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نمىرج سقم ( ) 29
جامعة  /أكاديمية  :وزارة التعليم العالى
كلية  /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية
قسم  :النحت والتشكيل المعمارى والترميم
جىصيف مقشس دساسٍ
 -2ثيبنبت المقشس
الشمز الكىدٌ:

اسم المقشس :

الفشقة  /المسحىٌ:

0113

ترميم النحت األثرى

الثالثة ـ فصل الدراسى الثانى
7318 /7317

الحخصص:النحث
والحشكيل المعمبسي
والحشميم

عذد الىحذات الذساسية  )4( :سبعبت مقسمة إلً نظشٌ ( )9عملٍ ( )9

 -2هذف الومرر :

معرفة عوامل تمف المنحوتات اآلثرية الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية
والطبيعية الثابته والمنقولة وطرق ترميمها وصيانتها وكذلك أنواع التحاليل
وطرق وأدوات الفحص المختمفة لمتعرف عمي طبيعة المواد المصنوع منها
األثر والمواد المستخدمة في مراحل الترميم وتسجيل وتوثيق األثر قبل وبعد
الترميم.

 -3الوطتهذف هي تذريص الومرر  :أى يكىى الطالة فى ًهايح الومرر لادراً على:
أ -الوعلىهاخ
والوفاهين :

أ  )1يشرح عوامل التمف المختمفة التي تصيب معظم المنحوتات األثرية
أ  )7يوضح الفرق بين عوامل تمف األثر المتحفي ،والثابت
أ  )0يشرح طرق توثيق وتسجيل اآلثار الثابتة والمنقولة
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ة -المهبسات
الزهنية :

ب )1يوصف حالة األثر بالطرق المختمفة ومدى ما وصل إليه من تمف
ب )7يميز طرق الفحص والتحميل المختمفة الالزمة وفقا لطبيعة مادة وحالة األثر.
ب )0يحدد مواد عالج وصيانة األثر المراد ترميمه وفقا لطبيعة مادة وحالة األثر.

جـ  -المهارات
المهنية الخاصة
بالمقرر :

د – المهبسات
العبمة :

ج  )1يمارس طرق تنظيف المنحوتات األثرية بأنواعها المتعددة.
ج  )7يستخدم المواد والخامات في تقوية اآلثار الضعيفة بالطرق المختمفة.
ج  )0يمارس بعض طرق إزالة األمالح .
د )1
د )7
د )0
د )4
د )5

 -4مححىٌ المقشس :

يحافظ عمي التراث اإلنساني والثقافي المادي الموروث.
يتعمم ذاتيا وجماعيا من خالل البحث .
يناقش في نطاق الجماعة من خالل التدريب عمي تقديم الواجبات
المطموبه امام زمالئه ومناقشتها .
يعمل بروح الجماعة من خالل الوجبات المشتركة والعمل داخل
مجموعات.
يتصل بشكل سمس والنافع مع ذوي العالقة بالتخصص من
خالل دراسته لدور كل من فريق العمل اآلثري .
املوضوع

ألاسبوع مجموع
الساعات
الفصل الذراس ي ألاول

إعالم الطالب بالحوصيف القرر
مقذمة باملنهج
مقذمة عن النظريات املخحلفة فى ثرميم آلاثار
النظريات املخحلفة فى ثرميم آلاثار بناء على املعرفة الحاريخية
وألاثرية للقطعة
خواص الخامات املسحخذمة فى النحت الثابحة واملنقولة

املحاضرة العملي

1
2
3
4

4
4
4
4

2
2
2
2

-

5

4

2

2

عوامل التمف الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والطبيعية

6

4

2

2

مراجعة لما سبق قبل األختبار منتصف الفصل الدراسى

7

4

2

2

أخحبار منحصف الفصل الذراس ى

8

4

2

2

طرق الفحص والتحميل األثري

9

4

2

2
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طرق التحليل العلوى واألضلىب الفٌى للترهين المطعح األثريح

11
11

4
4

2
2

2
2

طرق االستكمال

12

4

2

2

الحطبيقات املعملية على بعض النمارج النححية
املراجعة قبل ألاخحبار النهائى

13
14
15

4
4

2
2

2
2

المواد المستخدمة في العالج والتقوية

األختبار النهائى لممادة حسب الموعد المعمن بجدول األمتحانات

 )1-5هحاضرج

 -5أسبليت الحعليم
والحعلم

 )2-5تذريثاخ وتطثيماخ عوليح.
 )3-5هٌالشاخ وعروض تعليويح.
 )4-5إجراء تحىث
 )1-6محاضرة (ثفعيل الساعات املكحبية)
)2-6جعليم جعاوني (ثقسيم الطلبة الي مجموعات صغيره).

