * المحاضرة 
     *  *    * *  *    العروض التوضیحیة  
       *         المناقشات الجماعیة 
 ال ینطبق  الحوار والمناظرة  
 ال ینطبق  البحث المیداني 
       * *         التعلم الذاتي 

  *  *  *    *          العملیة    التدریبات
 *        *        *  الزیارات المیدانیة  

 
 

 أسالیب التقویم مصفوفة المعارف والمھارات المستھدفة من  ) ب(
 مھارات عامة  مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة  المعارف  األسلوب 

 ۳د ۲د ۱د ۳ج ۲ج ۱ج ٤ب ۳ب ۲ب ۱ب ٥أ ٤أ ۳أ ۲أ ۱أ
       *  *    *  * * * التحریریة  اإلمتحانات
 الینطبق  البحثیة  المشاریع

 العملیة ( ترمیم )  تدریباتال 
   المیدانیة الزیارات تقاریر

 

 رئیس مجلس القسم العلمي:               المادة:أساتذة                                                      
 عاطف عبد اللطیف أ.د.        فوزي ، د. صفا عبد القادر، د. مراد الحدیديأ. د. نسرین 
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 جامعة القاھرة 
 كلیة اآلثار

    اآلثاروصیانة ترمیم  قسم:
 ) ۱۲نموذج رقم ( 

 مقرر دراسي (بكالوریوس)   توصیف                                     
 

 
 المقرر  بیانات-۱

اسم المقرر: عالج وصیانة   ۳۰۳الرمز الكودى: ت ع 
 المنسوجات

اآلثار  برنامج: ترمیم وصیانة 
 العضویة
الفصل   -المستوى: الثالث

 الدراسى األول
بكالوریوس ترمیم   التخصص:

 وصیانة اآلثار العضویة
 ۲عملي          ۲، نظري                    ٤عدد الوحدات الدراسیة: 

 
 

 المقرر:  ھدف-۲

 بانتھاء دراسة المقرر یجب ان یكون الطالب قادرا على/ على ان: 
 االطلس).  -المبرد -فھم ووصف بعض انواع التراكیب النسجیھ ( الساده •
دراســھ خصــائص االلیــاف الطبیعیــھ المســتخدمھ فــى صــناعھ المنســوجات  •

 التاریخیھ.
 تحدید عوامل التلف المختلفھ المؤثره على المنسوجات التاریخیھ.  •
 التعرف على اسالیب تنظیف المنسوجات التاریخیھ. •
 قویھ المنسوجات التاریخیھ.شرح طرق واسالیب ت •
 القدره على فھم میكانیكیھ حفظ المنسوجات فى المتاحف. •

 المستھدف من تدریس المقرر:  -۳

 : المعلومات والمفاھیم-أ

 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
 . یتعرف على المنسوجات التاریخیھ۱أ
 النسجیھ وخصائصھا.. یشرح انواع االلیاف ۲أ
 . یحدد عوامل التلف المختلفھ المؤثره على المنسوجات التاریخیھ.۳أ
 . یعدد اھم الطرق العامھ لتنظیف المنسوجات التاریخیھ ٤أ
 .. یكتسب الطرق العامھ لتقویھ المنسوجات التاریخیھ٥أ

 الذھنیة:  المھارات-ب

 على أن:  قادراً یكون الطالب  ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
 . یقارن بین تاثیر المخاطر وتاثیر الظروف البیئھ على المنسوجات التاریخیھ.۱ب
 . یقیم اسالیب التنظیف المختلفھ المنسوجات التاریخیھ.  ۲ب
 . یصف میكانیكھ تقویھ المنسوجات التاریخیھ.۳ب
 . یستنتج طرق الحفاظ على المنسوجات من تاثیر التلف الفطرى والحشرى. ٤ب

المھارات المھنیة -جـ
 : الخاصة بالمقرر

 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
 . قادر على التعرف على االنواع المختلفھ لاللیاف النسجیھ التاریخیھ.۱ج
 . ینفذ اسالیب التنظیف المختلفھ المنسوجات التاریخیھ.۲ج
 یھ..یحلل تقنیھ تقویھ المنسوجات التاریخ۳ج
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 عامة:  مھارات-د

 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
 . معرفھ المنسوجات التاریخیھ وكیفیھ التعامل معھا. ۱د
 . االحاطھ بالظروف العامھ المحیطھ المنسوجات. ۲د

   المقرر: محتوى-٤

 األسبوع
 

الموضوعات  
 النظریة 

الجانب العملي  
 الطالب وتكلیفات 

المعتمدة  عدد الساعات
 ً  إسبوعیا

 إجمالي عملي نظري 

 األول

نبذه تاریخیھ عن 
 المنسوجات 

زیارة میدانیھ  
لمتحف كلیة االثار  

للتعرف علي  
المنسوجات  

 التاریخیھ.

۲ ۲ ٤ 

االلیـــــاف النســـــجیھ  الثاني 
 السلیلوزیھ

فحص االلیاف 
 ٤ ۲ ۲ النسجیھ السلیلوزیھ 

النســـــجیھ االلیـــــاف  الثالث 
 البروتینیھ

فحص االلیاف 
 ٤ ۲ ۲ النسجیھ البروتینیھ 

 الرابع

عوامل التلف  
الفیزیوكمیائیھ  ( 

الرطوبھ  –الحراره 
التلوث  -الضوء –

 الجوى)

تجھیز تمرین  
عملى لمنسوج  
حدیث ووضع  
عملیات التلف 

 –علیھ ( اتساخات 
 قطوع) 

۲ ۲ ٤ 

 الخامس

عوامل التلف  
البیولوجیھ 
 –(الحشرات 
 الفطریات) 

اســـتكمال الجـــزء 
 ٤ ۲ ۲ السابق

 السادس 
عوامـــــــل التلـــــــف 

 البشریھ
طرق تسجیل  

مختلفھ للقطعھ 
 السابقھ.

۲ ۲ ٤ 

 السابع
عملیــــات التنظیــــف 

أمتحــان المیكانیكیھ  +
 منتصف الفصل

التنظیـــــــــــــــــف 
المیكــانیكى للقطعــھ 

 السابقھ
۲ ۲ ٤ 

عملیــــات التنظیــــف  الثامن
 الرطب

الرطب التنظیف 
 ٤ ۲ ۲ للقطعھ السابقھ 

 التاسع

اسالیب التنظیف  
 الجاف 

التنظیف  
الموضعى 

باستخدام المذیبات  
 العضویھ الطیاره

۲ ۲ ٤ 

 العاشر 

عملیات التقویھ  
بشغل االبره  
للمنسوجات  

 التاریخیھ.

عملیات التقویھ  
بشغل االبره  
للمنسوجات  

التاریخیھ للقطعھ 
 السابقھ

۲ ۲ ٤ 
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الحادي  
 عشر

عملیات التقویھ  
باستخدام البولیمرات  

للمنسوجات  
 التاریخیھ.

استالم وتقییم  
 ٤ ۲ ۲ التمارین

  انىالث
 عشر

عملیات  استكمال 
التقویھ للمنسوجات  

 التاریخیھ.

استكمال استالم  
وتقییم التمارین  

 ومناقشة التقاریر 
۲ ۲ ٤ 

 

التعلیم   أسالیب-٥
 والتعلم

 data show   شرح باستخدام وسائل العرض المتوفرة المحاضرة النظریة و-
 اتى في بعض اجزاء من المقرر الدراسى\ اسلوب التعلم الاستخدام - 
 . استخدام الشبكھ العنكبوتیھ لالطالع على عملیات الترمیم في المتاحف الدولیھ-
التطبیق العملي من خالل اجراء عملیات ترمیم في المعمل علي قطع منسوجات  -

 .حدیثھ
التعلیم   أسالیب-٦

  ذويوالتعلم للطالب 
 خاصة القدرات ال

 ال یوجد 
 
 
 

   (كما بالالئحة) الطـــالب: تقویم-۷
 

األسالیب  -أ
 المستخدمة 

  الفصل الدراسي األول منتصف امتحان -۱
 متحان الفصل الدراسي األولا -۲
 االمتحان العملي -۳
 أعمال السنة / الفصل الدراسي:   -٤

  مھارات الطالب المكتسبة. المطبقة لتقییمتقییم التمارین العملیة أ. -٤
ورش العمــل أو االمتحانــات الفجائیــة القصــیرة     فــيتقییم مشاركة الطالــب    .ب-٤

 النظريلتقییم مدى فھم الطالب للجزء 

 التوقیت  -ب
 األسبوع السابع  – الدراسي امتحان منتصف الفصل 

 نھایة الفصل الدراسى  في  الدراسيامتحان نھایة الفصل 
 أعمال السنة على مدار الفصل الدراسى

 الدرجات  توزیع-جـ
 الدراسي منتصف الفصل  المتحاندرجات  ۱۰
   والتمارین العملیةدرجة ألعمال السنة  ۲۰
 الدراسي نھایة الفصل  في التحریري لالمتحاندرجة  ۷۰

 والمراجع: الكتب الدراسیة  قائمة-۸
  مذكرات -أ

 كتب ملزمة  -ب
 

 

 مقترحة  كتب-جـ

  المنسوجات وصیانة  ترمیم  فى  "دراسات  حسن:  عزالدین  حربى 
الثانى    -االثریھ"   االثریھ   –الجزء  المنسوجات  لصیانة    -"مدخل 

 . ۲۰۱٤ –القاھره   –مبادى وتطبیقات عملیھ" الدولیھ للنشر  
   ازالـة   –أحمد فؤاد النجعاوى : " السجاد والموكیت تنظیـف وصـیانة

  ۱۹۸٦سنة  –االسكندریة  –بقع " منشأة المعارف 
 Landi S. “ The textile conservator’s manual “ 2nd 
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edition . London , 1992. 
علمیة أو  دوریات-د

 نشرات ... الخ
• Journal of Textiles Apparel. Technology and Management 
• Journal of Cultural Heritage 

 
 رئیس مجلس القسم العلمي:          :قررالمأستاذ     

 عاطف عبد اللطیفأ.د.                                                          د. حربى عزالدین حسن 
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 جامعة / القاھرة                                 
 كلیة / االثار

 ترمیم اآلثار قسم : 
 

 مصفوفة المعارف والمھارات المستھدفة من المقرر الدراسي أ)     ۱۱نموذج رقم (

    
 رئیس مجلس القسم العلمي:           :  قررأستاذ الم   

 عاطف عبد اللطیف أ.د.                                                         حربي عز الدین  د.
 
 
 

 لثالث ا المستوى
 لمنسوجات عالج و صیانة ا مسمى المقرر

 ۳۰۳ت ع  كود المقرر 

أسبوع  المحتویات للمقرر 
 الدراسة

 مھارات عامة -د مھارات مھنیة  -ج ذھنیة مھارات-ب الرئیسة المعارف-أ
 ۲د ۱د ۳ج ۲ج ۱ج ٤ب ۳ب ۲ب ۱ب ٥أ ٤أ ۳أ ۲أ ۱أ

  *            * ۱  نبذه تاریخیھ عن المنسوجات
     *        *  ۲ االلیاف النسجیھ السلیلوزیھ 
     *        *  ۳ االلیاف النسجیھ البروتینیھ 

 –عوامل التلف الفیزیوكمیائیھ  ( الحراره 
 )التلوث الجوى -الضوء –الرطوبھ 

٤   *   *        * 

 *     *   *   *   ٥    عوامل التلف البیولوجیھ
 *        *   *   ٦ عوامل التلف البشریھ

    *    *   *    ۷ عملیات التنظیف المیكانیكیھ
  *  *    *   *    ۸ عملیات التنظیف الرطب 
    *    *   *    ۹ اسالیب التنظیف الجاف

بشغل االبره للمنسوجات  عملیات التقویھ 
 .التاریخیھ

۱۰     *   *    *   

   *    *   *     ۱۱ عملیات التقویھ باستخدام البولیمرات للمنسوجات 
   *    *   *     ۱۲ استكمال عملیات التقویھ للمنسوجات التاریخیھ.
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 مصفوفة مالئمة أسالیب التعلیم والتعلم المستخدمة لنواتج التعلم لمقرر  )أ(

نواتج التعلیم                    
          أسالیب التعلیم   

مھنیة مھارات  مھارات ذھنیة  المعارف   مھارات عامة  
۱أ ۲أ  ۳أ  ٤أ  ٥أ  ۱ب  ۲ب  ۳ب  ٤ب  ۱ج  ۲ج  ۳ج  ۱د  ۲د   

 *  *    *   *   * *  * * * المحاضرة 
 *  *    *   *    *  * *  *  *  العروض التوضیحیة  
   *     *  *        المناقشات الجماعیة 
 ال ینطبق  الحوار والمناظرة  
 ال ینطبق  البحث المیداني 
 *       *  *     *    التعلم الذاتي 

   *  *  *      *      العملیة    التدریبات
 *   *  *  *     *       الزیارات المیدانیة  
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 مصفوفة المعارف والمھارات المستھدفة من أسالیب التقویم  ) (ب
 مھارات عامة  مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة  المعارف  الدرجة التوقیت  األسلوب 

۱أ ۲أ  ۳أ  ٤أ  ٥أ  ۱ب  ۲ب  ۳ب  ٤ب  ۱ج  ۲ج  ۳ج  ۱د  ۲د    
 * *   * * *   * * * * * ۱۰ ۷االسبوع  امتحان منتصف الفصل 

فى نھایة  امتحان نھایة الفصل 
الفصل  
 الدراسى 

۷۰ * * * * *   * * *   * * 

 ال ینطبق  البحثة المشاریع
النشاط العملي +أعمال السنة 

 (التدریبات العملیة، تقاریر
 المیدانیة)   الزیارات

على مدار  
الفصل  
 الدراسي

۲۰      * *    *  *  * *  

 ال ینطبق  التخرج   مشاریع
 

                                                    
 

 رئیس مجلس القسم العلمي:                                                                                                                 :قررالمأستاذ                    
 عاطف عبد اللطیف أ.د.                                                          د. حربي عز الدین 



 

 

 برنامج ترميم االثار العضوية 

 ممارسات التعليم والتعلم خالل جائحة كورونا 

 

 رابعةمنوج توصيف مقرر الفرقة ال

 قبل جائحة كورونا 



 

 دراسى )بكالوريوس ترميم وصيانة اآلثار العضوية( توصيف مقرر  1

 

 جامعة القاهرة 

 كلية اآلثار

  وصيانة اآلثار   ترميم قسم :

( 12نموذج رقم )  

مقرر دراسي )بكالوريوس(  توصيف  

 

 بيانات المقرر  -1

الرمز الكودى : ت ع 

401 
برنامج: ترميم وصيانة اآلثار  اسم المقرر :  عالج وصيانة المخطوطات الرقية

 العضوية

الفصل الدراسى  -الرابعالمستوى: 

 األول
بكالوريوس  التخصص:

ترميم وصيانة اآلثار 

 العضوية

 2عملى                    2نظرى                           4عدد الوحدات الدراسية :

 

 هدف المقرر :  -2

 

 

 
 

 على: عند اإلنتهاء من دراسة المقرر يكون الطالب قادرا  

 القواعد المنظمة لعلم ترميم وصيانه المخطوطات الرقية.فهم وإستخدام  •

 متابعة التطورات والنظريات المختلفة فى علم ترميم وصيانة المخطوطات الرقية. •

 شرح تقنيات وأساليب صناعة المخطوطات الرقية. •

 إستخدام اساليب الفحوص والتحاليل المختلفة التقليدية والمتقدمة. •

 ة المختلفة الخاصة بالمخطوطات الرقية.دراسة وتطبيق أساليب الصيان •

 المستهدف من تدريس المقرر:  -3

المعلومات -أ

 والمفاهيم: 

 

 

 
 

 عند اإلنتهاء من دراسة هذا المقرر يكون الطالب قادرا  على أن:

 تاريخ و تكنولوجيا صناعة المخطوطات الرقية. يتعرف على . 1أ

المخطوطات الرقية ويتفهم حقائقها ومعلوماتها . يعدد التقنيات األساسيه لفحص وتحليل 2أ

 وتفسيراتها وتطبيقاتها.

 . يحدد عوامل ومظاهر وميكانيكة تلف المخطوطات الرقية.3أ

 . يتعرف علي عمليات االسعافات االوليه المخطوطات الرقية فى الحفائر.4أ

ن . يتعرف على طرق العالج المختلفة وكذلك أساليب العرض المتحفى والتخزي5أ

 واختيار المواد المناسبه الستخدامها فى تشييد الفتارين المستخدمة.
 المهارات الذهنية -ب

 

 

 
 

 عند اإلنتهاء من دراسة هذا المقرر يكون الطالب قادرا  على أن:

 تاثير عوامل التلف وتاثير الظروف البيئه على المخطوطات الرقية. يصف. 1ب

 بمهارة عالية جميع مراحل العمل مستخدما الوسائل التقليديه و الحديثه.يتاقش . 2ب

 . يقترح المواد المناسبة لعمليات الترميم والصيانة.3ب

 . يصمم أساليب عرض و نقل و تداول و تخزين المخطوطات الرقية. 4ب 

المهارات  -جـ

المهنية الخاصة 

 :   بالمقرر

 

 
 

 عند اإلنتهاء من دراسة هذا المقرر يكون الطالب قادرا  على أن:

 . يطبق الفحوص والتحاليل المناسبة  للمخطوطات الرقية.1ج

 . يجيد تشخيص مظاهر التلف على المخطوطات الرقية. 2ج

 عمليه ترميم المخطوطات الرقية.. يطبق معايير األمان والسالمة المعملية اثناء 3ج

 . يوظف النتائج لوضع خطة عالج المخطوطات الرقية.4ج 

. يستطيع إتخاذ القرارات وحل المشكالت الطارئه فى حاله الكوارث التى تصيب 5ج 

 المخطوطات الرقي.
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 المهارات العامة :-د

 

 
 

 أن:عند اإلنتهاء من دراسة هذا المقرر يكون الطالب قادرا  على 

 . يستخدم الخيارات المختلفه لعالج وصيانه المخطوطات الرقية.1د

 يعمل مع فريق. . 2د

 . يحترم األمانة العلمية وأخالقيات المهنة.3د

 حل المشكالت.يتواصل مع اآلخرين لحل . 4د

 محتوى المقرر:  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 األسبوع
الموضوعات 

 النظرية

الجانب العملي/ 

الميدانى 

وتكليفات 

 الطالب

 عدد الساعات االسبوعيه

 اجمالى عملى نظرى

أساسيات ومعارف  األول

خاصة بتكنولوجيا 

  –التلف  –الصناعة 

طرق العالج 

دور   –المختلفة 

العلوم األخرى فى  

خدمة عالج  

وصيانة 

المخطوطات 

 الرقية.  

إجراء •

جانب 

تجريبى 

معملى 

لتحضير رق 

بنفس الطرق 

 القديمة.

2 2 4 

طرق صناعة   الثاني

المخطوطات الرقية  

ومدى إنعكاسها  –

على حفظ أو تلف  

المخطوطات 

 الرقية. 

إجراء •

جانب 

تجريبى 

معملى 

لتحضير رق 

بنفس الطرق 

 القديمة.

2 2 4 

دراسة خصائص   الثالث

المخطوطات 

 الرقية. 

التدريب  •

على طرق  

قياس 

المجتوى 

 –المائى 

قيمة األس 

الهيدروجينى 

 وغيرها. –

2 2 4 

دراسة التركيب  الرابع 

الليفى للمخطوطات 

 الرقية 

التدريب •

كيفية على 

عمل تقادم 

للمخطوطا

ت الرقية 

لتوصيله 

إلى حالة  

شبيهة 

بالمخطوطا

ت األثرية 

 التالفة. 

2 2 4 
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عوامل التلف   الخامس

الفيزيائية والكيمائية 

للمخطوطات 

 الرقية.  

توثيق •

بعض 

مظاهر 

التلف  

الموجودة 

على الرق  

المتقادم 

(1.) 

2 2 4 

عوامل التلف   السادس 

 –البيولوجية 

والبشرية 

للمخطوطات 

 الرقية.  

إجراء  •

جانب 

تجريبى 

معملى 

لتحضير 

رق بنفس 

الطرق 

القديمة 

(2.) 

2 2 4 

األسس والقواعد   السابع

األساسية الخاصة  

بعالج وصيانة 

  المخطوطات الرقية 

+ إمتحان منتصف 

 الفصل 

تنظيف •

البقع 

المختلفة 

(1.) 

2 2 4 

 

 الثامن

 

تنظيف • التعقيم والتنظيف.

البقع 

المختلفة 

(2.) 

2 2 4 

طرق تثبيت  التاسع

هيجروسكوبية 

المخطوطات الرقية  

 إزالة الحموضة  –

الطرق التقليدية  

 فى اإلستكمال
2 2 4 

الطرق االلية   التقوية واإلستكمال. العاشر

إلستكمال 

المخطوطات 

 الرقية. 

2 2 4 

الحادي  

 عشر

العرض المتحفى  

للمخطوطات 

 الرقية. 

التدريب على  

كيفية عرض  

المخطوطات 

 الرقية. 

2 2 4 

الثاني 

 عشر

تخزين ال

للمخطوطات 

 الرقية. 

التدريب على  

 تخزينكيفية 

المخطوطات 

 الرقية. 

2 2 4 
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 المحاضرة. •
 العروض التوضيحية.•

 .المناقشات الجماعية•
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 والمناظرة.الحوار • 

 التعلم الذاتى )تقارير(.•

 التدريبات العملية. •

أساليب التعليم والتعلم  -6

للطالب ذوى القدرات 

 خاصةال

 وجد ال ي

 )كما باالئحة( تقويم الطـــالب :   -7
 

 األساليب المستخدمة -أ

 

 

 المناقشات والتقارير.

 التدريبات العملية.

 إمتحان منتصف الفصل.

 النهائى.اإلمتحان 
 األسبوع السابع – الدراسي امتحان منتصف الفصل  التوقيت-ب

 نهاية الفصل الدراسى  في  الدراسيامتحان نهاية الفصل 

 أعمال السنة على مدار الفصل الدراسى
 توزيع الدرجات -جـ

 
 أمتحان منتصف الفصل وأعمال السنة.   30%

 إمتحان نهاية الفصل الدراسى.  70%
 الكتب الدراسية والمراجع : قائمة  -8
 

  مذكرات•

 

  كتب ملزمة•

 كتب مقترحة  -جـ

 

 

 
 

 :لمراجع العربيةا

األسس العلمية لعالج وصيانة المخطوطات والوثائق  –عبد المعز شاهين •

 1990 -القاهرة  –

حسام الدين عبد الحميد، األسس العلمية لعالج وصيانة اآلثار العضوية: •

 . 1984واألخشاب والمنسوجات، القاهرة، المخطوطات 

 –حسام الدين عبد الحميد، تكنولوجيا صيانة وترميم المقتنيات الثقافية •

تسجيالت، الهيئة المصرية العامة  –وثائق  –مخطوطات، مطبوعات 

 . 1979 –للكتاب 

 المراجع األجنبية:

• Kite, M., Thomson, R., Conservation of leather and related 
materials, 2006. 

