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 جامعة الملك سعودالمؤسسة التعليمية:  هـ 1439 تاريخ التقرير:

 السياحة واآلثارالكلية:  حيإدارة موارد التراث واالرشاد السيا القسم:

 

 عامة عنهمعلومات و تحديد المقرر  أ.        

 

 ترث 141أعمال التراث    إدارةفي  مقدمة ورمزه:. عنوان المقرر 1

 3 المعتمدة:. الساعات 2

 

يرجى اإلشارة إلى ذلك  متعددة إذا كان المقرر يُقدم مادة اختيارية ضمن برامج) ضمنها. البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر 3

 بدالً من تعداد البرامج.(:

 على محمد العراقي المقرر: .  اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس4

  ثالثال المقرر:.  المستوى أو السنة التي يُقدم فيها 5

 لمقرر )إن وجد(:ل.  المتطلب السابق 6

 لمقرر )إن وجد(:ل. المتطلب المصاحب ٧

 كان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:. م٨

 

 في المكان المناسب(:  أنماط التعليم )ضع إشارة . 9

 

  %100المئوية               النسبة                          أ.  الفصل الدراسي التقليدي                           

 

              النسبة المئوية                              واإللكتروني(  لتقليدي ب. التعليم المدمج )ا    

 

                         النسبة المئوية                                         بعد                   ج.  التعليم عن     

 

                       النسبة المئوية                                   المراسلة                                 د.      

 

            هـ. طرق أخرى                                                                 النسبة المئوية

 

 :لحوظاتم
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   األهداف ب.          

لهذا المقرر؟ . ما الهدف الرئيس1  
ذلك  منشآت األعمال ووظائفها وأنواعها وتطبيقاتب التعريف إلى لمقررا يهدف 

 في التراث
 

 

 

 

 

 

 

ولوجيا لتطوير وتحسين المقرر. )مثالً: زيادة استخدام المراجع التي تعتمد على تكن تنفَّذ.  صف باختصار أي خطط 2

  وث علمية جديدة في المجال العلمي(نترنت، أو تغييرات في محتوى المقرر بناًء على بحاإلأو شبكة  ،المعلومات
على  خطة تطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ المادة، وتتم هذه العملية بشكل دوري بناء  -

 نتائج التقويم الداخلي، وأبرز ما يستجد من  نتائج  الدراسات الحديثة .

 التقويم خطة لجنة القسم للمراجعة الدورية للمقرر وتطويره ، والمبنية على نتائج   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : ينبغي إرفاق الوصف العام كما يظهر في دليل أو نشرة البرنامج(ملحوظة) وصف المقرر  ج.        

 

  :مقررالوصف  

 

 

 

 

 

 

 . قائمة الموضوعات التي ينبغي تغطيتها:1

 ضوعاتقائمة المو عدد األسابيع ساعات التدريس

 مفهوم االدارة 1 2

مشروعات األعمال أشكال الملكية في 1 2  
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 التخطيط 1 2

 التنظيم 1 2

 التنظيم 1 2

لقيادةا 1 2  

 االختبار الشهري األول 1 2

 الحفز االنساني 1 2

 الرقابة 1 2

 اتخاذ القرارات 1 2

 وظائف منشآت األعمال 1 2

األعمال منشآت وظائف 1 2  

 االختبار الشهري الثاني 1 2

اثيةخصائص منشآت األعمال التر 1 2  

التراثية األعمال منشآت خصائص 1 2  

 

 المعتمدة خالل الفصل الدراسي(: والساعات ،الفعلية)مجموع ساعات التدريس  .  مكونات المقرر2

 المعمل العملي أخرى المجموع
الدروس 

 اإلضافية
  المحاضرة

     45 
ساعات 

 التدريس الفعلية

     45 
الساعات 

 المعتمدة

 

 

                 :المتوقعة من الطالب في األسبوع لم اإلضافيةالتع ساعات. ۳

   

 

متها مع طرق التقويم واستراتيجيات ء. مخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت وموا4

 التدريس
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 قمة في العمود األيمن.مر ،مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤهالت أدرجت  في الجدول التالي 

المقترحة  المطلوب تحققها في مجاالت التعلم المالئمة )انظر األمثلة، وأدرج مخرجات التعلم المناسبة القابلة للقياس أوالً:

 تحت الجدول(. 