 -6أساليب
التعميم والتعمم

لمطالب

ذوى القدرات
المحدودة
 -7تقويم الطــالب :
أ -األساليب
المستخدمة
ب -التوقيت

جـ  -توزيع
الدرجات

 -1هٌالاشاخ وأداء صفى
 -2إختثار هٌتصف الفصل الذراضى.
 -3إختثار ًهائيح الفصل الذراضى.
التميين ( : )1كل أضثىع.
التميين (: )2األضثىع الثاهي.
التميين ( : )3األضثىع الخاهص عشر.
هٌالاشاخ وأداء صفى
إختثار هٌتصف الفصل الذراضى
تقييم نهائي ،الفصل الدراسى الثانى
المجموع

% 73
%73
% 63
%133
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:  قائمة الكتب الدراسية والمراجع-8
 مزكشات-أ
 كتب ممزمة-ب
1191 –  اتراهين عثذ المادر حطي – ترهين وصياًح اآلثار وهمتٌياخ الوتاحف الفٌيح-1
 اضاضياخ ترهين- روتٌطىى ترجوح عثذ الٌاصر عثذ الرحوي السهراًي.ش. كروًيي – و. أم. ج-2
2006 – اآلثار
1114 –  عثذ الوعس شاهيي – ترهين وصياًح الوثاًي اآلثريح والتاريخيح- 3
 عثذ الىهاب عىض – خىاص هىاد الثٌاء وأختثاراتها – دار الراتة, هصطفي الطيذ شحاته- 4
1196 الجاهعيح
1119 - هساز عوراى – جىرج دتىرج – الوثا ًي اآلثريح ترهيوها صياًتها والحفاظ عليها- 5
 ترجوح-The Conservation Uint of the Museums & Galleries Commission 2000–  دهشك- هساز عوراى – هذخل إلي الترهين
6 - Ancient Egyptian Materials and Technology Cambridge - university

press 2000
9- Beatriz Del Cueto, Manual on Conservation Methodology for Historic
Buildings & Structures, 1119
9- Bernard M. Feilden, Conservation of Historic Buildings, Butterworth
and Co (Publishers) Ltd, UK, 1192
1 - David Bussman, Material and Techniques, Egyptian Art Principles and
Themes, Leonie Donovan & Kim McCorquodale, Prism Archaeological
series 6, 2000
10 - Giovanni G. Amoroso and Vasco Fassina, Stone decay and
conservation Atmospheric, pollution, cleaning, consolidation and
protection, Elsever Science, New York, 1193
11 - Glen R. Cass,James R. Druzik and others. Protection of Works of Art
From Atmospheric Ozone, The Getty Conservation Institute, research in
conservation Institute, 1191
12 - John Ashurst, Francis G Dimes. Conservation of building & decorative
stone, V 1: 1119
13 - Marco Ferretti – Scientific Investigations of Works of Arts , Rome
1113
14- Phillip Lindley – Sculpture Conservation: preservation or
Interference, 1119
15- Rosemarie Klemm, Stone and Quarries, (Egypt the world of the
Pharaohs) Könemann- Germany Pp411-415, 1199

 كتب- جـ
مقترحة
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http://www.iccrom.org/
http://www.icomos.org/
http://www.getty.edu/conservation/
http://www.ncptt.nps.gov/.
/http://www.iiconservation.org
/http://icom.museum

 دوريات-د
عممية
... أو نشرات
الخ

http://www.conservation-us.org

صبحى حسين/ د:أسحار املادة

 عرفة شاكر/ د:القائم بأعمال رئيس القسم العلمي
2118/2117:الحاريخ