دوريات علمية أو  -د 

 نشرات ... الخ
 

 

 أستاذ المادة :                                     رئيس مجلس القسم العلمى :  

 

 عاطف عبد اللطيفأ.د. جمعة عبد المقصود                               أ.د. 
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 جامعة / القاهرة                                 

 كلية / االثار 

 اآلثار وصيانة قسم : ترميم 

 أ(     11نموذج رقم )

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي 

 المحتويات للمقرر
اسبوع 

 الدراسة

 مهارات عامة مهارات مهنية  مهارات ذهنية المعلومات والمفاهيم

1أ 2أ  3أ  5أ أ4  1ب  2ب  3ب  4ب  1ج  2ج  3ج  4ج  5ج  1د  2د  3د  4د   

 1 √              √    

 2 √              √    

 3 √              √    

 4 √              √    

 5   √   √    √ √ √    √   

 6   √   √     √ √    √   

 7 √  √   √     √ √    √   

 8    √   √ √ √   √ √ √  √   

 9     √  √ √ √   √ √ √   √ √ 

 10     √  √ √ √   √ √ √   √ √ 

 11     √  √ √ √   √ √ √   √ √ 

 12     √    √     √    √ 

 أستاذ المادة :                                     رئيس مجلس القسم العلمى : 

 عاطف عبد اللطيفأ.د. جمعة عبد المقصود                               أ.د. 

 عالج وصيانة المخطوطات الرقية  مسمى المقرر 

 401ت ع  كود المقرر 
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 لنواتج التعلم لمقرر)أ( مصفوفة مالئمة أساليب التعليم والتعلم المستخدمة 
نواتج التعليم                    

           أساليب التعليم  
 مهارات عامة مهارات مهنية مهارات ذهنية  المعارف

1أ 2أ  3أ  4أ  5أ  1ب  2ب  3ب  4ب  1ج  2ج  1د 5ج 4ج 3ج  2د   4د 3د 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  المحاضرة

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  العروض التوضيحية
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √       المناقشات الجماعية

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  الحوار والمناظرة
    √  البحث الميداني

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ (الندوات  )التعلم الذاتي 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   العملية التدريبات

   الزيارات الميدانية

 

 

 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من أساليب التقويم ()ب
 مهارات عامة مهارات مهنية مهارات ذهنية  المعارف  األسلوب

1أ 2أ  3أ  4أ  5أ  1ب  2ب  3ب  4ب  1ج  2ج  1د 5ج 4ج 3ج  2د   4د 3د 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اإلمتحانات التحريرية  
     المشاريع البحثية 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ التدريبات العملية  
    تقارير الزيارات الميدانية

 



 

( ترميم وصيانة اآلثار العضوية )بكالوريوس مقرر دراسي توصيف 1  
 

 جامعة القاهرة 

 كلية اآلثار

  وصيانة اآلثار   ترميم قسم :
 

( 12نموذج رقم )  

 مقرر دراسي )بكالوريوس(  توصيف

 

 المقرر  بيانات-1

تقنيات وعالج وصيانة  المقرر:اسم  404ت ع  الكودى:الرمز 

 الخشبياألثاث 

برنامج: ترميم وصيانة اآلثار 

 العضوية

الفصل الدراسى  -الرابعالمستوى: 

 ثانىال

بكالوريوس ترميم  التخصص:

 وصيانة اآلثار العضوية

 2      عملي         2        نظري        4الدراسية: عدد الوحدات 

 

 المقرر:  هدف-2

 على: عند اإلنتهاء من دراسة المقرر يكون الطالب قادرا  

  األثاث.  مالمح تطور التي أثرت في العوامل التاريخيةفهم  •
 فى العصور المختلفة.  انتشرتأهم أنواع األثاث التى  شرح •
خالل  قطعة من األثاث في إنتاجالتكنولوجيا المستخدمة األساليب و دراسة •

للتعرف على   كل مرحلة وسمات مالمح، واستكشاف العصور المختلفة

 .كل قطعةمميزات تاريخ و
لتعرف على المكونات ل المختلفة والتحاليل الفحوص طرق استخدام •

 ودراسة التلف وتحديد طرق العالج.
 ، ومظاهر التلف الناتجة عنها.   الخشبيتلف األثاث  فهم عوامل •
 لعالج وصيانة األثاث الخشبي. األساليب الحديثة وتطبيق دراسة •

 من تدريس المقرر:  المستهدف-3

 والفهم:  المعرفة-أ

  على أن:يكون الطالب قادرا  هذا المقرر دراسة عند اإلنتهاء من 

 العصور المختلفة. في انتشرت التي الخشبيأنواع األثاث  يعرف-1أ
 عبر العصور المختلفة. الخشبياألثاث  صناعة نشأة وتطوريسرد تاريخ -2أ
 الخشبي.صناعة األثاث  فيلمستخدمة أهم الخامات ا يحدد-3أ

يشرح عوامل وميكانيكيات ومظاهر تلف المواد االثرية العضوية وطرق -4أ 

 ترميمها وصيانتها.
 يحدد االساليب المختلفة لعرض وتخزين ونقل وتداول األثاث الخشبي. -5أ

 الذهنية:  المهارات-ب

 على أن: يكون الطالب قادرا  هذا المقرر دراسة عند اإلنتهاء من 

  الخشبي.يطبق التقنيات الحديثة لتسجيل وتوثيق مظاهر تلف االثاث - 1ب 
يناقش نتائج طرق فحص وتحليل اآلثار العضوية بهدف التعرف على  - 2ب 

 .تقييم المواد المستخدمة في العالج والصيانةو مكوناتها وكذلك تقييم حالتها

 ثاث الخشبي. عرض األوي نقل وتخزين يستخدم الطرق الحديثة ف-3ب 

 يقترح طرق حديثة لعالج األثاث الخشبى -4 ب
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المهنية الخاصة  المهارات-جـ

 : بالمقرر 

 على أن: يكون الطالب قادرا  هذا المقرر دراسة عند اإلنتهاء من 

يستخدم الوسائط التكنولوجية الحديثة في التواصل والبحث عن أحدث  - 1جـ

 طرق عالج وصيانة األثاث الخشبي.
لنماذج من مناسبة  خطة عالجيجيد التعامل ضمن فريق عمل لوضع – 2جـ

 .األثاث الخشبي التالفة
 يستخدم أساليب علمية ومبتكرة لعالج بعض مظاهر تلف األثاث الخشبي.– 3جـ

 عامة:   مهارات-د

 على أن: يكون الطالب قادرا  هذا المقرر دراسة عند اإلنتهاء من 

 الخشبياألثاث  فيد الخامات المستخدمة يحديقدر على ت- 1د

 العصور المختلفة في الخشبييز طرق تصنيع األثاث يميقدر على ت- 2د

 والفنون المختلفةالثقافات  يحترم- 3د

 المقرر:  محتوى-4

 األسبوع
الموضوعات 

 النظرية

الجانب العملي 

وتكليفات 

 الطالب

 عدد الساعات

 نظري نظري نظري

 األول

تاريخ وتطور 

صناعة وزخرفة  

مصر  فياألثاث 

القديمة وأهم  

 أنواعه. 

التنظيف 

الميكانيكي 

لتمرين الخشب 

المزخرف  

بالقشرة الخشبية 

 )انتارشيا(

2 2 4 

 الثاني

تاريخ وتطور 

صناعة وزخرفة  

العصر  فياألثاث 

اإلسالمي 

والقرون الوسطي  

  وعصر النهضة

 وأهم أنواعه. 

التنظيف 

الكيميائي 

لتمرين الخشب 

المزخرف  

 بالقشرة الخشبية

2 2 4 

 الثالث

الخامات والمواد 

المستخدمة في 

 صناعة األثاث

طرق االستكمال 

المختلفة لتمرين 

الخشب 

المزخرف  

 بالقشرة الخشبية

2 2 4 

 الرابع 

تلف التراكيب 

الخشبية لألثاث 

نتيجة العوامل 

وعيوب  الطبيعية

 . الصناعة

ميدانية زيارة 

لألثاث الخشبي 

للملكة حتب 

حرس بالمتحف 

 المصري. 

2 2 4 

 الخامس

تلف المواد  

المختلفة الداخلة  

صناعة   في

وزخرفة األثاث 

)القشرة  الخشبي

الخشبية، مواد 

تسجيل وتوثيق 

نموذج لقطعة 

من األثاث 

 المطعمة
2 2 4 
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التطعيم المختلفة، 

 والتنجيد(.

 السادس 

مواد الطالء 

والراتنجات 

بمراحل  الخاصة

إنهاء وتشطيب 

 الخشبياألثاث 

التنظيف 

الميكانيكي 

والكيميائي 

لتمرين الخشب 

 المطعم

2 2 4 

 السابع

استخدام التحليل  

بطيف االشعة 

تحت الحمراء في 

تحديد مكونات 

الخشب الكيميائية 

+   ودرجة التلف

إمتحان منتصف 

 الفصل 

طرق االستكمال 

 المختلفة

لألخشاب 

 المطعمة
2 2 4 

 الثامن

استخدام حيود 

االشعة السينية في 

تحديد درجة  

 تبلور السليلوز.

تطبيق طريقة 

الطالء المختلفة 

على األثاث 

 الخشبي

2 2 4 

 التاسع

طرق التنظيف 

المختلفة لألثاث 

 الخشبي.

طريقة حل 

تحليل طيف 

االشعة تحت 

الحمراء 

لألخشاب وتحدد 

 درجة التلف 

2 2 4 

 العاشر

التقوية التدعيمية 

)االستكمال( 

 لألثاث الخشبي

طريقة تحديد 

درجة تبلور 

الخشب 

باستخدام حيود 

االشعة السينية 

 )طريقة سيجال(

2 2 4 

الحادي  

 عشر

التقوية الكيميائية 

 لألثاث الخشبي

زيارة ميدانية 

ألحد المتاحف 

للتعرف على  

مظاهر تلف 

األثاث الخشبي 

ووضع خطة 

 عالج مقترحة

2 2 4 

الثانى 

 عشر

العرض 

والتخزين لألثاث 

 الخشبي

مناقشة نتائج 

الزيارة الميدانية 

 + اختبار عملي.

2 2 4 
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 التعليم والتعلم أساليب-5

 data show   شرح باستخدام وسائل العرض المتوفرة النظرية و المحاضرة-5-1
 عمل مصغرة )لمدة ربع ساعة( أثناء المحاضرة النظرية.  ورشة-5-2
 الخشبيمن األثاث  وعالج وصيانة نماذجمن خالل تصنيع  العمليالتطبيق -5-3

 جمع معلومات عن الدراسات الحديثة في تقنيات وترميم األثاث الخشبي.-5-4

التعليم والتعلم  أساليب-6

القدرات  ذويللطالب 

 خاصةال

 ال يوجد

  )كما بالئحة( الطـــالب: تقويم-7

 األساليب المستخدمة  -أ

  منتصف الفصل الدراسي األول امتحان -1

 االمتحان الفصل الدراسي األول  -2

 االمتحان العملي -3

 أعمال السنة / الفصل الدراسي:   -4

  مهارات الطالب المكتسبة. المطبقة لتقييمتقييم التمارين العملية أ. -4

ــب  ب.-4 ــاركة الطال ــيم مش ــيتقي ــة  ف ــات الفجائي ــل أو االمتحان ورش العم

 النظريالقصيرة   لتقييم مدى فهم الطالب للجزء 

 التوقيت -ب

 

 األسبوع السابع – الدراسي امتحان منتصف الفصل 

 نهاية الفصل الدراسى  في  الدراسيامتحان نهاية الفصل 

 أعمال السنة على مدار الفصل الدراسى

 الدرجات توزيع-جـ

 الدراسي منتصف الفصل  المتحاندرجات  10
   والتمارين العمليةدرجة ألعمال السنة  20

 الدراسي نهاية الفصل  في التحريري لالمتحاندرجة  70

 والمراجع:الكتب الدراسية  قائمة-8
 "الخشبيتقنيات وعالج وصيانة األثاث  مذكرة " مذكرات -أ

 ال يوجد كتب ملزمة  -ب

 مقترحة كتب-جـ
1- Umney N, Rivers S. Conservation of Furniture. 1st ed. Great 

Britain  : Butterworth-Heinemann; 2003. 
 . رجب عزت: األثاث عبر العصور 2

علمية أو نشرات  دوريات-د

 ... الخ

National Park Service, Upholstered Furniture: Agents of 
Deterioration, Conserve 0 Gram 7/4, July 1993 

 

 رئيس مجلس القسم العلمي:                  المادة:أستاذ 

 عاطف عبد اللطيفأ.د.      د. نسرين الحديدى، د. صفا عبد القادر أ. 
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 جامعة / القاهرة                                 

 كلية / االثار

 ترميم اآلثارقسم : 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسيأ(     11نموذج رقم )

   

 رئيس مجلس القسم العلمي:                                                          المادة:أستاذ   

 منى فؤادأ.د.        ، د. مراد فوزىد. نسرين الحديدى، د. صفا عبد القادر أ.     

 

 

 الرابع المستوى /الفرقة

 الخشبيتقنيات وعالج وصيانة األثاث  مسمى المقرر

 404ت ع  كود المقرر

أسبوع  المحتويات للمقرر

 الدراسة

 مهارات عامة مهارات مهنية  مهارات ذهنية -ب المعارف الرئيسة -أ

 3د 2د 1د 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ
القديمة وأهم تاريخ وتطور صناعة وزخرفة األثاث فى مصر 

 أنواعه. 
1 * *    *        *  

اإلسالمي  العصر  فيتاريخ وتطور صناعة وزخرفة األثاث 

 وأهم أنواعه. والقرون الوسطي وعصر النهضة
2 * *    *        *  

 * *        *    * * 3 الخامات والمواد المستخدمة في صناعة األثاث 
  نتيجة العوامل الطبيعيةتلف التراكيب الخشبية لألثاث 

 . وعيوب الصناعة
4   *   *       *   

صناعة وزخرفة األثاث    فيتلف المواد المختلفة الداخلة 

 )القشرة الخشبية، مواد التطعيم المختلفة، والتنجيد(. الخشبي
5    *   * *  *      

بمراحل إنهاء وتشطيب   والراتنجات الخاصةمواد الطالء  

 الخشبي األثاث 
6       * *  *      

استخدام التحليل بطيف االشعة تحت الحمراء في تحديد 

 مكونات الخشب الكيميائية ودرجة التلف.
7   *  *  * *  *      

    * *  *    *  *   8 استخدام حيود االشعة السينية في تحديد درجة تبلور السليلوز. 
 * * * * *  *    *  *   9 التنظيف المختلفة لألثاث الخشبي.طرق 

 * * * * *  *   * *   * * 10 التقوية التدعيمية )االستكمال( لألثاث الخشبي
 * * * * *  *   * *   * * 11 التقوية الكيميائية لألثاث الخشبي

 * * * * *  *   * *   * * 12 العرض والتخزين لألثاث الخشبي
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مالئمة   )أ( مصفوفة  

 أساليب التعليم والتعلم المستخدمة لنواتج التعلم لمقرر 
نواتج التعليم                    

         أساليب التعليم   
 مهارات عامة  مهارات مهنية  مهارات ذهنية  المعارف 

 3د 2د 1د 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ

 * * * *   * * * * *  * * * المحاضرة 

 * * *    * * * *      العروض التوضيحية  

            *    المناقشات الجماعية 

                الحوار والمناظرة  

   *         *    البحث الميداني 

                ( )الندوات التعلم الذاتي 

    * * *          العملية    التدريبات

   *         *    الزيارات الميدانية  
 

 أساليب التقويم مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من  ( ب)

 األسلوب 
 الدرجة التوقيت 

 مهارات عامة  مهارات مهنية  مهارات ذهنية  المعارف 

1أ 2أ  3أ  4أ  5أ  1ب  2ب  3ب  4ب  1ج  2ج  3ج  1د  2د  3د   
                10 7االسبوع  امتحان منتصف الفصل
فى نهاية  امتحان نهاية الفصل

الفصل 

 الدراسى

70                

 ال ينطبق  البحثة المشاريع
النشاط العملي +أعمال السنة 

 تقارير، العملية)التدريبات 

 الميدانية(  الزيارات

على مدار 

الفصل 

 الدراسي

20           *  *  *  *  *  

      ال ينطبق  التخرج  مشاريع
 رئيس مجلس القسم العلمي:                                          المادة:أستاذ         

 عاطف عبد اللطيفأ.د.                       فوزي، د. مراد ، د. صفا عبد القادرالحديديد. نسرين  أ.     
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 جامعة القاهرة 

 كلية اآلثار

  وصيانة اآلثار   ترميم قسم :

( 12نموذج رقم )  

مقرر دراسي )بكالوريوس(  توصيف  

 

 المقرر  بيانات-1
برنامج: ترميم وصيانة  عالج وصيانة المواد االثنوجرافية اسم المقرر :  405 ت ع  الرمز الكودى :

 اآلثار العضوية

الفصل  -الرابعالمستوى: 

 ثانىالدراسى ال

بكالوريوس ترميم  التخصص:

 وصيانة اآلثار العضوية

  2: عملى     2: نظرى                              4 عدد الوحدات الدراسية :

 

 المقرر:  هدف-2

 على: عند اإلنتهاء من دراسة المقرر يكون الطالب قادرا  

 .وطبيعتها وتصميمها المواد اإلثنوجرافية أساليب صناعة شرح تقنيات و -1
 . لنوعهاالمواد اإلثنوجرافية تبعا تصنيف والنظريات المختلفة فى  متابعة التطورات -2
 .المواد اإلثنوجرافية دراسة وتطبيق العلوم ذات العالقه بما يخدم مجال دراسة -3
 .والمتقدمة التقليدية المختلفة والتحاليل الفحوص طرق إستخدام -4
للمواد   والحديثة التقليدية والتخزين أساليب الصيانة الوقائية وطرق العرض وتطبيق دراسة  -5

 اإلثنوجرافية.

 من تدريس المقرر:  المستهدف-3

المعلومات -أ

 : والمفاهيم

 على أن: يكون الطالب قادرا  هذا المقرر دراسة عند اإلنتهاء من 
 يستخلص ماهية و أهمية المتاحف اإلثنوجرافية.   1أ
يكتسب طرق توثيق وتسجيل البيانات على المواد اإلثنوجرافية تبعاَ لنوعها وطبيعتها و طريقة    2أ

 صناعتها.
 العالج و الصيانة والعرض والتخزين للمواد اإلثنوجرافية.  يحدد طرق  3أ
 اإلثنوجرافية وطرق نقلها وتعبئتها بطريقة آمنة.يعدد أساليب تناول المواد   4أ
 يصف الظروف البيئية المناسبة للمواد اإلثنوجرافية تبعاَ لنوعها. 5أ

 المهارات الذهنية: -ب

 على أن: يكون الطالب قادرا  هذا المقرر دراسة عند اإلنتهاء من 
 يقارن بين طرق عرض المواد اإلثنوجرافية من حيث األهمية. 1ب
بين مجموعات العرض ومجموعات الدراسة بالمتاحف اإلثنوجرافية فى طريقة العرض  يفرق 2ب

 والتخزين.
 يناقش تأثير طرق العرض والتخزين السيئة على المواد اإلثنوجرافية المختلفة.  3ب
 يقترح الطريقة المناسبة للمقاومة البيولوجية. 4ب

المهنية   المهارات-جـ

 : الخاصة بالمقرر

 على أن: يكون الطالب قادرا  هذا المقرر دراسة عند اإلنتهاء من 
 يوظف الظروف البيئية المناسبة لحفظ العينات تبعاَ لطبيعتها.  1ج
 يختبر حلول للحد من إصابة العينات بعوامل التلف المختلفة خاصة البيولوجية.  2ج
 يبتكر خطط لمواجهة الكوارث.  3ج

 العامة:  المهارات-د
 على أن: يكون الطالب قادرا  هذا المقرر دراسة عند اإلنتهاء من 

 .االثنوجرافيةالمجتمع إلبراز أهمية المواد يتواصل مع  1د

 .جماعيفريق  فييتعلم العمل  2د
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 المقرر:  محتوى-4

 األسبوع
 

الجانب العملي  الموضوعات النظرية

 وتكليفات الطالب

 عدد الساعات

 إجمالي عملي نظري

  التعريف بالمنهج وأهدافه +  األول
 تعريف المواد اإلثنوجرافية 

زيارة إلى المتحف 
 اإلثنوجرافى

2 2 4 

طرق صناعة المواد اإلثنوجرافية  الثاني
 من أصل نباتى 

 عمل نموذج من سلة
2 2 4 

عالج و صيانة المواد اإلثنوجرافية  الثالث
 من أصل نباتى

 عالج و صيانة سلة 
2 2 4 

و تخزين المواد  عرض الرابع 
اإلثنوجرافية من أصل نباتى فى 

 –المتاحف المختلفة )أثرية 
 متخصصة(

 عالج و صيانة سلة 
 )تكملة(

2 2 4 

طرق صناعة المواد اإلثنوجرافية  الخامس
 من أصل حيوانى 

عمل نموذج مروحة 
 من ريش 

2 2 4 

عالج و صيانة المواد اإلثنوجرافية  السادس 
 من أصل حيوانى

صيانة عالج و 
 المروحة 

2 2 4 

و تخزين المواد  عرض السابع
اإلثنوجرافية من أصل حيوانى 

–المتاحف المختلفة )أثرية
+ إمتحان منتصف  متخصصة(

 الفصل 

عالج و صيانة 
 المروحة )تكملة(

2 2 4 

عالج و صيانة األصداف و المواد  الثامن
 البحرية

 عالج األصداف 
2 2 4 

الغذائية القديمة )الخبزو الصناعات  التاسع
 اللحوم( 

عالج األصداف  
 )تكملة(

2 2 4 

النعال، القباقيب و األحذية فى  العاشر
 العصور المختلفة  

زيارة إلى المتحف 
 + تقرير

2 2 4 

الحادى  
 عشر

اآلالت الموسيقية و لعب األطفال و 
 الترفية 

عمل نموذج آلله 
 موسيقية

2 2 4 

الثانى 
 عشر

المستعار )صناعته و طرق الشعر 
 صيانته(

عالج و صيانة اآللة  
 الموسيقية

2 2 4 
 

 

 التعليم والتعلم أساليب-5

 

 

 

 

 

 data show   المحاضرة النظرية و شرح باستخدام وسائل العرض المتوفرة  -1
 تنفيذ بعض النماذج مع التطبيق العملى لطرق التثبيت والعرض لبعض العينات.  -2
 الزيارات الميدانية. -3
 أفالم وثائقية. -4

أساليب التعليم والتعلم  -6

للطالب ذوى القدرات 

 خاصةال

 ال يوجد 
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 )كما بالئحة( تقويم الطـــالب :   -7

 
 األساليب المستخدمة  -أ

 

 

 االمتحان النهائى  -1

 امتحان منتصف الفصل الدراسى. -2

  أعمال السنة/الفصل الدراسي. -3
  أ. تقييم التمارين العملية المطبقة  لتقييم مهارات الطالب المكتسبة.-3

ب. تقييم مشاركة الطالب فى ورش العمل أو االمتحانات الفجائية القصيرة   -3

 لتقييم مدى فهم الطالب للجزء النظرى.

