ًَىرج رقى ()12

جامعة  /أكاديمية  :وزارة التعليم العالى
كلية  /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية
قسم  :النحت والتشكيل المعمارى والترميم
جىصيف مقزر دراسٍ
 -1تيانات المقزر
الفزقة  /المسحىٌ:الثانً
الزمز الكىدٌ0022:

اسم المقزر :مدخل لعمم اآلثار

الحخصص:النحث
والحشكيل المعماري
والحزميم

عذد الىحذات الذراسية  )4( :ساعات مقسمة إلً نظزٌ ( )3عملٍ ()1

 -2هذف انًقرر :

انفصم انذراسى األول

الثانى0202 /0202

معرفة ماىية عمم اآلثار ونشأتو وتطوره وفروعو المختمفة وعالقتو بالعموم األخرى,
ودراسة مراحل التنقيب المختمفة ودراسة بعض المواقع اآلثرية في مصر والوطن
العربي وكذلك ربط المعرفة في المقرر بمتطمبات الواقع وتنمية الحس الوطني
بأىمية التراث القديم

 -3انًسرهذف يٍ ذذريس انًقرر :أٌ يكىٌ انطانة فى َهايح انًقرر قادراً عهىأٌ:

أ -انًعهىياخ وانًفاهيى :أ)1يشرح تطور تاريخ عمم اآلثار
أ )2يشرح وسائل التأريخ المستخدمة
أ)3يذكر الوسائل الحديثة المستخدمة في الكشف عن اآلثار

ب -المهارات الذهنية:
ب )1يحدد الفرق بين طرق التنقيب المستخدمة قديما وحيثا
ب )2يقارن بين الوسائل والتقنيات المستخدمة حديثا ومدي مالئمتيا لمموقع المراد
الكشف عنو
ب )3يميز بين خصائص المواقع األثرية

جـ -المهارات المهنية

الخاصة بالمقرر :

ج )1يستنتج أفضل طرق التنقيب وفقا لطبيعة الموقع األثري
ج )2يحدد خطوات عالج األثر الالزمة داخل الموقع األثري
ج )3يؤدي الطرق العممية لتسجيل األثر

د – المهارات العامة:
د )1-يقذو عروض ذفاعهيح.
د )2-يسرخذو شثكح األَررَد.
د )3-يعًم فى فريق.
املوضوع

 -4مححىٌ المقزر :

ألاسبوع مجموع
الساعات
الفصل الدراس ي ألاول

املحاضرة العملي

تعريف  +خطة الدراسة  +مقدمة

1

4

3

1

ما ىي عمم األثار ونشأتة وتطوره

2

4

3

1

المواقع األثرية وتصنيفيا

3

4

3

1

العموم الحديثة المساعدة لعمم

4

4

3

1

األثار
مرحمة ماقبل التنقيب وأنواع المسح

5

4

3

1

األثري

طرق التنقيب األثري

6

4

3

2

التقنيات والوسائل الحديثة في

7

4

3

1

الكشف عن األثار

أختبار منتصف الفصل الدراسى

8

4

3

1

وسائل التأريخ المستخدمة في عمم

9

4

3

1

األثار
العمل األثري (التسجيل والتصنيف)
العمل األثري

(الدراسة والتحميل

11

4

3

1

11

4

3

1

والنشر النيائي)
المعالجة الميدانية لممعثورات

12

4

3

1

دراسة بعض المواقع األثرية

13

4

3

1

وسائل التأريخ المستخدمة لممواد

14

4

3

1

العضوية والغير عضوية
األختبار النيائى لمفصل الدراسى

15

4

حسب جدول األمتحانات المعمن

 -5أسالية الحعليم
والحعلم

 )1-5محاضرة.
 )2-5ثدريبات وثطبيقات عملية.
 )3-5مناقشات وعروض جعليمية.

 -6أساليب التعميم

والتعمم لمطالب

 )4-5إجراء بحوث
 )1-6محاضرة (ثفعيل الساعات املكحبية)
)2-6جعليم جعاوني (ثقسيم الطلبة الي مجموعات صغيره).

ذوى القدرات المحدودة

 -7أساليب تقويم الطــالب :
أ -األساليب المستخدمة  -1مناقاشات وأداء صفى
 -2إخحبار منحصف الفصل الدراس ى.
 -3إخحبار نهائية الفصل الدراس ى.
ب -التوقيت

الحقييم ( : )1كل أسبوع.
الحقييم (: )2ألاسبوع الثامن.
الحقييم ( : )3ألاسبوع الخامس عشر.

3

1

جـ  -توزيع الدرجات

مناقاشات وأداء صفى
إخحبار منحصف الفصل الدراس ى
ثقييم نهائي
املجموع

% 21
%21
% 61
%111

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
أ–مذكزات
ب -كتب ممزمة
جـ -كتب مقترحة
أسرار انًادج :د/
ذاريخ2112 / 2112 :

انقائى تأعًال رئيس يجهس انقسى انعهًى :د /عرفح شاكر