 أدرج استراتيجيات التدريس المساندة المتالئمة مع طرق التقويم ومخرجات التعلم المرجوة.  ثانياً:

وكل  التعلم للمقررالتي تقيس وتُقيَم مخرج التعلم بدقة. ينبغي لكل مخرج من مخرجات درج طرق التقويم المناسبة أ ثالثاً:   

ليس بالضرورة أن يتضمن ) أن تتناغم سوياً وبشكل منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة. ستراتيجية تدريساوكل طريقة تقويم 

 (مجاالت التعلم.كل مقرر دراسي مخرجات تعلم من كل مجال من 

 



 

 

    6صفحة                                                                                                النسخة العربية     -م  1/2/2015 -توصيف المقرر - 6 نموذج      

  

  

Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

 المملكــة العربيــة السعوديــة

مالهيئــــة الوطنيــــة للتقـويــ  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 

أساليب التقويم المستخدمة 

 في المقرر
 استراتيجيات تدريس المقرر

 مجاالت التعلّم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت

 ومخرجات التعلم للمقرر
 م

 1.٠ المعرفة

األسئلة الشفهية 

 والحوار التفاعلي مع

 الطالب.

 تقييم التقارير   -

المقدمة من الطالب 

عن بعض عناصر 

معرفة بالمقرر.ال  

تخصيص جزء من    -

أسئلة االختبارات 

التحريرية سواء 

الفصلية أو النهائية 

لتقييم المعرفة 

 المكتسبة

خطة تطوير   -

محتوى المقرر من 

تم قبل أستاذ المادة، وت

هذه العملية بشكل 

ج دوري بناء على نتائ

برز التقويم الداخلي، وأ

  ما يستجد من  نتائج

. الدراسات الحديثة  

خطة لجنة القسم    -

للمراجعة الدورية 

للمقرر وتطويره ، 

ج والمبنية على نتائ

 التقويم.
 

اد ابعأن يكون الطالب قادراً على معرفة 

منشآت األعمال وأنواعها والوظائف 

  .التي تضطلع بها

أن يكون الطالب قادراً على معرفة  -3

 خصائص منشآت األعمال التراثية.
 

1.1 

   1.2 

 2.٠ رات اإلدراكيةالمها

ة األسئلة الشفهي   -

 والحوار التفاعلي مع

 الطالب.

ر تقييم التقاري   -

والبحوث عن بعض 

عناصر المعرفة 

بالمقرر فى أجزاء 

 اإلدراك والتحليل.

تخصيص جزء من    -

أسئلة االختبارات 

التحريرية سواء 

الفصلية أو النهائية 

لتقييم المهارات 

المعرفية واإلدراكية 

 لمكتسبةا

عمل 

 حلقات نقاش.

- 

 التدريس التفاعلي

 وعصف الذهن.

طلب  -

تقارير وأبحاث من 

الطالب لبعض 

 مواضيع المقرر.
 

التعريف بأهمية التراث.•    

 التعريف باساليب ادارة اعمال التراث•  
2.1 

   2.2 
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 ۳.٠ مهارات التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤولية

تقييم األعمال  -

 المشاركاتالجماعية و

ت الفردية فى الواجبا

بوالتقارير المطلو  

 
 

طلب واجب جماعي  -

من  %50يعتمد 

عناصره على 

مجموعة مشاركات 

كل فرد فى فريق 

العمل، مع تقديم 

النصح والمساعدة 

اذ للطالب من قبل أست

 المقرر .

المناقشات    -

 الجماعية والفردية

القدرة على العمل    -

 ضمن فريق.

 لعمل وتحمل المسئوليةإتقان ا   -

3.1 

   3.2 

 4.٠ مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية

ير تقييم التقار  -

 الكتابية.

تقييم أداء   -

الطالب من خالل 

العرض وحلقات 

 النقاش.
 

 تكليف الطالب  -

ية بعمل تقارير كتاب

عن بعض موضوعات 

ي التى يتم دراستها ف

 المقرر.