 التوقيت -ب

 

 

 األسبوع السابع – الدراسي امتحان منتصف الفصل 

 نهاية الفصل الدراسى  في  الدراسيامتحان نهاية الفصل 

 أعمال السنة على مدار الفصل الدراسى

 توزيع الدرجات -جـ

 

 

 درجات إلمتحان منتصف الفصل الدراسى  10

 درجات ألعمال السنة و التمارين العملية 20

 إلمتحان نهاية الفصل الدراسى درجة  70

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع :  -8

 

 "عالج و صيانة المواد اإلثنوجرافية"  مذكرات -أ

 

 كتب ملزمة -ب 

 

 ال يوجد 

 كتب مقترحة  -جـ

 

- Hamdy, R., El Hadidi, N. M. N.; Identification of Plant Materials 
used in the Coiled Basketry Collection at the Agricultural Museum 
(Giza, Egypt), in Fahmy, A.G., Kahlheber, S. & D'Andrea, A.C. 
(eds.).; Windows on the African Past. Current Approaches to African 
Archaeobotany; Reports in African Archaeology Vol. 3, 137-151, 
December 2011 

- El Hadidi, N. M. N. & Hamdy, R.; Basketry accessories:  footwear, 
bags and fans in ancient Egypt, in Journal of Archaeological Science 
38: 1050-1061, 2011 

دوريات علمية   -د 

 أو نشرات ... الخ

Papers/ Journals dealing with Ethnographic materials  

  

 رئيس مجلس القسم العلمى :                                                             المادة: اتذةأس

 عاطف عبد اللطيفأد/                             أ.د. جمعة عبد المقصود، أ.د. نسرين الحديدى
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 جامعة / القاهرة                                 

 كلية / االثار 

 ترميم اآلثار قسم : 

 أ(     11نموذج رقم )

 المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي مصفوفة 

 رئيس مجلس القسم العلمى:                                                                    :المقرر أساتذة 

 عاطف عبد اللطيفأ. د.                                                          نسرين الحديدى جمعة عبد المقصود، أ.د. د.أ.  

 
 

 الرابع المستوى /الفرقة

عالج وصيانة المواد  مسمى المقرر

 االثنوجرافية

 405ت ع  كود المقرر

أسبوع  المحتويات للمقرر

 الدراسة

 مهارات عامة مهارات مهنية  مهارات ذهنية -ب المعارف الرئيسة -أ

 2د 1د 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ
             *  *  1 تعريف المواد اإلثنوجرافية  التعريف بالمنهج وأهدافه + 

  *    *  *     *    *  *  2 طرق صناعة المواد اإلثنوجرافية من أصل نباتى 
    *   *  *   *    *    3 عالج و صيانة المواد اإلثنوجرافية من أصل نباتى

و تخزين المواد اإلثنوجرافية من أصل نباتى فى المتاحف  عرض

 متخصصة( –المختلفة )أثرية 

4     *  *    *     *   * 

             *   5 طرق صناعة المواد اإلثنوجرافية من أصل حيوانى 
 *    *  *     *  *   *    6 عالج و صيانة المواد اإلثنوجرافية من أصل حيوانى

 * *    *   *    *   *  *   7 و تخزين المواد اإلثنوجرافية من أصل حيوانى  عرض
    *     *  *   *  *    8 عالج و صيانة األصداف و المواد البحرية
 * *  *  *  *    *  *  *  *   *   9 الصناعات الغذائية القديمة )الخبزو اللحوم(

 * * *  *  *    *  *  *  *   *   10 النعال، القباقيب و األحذية فى العصور المختلفة 
 * *  *  *  *    *  *  *  *   *   11 اآلالت الموسيقية و لعب األطفال و الترفية

 * *  *  *  *    *  *  *  *   *   12 الشعر المستعار
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مصفوفة  )أ( 

 والتعلم المستخدمة لنواتج التعلم لمقررمالئمة أساليب التعليم 
نواتج التعليم                    

         أساليب التعليم   
 مهارات عامة  مهارات مهنية  مهارات ذهنية  المعارف 

1أ 2أ  3أ  4أ  5أ  1ب  2ب  3ب  4ب  1ج  2ج  3ج  1د  2د   

     *   * * * * * * * المحاضرة 

       *  *  * * *  العروض التوضيحية  

   * *  *         المناقشات الجماعية 

               الحوار والمناظرة  

 * *     *  *      البحث الميداني 

   * *    * *      التعلم الذاتي ) الندوات(

العملية    التدريبات   * *   *         

       * *       الزيارات الميدانية  

 أساليب التقويمالمعارف والمهارات المستهدفة من  مصفوفة (ب) 
 األسلوب 

 الدرجة التوقيت 
 مهارات عامة  مهارات مهنية  مهارات ذهنية  المعارف 

1أ 2أ  3أ  4أ  5أ  1ب  2ب  3ب  4ب  1ج  2ج  3ج  1د  2د  3د   
                10 7االسبوع  امتحان منتصف الفصل
فى نهاية  امتحان نهاية الفصل

الفصل 

 الدراسى

70                

 ال ينطبق  البحثة المشاريع
النشاط العملي +أعمال السنة 

 تقارير، العملية)التدريبات 

 الميدانية(  الزيارات

على مدار 

الفصل 

 الدراسي

20           *  *  *  *  *  

 ال ينطبق  التخرج  مشاريع

رئيس مجلس القسم العلمى:                                                                                                        المقرر:   اتذةأس

  عاطف عبد اللطيف أ.د.                                                         أ.د. جمعة عبد المقصود، أ.د. نسرين الحديدى



 

 

 برنامج ترميم االثار العضوية 

 ممارسات التعليم والتعلم خالل جائحة كورونا 

 

 رابعةمنوج توصيف مقرر الفرقة ال

 )عن بعد (بنظام التعليم 



 

) ترمیم وصیانة اآلثار العضویة (بكالوریوس مقرر دراسي توصیف 1  
 

 جامعة القاھرة 
 كلیة اآلثار

  وصیانة اآلثار   ترمیم قسم :
 

) ۱۲نموذج رقم (  
 مقرر دراسي (بكالوریوس)  توصیف

 
 المقرر  بیانات-۱

تقنیات وعالج وصیانة  المقرر:اسم  ٤۰٤ت ع  الكودى:الرمز 
 الخشبياألثاث 

برنامج: ترمیم وصیانة اآلثار  
 العضویة

الفصل الدراسى  -الرابعالمستوى: 
 ثانى ال

بكالوریوس ترمیم   التخصص:
 وصیانة اآلثار العضویة

 ۲      عملي          ۲        نظري        ٤الدراسیة: عدد الوحدات 
  تعلیم الكتروني  -  ۲ : نظرى -وحدة)  ۲: اجمالي (۱۲ – ٤األسبوع

بناءا علي تعلیمات إدارة الجامعة والكلیة بخصوص التحول  
 االلكتروني لمواجھة جائحة كورونا.   

 

 المقرر:  ھدف-۲

 على:  عند اإلنتھاء من دراسة المقرر یكون الطالب قادراً 
  األثاث.  مالمح تطور التي أثرت في العوامل التاریخیةفھم  •
 فى العصور المختلفة.  انتشرتأھم أنواع األثاث التى  شرح •
خالل   قطعة من األثاث  في إنتاجالتكنولوجیا المستخدمة  األسالیب و  دراسة •

المختلفة واستكشاف  العصور  مرحلة  وسمات   مالمح،  على    كل  للتعرف 
 . كل قطعةممیزات تاریخ و

على   المختلفة والتحالیل الفحوص طرق استخدام • المكونات  للتعرف 
 ودراسة التلف وتحدید طرق العالج.

 ، ومظاھر التلف الناتجة عنھا.   الخشبيتلف األثاث  فھم عوامل •
 لعالج وصیانة األثاث الخشبي.   األسالیب الحدیثة وتطبیق دراسة •

 من تدریس المقرر:  المستھدف-۳

 والفھم:  المعرفة-أ

  على أن: قادراً یكون الطالب  ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
 العصور المختلفة. في انتشرت التي الخشبيأنواع األثاث  یعرف-۱أ
 عبر العصور المختلفة. الخشبياألثاث  صناعة نشأة وتطوریسرد تاریخ -۲أ
 الخشبي.صناعة األثاث  فيلمستخدمة أھم الخامات ا یحدد-۳أ
العضویة  -٤أ  االثریة  المواد  تلف  ومظاھر  ومیكانیكیات  وطرق  یشرح عوامل 

 ترمیمھا وصیانتھا. 
 یحدد االسالیب المختلفة لعرض وتخزین ونقل وتداول األثاث الخشبي. -٥أ

 الذھنیة:  المھارات-ب

 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
  الخشبي.یطبق التقنیات الحدیثة لتسجیل وتوثیق مظاھر تلف االثاث  - ۱ب 
یناقش نتائج طرق فحص وتحلیل اآلثار العضویة بھدف التعرف على  - ۲ب 

 .تقییم المواد المستخدمة في العالج والصیانةو  مكوناتھا وكذلك تقییم حالتھا
 ثاث الخشبي. عرض األوي نقل وتخزین یستخدم الطرق الحدیثة ف-۳ب 
 یقترح طرق حدیثة لعالج األثاث الخشبى  -٤ ب
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المھنیة الخاصة  المھارات-جـ
 : بالمقرر 

 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
یستخدم الوسائط التكنولوجیة الحدیثة في التواصل والبحث عن أحدث  - ۱جـ

 طرق عالج وصیانة األثاث الخشبي.
لوضع  –  ۲جـ عمل  فریق  ضمن  التعامل  عالجیجید  من مناسبة    خطة  لنماذج 

 .األثاث الخشبي التالفة
 یستخدم أسالیب علمیة ومبتكرة لعالج بعض مظاھر تلف األثاث الخشبي.– ۳جـ

 عامة:   مھارات-د
 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 

 الخشبياألثاث  فيد الخامات المستخدمة یحدیقدر على ت- ۱د
 العصور المختلفة في الخشبيیز طرق تصنیع األثاث یمیقدر على ت- ۲د
 والفنون المختلفةالثقافات  یحترم- ۳د

 المقرر:   محتوى-٤

الموضوعات   األسبوع
 النظریة 

الجانب العملي  
وتكلیفات  

 الطالب 

 عدد الساعات 

 نظري  نظري  نظري 

 األول

تاریخ وتطور  
صناعة وزخرفة  

مصر  فياألثاث 
القدیمة وأھم  

 أنواعھ. 

التنظیف  
المیكانیكي  

لتمرین الخشب 
المزخرف  

بالقشرة الخشبیة 
 (انتارشیا) 

۲ ۲ ٤ 

 الثاني

تاریخ وتطور  
صناعة وزخرفة  

العصر  فياألثاث 
اإلسالمي 

والقرون الوسطي  
  وعصر النھضة

 وأھم أنواعھ. 

التنظیف  
الكیمیائي  

لتمرین الخشب 
المزخرف  

 بالقشرة الخشبیة
۲ ۲ ٤ 

 الثالث

الخامات والمواد 
المستخدمة في 
 صناعة األثاث

طرق االستكمال 
المختلفة لتمرین 

الخشب 
المزخرف  

 بالقشرة الخشبیة

۲ ۲ ٤ 

 الرابع 

التراكیب   تلف 
لألثاث  الخشبیة 
العوامل   نتیجة 

وعیوب    الطبیعیة
 . الصناعة

میدانیة  زیارة 
لألثاث الخشبي 

للملكة حتب 
حرس بالمتحف  

 المصري. 

۲ ۰ ٤ 

 الخامس

تلف المواد  
المختلفة الداخلة  

صناعة   في
وزخرفة األثاث 

(القشرة  الخشبي
الخشبیة، مواد 

تسجیل وتوثیق  
نموذج لقطعة 

من األثاث  
 ٤ ۰ ۲ المطعمة
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التطعیم المختلفة، 
 والتنجید). 

 السادس 

مواد الطالء 
والراتنجات 

بمراحل  الخاصة
إنھاء وتشطیب  

 الخشبي األثاث 

التنظیف  
المیكانیكي  
والكیمیائي 

لتمرین الخشب 
 المطعم

۲ ۰ ٤ 

 السابع

استخدام التحلیل  
بطیف االشعة  

تحت الحمراء في 
تحدید مكونات  

الخشب الكیمیائیة 
+   ودرجة التلف

إمتحان منتصف  
 الفصل 

طرق االستكمال 
 المختلفة

لألخشاب 
 ٤ ۰ ۲ المطعمة

 الثامن

استخدام حیود 
االشعة السینیة في 

تحدید درجة  
 تبلور السلیلوز.

تطبیق طریقة  
الطالء المختلفة 

على األثاث 
 الخشبي

۲ ۰ ٤ 

 التاسع

طرق التنظیف  
المختلفة لألثاث 

 الخشبي.

طریقة حل 
تحلیل طیف  
االشعة تحت  

الحمراء 
لألخشاب وتحدد 

 درجة التلف 

۲ ۰ ٤ 

 العاشر

التقویة التدعیمیة 
(االستكمال)  

 لألثاث الخشبي

طریقة تحدید  
درجة تبلور 

الخشب 
باستخدام حیود 
االشعة السینیة 

 (طریقة سیجال) 

۲ ۰ ٤ 

الحادي  
 عشر

التقویة الكیمیائیة  
 لألثاث الخشبي

زیارة میدانیة  
ألحد المتاحف 
للتعرف على  
مظاھر تلف 

األثاث الخشبي  
ووضع خطة 
 عالج مقترحة

۲ ۰ ٤ 

الثانى 
 عشر

العرض 
والتخزین لألثاث 

 الخشبي

مناقشة نتائج  
الزیارة المیدانیة 
 + اختبار عملي.

۲ ۰ ٤ 
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 التعلیم والتعلم  أسالیب-٥

 data show   شرح باستخدام وسائل العرض المتوفرة النظریة و المحاضرة-۱-٥
 عمل مصغرة (لمدة ربع ساعة) أثناء المحاضرة النظریة.  ورشة-۲-٥
 الخشبي من األثاث  وعالج وصیانة نماذجمن خالل تصنیع  العمليالتطبیق -۳-٥
 جمع معلومات عن الدراسات الحدیثة في تقنیات وترمیم األثاث الخشبي.-٤-٥
 .E- learningتعلیم الكتروني  -٥-٥
 التعلیم الذاتي. -٦-٥

التعلیم والتعلم   أسالیب-٦
القدرات   ذويللطالب 

 خاصةال

 ال یوجد 

  (كما بالئحة) الطـــالب: تقویم-۷
 االمتحان الفصل الدراسي األول  -۱ األسالیب المستخدمة  -أ

 التوقیت  -ب
 

 األسبوع السابع  – الدراسي امتحان منتصف الفصل 
 نھایة الفصل الدراسى  في  الدراسيامتحان نھایة الفصل 

 أعمال السنة على مدار الفصل الدراسى

 الدرجات  توزیع-جـ
 الدراسي منتصف الفصل  المتحاندرجات  ۱۰
   والتمارین العملیةدرجة ألعمال السنة  ۲۰
 الدراسي نھایة الفصل  في التحریري لالمتحاندرجة  ۷۰

 والمراجع:الكتب الدراسیة  قائمة-۸
 "الخشبيتقنیات وعالج وصیانة األثاث  مذكرة " مذكرات -أ

 ال یوجد  كتب ملزمة  -ب

 مقترحة  كتب-جـ
1- Umney N, Rivers S. Conservation of Furniture. 1st ed. Great 

Britain  : Butterworth-Heinemann; 2003. 
 . رجب عزت: األثاث عبر العصور ۲

علمیة أو نشرات  دوریات-د
 ... الخ

National Park Service, Upholstered Furniture: Agents of 
Deterioration, Conserve 0 Gram 7/4, July 1993 

 

 رئیس مجلس القسم العلمي:                   المادة:أستاذ 
 عاطف عبد اللطیف أ.د.      د. نسرین الحدیدى، د. صفا عبد القادر  أ. 
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 جامعة / القاھرة                                 

 كلیة / االثار
 ترمیم اآلثار قسم : 

 مصفوفة المعارف والمھارات المستھدفة من المقرر الدراسي أ)     ۱۱نموذج رقم (

   
 رئیس مجلس القسم العلمي:                                                           المادة:أستاذ   

 منى فؤاد أ.د.        ، د. مراد فوزى القادرد. نسرین الحدیدى، د. صفا عبد  أ.     
 
 

 الرابع المستوى  /الفرقة
 الخشبيتقنیات وعالج وصیانة األثاث  مسمى المقرر

 ٤۰٤ت ع  كود المقرر 

أسبوع  المحتویات للمقرر 
 الدراسة

 مھارات عامة مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة -ب المعارف الرئیسة -أ
 ۳د ۲د ۱د ۳ج ۲ج ۱ج ٤ب ۳ب ۲ب ۱ب ٥أ ٤أ ۳أ ۲أ ۱أ

تاریخ وتطور صناعة وزخرفة األثاث فى مصر القدیمة وأھم 
 أنواعھ. 

۱ * *    *        *  

اإلسالمي  العصر  فيتاریخ وتطور صناعة وزخرفة األثاث 
 وأھم أنواعھ. والقرون الوسطي وعصر النھضة

۲ * *    *        *  

 * *        *    * * ۳ المستخدمة في صناعة األثاث الخامات والمواد 
الطبیعیة العوامل  نتیجة  لألثاث  الخشبیة  التراكیب    تلف 

 . وعیوب الصناعة
٤   *   *       *   

صناعة وزخرفة األثاث    فيتلف المواد المختلفة الداخلة 
 (القشرة الخشبیة، مواد التطعیم المختلفة، والتنجید). الخشبي

٥    *   * *  *      

بمراحل إنھاء وتشطیب   والراتنجات الخاصةمواد الطالء  
 الخشبي األثاث 

٦       * *  *      

استخدام التحلیل بطیف االشعة تحت الحمراء في تحدید 
 مكونات الخشب الكیمیائیة ودرجة التلف.

۷   *  *  * *  *      

    * *  *    *  *   ۸ استخدام حیود االشعة السینیة في تحدید درجة تبلور السلیلوز. 
 * * * * *  *    *  *   ۹ طرق التنظیف المختلفة لألثاث الخشبي.

 * * * * *  *   * *   * * ۱۰ التقویة التدعیمیة (االستكمال) لألثاث الخشبي
 * * * * *  *   * *   * * ۱۱ الكیمیائیة لألثاث الخشبيالتقویة 

 * * * * *  *   * *   * * ۱۲ العرض والتخزین لألثاث الخشبي
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مالئمة   (أ) مصفوفة  
 أسالیب التعلیم والتعلم المستخدمة لنواتج التعلم لمقرر 

نواتج التعلیم                    
          أسالیب التعلیم   

 مھارات عامة  مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة  المعارف 
 ۳د ۲د ۱د ۳ج ۲ج ۱ج ٤ب ۳ب ۲ب ۱ب ٥أ ٤أ ۳أ ۲أ ۱أ

 * * * *   * * * * *  * * * المحاضرة 
 * * *    * * * *      العروض التوضیحیة  
            *    المناقشات الجماعیة 
                الحوار والمناظرة  
   *         *    البحث المیداني 

                ) (الندوات التعلم الذاتي 
    * * *          العملیة    التدریبات

   *         *    الزیارات المیدانیة  
 

 أسالیب التقویم مصفوفة المعارف والمھارات المستھدفة من  ) ب(
 مھارات عامة  مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة  المعارف  الدرجة التوقیت  األسلوب 

۱أ ۲أ  ۳أ  ٤أ  ٥أ  ۱ب  ۲ب  ۳ب  ٤ب  ۱ج  ۲ج  ۳ج  ۱د  ۲د  ۳د   
                ۱۰ ۷االسبوع  امتحان منتصف الفصل 

فى نھایة  امتحان نھایة الفصل 
الفصل  
 الدراسى 

۷۰                

 ال ینطبق  البحثة المشاریع
النشاط العملي +أعمال السنة 

 تقاریر، العملیة(التدریبات 
 المیدانیة)   الزیارات

 ال ینطبق 

      ال ینطبق  التخرج   مشاریع

 رئیس مجلس القسم العلمي:                                           المادة:أستاذ         
 عاطف عبد اللطیف أ.د.                       فوزي ، د. مراد ، د. صفا عبد القادرالحدیديد. نسرین  أ.     
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 جامعة القاھرة 

 كلیة اآلثار
  وصیانة اآلثار   ترمیم قسم :

) ۱۲نموذج رقم (  
مقرر دراسي (بكالوریوس)  توصیف  

 
 المقرر  بیانات-۱

برنامج: ترمیم وصیانة اآلثار   عالج وصیانة المواد االثنوجرافیة اسم المقرر :   ٤۰٥ ت ع  الرمز الكودى :
 العضویة

الدراسى   -الرابعالمستوى:   الفصل 
 ثانى ال

بكالوریوس ترمیم   التخصص:
 وصیانة اآلثار العضویة

   ۲: عملى     ۲: نظرى                               ٤ عدد الوحدات الدراسیة :
  تعلیم الكتروني بناءا علي   -  ۲ :  نظرى  -وحدة)    ۲: اجمالي (۱۲ –  ٤األسبوع

    تعلیمات إدارة الجامعة والكلیة بخصوص التحول االلكتروني لمواجھة جائحة كورونا. 
 

