الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واألعتمبد أغسطس 9002

نموذج رقم ( ) 21

جامعة  /أكاديمية  :وزارة التعليم العالى

كلية  /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية

قسم  :النحت والتشكيل المعمارى والترميم

توصيف مقرر دراسي
 -2بيانات المقرر
الرمز الكودي0018 :

اسم المقرر  :دراسات تاريخية لمترميم

الفرقة  /المستوي :الفرقة األولى

الفصل الدراسى األول7108 /7107

التخصص :النحت والتشكيل

عدد الوحدات الدراسية  )4( :ساعات مقسمة إلى نظري ()1

 -7هدف المقرر :

معرفة التطور التاريخي لترميم اآلثار واألسس والمبادئ التي بني عميها عمم الترميم الحديث

المعمارى والترميم

عممي ()1

وكذالك اكتساب مهارة تحديد طرق الترميم لكل حاله وفقا لمظروف المحيطة باألضافة الي وعيه

بأهمية عممه في الحفاظ عمي التراث األنساني والثقافي لوطنه والعالم
 -3المستهدف من تدريس المقرر  :أن يكون الطالب فى نهاية المقرر قاد اًر عمى أن:

أ -المعمومات والمفاهيم :

أ )0-يحدد التطور التاريخي لنشأة عمم اآلثار

أ )7-يعدد أساليب ومناهج مدارس الترميم المختمفة
أ )3-يشرح التقنيات وطرق صناعة اآلثار المتبعة قديما
أ )4-يعرف المبادئ األخالقية وقوانين ترميم اآلثار

أ )5-يشرح اهمية اآلثار في نقل رسالة وثقافة األجداد وطرق العيش والصناعة
ب -المهارات الذهنية :

جـ  -المهارات المهنية
الخاصة بالمقرر :

ب)0-

يقارن بين األسس والتقنيات المتبعة في مراحل ترميم وصيانة اآلثار

ب)7-

يفاضل بين مناهج ومدارس الترميم المختمفة

ب)3-

يميز بين خصائص مواد اآلثار (عضوية وغير عضوية)

جـ )0-يستنتج أفضل طرق الترميم وفقا لحالة وطبيعة األثر
جـ )7-يميز بين الطرق المستخدمة في توثيق وتسجيل اآلثار الثابته والمنقولة
جـ )3-يحدد المواد والتقنيات المستخدمة قديما في صناعة اآلثار
جـ )4-يطبق االساليب العممية لترميم األثر سواء في الموقع أو داخل المختبر

د – المهارات العامة :

د )1-يقذم عروض حفاعليت.
د )2-يسخخذم شبكت األنخرنج.
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 -4محتوي المقرر:

د )3-يعول فى فريق
املوضوع

ألاسبوع مجموع
الساعات
الفصل الدراس ي ألاول

املحاضرة العملي

إعالم الطالب بالتوصيف +مفهوم عمم الترميم

1

4

2

2

نشأة وتطور ترميم وصيانة اآلثار

2

4

2

2

الفرق بين مفهوم الترميم والصيانة

3

4

2

2

خصائص مواد اآلثار (عضوية – غير

4

4

2

2

عضوية)
التقنيات وطرق صناعة اآلثار المتبعة قديما

5

4

2

2

األساليب والتقنيات الحديثة المستخدمة في ترميم

6

4

2

2

وصيانة اآلثار
مراجعة لما سبق قبل األختبار منتصف الفصل

7

4

2

2

الدراسى
أختبار منتصف الفصل الدراسى

8

4

2

2

قوانين وأخالقيات مهنة ترميم وصيانة اآلثار

9

4

2

2

الفرق بين الترميم في الموقع وداخل المختبر

11

4

2

2

طرق توثيق وتسجيل اآلثار

11

4

2

2

أهمية االثار في نقل رسالة وثقافة االجداد

12

4

2

2

مناهج ومدارس الترميم المختمفة

13

4

2

2

المراجعة اانهائية قبل األختبار

14
15

4

2

2

األختبار النهائى لممادة حسب الموعد المعمن بجدول
األمتحانات

 -5أساليب التعميم والتعمم

 )1-5هحاضرة.
 )2-5حذريباث وحطبيقاث عوليت.
 )3-5هناقشاث وعروض حعليويت.
 )4-5إجراء بحىد

 -6أساليب التعميم والتعمم
لمطالب

 )1-6محاضرة (ثفعيل الساعات املكحبية)
)2-6جعليم جعاوني (ثقسيم الطالبة الي مجموعات صغيره).
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ذوى القدرات المحدودة
 -7تقويم الطــالب :
أ -األساليب المستخدمة

 -1هناقاشاث وأداء صفى
 -2إخخبار هنخصف الفصل الذراسى.
 -3إخخبار نهائيت الفصل الذراسى.

ب -التوقيت

الخقيين ( : )1كل أسبىع.
الخقيين (: )2األسبىع الثاهن.
الخقيين ( : )3األسبىع الخاهس عشر.

جـ  -توزيع الدرجات

هناقاشاث وأداء صفى
إخخبار هنخصف الفصل الذراسى
تقييم نهائي
المجموع

% 71
%71
% 61
%011

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
أ -مذكرات
ب -كتب ممزمة
جـ  -كتب مقترحة

ابراهيم عبد القادر حسن – ترميم وصيانة اآلثار ومقتنيات المتاحف الفنية – 0979
ج .أم .كرونين – و.س .روبنسون ترجمة عبد الناصر عبد الرحمن الزهراني -اساسيات ترميم

اآلثار – 7116

عبد المعز شاهين – ترميم وصيانة المباني اآلثرية والتاريخية – 0994

الفريد لوكس ترجمة زكي اسكندر و محمدزكريا غنيم – المواد والصناعات عند قدماء المصريين

محمد عبد الهادي – دراسات عممية في ترميم وصيانة اآلثار غي العضوية – 0997

هزاز عمران – جورج دبورة – المبا ني اآلثرية ترميمها صيانتها والحفاظ عميها0997 -
Ancient Egyptian Materials and Technology Cambridge university press
7111

Beatriz Del Cueto, Manual on Conservation Methodology for Historic

Buildings & Structures, 0997

Bernard M. Feilden, Conservation of Historic Buildings, Butterworth and
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Co (Publishers) Ltd, UK, 0987
David Bussman, Material and Techniques, Egyptian Art Principles and
Themes, Leonie Donovan & Kim McCorquodale, Prism Archaeological
series 6, 7111

Giovanni G. Amoroso and Vasco Fassina, Stone decay and
conservation Atmospheric, pollution, cleaning, consolidation and
protection, Elsever Science, New York, 0983
Icomos Finnish National Committee - Conservation Training – Needs
and Ethics- 0995

John Ashurst, Francis G Dimes. Conservation of building & decorative
stone, V 0: 0998
Phillip Lindley – Sculpture Conservation: preservation or Interference,
0997

Rosemarie Klemm, Stone and Quarries, (Egypt the world of the
Pharaohs) Könemann- Germany Pp400-405, 0988

 دوريات عممية-د

http://www.iccrom.org/

 الخ... أو نشرات

http://www.icomos.org/
http://www.getty.edu/conservation/
http://www.ncptt.nps.gov/.

/http://www.iiconservation.org
/http://icom.museum
http://www.conservation-us.org

/ د:أسحاذ املادة

 عرفة شاكر/ د:القائم بأعمال رئيس القسم العلمي
2112/2112:الحاريخ