الطالب تكليف   -

بعمل بحث عن بعض 

موضوعات المقرر 

من خالل عدد من 

 مواقع اإلنترنت

وصف المهارات العددية ومهارات  –

 االتصال المطلوب تطويرها: 

القدرة على    -

 الوصف والتحليل .

 القدرة على االتصال والمشاركة   -

4.1 

   4.2 

 ٥.٠ مهارات النفس حركيةال

   5.1 

   5.2 

 

)توضع مخرجات المقرر في العمود األيسر وتوضع ين المخرجات التعلُمَية للبرنامج والمخرجات التعلُميَة للمقرر ب زاوج- ٥

 مخرجات البرنامج في األعلى(.

 المخرجات

التعلُميَة 

 للمقرر

 المخرجات التعلُميَة للبرنامج

 )استخدم رمز المخرجات التعلُميَة للبرنامج الموجودة في توصيف البرنامج(

1.1 1.2  2.1  ۳.1  4.1  

1.1          
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2.1          
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 خالل الفصل الدراسيالطلبة فيها  يقيَّمالتي والتكاليف مهام جدول ال. 6

 المهمة أو التكليف موعد تسليم النهائي التقييم النسبة من
 مهمة التقويم

، مشروع جماعي، اختبار فصلي، اختبار: مقالة، )مثالً 

 لخ(ي، ... إشفه خطبة، عرض

 

۳٠%  . 1 االختبار الفصلي األول 7 

۳٠%  فصلي اختبار أو) بحث ورقة إعداد 12 

( ثاني  
2 . 

4٠ %  . 3 االختبار النهائي 1٥ 

   4. 

   5. 

   6 . 

   ٧ . 

   ٨ . 

 

 :لدعم المقدم للطلبةااإلرشاد األكاديمي و د.         

 

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لتقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي الفردي للطالب. وجود. ترتيبات 1 )حدد المدة   

خاللها في األسبوع( ومن في حكمهم أعضاء هيئة التدريس وجودالزمنية المتوقع   
 -  يخصص األستاذ عدد ستة ساعات مكتبية، موزعة على أيام األسبوع )من السبت إلى 

 األربعاء(.

ترتيب حلقات نقاش فى عدد من المحاضرات. -  

  التواصل من خالل موقع األستاذ على موقع الكلية والبريد اإللكتروني -

المرشددد األكدداديمي للمسدداعدة فددى حددل أي مشددكالت تواجددد الطالددب فددى الدراسددة وتسددهيل بعددض 

 الصعوبات التى تواجهد فى الدراسة

 

 

 

 مصادر التعلّم:هـ.          

قائمة الكتب المقررة:. ١ .1  
، نظريات التنظيم االداري، المطبعة العصرية، ١982فضل هللا علي فضل هللا   .2

.2االمارات، ط   
  م، التنظيم واالدارة في قطاع األعمال، جامعة االسكندرية.1999صالح الشنواني  .3

1-Dogan، G ،2005، managing festival event، Honolulu، university of 

Hawaii  Press. 
2-Donld, L. H .2008. Cultural Resources Management, London, 
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 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

Longman . 

 
 

 

 :لخ(... إ ،العلمية، التقارير الدورياتمثالً: )قائمة المراجع المساندة األساسية . 2

 

 لخ(:... إ ،ريرالعلمية، التقا الدورياتمثالً: )قائمة الكتب والمراجع المقترحة .  3

 

لخ(:... إل التواصل االجتماعيمواقع اإلنترنت، وسائ: مثالً اإللكترونية )قائمة المصادر . 4  
موسوعة عالمية  -   

http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Heritage_Management 

الهيئة العامة للسياحة واآلثار -   

http://www.hotmailclub.com/hotmaillink/go.php?id=662 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_tourism 

 

http://www.icomos.org/tourism/ 
 

أو ، المهنيدة المعدايير أو ،تالبرمجيدا أو ،المضدغوطة صاألقرا أو، لكمبيوترالبرامج التي تعتمد على ا :مثل ،مواد تعلم أخرى. 5

 واألنظمة: حلوائال

 

 

        

http://www.icomos.org/tourism/
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  المطلوبة والتجهيزات المرافق و.        