 

 المقرر:  ھدف-۲

 على:  عند اإلنتھاء من دراسة المقرر یكون الطالب قادراً 
 . وطبیعتھا وتصمیمھا المواد اإلثنوجرافیة أسالیب صناعة شرح تقنیات و -۱
 .  لنوعھاالمواد اإلثنوجرافیة تبعا تصنیف والنظریات المختلفة فى  متابعة التطورات -۲
 . المواد اإلثنوجرافیة دراسة وتطبیق العلوم ذات العالقھ بما یخدم مجال دراسة -۳
 .والمتقدمة التقلیدیة المختلفة والتحالیل الفحوص طرق إستخدام -٤
للمواد   والحدیثة التقلیدیة والتخزین الصیانة الوقائیة وطرق العرضأسالیب  وتطبیق دراسة  -٥

 اإلثنوجرافیة.
 من تدریس المقرر:  المستھدف-۳

المعلومات -أ
 : والمفاھیم

 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
 یستخلص ماھیة و أھمیة المتاحف اإلثنوجرافیة.   ۱أ
یكتسب طرق توثیق وتسجیل البیانات على المواد اإلثنوجرافیة تبعاَ لنوعھا وطبیعتھا و طریقة    ۲أ

 صناعتھا.
 العالج و الصیانة والعرض والتخزین للمواد اإلثنوجرافیة.  یحدد طرق  ۳أ
 طرق نقلھا وتعبئتھا بطریقة آمنة.یعدد أسالیب تناول المواد اإلثنوجرافیة و  ٤أ
 یصف الظروف البیئیة المناسبة للمواد اإلثنوجرافیة تبعاَ لنوعھا. ٥أ

 المھارات الذھنیة: -ب

 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
 یقارن بین طرق عرض المواد اإلثنوجرافیة من حیث األھمیة. ۱ب
یفرق بین مجموعات العرض ومجموعات الدراسة بالمتاحف اإلثنوجرافیة فى طریقة العرض  ۲ب

 والتخزین.
 یناقش تأثیر طرق العرض والتخزین السیئة على المواد اإلثنوجرافیة المختلفة.  ۳ب
 لبیولوجیة.یقترح الطریقة المناسبة للمقاومة ا ٤ب

المھنیة    المھارات-جـ
 : الخاصة بالمقرر

 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
 یوظف الظروف البیئیة المناسبة لحفظ العینات تبعاَ لطبیعتھا.   ۱ج
 یختبر حلول للحد من إصابة العینات بعوامل التلف المختلفة خاصة البیولوجیة.  ۲ج
 یبتكر خطط لمواجھة الكوارث.  ۳ج
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 العامة:  المھارات-د

 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
 .االثنوجرافیةالمجتمع إلبراز أھمیة المواد یتواصل مع  ۱د
 .جماعيفریق  فيیتعلم العمل  ۲د
 
 
 
 

 المقرر:   محتوى-٤

 األسبوع
 

الجانب العملي   الموضوعات النظریة
 وتكلیفات الطالب 

 عدد الساعات 
 إجمالي  عملي نظري 

  التعریف بالمنھج وأھدافھ +  األول
 تعریف المواد اإلثنوجرافیة 

زیارة إلى المتحف 
 ٤ ۲ ۲ اإلثنوجرافى

اإلثنوجرافیة  الثاني المواد  صناعة  طرق 
 من أصل نباتى 

 ٤ ۲ ۲ عمل نموذج من سلة
عالج و صیانة المواد اإلثنوجرافیة  الثالث

 من أصل نباتى
 ٤ ۲ ۲ عالج و صیانة سلة 

المواد   عرض الرابع  تخزین  و 
فى  نباتى  أصل  من  اإلثنوجرافیة 

(أثریة   المختلفة   –المتاحف 
 متخصصة)

 عالج و صیانة سلة 
 ٤ ۰ ۲ (تكملة)

اإلثنوجرافیة  الخامس المواد  صناعة  طرق 
 من أصل حیوانى 

عمل نموذج مروحة  
 ٤ ۰ ۲ من ریش 

عالج و صیانة المواد اإلثنوجرافیة  السادس 
 من أصل حیوانى

صیانة عالج و 
 ٤ ۰ ۲ المروحة 

المواد   عرض السابع تخزین  و 
حیوانى  أصل  من  اإلثنوجرافیة 

(أثریة المختلفة  –المتاحف 
منتصف   متخصصة) إمتحان   +

 الفصل 

عالج و صیانة 
 المروحة (تكملة)

۲ ۰ ٤ 

عالج و صیانة األصداف و المواد  الثامن
 البحریة

 ٤ ۰ ۲ عالج األصداف 
الغذائیة القدیمة (الخبزو الصناعات  التاسع

 اللحوم) 
عالج األصداف  

 ٤ ۰ ۲ (تكملة)
النعال، القباقیب و األحذیة فى  العاشر

 العصور المختلفة  
زیارة إلى المتحف 

 ٤ ۰ ۲ + تقریر 
الحادى  

 عشر
اآلالت الموسیقیة و لعب األطفال و 

 الترفیة 
عمل نموذج آللھ 

 ٤ ۰ ۲ موسیقیة
الثانى 
 عشر

المستعار (صناعتھ و طرق الشعر 
 صیانتھ) 

عالج و صیانة اآللة  
  ٤ ۰ ۲ الموسیقیة 

 
 data show   المحاضرة النظریة و شرح باستخدام وسائل العرض المتوفرة  -۱ التعلیم والتعلم  أسالیب-٥

 تنفیذ بعض النماذج مع التطبیق العملى لطرق التثبیت والعرض لبعض العینات.   -۲
 الزیارات المیدانیة. -۳
 م وثائقیة. أفال -٤
 . E- learningتعلیم الكتروني  -٥
 التعلیم الذاتي -٦



 

) ترمیم وصیانة اآلثار العضویة (بكالوریوس مقرر دراسي توصیف 3  
 

أسالیب التعلیم والتعلم   -٦
للطالب ذوى القدرات  

 خاصةال

 ال یوجد 

 (كما بالئحة) تقویم الطـــالب :   -۷
 

 األسالیب المستخدمة  -أ
 
 

 االمتحان النھائى   -۱
 امتحان منتصف الفصل الدراسى. -۲
  أعمال السنة/الفصل الدراسي. -۳
  أ. تقییم التمارین العملیة المطبقة  لتقییم مھارات الطالب المكتسبة.-۳
ب. تقییم مشاركة الطالب فى ورش العمل أو االمتحانات الفجائیة القصیرة   -۳

 الطالب للجزء النظرى.لتقییم مدى فھم 
 التوقیت  -ب
 
 

 األسبوع السابع  – الدراسي امتحان منتصف الفصل 
 نھایة الفصل الدراسى  في  الدراسيامتحان نھایة الفصل 

 أعمال السنة على مدار الفصل الدراسى
 توزیع الدرجات  -جـ
 
 

 درجة إلمتحان نھایة الفصل الدراسى  ۱۰۰

 والمراجع : قائمة الكتب الدراسیة  -۸
 
 "عالج و صیانة المواد اإلثنوجرافیة"  مذكرات -أ
 

 كتب ملزمة -ب 
 

 ال یوجد 

 كتب مقترحة  -جـ
 

- Hamdy, R., El Hadidi, N. M. N.; Identification of Plant Materials 
used in the Coiled Basketry Collection at the Agricultural Museum 
(Giza, Egypt), in Fahmy, A.G., Kahlheber, S. & D'Andrea, A.C. 
(eds.).; Windows on the African Past. Current Approaches to African 
Archaeobotany; Reports in African Archaeology Vol. 3, 137-151, 
December 2011 

- El Hadidi, N. M. N. & Hamdy, R.; Basketry accessories:  footwear, 
bags and fans in ancient Egypt, in Journal of Archaeological Science 
38: 1050-1061, 2011 

دوریات علمیة   -د 
 أو نشرات ... الخ

Papers/ Journals dealing with Ethnographic materials  

  
 رئیس مجلس القسم العلمى :                                                             المادة: اتذةأس

 عاطف عبد اللطیفأد/                             أ.د. جمعة عبد المقصود، أ.د. نسرین الحدیدى
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 جامعة / القاھرة                                  

 كلیة / االثار 
 ترمیم اآلثار قسم : 

 أ)     ۱۱نموذج رقم (
 مصفوفة المعارف والمھارات المستھدفة من المقرر الدراسي 

 رئیس مجلس القسم العلمى:                                                                     :المقرر أساتذة 
 عاطف عبد اللطیفأ. د.                                                          نسرین الحدیدى جمعة عبد المقصود، أ.د. د.أ.  
 
 

 الرابع المستوى  /الفرقة
المواد  مسمى المقرر وصیانة  عالج 

 االثنوجرافیة
 ٤۰٥ت ع  كود المقرر 

أسبوع  المحتویات للمقرر 
 الدراسة

 مھارات عامة مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة -ب المعارف الرئیسة -أ
 ۲د ۱د ۳ج ۲ج ۱ج ٤ب ۳ب ۲ب ۱ب ٥أ ٤أ ۳أ ۲أ ۱أ

             *  *  ۱ تعریف المواد اإلثنوجرافیة   التعریف بالمنھج وأھدافھ + 
  *    *  *     *    *  *  ۲ طرق صناعة المواد اإلثنوجرافیة من أصل نباتى 

    *   *  *   *    *    ۳ عالج و صیانة المواد اإلثنوجرافیة من أصل نباتى
المتاحف    عرض فى  نباتى  أصل  من  اإلثنوجرافیة  المواد  تخزین  و 

 متخصصة)  –المختلفة (أثریة 
٤     *  *    *     *   * 

             *   ٥ طرق صناعة المواد اإلثنوجرافیة من أصل حیوانى 
 *    *  *     *  *   *    ٦ عالج و صیانة المواد اإلثنوجرافیة من أصل حیوانى 

 * *    *   *    *   *  *   ۷ و تخزین المواد اإلثنوجرافیة من أصل حیوانى  عرض
    *     *  *   *  *    ۸ عالج و صیانة األصداف و المواد البحریة

 * *  *  *  *    *  *  *  *   *   ۹ الصناعات الغذائیة القدیمة (الخبزو اللحوم) 
 * * *  *  *    *  *  *  *   *   ۱۰ النعال، القباقیب و األحذیة فى العصور المختلفة 

 * *  *  *  *    *  *  *  *   *   ۱۱ اآلالت الموسیقیة و لعب األطفال و الترفیة 
 * *  *  *  *    *  *  *  *   *   ۱۲ الشعر المستعار 



 

) ترمیم وصیانة اآلثار العضویة (بكالوریوس مقرر دراسي توصیف 5  
 

مصفوفة   (أ)  
 والتعلم المستخدمة لنواتج التعلم لمقررمالئمة أسالیب التعلیم 

نواتج التعلیم                    
          أسالیب التعلیم   

 مھارات عامة  مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة  المعارف 
۱أ ۲أ  ۳أ  ٤أ  ٥أ  ۱ب  ۲ب  ۳ب  ٤ب  ۱ج  ۲ج  ۳ج  ۱د  ۲د   

     *   * * * * * * * المحاضرة 
       *  *  * * *  العروض التوضیحیة  
   * *  *         المناقشات الجماعیة 
               الحوار والمناظرة  
 * *     *  *      البحث المیداني 

   * *    * *      التعلم الذاتي ( الندوات)
العملیة    التدریبات   * *   *         

       * *       الزیارات المیدانیة  
 أسالیب التقویم المعارف والمھارات المستھدفة من  مصفوفة )ب( 

 مھارات عامة  مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة  المعارف  الدرجة التوقیت  األسلوب 
۱أ ۲أ  ۳أ  ٤أ  ٥أ  ۱ب  ۲ب  ۳ب  ٤ب  ۱ج  ۲ج  ۳ج  ۱د  ۲د  ۳د   

                  
فى نھایة  امتحان نھایة الفصل 

الفصل  
 الدراسى 

۱۰۰                

 ال ینطبق  البحثة المشاریع
النشاط العملي +أعمال السنة 

 تقاریر، العملیة(التدریبات 
 المیدانیة)   الزیارات

 ال ینطبق 

 ال ینطبق  التخرج   مشاریع
                                                               رئیس مجلس القسم العلمى:                                            المقرر:   اتذةأس

  عاطف عبد اللطیف أ.د.                                                           أ.د. جمعة عبد المقصود، أ.د. نسرین الحدیدى



 

 

 برنامج ترميم االثار العضوية 

 ممارسات التعليم والتعلم خالل جائحة كورونا 

 

 رابعةمنوج توصيف مقرر الفرقة ال

 نظام التعليم اهلجني
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 جامعة القاھرة 
 كلیة اآلثار

  وصیانة اآلثار   ترمیم قسم :
) ۱۲نموذج رقم (  

مقرر دراسي (بكالوریوس)  توصیف  
 بیانات المقرر  -۱

الرمز الكودى : ت ع  
٤۰۱ 

برنامج: ترمیم وصیانة اآلثار   اسم المقرر :  عالج وصیانة المخطوطات الرقیة
 العضویة

الفصل الدراسى  -المستوى: الرابع
 األول

بكالوریوس   التخصص:
ترمیم وصیانة اآلثار  

 العضویة

 ۲عملى                     ۲نظرى                           ٤عدد الوحدات الدراسیة :
تعلیمات إدارة الجامعة والكلیة بخصوص التحول االلكتروني  تعلیم ھجین بناءا علي

 لمواجھة جائحة كورونا.   
  حضوري بقاعات المحاضرات والمعامل.  – ۱۲، ۱۰، ۸، ٥، ۳، ۱األسبوع 
  تعلیم الكتروني علي منصة   – ۱۱، ۹، ٦، ٤، ۲األسبوعblackboard  

 التعلیمیة لجامعة القاھرة. 
 

 ھدف المقرر :  -۲
 
 
 
 

 على:  عند اإلنتھاء من دراسة المقرر یكون الطالب قادراً 
 فھم وإستخدام القواعد المنظمة لعلم ترمیم وصیانھ المخطوطات الرقیة. •
 متابعة التطورات والنظریات المختلفة فى علم ترمیم وصیانة المخطوطات الرقیة. •
 شرح تقنیات وأسالیب صناعة المخطوطات الرقیة. •
 والتحالیل المختلفة التقلیدیة والمتقدمة.إستخدام اسالیب الفحوص  •
 دراسة وتطبیق أسالیب الصیانة المختلفة الخاصة بالمخطوطات الرقیة. •

 المستھدف من تدریس المقرر:  -۳
المعلومات -أ

 والمفاھیم: 
 
 
 
 

 عند اإلنتھاء من دراسة ھذا المقرر یكون الطالب قادراً على أن: 
 تكنولوجیا صناعة المخطوطات الرقیة. تاریخ و یتعرف على . ۱أ
. یعدد التقنیات األساسیھ لفحص وتحلیل المخطوطات الرقیة ویتفھم حقائقھا ومعلوماتھا  ۲أ

 وتفسیراتھا وتطبیقاتھا. 
 . یحدد عوامل ومظاھر ومیكانیكة تلف المخطوطات الرقیة.۳أ
 ائر.. یتعرف علي عملیات االسعافات االولیھ المخطوطات الرقیة فى الحف٤أ
. یتعرف على طرق العالج المختلفة وكذلك أسالیب العرض المتحفى والتخزین ٥أ

 واختیار المواد المناسبھ الستخدامھا فى تشیید الفتارین المستخدمة. 
 المھارات الذھنیة -ب
 
 
 
 

 عند اإلنتھاء من دراسة ھذا المقرر یكون الطالب قادراً على أن: 
 تاثیر عوامل التلف وتاثیر الظروف البیئھ على المخطوطات الرقیة. یصف. ۱ب
 بمھارة عالیة جمیع مراحل العمل مستخدما الوسائل التقلیدیھ و الحدیثھ.یتاقش . ۲ب
 . یقترح المواد المناسبة لعملیات الترمیم والصیانة.۳ب
 . یصمم أسالیب عرض و نقل و تداول و تخزین المخطوطات الرقیة. ٤ب 

المھارات   -جـ
الخاصة  المھنیة 

 :   بالمقرر
 
 
 

 عند اإلنتھاء من دراسة ھذا المقرر یكون الطالب قادراً على أن: 
 . یطبق الفحوص والتحالیل المناسبة  للمخطوطات الرقیة.۱ج
 . یجید تشخیص مظاھر التلف على المخطوطات الرقیة. ۲ج
 عملیھ ترمیم المخطوطات الرقیة.. یطبق معاییر األمان والسالمة المعملیة اثناء ۳ج
 . یوظف النتائج لوضع خطة عالج المخطوطات الرقیة.٤ج 
. یستطیع إتخاذ القرارات وحل المشكالت الطارئھ فى حالھ الكوارث التى تصیب  ٥ج 
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 المخطوطات الرقي.

 المھارات العامة :-د
 
 
 

 أن: عند اإلنتھاء من دراسة ھذا المقرر یكون الطالب قادراً على 
 . یستخدم الخیارات المختلفھ لعالج وصیانھ المخطوطات الرقیة.۱د
 یعمل مع فریق.  . ۲د
 . یحترم األمانة العلمیة وأخالقیات المھنة. ۳د
 حل المشكالت.یتواصل مع اآلخرین لحل . ٤د

 محتوى المقرر:  -٤
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموضوعات   األسبوع
 النظریة 

الجانب العملي/  
المیدانى 
وتكلیفات  

 الطالب 

 عدد الساعات االسبوعیھ

 اجمالى  عملى نظرى 
ومعارف  األول أساسیات 

بتكنولوجیا  خاصة 
  –التلف    –الصناعة  

العالج  طرق 
دور    –المختلفة  

فى   األخرى  العلوم 
عالج   خدمة 

وصیانة 
المخطوطات  

 الرقیة.  

إجراء •
جانب  

تجریبى  
معملى  

رق  لتحضیر 
الطرق  بنفس 

 القدیمة.

۲ ۲ ٤ 

صناعة   الثاني طرق 
الرقیة   المخطوطات 

إنعكاسھا   – ومدى 
تلف   أو  حفظ  على 

المخطوطات  
 الرقیة. 

إجراء •
جانب  

تجریبى  
معملى  

رق  لتحضیر 
الطرق  بنفس 

 القدیمة.

۲ ۲ ٤ 

خصائص   الثالث دراسة 
المخطوطات  

 الرقیة. 

التدریب  •
طرق   على 

قیاس 
المجتوى 

 –المائى  
األس  قیمة 
الھیدروجینى  

 وغیرھا. –

۲ ۲ ٤ 

التركیب  الرابع  دراسة 
للمخطوطات  اللیفى 

 الرقیة 

التدریب •
كیفیة على  

تقادم  عمل 
للمخطوطا

الرقیة  ت 
لتوصیلھ 

حالة   إلى 
شبیھة  

بالمخطوطا 

۲ ۲ ٤ 
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األثریة   ت 
 التالفة. 

التلف   الخامس عوامل 
والكیمائیة  الفیزیائیة 

للمخطوطات  
 الرقیة.  

توثیق  •
بعض  

مظاھر 
التلف  

الموجودة 
الرق   على 

المتقادم 
)۱.( 

۲ ۲ ٤ 

التلف   السادس  عوامل 
 –البیولوجیة  

والبشریة 
للمخطوطات  

 الرقیة.  

إجراء  •
جانب  

تجریبى  
معملى  

لتحضیر 
بنفس   رق 

الطرق 
القدیمة 

)۲.( 

۲ ۲ ٤ 

والقواعد   السابع األسس 
الخاصة   األساسیة 
وصیانة  بعالج 
الرقیة    المخطوطات 
منتصف  إمتحان   +

 الفصل 

تنظیف  •
البقع 

المختلفة 
)۱.( 

۲ ۲ ٤ 

 
 الثامن

 

تنظیف  • التعقیم والتنظیف. 
البقع 

المختلفة 
)۲.( 

۲ ۲ ٤ 

تثبیت   التاسع طرق 
ھیجروسكوبیة  

الرقیة   المخطوطات 
 إزالة الحموضة  –

الطرق التقلیدیة  
 فى اإلستكمال 

۲ ۲ ٤ 

االلیة   التقویة واإلستكمال. العاشر الطرق 
إلستكمال 

المخطوطات  
 الرقیة. 

۲ ۲ ٤ 

الحادي  
 عشر

المتحفى   العرض 
للمخطوطات  

 الرقیة. 

على   التدریب 
عرض   كیفیة 

المخطوطات  
 الرقیة. 

۲ ۲ ٤ 

الثاني 
 عشر

تخزین ال
للمخطوطات  

 الرقیة. 

على   التدریب 
 تخزینكیفیة  

المخطوطات  
 الرقیة. 

۲ ۲ ٤ 

 

 
 المحاضرة.  • أسالیب التعلیم والتعلم  -٥
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 العروض التوضیحیة. •
 .المناقشات الجماعیة •

 والمناظرة.الحوار  •
 التعلم الذاتى (تقاریر). •
 التدریبات العملیة. •
 .E- learningتعلیم الكتروني  •
 التعلیم الذاتي.   •

أسالیب التعلیم والتعلم   -٦
للطالب ذوى القدرات  

 خاصةال

 وجد ال ی

 (كما باالئحة) تقویم الطـــالب :   -۷
 

 األسالیب المستخدمة -أ
 
 

 المناقشات والتقاریر. 
 التدریبات العملیة.

 إمتحان منتصف الفصل.
 اإلمتحان النھائى. 

 األسبوع السابع  – الدراسي امتحان منتصف الفصل  التوقیت -ب
 نھایة الفصل الدراسى  في  الدراسيامتحان نھایة الفصل 

 أعمال السنة على مدار الفصل الدراسى
 توزیع الدرجات  -جـ

 
 السنة. أمتحان منتصف الفصل وأعمال   ۳۰٪
 إمتحان نھایة الفصل الدراسى.  ۷۰٪

 قائمة الكتب الدراسیة والمراجع :  -۸
  مذكرات•

  كتب ملزمة•
 كتب مقترحة  -جـ
 
 
 
 

 :لمراجع العربیةا

األسس العلمیة لعالج وصیانة المخطوطات والوثائق   –عبد المعز شاھین •
 ۱۹۹۰ -القاھرة  –

العلمیة لعالج وصیانة اآلثار العضویة: حسام الدین عبد الحمید، األسس •
 . ۱۹۸٤المخطوطات واألخشاب والمنسوجات، القاھرة، 

 –حسام الدین عبد الحمید، تكنولوجیا صیانة وترمیم المقتنیات الثقافیة •
تسجیالت، الھیئة المصریة العامة  –وثائق   –مخطوطات، مطبوعات 

 . ۱۹۷۹ –للكتاب 

 المراجع األجنبیة:

• Kite, M., Thomson, R., Conservation of leather and related 
materials, 2006. 

