5

1

1

1

1

6

7

8

9

51

55

51

51

51

51

إعالم الطالب بالتوصيف +مفهوم علم الترميم

نشأة وتطور ترميم وصيانة اآلثار

الفرق بين مفهوم الترميم والصيانة

خصائص مواد اآلثار (عضوية – غير عضوية)

التقنيات وطرق صناعة اآلثار المتبعة قديما

األساليب والتقنيات الحديثة المستخدمة في ترميم وصيانة اآلثار

مراجعة لما سبق قبل األختبار منتصف الفصل الدراسى

امتحان نظري منتصف الفصل الدراسي

قوانين وأخالقيات مهنة ترميم وصيانة اآلثار

الفرق بين الترميم في الموقع وداخل المختبر

طرق توثيق وتسجيل اآلثار

أهمية االثار في نقل رسالة وثقافة االجداد

مناهج ومدارس الترميم المختلفة

المراجعة اانهائية قبل األختبار

األختبار النهائى للمادة حسب الموعد المعلن بجدول األمتحانات

محاضزات

تماريه تطثيقية

مىاقشات وػزوض تؼليمية

حل مشكالت

اآلثار
ب -2يفاضل بين مناهج ومدارس الترميم المختلفة
ب -3يميز بين خصائص مواد اآلثار (عضوية وغير عضوية)
جـ  -املهارات املهنية والعملية
ج -1يستنتج أفضل طرق الترميم وفقا لحالة وطبيعة األثر
ج - 2يميز بين الطرق المستخدمة في توثيق وتسجيل اآلثار الثابته
والمنقولة
ج .3يحدد المواد والتقنيات المستخدمة قديما في صناعة اآلثار
ج -4يطبق االساليب العلمية لترميم األثر سواء في الموقع أو داخل
المختبر
د .املهارات العامة والقابلة للنقل:
د -1يقدم عروض تفاعلية .
د 2-يستخدم شبكة ألانترنت .
د -3-يعمل فى فريق.

منسق المادة:

منسق القسم العلمي :د /عرفة شاكر

تاريخ7102/7102:

إمتحان وظزي

مشاريغ تطثيقية

ب -1يقارن بين األسس والتقنيات المتبعة في مراحل ترميم وصيانة

الؼصف الذهىي

إجزاء تحىث

والصناعة

ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكزية) :

تكاليف ووجثات مىشلية

تجارب مؼملية

أ - 4يعرف المبادئ األخالقية وقوانين ترميم اآلثار
أ - 5يشرح اهمية اآلثار في نقل رسالة وثقافة األجداد وطرق العيش

تقييم مشزوػات تصميمية

سيارات ميذاوية

أ - 3يشرح التقنيات وطرق صناعة اآلثار المتبعة قديما

اختثار شفىي

التؼلم التؼاووي

أ - 2يعدد أساليب ومناهج مدارس الترميم المختلفة

مىاقشات وتقييم أداء صفي

التؼلم اإللكتزووي

أ -املعزفة والفهم :
أ 1يحدد التطور التاريخي لنشأة علم اآلثار

المالحظة

استزاتيجية
التؼليم
المثاشز

استزاتيجية
التؼليم
الغيز
مثاشز

استزاتيجية
التؼلم
الذاتي

استزاتيجية
التؼلم
التجزيثي

استزاتيجية التؼليم
والتؼلم التفاػلي

التقىيم
الختامي
أو الىهائي

اختثار ػملي

المىضىػات في األسثىع
الىتائج التؼليمية المستهذفة مه المقزر

استزاتيجية وطزق التؼليم والتؼلم

أسالية وطزق التقييم
التقىيم الثىائي أو التكىيىي

المقاتالت

مصفوفة مقرر  /دراسات تاريخية للترميم

0011

ملف اإلوجاس

كود /

الفرقة (األولى)

التقىيم الشخصي للطالة

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