 

مددى ، عددد المقاعدد فدي الفصدول الدراسدية والمعامدل)مثالً: حدد احتياجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول الدراسية والمعامل 

 لخ(.إ ... ،فر أجهزة الكمبيوترتو

 

 لخ(:إ...  ،إيضاحعرض أو معامل  قاعاتمعامل، ، ةدراسيمثالً: فصول . المرافق التعليمية )1

 

 (:... إلخ ،برامج الكمبيوتر ،الذكية ةالسبور ،أجهزة العرض ،(AV)أجهزة الصوت والصورة )مثالً: التجهيزات الحاسوبية . 2

 

 أو أرفق قائمة(: االحتياجات فحدد معينةمعدات مختبر  المطلوب: إذا )مثالً موارد أخرى . 3

 

 

 يم المقرر وعمليات التحسين:تقي  ز.          

 

من الطالب حول فعالية عملية التدريس: الراجعةاستراتيجيات الحصول على التغذية . 1  
تقويم للواجبات والتكاليف . -    

تقويم األوراق ورصد الدرجات المستحقة من قبل الطالب أنفسهم . -  

من أوراق البحث ، من قبل زميل فحص عينة من أوراق اختبار الطالب ، وعينة أخرى  -

 عضو هيئة تدريس في مجال التخصص .

 تحليل إحصائي لنتائج اختبارات الطالب -

 

 

 

:القسم العلميأو  األستاذ من قِبَلتقييم عملية التدريس ل استراتيجيات أخرى. 2  
من خالل استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم•     

أستاذ المقرر  ستراتيجيات األخرى المتبعة فى تقييم عملية التعليم )إما عن طريقمن خالل اال•  

 أو عن طريق القسم(.

من خالل عمليات التحسين المستمرة للتعليم.•    

من خالل عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة )فحص التصحيح والدرجات من قبل •  

الطلبة، وقيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة عضو هيئة تدريس آخر مستقل لعينة من أعمال 

من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفس المقرر الدراسي فى 

 مؤسسة تعليمية أخرى(
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:عمليات تحسين التدريس. 3  
 - من قبل األستاذ: عن طريق متابعة ما يستجد فى مجال المقرر الدراسي وإضافة ما 

من مراجع وبحوث وتقنيات حديثة. يلزم  

 - من قبل القسم العلمي: عن طريق تطوير الخطة الدراسية.

- من قبل جهة أخرى فى المؤسسة أو خارجها )مثل عمادة الجودة(: باستطالع أراء الطالب فى 

  –المقرر

 عمليات تحسين التعليم: 

تطوير أهداف المقرر . -  

ئج عملية التقويم .تطوير محتوى المقرر من ، خالل نتا -  

تضمين المقرر أبرز ما يستجد من االتجاهات النظرية و الفكرية المبنية على الدراسات  -

 الحديثة

 

 

 

من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال مراجعة التصحيح : مثالً الطلبة )عمليات التحقق من مستويات إنجاز . 4 -

عينة من الواجبات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس في مؤسسة تعليمية  أو ،االختباراتتبادل تصحيح أو الطلبة، 

  :أخرى(
  تقويم للواجبات والتكاليف. -

 تقويم األوراق ورصد الدرجات المستحقة من قبل الطالب أنفسهم. -

فحص عينة من أوراق اختبار الطالب، وعينة أخرى من أوراق البحث، من قبل زميل  -

 صص.عضو هيئة تدريس في مجال التخ

 تحليل إحصائي لنتائج اختبارات الطالب.

 

 

 تحسين:لتخطيط للاوللمراجعة الدورية لفاعلية المقرر  ترتيبات التخطيط . صف5 -
خطة تطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ المادة، وتتم هذه العملية  بشكل دوري بناء على   -

 الحديثة . نتائج التقويم الداخلي ، وأبرز ما يستجد من  نتائج  الدراسات

 خطة لجنة القسم للمراجعة الدورية للمقرر وتطويره ، والمبنية على نتائج التقويم
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 على محمد العراقي :أستاذ المقرراسم         

 

 __________________التقرير: _ إكمالتاريخ     ____________________________________التوقيع:        

 