 
 أستاذ المادة :                                     رئیس مجلس القسم العلمى :  
 

 عاطف عبد اللطیفأ.د. جمعة عبد المقصود                               أ.د. 
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 جامعة / القاھرة                                  
 كلیة / االثار 

 اآلثار وصیانة قسم : ترمیم 
 أ)     ۱۱نموذج رقم (

 مصفوفة المعارف والمھارات المستھدفة من المقرر الدراسي 

اسبوع  المحتویات للمقرر 
 الدراسة

 مھارات عامة مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة المعلومات والمفاھیم 

۱أ ۲أ  ۳أ  ٥أ أ4  ۱ب  ۲ب  ۳ب  ٤ب  ۱ج  ۲ج  ۳ج  ٤ج  ٥ج  ۱د  ۲د  ۳د  ٤د   

 1 √              √    

 2 √              √    

 3 √              √    

 4 √              √    

 5   √   √    √ √ √    √   

 6   √   √     √ √    √   

 7 √  √   √     √ √    √   

 8    √   √ √ √   √ √ √  √   

 9     √  √ √ √   √ √ √   √ √ 

 10     √  √ √ √   √ √ √   √ √ 

 11     √  √ √ √   √ √ √   √ √ 

 12     √    √     √    √ 

 أستاذ المادة :                                     رئیس مجلس القسم العلمى : 
 عاطف عبد اللطیفأ.د. جمعة عبد المقصود                               أ.د. 

 عالج وصیانة المخطوطات الرقیة  مسمى المقرر 
 ٤۰۱ت ع  كود المقرر 



 

 دراسى (بكالوریوس ترمیم وصیانة اآلثار العضویة) توصیف مقرر  6
 

 
 

 (أ) مصفوفة مالئمة أسالیب التعلیم والتعلم المستخدمة لنواتج التعلم لمقرر 
نواتج التعلیم                    

           أسالیب التعلیم  
 مھارات عامة مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة   المعارف

۱أ ۲أ  ۳أ  ٤أ  ٥أ  ۱ب  ۲ب  ۳ب  ٤ب  ۱ج  ۲ج  ۱د ٥ج ٤ج ۳ج  ۲د   ٤د ۳د 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  المحاضرة

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  العروض التوضیحیة
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √       المناقشات الجماعیة

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  الحوار والمناظرة
    √  البحث المیداني

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ (الندوات  )التعلم الذاتي 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   العملیة التدریبات

   الزیارات المیدانیة
 
 

 
 مصفوفة المعارف والمھارات المستھدفة من أسالیب التقویم  ) (ب

 مھارات عامة مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة   المعارف  األسلوب
۱أ ۲أ  ۳أ  ٤أ  ٥أ  ۱ب  ۲ب  ۳ب  ٤ب  ۱ج  ۲ج  ۱د ٥ج ٤ج ۳ج  ۲د   ٤د ۳د 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اإلمتحانات التحریریة  
     المشاریع البحثیة 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ التدریبات العملیة  

    تقاریر الزیارات المیدانیة
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 جامعة القاھرة 
 كلیة اآلثار

  وصیانة اآلثار   ترمیم قسم :
 

) ۱۲نموذج رقم (  
 مقرر دراسي (بكالوریوس)  توصیف

 
 المقرر  بیانات-۱

تقنیات وعالج وصیانة  المقرر:اسم  ٤۰٤ت ع  الكودى:الرمز 
 الخشبياألثاث 

 برنامج: ترمیم وصیانة اآلثار العضویة
 ثانى الفصل الدراسى ال -الرابعالمستوى: 

بكالوریوس ترمیم   التخصص:
 وصیانة اآلثار العضویة

 ۲      عملي          ۲        نظري        ٤الدراسیة: عدد الوحدات 
تعلیمات إدارة الجامعة والكلیة بخصوص التحول االلكتروني   تعلیم ھجین بناءا علي

    لمواجھة جائحة كورونا.
  حضوري بقاعات المحاضرات والمعامل.  –  ۱۲، ۱۰، ۸، ٥، ۳، ۱األسبوع 
  تعلیم الكتروني علي منصة   – ۱۱، ۹، ٦، ٤، ۲األسبوعblackboard  

 التعلیمیة لجامعة القاھرة.
 

 المقرر:  ھدف-۲

 على:  اإلنتھاء من دراسة المقرر یكون الطالب قادراً عند 
  األثاث.  مالمح تطور التي أثرت في العوامل التاریخیةفھم  •
 فى العصور المختلفة.  انتشرتأھم أنواع األثاث التى  شرح •
خالل   قطعة من األثاث  في إنتاجالتكنولوجیا المستخدمة  األسالیب و  دراسة •

المختلفة واستكشاف  العصور  مرحلة  وسمات   مالمح،  على    كل  للتعرف 
 . كل قطعةممیزات تاریخ و

المكونات   المختلفة والتحالیل الفحوص طرق استخدام • على  للتعرف 
 ودراسة التلف وتحدید طرق العالج.

 ، ومظاھر التلف الناتجة عنھا.   الخشبيتلف األثاث  فھم عوامل •
 ة األثاث الخشبي. لعالج وصیان  األسالیب الحدیثة وتطبیق دراسة •

 من تدریس المقرر:  المستھدف-۳

 والفھم:  المعرفة-أ

  على أن: یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
 العصور المختلفة. في انتشرت التي الخشبيأنواع األثاث  یعرف-۱أ
 عبر العصور المختلفة. الخشبياألثاث  صناعة نشأة وتطوریسرد تاریخ -۲أ
 الخشبي.صناعة األثاث  فيلمستخدمة أھم الخامات ا یحدد-۳أ
العضویة وطرق  -٤أ  االثریة  المواد  تلف  ومظاھر  ومیكانیكیات  یشرح عوامل 

 ترمیمھا وصیانتھا. 
 یحدد االسالیب المختلفة لعرض وتخزین ونقل وتداول األثاث الخشبي. -٥أ

 الذھنیة:  المھارات-ب

 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
  الخشبي.یطبق التقنیات الحدیثة لتسجیل وتوثیق مظاھر تلف االثاث  - ۱ب 
یناقش نتائج طرق فحص وتحلیل اآلثار العضویة بھدف التعرف على  - ۲ب 

 .تقییم المواد المستخدمة في العالج والصیانةو  مكوناتھا وكذلك تقییم حالتھا
 ثاث الخشبي. عرض األوي نقل وتخزین یستخدم الطرق الحدیثة ف-۳ب 
 یقترح طرق حدیثة لعالج األثاث الخشبى  -٤ ب
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المھنیة الخاصة  المھارات-جـ
 : بالمقرر 

 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
یستخدم الوسائط التكنولوجیة الحدیثة في التواصل والبحث عن أحدث  - ۱جـ

 طرق عالج وصیانة األثاث الخشبي.
لوضع  –  ۲جـ عمل  فریق  ضمن  التعامل  عالجیجید  من مناسبة    خطة  لنماذج 

 .األثاث الخشبي التالفة
 یستخدم أسالیب علمیة ومبتكرة لعالج بعض مظاھر تلف األثاث الخشبي.– ۳جـ

 عامة:   مھارات-د
 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 

 الخشبياألثاث  فيد الخامات المستخدمة یحدیقدر على ت- ۱د
 العصور المختلفة في الخشبيیز طرق تصنیع األثاث یمیقدر على ت- ۲د
 والفنون المختلفةالثقافات  یحترم- ۳د

 المقرر:   محتوى-٤

الموضوعات   األسبوع
 النظریة 

الجانب العملي  
وتكلیفات  

 الطالب 

 عدد الساعات 

 نظري  نظري  نظري 

 األول

تاریخ وتطور  
صناعة وزخرفة  

مصر  فياألثاث 
القدیمة وأھم  

 أنواعھ. 

التنظیف  
المیكانیكي  

لتمرین الخشب 
المزخرف  

بالقشرة الخشبیة 
 (انتارشیا) 

۲ ۲ ٤ 

 الثاني

تاریخ وتطور  
صناعة وزخرفة  

العصر  فياألثاث 
اإلسالمي 

والقرون الوسطي  
  وعصر النھضة

 وأھم أنواعھ. 

التنظیف  
الكیمیائي  

لتمرین الخشب 
المزخرف  

 بالقشرة الخشبیة
۲ ۲ ٤ 

 الثالث

الخامات والمواد 
المستخدمة في 
 صناعة األثاث

طرق االستكمال 
المختلفة لتمرین 

الخشب 
المزخرف  

 بالقشرة الخشبیة

۲ ۲ ٤ 

 الرابع 

التراكیب   تلف 
لألثاث  الخشبیة 
العوامل   نتیجة 

وعیوب    الطبیعیة
 . الصناعة

میدانیة  زیارة 
لألثاث الخشبي 

للملكة حتب 
حرس بالمتحف  

 المصري. 

۲ ۲ ٤ 

 الخامس

تلف المواد  
المختلفة الداخلة  

صناعة   في
وزخرفة األثاث 

(القشرة  الخشبي
الخشبیة، مواد 

تسجیل وتوثیق  
نموذج لقطعة 

من األثاث  
 ٤ ۲ ۲ المطعمة
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التطعیم المختلفة، 
 والتنجید). 

 السادس 

مواد الطالء 
والراتنجات 

بمراحل  الخاصة
إنھاء وتشطیب  

 الخشبي األثاث 

التنظیف  
المیكانیكي  
والكیمیائي 

لتمرین الخشب 
 المطعم

۲ ۲ ٤ 

 السابع

استخدام التحلیل  
بطیف االشعة  

تحت الحمراء في 
تحدید مكونات  

الخشب الكیمیائیة 
+   ودرجة التلف

إمتحان منتصف  
 الفصل 

طرق االستكمال 
 المختلفة

لألخشاب 
 ٤ ۲ ۲ المطعمة

 الثامن

استخدام حیود 
االشعة السینیة في 

تحدید درجة  
 تبلور السلیلوز.

تطبیق طریقة  
الطالء المختلفة 

على األثاث 
 الخشبي

۲ ۲ ٤ 

 التاسع

طرق التنظیف  
المختلفة لألثاث 

 الخشبي.

طریقة حل 
تحلیل طیف  
االشعة تحت  

الحمراء 
لألخشاب وتحدد 

 درجة التلف 

۲ ۲ ٤ 

 العاشر

التقویة التدعیمیة 
(االستكمال)  

 لألثاث الخشبي

طریقة تحدید  
درجة تبلور 

الخشب 
باستخدام حیود 
االشعة السینیة 

 (طریقة سیجال) 

۲ ۲ ٤ 

الحادي  
 عشر

التقویة الكیمیائیة  
 لألثاث الخشبي

زیارة میدانیة  
ألحد المتاحف 
للتعرف على  
مظاھر تلف 

األثاث الخشبي  
ووضع خطة 
 عالج مقترحة

۲ ۲ ٤ 

الثانى 
 عشر

العرض 
والتخزین لألثاث 

 الخشبي

مناقشة نتائج  
الزیارة المیدانیة 
 + اختبار عملي.

۲ ۲ ٤ 
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 التعلیم والتعلم  أسالیب-٥

 data show   شرح باستخدام وسائل العرض المتوفرة النظریة و المحاضرة-۱-٥
 عمل مصغرة (لمدة ربع ساعة) أثناء المحاضرة النظریة.  ورشة-۲-٥
 الخشبي من األثاث  وعالج وصیانة نماذجمن خالل تصنیع  العمليالتطبیق -۳-٥
 جمع معلومات عن الدراسات الحدیثة في تقنیات وترمیم األثاث الخشبي.-٤-٥
 .E- learningتعلیم الكتروني -٥-٥
 التعلیم الذاتي. -٦-٥

التعلیم والتعلم   أسالیب-٦
القدرات   ذويللطالب 

 خاصةال

 ال یوجد 

  (كما بالئحة) الطـــالب: تقویم-۷

 األسالیب المستخدمة  -أ

  منتصف الفصل الدراسي األول امتحان -۱
 االمتحان الفصل الدراسي األول  -۲
 االمتحان العملي -۳
 أعمال السنة / الفصل الدراسي:   -٤

  مھارات الطالب المكتسبة. المطبقة لتقییمتقییم التمارین العملیة أ. -٤
ــب  ب.-٤ ــاركة الطال ــیم مش ــيتقی ــة  ف ــات الفجائی ــل أو االمتحان ورش العم

 النظريالقصیرة   لتقییم مدى فھم الطالب للجزء 

 التوقیت  -ب
 

 األسبوع السابع  – الدراسي امتحان منتصف الفصل 
 نھایة الفصل الدراسى  في  الدراسيامتحان نھایة الفصل 

 أعمال السنة على مدار الفصل الدراسى

 الدرجات  توزیع-جـ
 الدراسي منتصف الفصل  المتحاندرجات  ۱۰
   والتمارین العملیةدرجة ألعمال السنة  ۲۰
 الدراسي نھایة الفصل  في التحریري لالمتحاندرجة  ۷۰

 والمراجع:الكتب الدراسیة  قائمة-۸
 "الخشبيتقنیات وعالج وصیانة األثاث  مذكرة " مذكرات -أ

 ال یوجد  كتب ملزمة  -ب

 مقترحة  كتب-جـ
1- Umney N, Rivers S. Conservation of Furniture. 1st ed. Great 

Britain  : Butterworth-Heinemann; 2003. 
 . رجب عزت: األثاث عبر العصور ۲

علمیة أو نشرات  دوریات-د
 ... الخ

National Park Service, Upholstered Furniture: Agents of 
Deterioration, Conserve 0 Gram 7/4, July 1993 

 

 رئیس مجلس القسم العلمي:                   المادة:أستاذ 
 عاطف عبد اللطیف أ.د.      عبد القادر د. نسرین الحدیدى، د. صفا   أ. 
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 جامعة / القاھرة                                 

 كلیة / االثار
 ترمیم اآلثار قسم : 

 مصفوفة المعارف والمھارات المستھدفة من المقرر الدراسي أ)     ۱۱نموذج رقم (

   
 رئیس مجلس القسم العلمي:                                                           المادة:أستاذ   

 منى فؤاد أ.د.        ، د. مراد فوزى القادرد. نسرین الحدیدى، د. صفا عبد  أ.     
 
 

 الرابع المستوى  /الفرقة
 الخشبيتقنیات وعالج وصیانة األثاث  مسمى المقرر

 ٤۰٤ت ع  كود المقرر 

أسبوع  المحتویات للمقرر 
 الدراسة

 مھارات عامة مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة -ب المعارف الرئیسة -أ
 ۳د ۲د ۱د ۳ج ۲ج ۱ج ٤ب ۳ب ۲ب ۱ب ٥أ ٤أ ۳أ ۲أ ۱أ

تاریخ وتطور صناعة وزخرفة األثاث فى مصر القدیمة وأھم 
 أنواعھ. 

۱ * *    *        *  

اإلسالمي  العصر  فيتاریخ وتطور صناعة وزخرفة األثاث 
 وأھم أنواعھ. والقرون الوسطي وعصر النھضة

۲ * *    *        *  

 * *        *    * * ۳ المستخدمة في صناعة األثاث الخامات والمواد 
الطبیعیة العوامل  نتیجة  لألثاث  الخشبیة  التراكیب    تلف 

 . وعیوب الصناعة
٤   *   *       *   

صناعة وزخرفة األثاث    فيتلف المواد المختلفة الداخلة 
 (القشرة الخشبیة، مواد التطعیم المختلفة، والتنجید). الخشبي

٥    *   * *  *      

بمراحل إنھاء وتشطیب   والراتنجات الخاصةمواد الطالء  
 الخشبي األثاث 

٦       * *  *      

استخدام التحلیل بطیف االشعة تحت الحمراء في تحدید 
 مكونات الخشب الكیمیائیة ودرجة التلف.

۷   *  *  * *  *      

    * *  *    *  *   ۸ استخدام حیود االشعة السینیة في تحدید درجة تبلور السلیلوز. 
 * * * * *  *    *  *   ۹ طرق التنظیف المختلفة لألثاث الخشبي.

 * * * * *  *   * *   * * ۱۰ التقویة التدعیمیة (االستكمال) لألثاث الخشبي
 * * * * *  *   * *   * * ۱۱ الكیمیائیة لألثاث الخشبيالتقویة 

 * * * * *  *   * *   * * ۱۲ العرض والتخزین لألثاث الخشبي
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مالئمة   (أ) مصفوفة  
 أسالیب التعلیم والتعلم المستخدمة لنواتج التعلم لمقرر 

نواتج التعلیم                    
          أسالیب التعلیم   

 مھارات عامة  مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة  المعارف 
 ۳د ۲د ۱د ۳ج ۲ج ۱ج ٤ب ۳ب ۲ب ۱ب ٥أ ٤أ ۳أ ۲أ ۱أ

 * * * *   * * * * *  * * * المحاضرة 
 * * *    * * * *      العروض التوضیحیة  
            *    المناقشات الجماعیة 
                الحوار والمناظرة  
   *         *    البحث المیداني 

                ) (الندوات التعلم الذاتي 
    * * *          العملیة    التدریبات

   *         *    الزیارات المیدانیة  
 

 أسالیب التقویم مصفوفة المعارف والمھارات المستھدفة من  ) ب(
 مھارات عامة  مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة  المعارف  الدرجة التوقیت  األسلوب 

۱أ ۲أ  ۳أ  ٤أ  ٥أ  ۱ب  ۲ب  ۳ب  ٤ب  ۱ج  ۲ج  ۳ج  ۱د  ۲د  ۳د   
                ۱۰ ۷االسبوع  امتحان منتصف الفصل 

فى نھایة  امتحان نھایة الفصل 
الفصل  
 الدراسى 

۷۰                

 ال ینطبق  البحثة المشاریع
النشاط العملي +أعمال السنة 

 تقاریر، العملیة(التدریبات 
 المیدانیة)   الزیارات

على مدار  
الفصل  
 الدراسي

۲۰           *  *  *  *  *  

      ال ینطبق  التخرج   مشاریع

 رئیس مجلس القسم العلمي:                                           المادة:أستاذ         
 عاطف عبد اللطیف أ.د.                       فوزي ، د. مراد ، د. صفا عبد القادرالحدیديد. نسرین  أ.     
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 جامعة القاھرة 

 كلیة اآلثار
  وصیانة اآلثار   ترمیم قسم :

) ۱۲نموذج رقم (  
مقرر دراسي (بكالوریوس)  توصیف  

 
 المقرر  بیانات-۱

برنامج: ترمیم وصیانة  عالج وصیانة المواد االثنوجرافیة اسم المقرر :   ٤۰٥ ت ع  الرمز الكودى :
 اآلثار العضویة 

الفصل    -الرابعالمستوى:  
 ثانى الدراسى ال

بكالوریوس ترمیم   التخصص:
 وصیانة اآلثار العضویة

   ۲: عملى     ۲: نظرى                               ٤ عدد الوحدات الدراسیة :
تعلیمات إدارة الجامعة والكلیة بخصوص التحول  تعلیم ھجین بناءا علي

    االلكتروني لمواجھة جائحة كورونا.
  حضوري بقاعات المحاضرات والمعامل.    – ۱۲، ۱۰، ۸، ٥، ۳، ۱األسبوع 
  تعلیم الكتروني علي منصة   – ۱۱، ۹، ٦، ٤، ۲األسبوعblackboard 

 التعلیمیة لجامعة القاھرة. 
 

 المقرر:  ھدف-۲

 على:  اإلنتھاء من دراسة المقرر یكون الطالب قادراً عند 
 . وطبیعتھا وتصمیمھا المواد اإلثنوجرافیة أسالیب صناعة شرح تقنیات و -۱
 .  لنوعھاالمواد اإلثنوجرافیة تبعا تصنیف والنظریات المختلفة فى  متابعة التطورات -۲
 . وجرافیةالمواد اإلثن دراسة وتطبیق العلوم ذات العالقھ بما یخدم مجال دراسة -۳
 .والمتقدمة التقلیدیة المختلفة والتحالیل الفحوص طرق إستخدام -٤
للمواد   والحدیثة التقلیدیة والتخزین أسالیب الصیانة الوقائیة وطرق العرض وتطبیق دراسة  -٥

 اإلثنوجرافیة.
 من تدریس المقرر:  المستھدف-۳

المعلومات -أ
 : والمفاھیم

 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
 یستخلص ماھیة و أھمیة المتاحف اإلثنوجرافیة.   ۱أ
یكتسب طرق توثیق وتسجیل البیانات على المواد اإلثنوجرافیة تبعاَ لنوعھا وطبیعتھا و طریقة    ۲أ

 صناعتھا.
 العالج و الصیانة والعرض والتخزین للمواد اإلثنوجرافیة.  یحدد طرق  ۳أ
 یعدد أسالیب تناول المواد اإلثنوجرافیة وطرق نقلھا وتعبئتھا بطریقة آمنة.  ٤أ
 یصف الظروف البیئیة المناسبة للمواد اإلثنوجرافیة تبعاَ لنوعھا. ٥أ

 المھارات الذھنیة: -ب

 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
 یقارن بین طرق عرض المواد اإلثنوجرافیة من حیث األھمیة. ۱ب
یفرق بین مجموعات العرض ومجموعات الدراسة بالمتاحف اإلثنوجرافیة فى طریقة العرض  ۲ب

 والتخزین.
 یناقش تأثیر طرق العرض والتخزین السیئة على المواد اإلثنوجرافیة المختلفة.  ۳ب
 لبیولوجیة.یقترح الطریقة المناسبة للمقاومة ا ٤ب

المھنیة    المھارات-جـ
 : الخاصة بالمقرر

 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 
 یوظف الظروف البیئیة المناسبة لحفظ العینات تبعاَ لطبیعتھا.   ۱ج
 یختبر حلول للحد من إصابة العینات بعوامل التلف المختلفة خاصة البیولوجیة.  ۲ج
 یبتكر خطط لمواجھة الكوارث.  ۳ج
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 العامة:  المھارات-د
 على أن:  یكون الطالب قادراً ھذا المقرر دراسة عند اإلنتھاء من 

 .االثنوجرافیةالمجتمع إلبراز أھمیة المواد یتواصل مع  ۱د
 .جماعيفریق  فيیتعلم العمل  ۲د

 المقرر:   محتوى-٤

 األسبوع
 

الجانب العملي   الموضوعات النظریة
 وتكلیفات الطالب 

 عدد الساعات 
 إجمالي  عملي نظري 

  التعریف بالمنھج وأھدافھ +  األول
 تعریف المواد اإلثنوجرافیة 

زیارة إلى المتحف 
 ٤ ۲ ۲ اإلثنوجرافى

اإلثنوجرافیة  الثاني المواد  صناعة  طرق 
 من أصل نباتى 

 ٤ ۲ ۲ عمل نموذج من سلة
عالج و صیانة المواد اإلثنوجرافیة  الثالث

 من أصل نباتى
 ٤ ۲ ۲ عالج و صیانة سلة 

المواد   عرض الرابع  تخزین  و 
فى  نباتى  أصل  من  اإلثنوجرافیة 

(أثریة   المختلفة   –المتاحف 
 متخصصة)

 عالج و صیانة سلة 
 ٤ ۲ ۲ (تكملة)

اإلثنوجرافیة  الخامس المواد  صناعة  طرق 
 من أصل حیوانى 

عمل نموذج مروحة  
 ٤ ۲ ۲ من ریش 

عالج و صیانة المواد اإلثنوجرافیة  السادس 
 من أصل حیوانى

صیانة عالج و 
 ٤ ۲ ۲ المروحة 

المواد   عرض السابع تخزین  و 
حیوانى  أصل  من  اإلثنوجرافیة 

(أثریة المختلفة  –المتاحف 
منتصف   متخصصة) إمتحان   +

 الفصل 

عالج و صیانة 
 المروحة (تكملة)

۲ ۲ ٤ 

عالج و صیانة األصداف و المواد  الثامن
 البحریة

 ٤ ۲ ۲ عالج األصداف 
الغذائیة القدیمة (الخبزو الصناعات  التاسع

 اللحوم) 
عالج األصداف  

 ٤ ۲ ۲ (تكملة)
النعال، القباقیب و األحذیة فى  العاشر

 العصور المختلفة  
زیارة إلى المتحف 

 ٤ ۲ ۲ + تقریر 
الحادى  

 عشر
اآلالت الموسیقیة و لعب األطفال و 

 الترفیة 
عمل نموذج آللھ 

 ٤ ۲ ۲ موسیقیة
الثانى 
 عشر

المستعار (صناعتھ و طرق الشعر 
 صیانتھ) 

عالج و صیانة اآللة  
  ٤ ۲ ۲ الموسیقیة 

 
 التعلیم والتعلم  أسالیب-٥
 

 data show   المحاضرة النظریة و شرح باستخدام وسائل العرض المتوفرة  -۱
 تنفیذ بعض النماذج مع التطبیق العملى لطرق التثبیت والعرض لبعض العینات.   -۲
 الزیارات المیدانیة. -۳
 أفالم وثائقیة.  -٤

أسالیب التعلیم والتعلم   -٦
للطالب ذوى القدرات  

 خاصةال

 ال یوجد 

 (كما بالئحة) تقویم الطـــالب :   -۷
 

 االمتحان النھائى   -۱ األسالیب المستخدمة  -أ
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 امتحان منتصف الفصل الدراسى. -۲
  أعمال السنة/الفصل الدراسي. -۳

  أ. تقییم التمارین العملیة المطبقة  لتقییم مھارات الطالب المكتسبة.-۳
ب. تقییم مشاركة الطالب فى ورش العمل أو االمتحانات الفجائیة   -٤

 القصیرة  لتقییم مدى فھم الطالب للجزء النظرى. 
 . learning -Eتعلیم الكتروني  -٥
 التعلیم الذاتي. -٦

 التوقیت  -ب
 
 

 األسبوع السابع  – الدراسي امتحان منتصف الفصل 
 الدراسى نھایة الفصل  في  الدراسيامتحان نھایة الفصل 

 أعمال السنة على مدار الفصل الدراسى
 توزیع الدرجات  -جـ
 
 

 درجات إلمتحان منتصف الفصل الدراسى  ۱۰
 درجات ألعمال السنة و التمارین العملیة ۲۰
 درجة إلمتحان نھایة الفصل الدراسى  ۷۰

 قائمة الكتب الدراسیة والمراجع :  -۸
 
 اإلثنوجرافیة" "عالج و صیانة المواد  مذكرات -أ
 

 كتب ملزمة -ب 
 

 ال یوجد 

 كتب مقترحة  -جـ
 

- Hamdy, R., El Hadidi, N. M. N.; Identification of Plant Materials 
used in the Coiled Basketry Collection at the Agricultural Museum 
(Giza, Egypt), in Fahmy, A.G., Kahlheber, S. & D'Andrea, A.C. 
(eds.).; Windows on the African Past. Current Approaches to African 
Archaeobotany; Reports in African Archaeology Vol. 3, 137-151, 
December 2011 

- El Hadidi, N. M. N. & Hamdy, R.; Basketry accessories:  footwear, 
bags and fans in ancient Egypt, in Journal of Archaeological Science 
38: 1050-1061, 2011 

دوریات علمیة   -د 
 أو نشرات ... الخ

Papers/ Journals dealing with Ethnographic materials  

  
 رئیس مجلس القسم العلمى :                                                             المادة: اتذةأس

 عاطف عبد اللطیفأد/                             أ.د. جمعة عبد المقصود، أ.د. نسرین الحدیدى
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 جامعة / القاھرة                                  

 كلیة / االثار 
 ترمیم اآلثار قسم : 

 أ)     ۱۱نموذج رقم (
 المعارف والمھارات المستھدفة من المقرر الدراسي مصفوفة 

 رئیس مجلس القسم العلمى:                                                                     :المقرر أساتذة 
 عاطف عبد اللطیفأ. د.                                                          نسرین الحدیدى جمعة عبد المقصود، أ.د. د.أ.  
 
 

 الرابع المستوى  /الفرقة
المواد  مسمى المقرر وصیانة  عالج 

 االثنوجرافیة
 ٤۰٥ت ع  كود المقرر 

أسبوع  المحتویات للمقرر 
 الدراسة

 مھارات عامة مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة -ب المعارف الرئیسة -أ
 ۲د ۱د ۳ج ۲ج ۱ج ٤ب ۳ب ۲ب ۱ب ٥أ ٤أ ۳أ ۲أ ۱أ

             *  *  ۱ تعریف المواد اإلثنوجرافیة   التعریف بالمنھج وأھدافھ + 
  *    *  *     *    *  *  ۲ طرق صناعة المواد اإلثنوجرافیة من أصل نباتى 

    *   *  *   *    *    ۳ عالج و صیانة المواد اإلثنوجرافیة من أصل نباتى
المتاحف    عرض فى  نباتى  أصل  من  اإلثنوجرافیة  المواد  تخزین  و 

 متخصصة)  –المختلفة (أثریة 
٤     *  *    *     *   * 

             *   ٥ طرق صناعة المواد اإلثنوجرافیة من أصل حیوانى 
 *    *  *     *  *   *    ٦ عالج و صیانة المواد اإلثنوجرافیة من أصل حیوانى 

 * *    *   *    *   *  *   ۷ و تخزین المواد اإلثنوجرافیة من أصل حیوانى  عرض
    *     *  *   *  *    ۸ عالج و صیانة األصداف و المواد البحریة

 * *  *  *  *    *  *  *  *   *   ۹ الصناعات الغذائیة القدیمة (الخبزو اللحوم) 
 * * *  *  *    *  *  *  *   *   ۱۰ النعال، القباقیب و األحذیة فى العصور المختلفة 

 * *  *  *  *    *  *  *  *   *   ۱۱ اآلالت الموسیقیة و لعب األطفال و الترفیة 
 * *  *  *  *    *  *  *  *   *   ۱۲ الشعر المستعار 
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مصفوفة   (أ)  
 والتعلم المستخدمة لنواتج التعلم لمقررمالئمة أسالیب التعلیم 

نواتج التعلیم                    
          أسالیب التعلیم   

 مھارات عامة  مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة  المعارف 
۱أ ۲أ  ۳أ  ٤أ  ٥أ  ۱ب  ۲ب  ۳ب  ٤ب  ۱ج  ۲ج  ۳ج  ۱د  ۲د   

     *   * * * * * * * المحاضرة 
       *  *  * * *  العروض التوضیحیة  
   * *  *         المناقشات الجماعیة 
               الحوار والمناظرة  
 * *     *  *      البحث المیداني 

   * *    * *      التعلم الذاتي ( الندوات)
العملیة    التدریبات   * *   *         

       * *       الزیارات المیدانیة  
 أسالیب التقویم المعارف والمھارات المستھدفة من  مصفوفة )ب( 

 مھارات عامة  مھارات مھنیة  مھارات ذھنیة  المعارف  الدرجة التوقیت  األسلوب 
۱أ ۲أ  ۳أ  ٤أ  ٥أ  ۱ب  ۲ب  ۳ب  ٤ب  ۱ج  ۲ج  ۳ج  ۱د  ۲د  ۳د   

                ۱۰ ۷االسبوع  امتحان منتصف الفصل 
فى نھایة  امتحان نھایة الفصل 

الفصل  
 الدراسى 

۷۰                

 ال ینطبق  البحثة المشاریع
النشاط العملي +أعمال السنة 

 تقاریر، العملیة(التدریبات 
 المیدانیة)   الزیارات

على مدار  
الفصل  
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 ترمیم اآلثار العضویة   اسم البرنامج:  ترمیم اآلثار قســــــــــــــم:

 302ت ع  كود المادة: السادس الفرقة /المستوى: عالج وصیانة األخشاب المادة: 
 ورقات 3 عدد ورق االمتحان: 70 درجة االمتحان: ساعات 3 الزمن 30/12/2019 تاریخ اإلمتحان

 اإلجابة عن األسئلة المطلوبة فقط تعلیمات خاصة باالمتحان: 
  

 )اتدرج 10فى ضوء دراستك اقترح خطة لعالج األثر التالى:              (السؤال األول: 

من الضعف الشدید مما نتج عنھ انفصال وسقوط  تعانيتمثال خشبى مغطى بطبقة من الجسو الملون التى 
تعلوھا طبقة سمیكة من األتربة باإلضافة إلى وجود شروخ  وھيأجزاء منھا مع وجود شروخ كثیرة بھا، 

متوسطة الحجم فى كتلة الخشب المشكل منھا التمثال كما یوجد طبقة من مادة استخدمت فى ترمیم سابق 
 . راع التمثالللتقویة. كذلك حدوث كسر بسیط فى ذ

قم بتقییم الحالة الراھنة ألثر خشبى تمت معالجتھ سابقا بطریقة شب البوتاسیوم ثم أقترح  السؤال الثانى:
  )اتدرج 10(                                                               خطة إلعادة عالجھ.

 أجب عن سؤالین مما یلى:

 درجات) 01(                                      بین ما یلى:  فسر العالقةالسؤال الثالث: 

 . استخدام التكنولوجیا الحدیثةوتحسین صفات وخصائص بعض مواد التقویة  -1
البولیمرات المخلقة التى تستخدم فى تقویة الخشب وتأثیرھا على كمیة ومعدل امتصاص الماء، وكذلك  -2

 على معدل التمدد واالنكماش.
 .الخشبیة المغمورة في الماء أو المطمورة في تربة رطبة وطریقة عالجھاحجم اآلثار  -3
 .حجمھاوعملیة ملء الثقوب ، الفجوات أو الشروخ  -4
 حالة األثر واختیار طریقة التنظیف. -5

 درجات) 10(                                      مما یلى: أفضل إجابةأختر  السؤال الرابع:

الطاردة للماء (مثل الزیوت والشموع) وكذلك البولیمرات الطبیعیة والمخلقة المتقادمة  یفضل إزالة األتساخات -1
 من على سطح اآلثار الخشبیة باستخدام:

 أ ، ج.   (د)النانو جل.     (ج)مستحلبات الزیت في الماء الدقیقة.   (ب)المذیبات العضویة.     (أ)

 ب و ج. (ھـ)
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 األخشاب األثریة یفضل استبعاد: عند أختیار اإلنزیمات في تنظیف -2

 كل ما سبق. (ھـ)أ ، ب.   (د)إنزیم اللیبیز.       (ج)إنزیم السلیولیز.      (ب)أمیلیز.        -إنزیم ألفا (أ)

 یمكن عالج أو أعادة عالج اآلثار الخشبیة كبیرة الحجم المشبعة بالماء باستخدام: -3

 ال شیئ مما سبق.    (ھـ)أ ، ج.        (د)الكیتوزان.      (ج)الجار.        (ب)السكروز.       (أ)

للتعرف على الوسائط اللونیة في اآلثار الخشبیة الملونة وكذلك مواد التقویة المستخدمة سابقا في ترمیمھا  -4
 یستخدم:

ز التحلیل بجھا (ج)التحلیل بحیود األشعة السینیة.    (ب)التحلیل بطیف األشعة تحت الحمراء.   (أ)
 أ، ب. (ھـ)أ، ج.       (د)الكروماتوجرافى الغازى.     

 عن طریق: الخشبیة اآلثار بنیة لتركیب كامل تقني تقییم عملیتم  -5

أ،  (د)التحلیل باألشعة السینیة.  (ج)التصویر المقطعى الماسح بالكمبیوتر.    (ب)التصویر باألشعة السینیة      (أ)
 أ، ج.  (ھـ)ب.      

 تحسین نفاذیة مواد التقویة الطبیعیة داخل األخشاب األثریة باستخدام:یمكن  -6

الحبیبات  (ج)الحبیبات النانومتریة لثانى أكسید التیتانیوم.    (ب)الحبیبات النانومتریة ألكسید الزنك.     (أ)
 ال شیئ مما سبق.     (ھـ)كل ما سبق.      (د)النانومتریة ألكسید الماغنسیوم.    

 یفضل أختیار المذیبات:  األخشاب عملیات تقویةفي  -7

 (ھـ)كل ما سبق.  (د)القطبیة.       (ج)ذات درجة البخر المتوسطة.     (ب)ذات درجات الغلیان المرتفعة.    (أ) 
 ال شیئ مما سبق.

 یراعى عند لصق وتجمیع ألجزاء المنفصلة لآلثار الخشبیة:  -8

 طریقة أستخدام الخشب. (ج)نفاذیة الخشب.     (ب)الخواص األتجاھیة ألجزاء الخشب المجمعة.     (أ)

 أ، ب. (ھـ)ب، ج.       (د)

 والشروخ: والثقوب، الفجوات، لملء استخدامھا یمكن التى الموالئ لمخالیط األمثلة بعض -9

 (ج)خلیط النانو سیلیولوز مع الكلوسیل.    (ب)حبیبات المیكروكریستالین سیلیولوز مع مشتقات السلیولوز.   (أ)
 أ، ج. (ھـ)أ، ب.     (د).   72المیكروبالون الفینولى مع البارالوید ب
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 یفضل عند تقویة اآلثار الخشبیة المغمورة في الماء عدم أستخدام المواد اآلتیة: -10

 ب، ج. (ھـ)أ، ب.    (د)السكروز.      (ج)شب البوتاسیوم.    (ب)إیثیلین جلیكول.   البولى (أ)

 درجات) 10(        ) أمام العبارات التالیة مع التعلیق:×) أو (√السؤال الخامس: ضع عالمة (

 (   ).   رة الحجم والتى یصعب تفكیكھاصغیفى حالة اآلثار  التقویة بطریقة الرش تفضل  -1
 (   )                                             تنظیف األخشاب الملونة تفضل أنظمة الجل فى حالة  -2
 یتم التعرف على التغیرات الكیمیائیة  فى الخشب بالتحلیل بحیود األشعة السینیة      (   ). -3
 عند التجمیع                                     (   ). قوة ومتانة الخشب زادت قوة الرابطة قلتكلما  -4
 (   ).              یفضل عدم المساس باألثر واألكتفاء بالصیانة السلبیة.                        -5
             (   ).  یفضل استخدام األنزیمات من أصل نباتى فى عملیات تنظیف اآلثار الخشبیة                -6
 (   ).                                     فى حالة جیدة ھالسطح الخارجى لألثر یؤدى إلى حفظ عزل -7
 (   ).  یفضل ترك الخشب الرطب لیجف فى الھواء بما یسمح للماء المتغلغل فى خالیاه بالتبخر  -8
 ).   (             لفحص التغیرات فى تركیب الخشب نتیجة التلف المیكرسكوب الضوئىیستخدم  -9

 (   ).  فوق البنفسجیةفى منطقة األشعة  تستخدم أطوال موجیةعند التنظیف بأشعة اللیزر  -10

 درجات) 10(                                                      أجب عن السؤال التالي:: لسؤال السادسا

 
 

 مظھر تلف لألخشاب االثریة. ة السابقةتوضح الصور

الموجودة، وعوامل التلف التي تؤدي الي ھذا اذكر مظاھر التلف  •
 المظھر؟

 

 درجات لكل سؤال) 10(                  :عن إثنین فقط من النقاط التالیة أجب :سابعالالسؤال 

 ؟تلف االخشاب االثریة على) Haliteلح كلورید الصودیوم (متكلم عن تأثیر  -أ
 ؟والعفن األبیض العفن البنيبین مظاھر التلف الناتجة عن كال من  قارن -ب
 أذكر أنواع الحشرات التي تصیب األخشاب االثریة؟ كذلك شكل اإلصابة الناتج عن كل منھا؟ -ج

 

 األسئلة انتھت         
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   ترمیم آثار عضویھاسم البرنامج:   اآلثار قسم ترمیم قســــــــــــــم:

 ۱٤ع ت  كود المادة: العضویھ لثھالفرقھ الثا  الفرقة /المستوى: عالج وصیانھ االثار المركبھ المادة: 
  عدد ورق االمتحان: درجھ 70من  درجة االمتحان: ثالث ساعات الزمن  تاریخ اإلمتحان

 یرجي اإلجابھ عن االسئلھ المطلوبھ فقطتعلیمات خاصة باالمتحان: 
                           درجه )40(                    عضوى:

 درجات) 15(         السؤال األول:

أستنتج مظاھر التلف التى یمكن  ؛ومثبت بمفصالت حدیدیةمطعم بالصدف من العصر العثمانى صندوق خشبى 
كل من: الخشب والصدف والحدید وعوامل التلف التى أدت لظھورھا مع وضع خطة عالج مناسبة على  تواجدھا

                         لھذا الصندوق. 

 مما يلى: سؤالين فقطأجب عن 

 درجات) 12.5التالية:                         (أكمل العبارات السؤال الثانى: 

نسبیة الرطوبة فى حالة ال)..........%؛ حیث أنھ 1یفضل تخزین العظام، العاج، والقرون فى ظروف رطوبة نسبیة ........( •
كذلك  .).......3...(....تساعد على ف %65أعلى من  ، أما إذا كانت الرطوبة النسبیة).........2.......(تؤدى إلى فقل من ذلك األ

، بینما ........)5(........ ةئتاركا المركبات العضویة فى ھی........)4........( ھیدروكسي أباتیت" یتحلل فى البیئات" فإن
 ...........)7(.........تاركا المركبات غیر العضویة فى ھیئة  ..........)6(......... یتحلل "الكوالجین" العضوى فى البیئات

تسبب تلف الجلد من خالل  %0.02أو مركبات النحاس بنسبة  %0.1بنسبة  3O2(Fe(مركبات الحدید مثل أكسید الحدید  •
مؤدیة إلى فقد الجلد للتانین، أو من خالل تكوین ضغط  )........9........(أو من خالل التفاعل مع  )..........8......(تكوین 

 التى تشجع على تكسیر شبكة األلیاف )......10........(على األلیاف بسبب 
یعتمد معدل تكوین حمض األسیتیك فى أى كما  ، .............)11(.......على  من الخشب یعتمد معدل إنبعاث حمض األسیتیك •

معدل إنبعاثھ فى البیئة المحیطة على شكل الكتلة  كما یعتمد، ........)13(.........و .........) 12(.........نوع خشب على 
 ،......... )14(..... )، الذى یتكون أساسا من%4-0.2یحتوى الخشب أیضا على الرماد المعدنى ( الخشبیة (طریقة القطع).

األلومنیوم، الحدید فى صورة كربونات، فوسفات، سیلیكات و كلوریدات، إضافة إلى  .........)16(.........و .......)15(........
، ھذان %5 -0.1من  )..........18.........(من وزن الرماد بینما تكون  %10-1من  .......)17(.........و الصودیوم. تكون 

 .........)20(.........، خاصة صدأ فى عملیات الصدأ ........)19(.........المركبان یشجعان (یدعمان) تأثیر 
، وكلما ..........)21(........ربونات الكالسیوم والمصابة بمرض باین فى البدایة یظھر على سطحھا العینات المحتویة على ك •

 على السطح والتى تظھر للعین المجردة مثل .........) 22(........... تقدم التلف فإن التفاعل یزداد ویتسبب فى ظھور
فى )....... 25(..........كما تتصاعد  ،............) 24(............ لكن أسفل المیكروسكوب فتظھر أنھا ..........)23(.........

 .كبائن وفتارین التخزین كدلیل آخر على اإلصابة بمرض باین
 درجات)      12.5أذكر السبب العلمى:                      (السؤال الثالث:  •

 .تؤثر طبقات التحضیر المكونة من الجیر على  خشب السنط أكثر من خشب الطرفاء والجمیز  -1
 .النحاسیزید فى وجود أیونات لمنسوجات نتیجة أیونات الحدید اتحلل  -2
 .ما یالحظ وجود ضعف فى الخشب المحیط بالمعدن المتآكلعادةَ  -3
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 .حدوث مرض باین -4
 .ؤدى إلى تلف شدید فى الخشبتطبقات التحضیر المحتویة على معدنى الجبس و الجیر  -5

 درجات) 12.5فقط)                       ( اثنينتكلم باختصار عن:  (أجب عن السؤال الرابع:   

 .عادنالتلف الكیمیائى للخشب المرتبط بالممیكانیكیة  -1
  .كیفیة منع اإلصابة بمرض باین -2
 .أستخدام حمض األوكسالیك فى تنظیف بقع صدأ الحدید باألخشابكیفیة  -3
 .التأثیر المحفز للمعادن على أكسدة البولیمرات الطبیعیة مثل الكوالجین، السلیولوز و الكیراتین -4
 درجه ) 30(                                                                            :غير عضوى -5

 درجه) ١٤(                                       فقط مما يأتي سؤال واحد:أجب عن االولالسؤال 

ـ لوضع خطه عالج الثر معدني مركب يجب اجراء عمليات الفحص المختلفه، اذكر هذه الطرق أ
 ومدي اهميتها لتقييم حاله االثر

الثر مركب مستخرج من بيئه  بين الخشب والحديد  تناول بالشرح ميكانيكيه التلف المتبادل ـب 
 غنيه بالكلوريدات 

 درجھ) ۱۲(                                اسئله فقط مما يأتيه ثالثاكمل: اجب عن  السؤال الثاني

في اثر مركب یتكون من جزءخشبي و جزء من فلز النحاس تكون منطقھ الوصل بین النحاس والخشب ھي  (أ)
ایونات ................بینما الجزء المكشوف من الفلز ھي القطب............... مكونھ القطب ............... وتتكون 

 ایونات ..................

في حالھ الصدأ النشط في االثار الحدیدیھ یتكون مركب  ................. علي سطح االثر ویكون ذو لون  )(ب
 .......وتعرف بظاھره  .................................  كما یتكون ....................

 االثار المعدنیھ المصنوعھ من ............ یمكن تدمیرھا بسرعھ اذا ما تم تخزینھا في صنادیق خشبیھ حیث(ج) 
 نواتج صدأ ذات لون ................كونھ ثل ............. مم المنبعثھ من الخشب تتفاعل مع ............

ھیئھ .................   يالنشط في االثار النحاسیھ خاصھ عند ارتفاع ................. ویكون عل ) یتكون الصدأ(د
 ویكون لون مركبات الصدأ ............. وتسمي ھذه الظاھره ......................

 الثالسؤال الث

 درجات) ۹(                                                        :اجب عن ثالثھ اسئلھ فقط مما یأتي اكمل ـ۳

 من المعلومات المستمده من التصویر باالشعھ السینیھ.................و................و................(ه) 
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خاصھ ذات االصل  قبل البدء في عملیات التنظیف الكیمیائي یجب أن یتم ........... مواد التطعیم المختلفھ) (و 
 ............... وذلك بإستخدام ....................

 (ز)من ممیزات التنظیف المیكانیكي لالثار المركبھ .............و.................و..................

 ........و..................لالثار المعدنیھ..............و.......... یكانیكيمالمستخدمھ في التنظیف ال االجھزه من أھم(ح) 

 

 

مع أبخرة   انتھت االسئلھ                                                                                          
االحماض العضوية مثل حمض الخلیك و 
-الفورمیك مكونة نواتج صدأ حديثة (بیضاء

 رماديه)على أسطح القطع المعدنیة
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 ترميم اآلثار العضوية   اسم البرنامج:  ترميم اآلثار قســــــــــــــم:

 201ت ع  كود المادة: السادس الفرقة /المستوى: عالج وصيانة األخشاب المادة: 

 ورقتان عدد ورق االمتحان: 70 درجة االمتحان: ساعات 2 الزمن 1/2/1028 تاريخ اإلمتحان

 اإلجابة عن األسئلة المطلوبة فقط تعليمات خاصة باالمتحان: 
  

  درجات( 10فى ضوء دراستك اقترح خطة عالج األثر اآلتى:    ) األول:السؤال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجات( 20فقط ) واحدأجب عن   قارن بين كال من: السؤال الثانى:

الميكانيكى والتنظيف الكيميائى من حيث: الهدف، األدوات، المميزات والعيوب، االتجاهات التنظيف  -1

 الحديثة فى كال منهما.

 عمليات التقوية وعملية التقوية التدعيمية من حيث: المفهوم، المواد المستخدمة، طرق التطبيق. -2
 

 درجات(  20فقط(  ) اثنينفسر العالقة بين ما يلى:   )أجب عن  السؤال الثالث:

 اختيار نوع المذيب ونجاح عمليات التقوية. -1

 الخواص األتجاهية، وكثافة الخشب، ومحتواه المائى فى تكوين روابط اللصق عند تجميع الخشب. -2

 طبيعة األثر )خشب فقط أو ملون أو مذهب( وطريقة فحصه وتحليله. -3
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 درجات( 20)                                                أجب عن السؤال التالي:السؤال الرابع: 

                

(2)                                                     (1) 

 ؟تمثله كال الصورتين من مظهر تلف اشرح باختصار ماتوضح الصورتان مظهر تلف لألخشاب االثرية. 

 

 درجات لكل سؤال( 20)                  أجب عن إثنين فقط من النقاط التالية:  :السؤال الخامس

 ؟تلف االخشاب االثرية على تكلم عن تأثير االحماض والقلويات -أ

 ؟ملح كلوريد الصوديوم وملح الشبةبين مظاهر التلف الناتجة عن كال من  قارن -ب

 وضح دور درجات الحرارة في تلف االثار الخشبية؟ -ت

 

 

 

 األسئلة انتهت         
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   ترمیم آثار عضوياسم البرنامج:   اآلثار قسم ترمیم قســــــــــــــم:
 ع ت  كود المادة:  لرابعةالفرقھ ا  الفرقة /المستوى: األثاث الخشبىعالج وصیانھ تقنیات و المادة: 

 ورقتان عدد ورق االمتحان: درجة 70 درجة االمتحان: ساعات 3  الزمن 2018-5-13 تاریخ اإلمتحان
 نع استخدام الھواتف المحمولةیم، ویرجي اإلجابھ عن االسئلھ المطلوبھ فقطتعلیمات خاصة باالمتحان: 

 

أو تسببھا فى  نجاحھاأستنتج الوصالت المستخدمة فى الصور التالیة ثم حدد مدى السؤال األول: 
 درجات) 51(      (أجب عن ثالثة فقط) لزیادة كفاءتھاالت التى یمكن إجراءھا التعدیأذكر التلف ثم 

      

   

 

 

 

 درجات) 51(                              (أجب عن ثالثة فقط):       قارن بین : نىالسؤال الثا

 .والعیوب ،والممیزات ،وطریقة التطبیق ،من حیث: التركیب والالكر األوروبىالالكر الشرقى  .1
 التطبیق. قاألستخدام، وطرالتذھیب المائى والتذھیب الزیتى من حیث:  .2
من حیث: أنواعھا، نوع الخشب المستخدم، تقنیة الصناعة، والزخرفة  18والقرن  17الكراسى فى القرن  .3

 السطحیة والتشطیب.
 .مع ذكر أمثلة أخطاء تنفیذ التصمیموالناتجة عن  عیوب التصمیممظاھر التلف الناتجة عن  .4

 
 
 
 

)1(  )2(  )3(  

 

)4(  
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 درجة) 20(                                                                                :ثالثالسؤال ال
 

 .الالزمة وعملیات الترمیمینة من أثاث خشبي تالف استنتج مواد عمن خالل التحلیل التالي ل

 

 

 )درجة 15(                              السؤال الرابع: اشرح باختصار ثالثة نقاط فقط مما یلي:

 طریقة سیجال في قیاس درجة تبلور السلیلوز. .1
 الحموضة في األثاث الخشبي. كیفیة التعرف علیھا ومعادلتھا. .2
 الخشبي.عالج االلتواء وااللتفاف في األثاث  .3
 التنظیف والتقویة بالموجات فوق الصوتیة لألثاث الخشبي .4

 

 )اتدرج 5(                                 فقط مما یلي: قارن بین نقطة واحدة: السؤال الخامس

 في تنظیف األثاث الخشبي. (Excimer)) ولیزر YAG(لیزر .1
 باألشعة تحت الحمراء والرامان.قیاس درجة تبلور السلیلوز بكال من طریقتي التحلیل الطیفي  .2

 
 انتھت األسئلة)(                                                                              
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   ترميم آثار عضوياسم البرنامج:   اآلثار قسم ترميم قســــــــــــــم:

 414ع ت  كود المادة:  لرابعةالفرقه ا  الفرقة /المستوى: األثاث الخشبىعالج وصيانه تقنيات و المادة: 

 درجة 21 درجة االمتحان: ساعات 3  الزمن 6102-5-14 تاريخ اإلمتحان
عدد ورق 

 االمتحان:
 ورقات 3

 ، وممنوع استخدام الهواتف المحمولةيرجي اإلجابه عن االسئله المطلوبه فقطتعليمات خاصة باالمتحان: 
 

 المجموعة األولي:

 درجات( 50)                                                   السؤال األول: علق على الصور التالية:

     

 

   

 

 

 

 درجات( 5)                                      السؤال التانى:  أكمل العبارات التالية:            

............... بينما  (6)م فى صناعة األثاث خاصة خشب ..........61القرن  استخدمت األخشاب المحلية فى .أ

 م بشكل أساسى61............. فى القرن (2)استخدم خشب ......

................. (3)م مثل زيت ............61استخدم لحماية سطح األثاث الدهان بالزيوت فى القرن  .ب

................... فى (5)م فقد استخدم ورنيش ................61.................. أما فى القرن (4)و............

............. فى تشطيب الخشب فى القرن (1)تغطية كل أنواع المنتجات الخشبية، بينما استخدم .............

 م.61

(............. 1......... أو تحدث بسبب ........)(........1معظم األخطاء في صناعة األثاث تعكس ...........) .ت

 (..............61(.............. أو استخدام ...........)9أو .........)

 

 

 02سرير من منتصف القرن  (0)
(6

) 

(3

) 

 )أ(

 (ب)

 (ج)
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 فقط من اآلتى: واحدأجب عن 

 درجات( 01)                 بم تفسر:                                         السؤال الثالث: 

 .والمائى التذهيب الزيتى أختالف استخدامات .1
 .فى التراكيب األنشائية )اإلطار واللوح( حدوث شروخ .2
 حدوث تقوس للأللواح المزخرفة على أحد سطحيها فقط. .3
 فى األثاث. Cabriole من عيوب التصميم استخدام أرجل الكابريولى .4
 ظهور تلف باألثاث المزخرف بأسلوب التطعيم سواء بالمعادن أو الجلد أو القشرة. .5
 

 درجات( 01)                   : اذكر ما تعرف عن: ) أجب عن اثنين فقط(رابعالالسؤال 

 (.61، و61، 61فى عصر النهضة )القرن  الخزائن )الدواليب(تطور  -6

مع الرسم أساليب صناعة األثاث فى عصر النهضة مع توضيح أهم الوصالت المستخدمة وطرق تحسينها  -2

 .إن أمكن

 التلف الناتجة عن تغير استجابة التراكيب الخشبية للرطوبة والجفاف. مظاهر -3
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 المجموعة الثانية

 درجة( 61) أجب عن السؤال التالي:                                                            السؤال األول:

 الترميم الالزمة لألثر؟ينة من أثاث خشبي تالف استنتج مواد وعمليات عمن خالل التحليل التالي ل

 

 أجب عن سؤالين فقط مما يلي:

 السؤال الثاني:

 درجات( 01)اذكر طرق قياس تبلور السليلوز؟ مع شرح طريقة سيجال؟                            

 السؤال الثالث:

 درجات( 01)                       ماهي أنواع االنزيمات المستخدمة في تنظيف األثاث الخشبي؟  

 السؤال الرابع:

 درجات( 01)                                     اذكر استخدامات الليزر في ترميم األثاث الخشبي؟  

 

 انتهت األسئلة()                                                                              
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 ترمیم اآلثار العضویة   اسم البرنامج:  ترمیم اآلثار قســــــــــــــم:

 7ت ع  كود المادة: الثانى المستوى: العرض والتخزین للمجموعات المتحفیة العضویة (مجموعات التاریخ الطبیعى) المادة: 
 ورقتان عدد ورق االمتحان: 70 درجة االمتحان: ساعات 3 الزمن 24/12/2017 تاریخ اإلمتحان

 اإلجابة عن األسئلة المطلوبة فقط تعلیمات خاصة باالمتحان: 
  

 :درجة)15السؤال األول: (أجب عن واحد فقط)                                       (

 تحمیل وحفظ الحشرات للعرض المتحفى.   اشرح طرق  -1
 اشرح المحددات التي تساعد على اختیار موقع اقامة المتحف. -2

 
 :درجات)15السؤال الثانى: قارن بین كال من:                                         (

 الفطریات االسكیھ والفطریات البازیدیھ.  -1
 طریقتین فقط لتجمیع الحشرات  -2

 
 :درجات) 5السؤال الثالث: اكمل (خمسھ نقاط فقط ) مما یلى                              (

 یتكون جسم فطر الخمیرة من خلیة ......................... .1
 فطریات إجباریة الترمم ال یمكنھا العیش إال على ............................... .2
ن الصفات منھا ....................................، یتوقف تصنیف الفطریات الزقیة على عدد م .3

 ،............................ ،.............................. 
المواد الكیمیائیة المستخدمة فى قتل الحشرات ..................................، ...................................،  .4

.......................... 
 

 درجة) 16(      أجب عن أربعة فقط: قارن بین كال من:  رابعالسؤال ال

 تثبیت عینات النباتات بطریقة األسالك واللواصق من حیث: الكیفیة، والممیزات والعیوب. -1
 نظام المقاصیر والنظام المضغوط المستخدمان فى تخزین عینات النباتات. -2
 تخزین عینات الفقاریات الصغیرة والكبیرة. -3
 الحاویات الزجاجیة ذات السدادات وحاویات العسل المستخدمة فى تخزین العینات المحفوظة فى السوائل. -4
 طرق نقل العینات المحفوظة فى السوائل. -5

 

 درجات) 9(     أجب عن ستة فقط: فسر العبارات التالیة:  خامسالسؤال ال

 أھمیة الرقم المرجعى لعینات التاریخ الطبیعى. -1
 على سطح العظام. 72من البولى فینیل أسیتات أو البارالوید بیفضل وضع طبقة  -2
 بتخزین كل الجلود المدبوغة على أرفف مستویة.ینصح  -3
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 تلف بیض الطیور المحفوظة فى كبائن التخزین الخشبیة. -4
عند تعبئة ونقل عینات الفقاریات یجب تجنب إضافة مواد التغلیف حول الحیوان إال فى حالة الضرورة  -5

 القصوى.
 تلجأ المعشبات إلى الحفاظ على درجات حرارة ثابتة باتباع بعض اإلجراءات. -6
 بعد وفاة الكائن مباشرة. DNAیبدأ تحلل  -7

 درجات) 5(                 أجب عن واحد فقطس: تكلم عن:  سادالسؤال ال

 فى العینات المتحفیة. DNAكیفیة منع أو إبطاء تحلل  .1
 دیق نقل عینات النباتات.التعدیالت التى تم إدخالھا على صنا .2

 درجات) 5: أكمل العبارات التالیة:                             (سابعالسؤال ال

یجب أن تكون منطقة التخزین المثالیة للعینات البیولوجیة المحفوظة فى سوائل أو موائع یجب أن تكون  .أ
 )..........4و...........()....... 3)...... و.......(2)..... و.......(1......(

توفر الصنادیق البالستیكیة ذات األغطیة محكمة الغلق، المستخدمة فى حفظ عینات النباتات، الحمایة الجیدة  .ب
)............. 7)......... وعیوبھا األساسیة أنھا .............(6)...... و.........(5ضد .........(

 )..........8و.............(
).......... داخل 10)......... أو ...........(9خزین العظام الصغیرة داخل صنادیق شفافة من ..........(یمكن ت .ت

 الخزائن.

 

 

 

 إنتھت األسئلة         



 
 كلیة اآلثار
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 ترمیم اآلثار العضویة   اسم البرنامج:  ترمیم اآلثار قســــــــــــــم:

 302ت ع  كود المادة: السادس الفرقة /المستوى: عالج وصیانة األخشاب المادة: 
 ورقتان عدد ورق االمتحان: 70 درجة االمتحان: ساعات 3 الزمن 10/1/2017 تاریخ اإلمتحان

 اإلجابة عن األسئلة المطلوبة فقط تعلیمات خاصة باالمتحان: 
  

فى ضوء دراستك وضح عوامل التلف المؤثرة على األثر الخشبى المبین بالصورة   السؤال األول:
 درجة)30ثم اقترح خطة لعالجھ (

 

 درجات) 10أمام العبارات التالیة:  () ×) أو (√ضع عالمة (الثانى: السؤال 
 (   )              نجاح عملیة الترمیم زادالمضافة أو المادة المستبدلة كلما الترمیم كلما زادت كمیھ مادة  )1(
 ) (         تعیین أسباب العیوب والتلف فى فحص الخشب كخامة لألثر بغرض الطرق العلمیة  تستخدم )2(
 )   (                      لفحص التغیرات فى تركیب الخشب نتیجة التلف المیكرسكوب الضوئىیستخدم  )3(
 ) (                 تتقدم عملیة التقویة جمیع العملیات األخرى إذا كانت حالة األثر ضعیفة وھشةدائما ما  )4(
 (   )                باستخدام مادة الصقة مناسبة أو أحد التراكیب الصناعیةیمكن إجراء عملیات التجمیع  )5(
 (   )                                                                 التنظیف المیكانیكى بأمكانیة التحكم فیھیتمیز  )6(
 ) (                          یفضل استخدام األنزیمات من أصل نباتى فى عملیات تنظیف اآلثار الخشبیة    )7(
 ) (                                             فى عملیات التقویة المرتفعةالغلیان  تفضل المذیبات ذات درجة )8(
 )  (         فقط                    یعتمد أختیار مادة التقویة المناسبة على نوع الخشب المصنوع منھ األثر )9(
 )  (                                          بطریقة الغمر  یرة الحجم سھلة التحریككبیمكن تقویة اآلثار  )10(
 )  (           تتوقف درجة تلف الخشب المستخرج من الماء أو تربة رطبة على نوع الخشب         )11(
 )  (       یفضل ترك الخشب الرطب لیجف فى الھواء بما یسمح للماء المتغلغل فى خالیاه بالتبخر  )12(
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 (   )                                                  األخشاب الملونة تنظیف تفضل أنظمة الجل فى حالة  )13(
 (   )        ة المخلوطة بأحد اللواصقلیفیوالشروخ دقیقة یتم ملئھا بالمواد المالئة الأ إذا كانت الثقوب )14(
 )  (                            استخدام خلیط من المذیبات یزید من عمق نفاذ مادة التقویة داخل الخشب )15(
 (   )                 فى منطقة األشعة تحت الحمراء تستخدم أطوال موجیةعند التنظیف بأشعة اللیزر )16(
 (   )                       من عیوب استخدام مواد التقویة الطبیعیة التحلل نتیجة التعرض لألشعة        )17(
 (   )                                      عند التجمیع      قوة ومتانة الخشب زادت قوة الرابطة قلتكلما  )18(
 (   )                      قویة ولكن بدرجة أقل من قوة ومتانة الخشب  مادة األستكمال یجب أن تكون )19(
 (   )                                           فى حالة جیدة ھالسطح الخارجى لألثر یؤدى إلى حفظ عزل )20(

 درجات) 10السؤال الثالث: فسر العبارات التالیة (أجب عن خمسة فقط) :       (
برغم استخدام الشبة فى عالج األخشاب المستخرجة من الماء أو من التربة الرطبة إال أنھا غیر مستعملة  -1

 فى الوقت الحاضر.
 یمكن تحسین صفات وخصائص بعض مواد التقویة باستخدام التكنولوجیا الحدیثة. -2
 .تسبب عملیات التقویة ضغوط واجھادات داخل الخشب نتیجة االنكماش أثناء وبعد جفاف مواد التقویة -3
فى حالة تجمیع األجزاء الخشبیة التى تحللت بیولوجیاً فإن طبیعة التلف ودرجة التحلل سوف تحدد النتیجة  -4

 .النھائیة لعملیة اللصق
 .حجمھا عملیة ملء الثقوب ، الفجوات أو الشروخ تعتمد على -5
 تتعرض األخشاب المغمورة فى الماء أو المطمورة فى التربة الرطبة لتغیرات عدیدة. -6

 

 درجة) 20السؤال الرابع: أجب عن إثنین فقط من النقاط التالیة:                (

 ؟ تكلم عن تأثیر الضوء علي المركبات الكیمیائیة للخشب -أ

 من العفن األبیض والعفن البني ؟قارن بین مظاھر التلف الناتجة عن كال  -ب

 أذكر أنواع الحشرات التي تصیب األخشاب االثریة ؟ كذلك شكل اإلصابة الناتج عن كل منھا؟ -جـ

 

 

 

 إنتھت األسئلة         



 

 

 برنامج ترميم االثار العضوية 

 ممارسات التعليم والتعلم خالل جائحة كورونا 

 امتحانات حتريرية 

 جائحة كورونا ملواجهة 

 صح وخطأ  -نظام االختيار من متعدد 

Bubble Sheet 



 
 كلية اآلثار

 لثانىا الدراسي: الفصل 2019/2020 الدراسي: العام البكالوريوس

 

وفيقمع أطيب التمنيات بالت  
 مراد فوزى .د      . صفا عبد القادردأ. 

1  

 

   ترميم آثار عضوياسم البرنامج:   اآلثار قسم ترميم قســــــــــــــم:

 كود المادة:  لرابعةالفرقه ا  الفرقة /المستوى: األثاث الخشبىعالج وصيانه تقنيات و المادة: 
 عت 

519  

  عدد ورق االمتحان: درجة 100 درجة االمتحان: ساعة ونصف الزمن 2020-7-14 تاريخ اإلمتحان

 وتظليل دائرة الرقم المختار بالكاملالقلم الرصاص بيرجي اإلجابه تعليمات خاصة باالمتحان: 

  

قم بتظليل الدائرة المعبرة عن  ثم  اختر في ضوء ما درست اإلجابة الصحيحة لكل عبارة مما يليالسؤال األول: 

 (ةدرج 60)إجابتك جيدا  بالقلم الرصاص في ورقة االجابة  

        

 ة به مظاهر تلف ناتجة عن:تيالصندوق بالصورة اآل( 1)

    أخطاء في تنفيذ التصميم.  )ج(أستخدام غير مناسب للمادة الخام.   )ب(    .عيوب التصميم )أ(

 كل ما سبق.  )د(

 انتشرت أشغال الخرط والحفر في زخرفة األثاث الخشبى في عصر النهضة ما عدا القرن: (2)

 ب، ج. )د(         .    19القرن  )ج(     .       18القرن  )ب(    .    17القرن  )أ(

 بدأ استخدام الورنيش كبديل لتشطيب الخشب، حيث استخدم ورنيش الشيالك الكحولي، في القرن:( 3)

 أ، ب. )د(         .    18القرن  )ج(       .     17القرن  )ب(      .  16القرن  )أ(

 أستخدم خشب الزان في صناعة األثاث في القرن:( 4)

 ب، ج. )د(         .    18القرن  )ج(       .     17القرن  )ب(     .   16القرن  )أ(

 قوى الضغوط واألحمال لكن المشكلة تكمن في: معظم األثاث الخشبى مصمم ألحتمال( 5)

 حركة الخشب استجابة للرطوبة والجفاف.    )ب(        قوى الشد الناشئة من جر األثاث.   (أ)

 .ال شيئ مما سبق )د(          اتجاه األلياف في أجزاء األثاث.  )ج(

 عن طريق:في األثاث يمكن تحسين وصلة النقر واللسان ( 6)

    تخدام كوايل وخوابير إلحكام اللسان في النقر.سأ)ب(         .المستخدم إلدخال اللسانزيادة عمق النقر )أ( 

 كل ما سبق.)د(                             ألسنة عديدة.قسيم الوصلة إلى ت)ج( 

 يتسبب في ظهور مظاهر تلف متمثلة في: تقييد حركة األلواح المجمعة عند تصنيع األثاث الخشبى( 7)

 ال شيئ مما سبق. )د(تشققات وشروخ باأللواح.        .         )ج(انفصال الوصالت )ب( تقوس األلواح.            )أ(
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 درجة( 40)                                                                                               السؤال الثاني:

بالقلم ثم قم بتظليل الدائرة المعبرة عن إجابتك جيدا ة العبارات التاليحدد  صحة )أ( أو خطأ )ب( كل عبارة من 

 اإلجابة:في ورقة الرصاص 

 خاطئة. )ب(صحيحة.         )أ(                            الثامن عشر الميالدى.كانت مستخدمة في القرن  Gate- Legمنضدة  (16)

مناسبة لتحمل األحمال المطبقة على التصميمات غير الم وتمثل أحد 18القرن في  الكراسى ظهرت أرجل الكابريولى الطويلة في ( 17)

                                                                              خاطئة. )ب(صحيحة.         )أ(                                                                                                          .قطع األثاث

 خاطئة.       )ب(صحيحة.         )أ(                 ظهر سرير النهار في القرن السادس عشر والذى يتميز بقبة معلقة من السقف.(  18)

 خاطئة.       )ب(صحيحة.         )أ(       م.18في القرن  إلى شكله النهائي بأدراج جارورة منفرد في القاعة تطور دوالب القاعة( 19)

إلىى  Double-Scroll legمىن م باإلضافة إلىى تييىر شىكل أرجىل الكراسىى 17في القرن  تم إنتاج كراسي يوركشاير ودربيشاير (20)

Dutch bandy-leg                                                                                             .)خاطئة.       )ب(صحيحة.         )أ                 

                                                                         



 
 كلیة اآلثار

 األول الدراسي: الفصل 2021-2020 الدراسي: العام البكالوریوس

 

بالتوفیقمع أطیب التمنیات   1 أ. د. صفا عبد القادر و أ. د. مایسة محمد 

 

 برنامج ترمیم وصیانة اآلثار العضویة اسم البرنامج:   الترمیم قســــــــــــــم

 7ت ع  كود المادة:  الثانیةا :الفرقة  لعرض والتخزین للمجموعات المتحفیة العضویة (مجموعات التاریخ الطبیعى)ا المادة: 

درجة  1 الزمن  تاریخ اإلمتحان
 ورقتان عدد ورق االمتحان: 70 االمتحان:

 تعلیمات خاصة باالمتحان: 
ثم قم بتظلیل الدائرة المعبرة عن  اختر في ضوء ما درست اإلجابة الصحیحة لكل عبارة مما یلي السؤال األول 

 درجة) 35(إجابتك كاملة جیدا بالقلم الرصاص في ورقة االجابة:   

 
 یسھل دراسة ووضع الكائنات الحیة فى مجموعات على اساس اوجة التشابھ فیما بینھا   -------------) اھمیة 1( 

 الحفظ                       (ج) التصنیف                     (د) الشيء مما سبق.(أ) التعریف                    (ب) 

 ----------من النیتروجینیة   القواعد ) تتكون 2(

 ، والثایمین سكر الریبوزاألدینین، والجوانین ، و(ب)                     األدینین، والجوانین ، والسیتوزین ، والثایمین(أ)

 (د) كل ما سبق صحح                     الفوسفات )األدینین، والجوانین ، والسیتوزین ، وج(

 ----------حف التاریخ الطبیعى   ) ینبغى عند اقامة مت3(

 (أ) توافر المكتبات       (ب) لوحات ارشادیة           (ج) القرب من االماكن العلمیة                 (د) كل ما سبق

 رجات الحرارةدلذلك البد من توفیر اجھزة ضبط -------ھى لبكتیریا حرارة لنمو ا انسب درجة )4(

 .2±  47.                         (د) 2±  37(ج)                     . 2±27  (ب)          . 2±  39(أ)

 -----بنسبة محددةفى المتاحف  لمستویات الرطوبة التى یجب ان تكون علیھ المواد العضویةمثل حدد الخبراء اال) 5(

 .٪5±  60(د)                    .٪5±  45(ج)                        .٪5±  50(ب)   .٪5±  55(أ)  

 ) تكتب البیانات على ملصقات العینات المحفوظة في السوائل حالیا باستخدام:6(

 (أ) أقالم الرصاص.      (ب) الحبر الھندى األسود.     (ج) األحبار المانعة للكحوالت.      (د) األقالم الجافة.

 ماعدا: یليكل ما  DNAتحلل المادة الجینیة من بطاء إلفي اھا المساعدة الخطوات اإلیجابیة التى یمكن) 7(

أن تخزن العینة فى درجة حرارة .  (ج) تجنب التعرض المباشر لضوء الشمس.  (ب) (أ) تقلیل الوقت بین موت العینة وحفظھا

 (د) حفظ العینة بالتجفیف أو في الفورمالدھید أو الكحول اإلیثیلى.       مرتفعة.

 :وھيینصح بظروف بیئیة مناسبة لغرف تخزین الجلود ) 8(
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م º 24.   (ج) درجة حرارة % 55م ورطوبة نسبیة º 15.   (ب) درجة حرارة % 55م ورطوبة نسبیة º 21درجة حرارة (أ) 

 .    % 65م ورطوبة نسبیة º 20.  (د) درجة حرارة % 60ورطوبة نسبیة 

 بیض الطیور من التلف بواسطة الغازات المنبعثة من بعض كبائن التخزین: یعانى) 9(

 (أ) من البولیسترین.     (ب) المعدنیة.        (ج) الخشبیة.           (د) البالستیكیة.

 :عالجھا باستخدام غاز سام مثلیمكن  إصابة حشریة لعینات النباتات بالمعشبات ) في حالة حدوث10(

 وس       (ب) الفوسفین.           (ج) برومید المیثیل.        (د) جمیع ما سبق.(أ) الدیكلوروف

 )ةدرج 35(السؤال الثاني:                                                                                                

                                   ة:                                                    في ورقة االجاببالقلم الرصاص جیدا كاملة ثم قم بتظلیل الدائرة المعبرة عن إجابتك حدد صحة العبارة أو خطأھا 

 ) ×(           )√(                                                   .األنواعال یختلف عدد الجینات فى جینوم الكائن الحى بین ) 1(

 ×)(           (√)          .              ) یتكون التركیب الجینى من سلستین من النیوكلیدات تلتف حول بعضھا تشبھ سلم ملتوى2(

 (×)           (√)                         الثقافي.) یجب عند اقامة متحف التاریخ الطبیعى تحدید نوع الجمھور من حیث المستوى 3(

 (×)           (√)                             .تسخدم لترسیب الملوثات الغازیة العالقة فى جو المتحف  مرشحات الكربون النشط) 4(

 (×)           (√)                                       . ومن اھم المواد الكیمیائیة المستخدمة في قتل الحشرات سیانور الصودیوم) 5(

 ×)(           (√)               .العظام الصغیرة أكثر قابلیة لإلصابة بالحشرات؛ حیث أنھا تحتوى على بعض الدھون المتبقیة) 6(

 ×)(           (√)                         .یمكن تخزین رؤوس الفقاریات على جدار مثبت علیھ شبكة بالستیكیة وتغطى بالتایفك) 7(

 (×)           (√)                                               .إصالح الملصقات القدیمة یجب أن یتم باستخدام ورق روكو الیاباني) 8(

 (×)           (√) .التكلفة مرتفعالمستخدم فى التخزین فى المعشبات أنھ  Compactorالخزائن المضغوطة من عیوب نظام ) 9(

 (×)           (√)  .   النقى فى محلول أو كمسحوق مجفف عند درجة حرارة منخفضة DNAتخزین المادة الجینیة یفضل ) 10(

  

 إنتھت األسئلة

 

 



 كلیة اآلثار  -جامعة القاھرة 
 الصیفي  الدراسي: الفصل م۲۰۲۰-  ۲۰۱۹ الدراسي: العام مرحلة البكالوریوس 

 عالج وصیانة األخشابمقرر:                   ويضترمیم ع -الثالثة       :  الفرقة                               
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  عدد ورق االمتحان:  ۱۰۰  درجة االمتحان:   الزمن  ۲۰۲۰/ ۱۱/۱۰ تاریخ اإلمتحان 
 بالقلم الرصاص فقط    Bubble sheet یراعي قراءة األسئلة جیدا والحل في نموذج اإلجابةتعلیمات خاصة باالمتحان: 

 أجب عن األسئلة التالیة

 درجة)  ٤۰(السؤال األول: 

      صحة او خطأ العبارات االتیة علماً بان (أ) تمثل اإلجابة الصحیحة و(ب) تمثل اإلجابة الخطأ.وضح مدي 

 (ب) خطأ  صحیحة  (أ)  .في تنظیف االخشاب االثریة الجافة ٪۹٥- ۸۰یفضل استخدام المذیبات العضویة القطبیة بتركیزات  ) ۱(

 (ب) خطأ  صحیحة  (أ)  اللجنین في االخشاب االثریة. تؤثر األحماض بشكل أساسي علي ) ۲(

 (ب) خطأ  صحیحة  (أ)  یتسبب ملح كلورید الصودیوم في ارتفاع حموضة االخشاب مما یؤدي الي تلفھا.  ) ۳(

 (ب) خطأ  صحیحة  (أ)  المواد المخلقة المستخدمة في تقویة األخشاب. تعتبر مواد مشتقات السلیلوز من اشھر ) ٤(

 (ب) خطأ  صحیحة  (أ)  في تقویة األخشاب اأثریة. B72ال یفضل استخدام البارالوید  ) ٥(

 (ب) خطأ  صحیحة  (أ)  االثار الخشبیة، ویفضل استخدامھا بحرص شدید.  تستخدم االحماض المخففة في تنظیف السناج من علي ) ٦(

 (ب) خطأ  صحیحة  (أ)  یفضل استخدام المذیبات غیر القطبیة في عملیات تنظیف االخشاب االثریة.  ) ۷(

 (ب) خطأ  صحیحة  (أ)  مواد تنظیف االخشاب االثریة، ولكن یجب تخفیف الطولوین قبل االستخدام. یعتبر الطولوین من اشھر ) ۸(

 (ب) خطأ  صحیحة  (أ)  غراء الفینوري یعتبر من اشھر المواد الطبیعیة المستخدمة حدیثا في تقویة االثار الخشبیة. ) ۹(

 (ب) خطأ  صحیحة  (أ)  االخشاب سھولة اإلصابة بالفطریات. من عیوب المواد الطبیعیة المستخدمة في ترمیم  ) ۱۰(
 

 درجة)  ٦۰(السؤال الثاني: 

ثم قم بتظلیل الدائرة المعبرة عن إجابتك كاملة جیدا بالقلم الرصاص في ورقة   اختر اإلجابة الصحیحة لكل عبارة مما یلي
 :       االجابة

       
 علي: تؤثر القلویات بشكل أساسي في الخشب  ) ۱۱(

 الشيء مما سبق(د)  ب معا) -(أ(ج)  اللجنین (ب)  السلیلوز (أ) 

 التحلل الضوئي یؤثر علي .......... في االخشاب االثریة  ) ۱۲(

 جـ معا)   -(أ(د)  الھیمیسلیلوز (ج)  اللجنین (ب)  السلیلوز (أ) 

 م) یحدث للخشب: º ۱۰۰(اعلي من في درجات الحرارة العالیة  ) ۱۳(

 جمیع ما سبق (د)  في الوزن كبیر نقص (ج)  انخفاض خاصة امتصاص الماء(ب)  عملیة تحلل الخشب تبدأ (أ) 



 كلیة اآلثار  -جامعة القاھرة 
 الصیفي  الدراسي: الفصل م۲۰۲۰-  ۲۰۱۹ الدراسي: العام مرحلة البكالوریوس 

 عالج وصیانة األخشابمقرر:                   ويضترمیم ع -الثالثة       :  الفرقة                               
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الرطوبة العالیة تؤدي الي ............. لألخشاب االثریة  ) ۱٤(

 جمیع ما سبق (د)  شروخ اشعاعیة(ج)  التمدد واالنكماش(ب)  اإلصابة المیكروبیولوجیة(أ) 

 یؤثر ملح الشبة علي .............. في االخشاب االثریة  ) ۱٥(

 (د) جمیع ما سبق  اللجنین  السلیلوز والھیمیسلیلوز  السلیلوز 

 العفن البني یؤثر بشكل أساسي علي ............... ) ۱٦(

 (د) جمیع ما سبق  اللجنین  السلیلوز والھیمیسلیلوز  السلیلوز 

 ............ أكثر إصابة بالعفن األبیض. تعتبر االخشاب  ) ۱۷(

 االخشاب المحلیة (د)  االخشاب الجافة(ج)  االخشاب اللینة (ب)  االخشاب الصلبة (أ) 

 المذیبات القطبیة تؤثر علي .............. لألخشاب  )  ۱۸(

 جمیع ما سبق  )د( لخشب تمدد وانكماش ا) ج( (ب) اكسدة وتحلل مائي للخشب  (أ) المحتوي المائي للخشب 

 من عیوب مشتقات السلیلوز المستخدمة قدیما في ترمیم االخشاب. ) ۱۹(

 (د) جمیع ما سبق  (ج) التغیر اللوني  (ب) الھشاشیة السریعة  (أ) التغلغل غیر الكافي 

 معظم مشتقات السلیلوز تذوب في ....... ) ۲۰(

 (د) الكحول والماء  والكحول  الطولوین(ج)  (ب) الكحول فقط  (أ) الماء فقط 

 افضل المواد المقویة المستخدمة حالیا في ترمیم االثار الخشبیة ) ۲۱(

 جمیع ما سبق (د)  استرات السلیلوز (ج)  الكربوكسي میثیل سلیلوز (ب)  ھیدروكسي بروبیل سلیلوز (أ) 

 .......... في االخشاب االثریة  الوھن الضوئي یؤثر علي ) ۲۲(

 السلیلوز والھیمیسلیلوز ) د( واللجنین  ) السلیلوزج( (ب) اللجنین  (أ) السلیلوز 

 من عیوب المواد المخلقة المستخدمة في ترمیم االخشاب. ) ۲۳(

 (د) جمیع ما سبق  (ج) انبعاث األحماض  (ب) الھشاشیة السریعة  (أ) التغلغل غیر الكافي 

 .........تتسبب االحماض في  ) ۲٤(

 جمیع ما سبق (د)  الشكل اللیفي في االخشاب(ج)  تحلل اللجنین (ب)  تغیر لون الخشب للون البني (أ) 

 العفن األبیض یتسسب في ................ ) ۲٥(

 (د) جمیع ما سبق  فقد خواص المرونة (ج)  تحلل السلیلوز (ب)  الشكل اللیفي لألخشاب (أ) 

                                                                       
. 

 انتھت األسئلة                                                                                                                              

 مراد فوزي محمدد.                                                                                  مع أطیب التمنیات بالتوفیق والنجاح              
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  عدد ورق االمتحان:  ۱۰۰  درجة االمتحان:   الزمن  ۱۰/۲۰۲۰/ ۷ تاریخ اإلمتحان 
 بالقلم الرصاص فقط    Bubble sheet یراعي قراءة األسئلة جیدا والحل في نموذج اإلجابةتعلیمات خاصة باالمتحان: 

 أجب عن األسئلة التالیة

 درجة)  ٤۰(السؤال األول: 

      او خطأ العبارات االتیة علماً بان (أ) تمثل اإلجابة الصحیحة و(ب) تمثل اإلجابة الخطأ.وضح مدي صحة 

 (ب) خطأ  صحیحة  (أ)  البرجل الكروي یستخدم لقیاس األقطار الخارجیة لألجسام االسطوانیة ) ۱(

 (ب) خطأ  صحیحة  (أ)  في الخشب الزوایا  جمیع قیاس  تستخدم الزاویة الكوستیال في ) ۲(

 (ب) خطأ  صحیحة  (أ)  تستخدم الضفر الخشبیة في عمل التشكیالت المنحنیة علي سطح الخشب ) ۳(

 (ب) خطأ  صحیحة  (أ)  الخشب الصمیمي داكن اللون وخالیاه واسعة ورقیقة الجدران.  ) ٤(

 (ب) خطأ  صحیحة  (أ)  وظیفة اللحاء ھي حمایة الشجرة من عوامل التلف المختلفة ) ٥(

 (ب) خطأ  صحیحة  (أ)  الخریفي خالیاه ضیقة، ویسمي الخشب المتأخرالخشب  ) ٦(

 (ب) خطأ  صحیحة  (أ)  السلیلوز بولیمر متشعب یتكون من وحدات الجلوكوز.  ) ۷(

 (ب) خطأ  صحیحة  (أ)  الھیمیسلیلوز یتكون من وحدات سكریات متعددة.  ) ۸(

 (ب) خطأ  صحیحة  (أ)  التقلیم او التطبیق)  –التطعیم في العصر االموي كان بطریقتین (التجمیع  ) ۹(

 (ب) خطأ  صحیحة  (أ)  .المائل او المشطوفالحفر كان األسلوب الشائع في حفر األخشاب في العصر الطولوني  ) ۱۰(
 

 درجة)  ٦۰(السؤال الثاني: 

ثم قم بتظلیل الدائرة المعبرة عن إجابتك كاملة جیدا بالقلم الرصاص في ورقة   یلياختر اإلجابة الصحیحة لكل عبارة مما 
 :       االجابة

       
 القصیبات في األخشاب اللینة تتمیز بـ ............  ) ۱۱(

 جمیع ما سبق (د)  تستخدم في التدعیم  (ج) جدرانھا واسعة لتوصیل الغذاء(ب)  خالیا طولیة ذات جدر غلیظة(أ) 

 االلیاف واألوعیة ممیزة لألخشاب .................... ) ۱۲(

 الخشب العصاري (د)  خشب الصمیميال(ج)  الصلبة (ب)  اللینة (أ) 

 تأثر أسلوب الحفر في العصر الطولوني....................  ) ۱۳(

 جـ معا) - (أ(د)  أسلوب سامراء الثالث (ج)  أسلوب سامراء الثاني (ب)  أسلوب سامراء األول(أ) 



 كلیة اآلثار  -جامعة القاھرة 
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 تستخدم الزوانة في .......  ) ۱٤(

 ب معا) -(أ(د)  لألبعاد ق  یقیاس دق (ج)  قطع الخشب الي قطع صغیرة (ب)  عمل ثقوب وتفریغات في الخشب(أ) 

 في .................. تستخدم القدمة ذات الورنیة ) ۱٥(

 (د) جمیع ما سبق  األقطار الداخلیةقیاس  قیاس األقطار الخارجیة ) ب( القیاس الدقیق لألبعاد  )أ(

 یتمیز السلیلوز ب..............  ) ۱٦(

 جمیع ما سبق (د)  االف ۱۰-۸درجة البلمرة  (ج)  یحتوي علي أجزاء متیلورة (ب)  یتكون من الجلوكوز (أ) 

 حدة األساسیة المكونة للجنین ھي ..................وال ) ۱۷(

 الھیدروكسي فینیل (د)  سكریات متعددة (ج)  المالتوز (ب)  الفینیل بروبان (أ) 

 یستخدم برجل المقص لقیاس:  )  ۱۸(

 جـ معا) - (أ) د( سمك قطعة الخشب) ج( األقطار الداخلیة (ب)  األقطار الخارجیة(أ) 

 لجنین الجوایاسیل ممیز لالخشاب ................ ) ۱۹(

 الخشب المتاخر (د)  الخشب المبكر (ج)  الصلبة (ب)  اللینة (أ) 

 ...........  العصاريالخشب  ) ۲۰(

 ج معا) -(أ(د)  خالیاة رقیقة وواسعة.(ج)  خالیاة ضیقة وملجننة(ب)  داكن اللون (أ) 

 یتمیز الحفر علي الخشب في العصر الفاطمي بـ .................. ) ۲۱(

 جمیع ما سبق (د)  الرسوم االدمیة (ج)  تصویر مناظر الحیاة الیومیة(ب)  تصویر الحیوانات (أ) 

 اشھر األشكال المستخدمة في زخرفة األخشاب في العصر المملوكي ھي .................. ) ۲۲(

 (د) جمیع ما سبق  تصویر المبارزات ) ج( تصویر الحیوانات (ب)  الطبق النجمي(أ) 

 الحلقات السنویة تتكون من ................ ) ۲۳(

 (د) جمیع ما سبق  الخضب الصمیمي والمبكر(ج)  الخشب الصمیمي والعصاري(ب)  الربیعي والخریفي الخشب (أ) 

 درجة بلمرة الھیمیسلیلوز .................. وحدة  ) ۲٤(

 وحدة  ۸۰۰۰اكثر من (د)  وحدة  ٤۰۰-۲۰۰(ج)  وحدة  ۲۰۰ال تزید عن (ب)  وحدة   ٤۰۰ال تزید عن (أ) 

 سطح الخشب ................. من اشھر أدوات  مسح ) ۲٥(

 االزامیل والضفر (د)  الفارة (ج)  المناشیر (ب)  لشنكار ا(أ) 

                                                                       
. 

 انتھت األسئلة                                                                                                                              

 مراد فوزي محمدد.                                                                                  مع أطیب التمنیات بالتوفیق والنجاح              



 

 

 برنامج ترميم االثار العضوية 

 ممارسات التعليم والتعلم خالل جائحة كورونا 

 

القرارات التي مت اختاذها من املؤسسة والربنامج  •

 فيما خيص التعليم اهلجني 

تعلقة بالتعليم عن بعد ونتائج االستبيانات امل  •

 حتليلها 
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