 ___________________القسم: _رئيس عميد/    ________________________ قَِبل:من  قريرتم استالم الت       

 

   ____________________________ :_ التاريخ___________________________________التوقيع:        
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 )هـ( 2ملحق رقم 

  توصيف المقرر 

 

 

 

 ة السعوديةالمملكة العربي

 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي 
 

 

  
 

 

 

  
 

 
 
 

  

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6 جنموذ (المقررتوصيف 
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 نموذج توصيف المقرر

 

 جامعة الملك سعودالمؤسسة التعليمية:  هـ1439 تاريخ التقرير:

 السياحة واآلثارالكلية:  إدارة موارد التراث واالرشاد السياحي القسم:

 

 قرر ومعلومات عامة عنهأ.  تحديد الم        

 

 ترث 24٠إدارة الجودة في التراث      . عنوان المقرر ورمزه:1

 3  . الساعات المعتمدة:2

 

يرجى اإلشارة إلى ذلك  إذا كان المقرر يُقدم مادة اختيارية ضمن برامج متعددة) ضمنها. البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر 3

 (:بدالً من تعداد البرامج.

 عبد اللطيف عبد اللطيف حسن أفندي المقرر: .  اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس4

 المستوى الثالث .  المستوى أو السنة التي يُقدم فيها المقرر:5

 ترث 141ترث،  206  لمقرر )إن وجد(:ل.  المتطلب السابق 6

 لمقرر )إن وجد(:ل. المتطلب المصاحب ٧

 مقرر إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:. مكان تدريس ال٨

 

 في المكان المناسب(:  أنماط التعليم )ضع إشارة . 9

 

 %100                النسبة المئوية                       أ.  الفصل الدراسي التقليدي                           

 

              النسبة المئوية                             تروني(  واإللكب. التعليم المدمج )التقليدي     

 

                         النسبة المئوية                                         بعد                   ج.  التعليم عن     

 

                       النسبة المئوية                             المراسلة                                       د.      

 

            هـ. طرق أخرى                                                                 النسبة المئوية

 

 

 :لحوظاتم
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 ب.  األهداف           

 لهذا المقرر؟ . ما الهدف الرئيس1

الب موظف المستقبل بإدارة التراث للقيام بمهامد ومسؤولياتد اإلدارية صمم المقرر لتمكين الط

والفنية في مؤسسات إدارة التراث وفق أسس ومعايير الجودة باإلدارة الحديثة . ويسعى المقرر 

إلى تعريف الطالب بمعايير الجودة في العمل والخدمات، وتطوير الممارسات الجيدة لحفز عملية 

دارة التراث وضبط جودة خدماتها المتخصصة . ويركز المقرر على بعض التحسين المستمر إل

 القضايا المهمة المعنية بإدارة التراث والحفاظ عليد، والطرق المناسبة للتعامل مع احتياجاتد

 

 

 

 

 

 

ولوجيا لتطوير وتحسين المقرر. )مثالً: زيادة استخدام المراجع التي تعتمد على تكن تنفَّذ.  صف باختصار أي خطط 2

  نترنت، أو تغييرات في محتوى المقرر بناًء على بحوث علمية جديدة في المجال العلمي(اإلأو شبكة  ،المعلومات
استخدام المراجع اإللكترونية . -  

لجودة .إدخال تغييرات في محتوى المقرر بناء على التطبيقات الحديثة في  إدارة ا -   

 وتيةالمواد المنشورة على الشبكة العنكب - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : ينبغي إرفاق الوصف العام كما يظهر في دليل أو نشرة البرنامج(ملحوظة) ج.  وصف المقرر        

 

  :مقررالوصف  

 التعرف على مبادئ الجودة والعوائد المتحققة من تطبيقها. •

 التعرف على تنظيم إدارة الجودة وبناء فرق العمل. •

 طبيقها في عمليات إدارة التراث.التعرف على مؤشرات الجودة وت •

 .اإللمام بأساليب معرفة رضا العمالء وإشراك السكان المحليين في ضبط الجودة •
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 . قائمة الموضوعات التي ينبغي تغطيتها:1

 ضوعاتقائمة المو عدد األسابيع ساعات التدريس

 تعريف الجودة وعالقتها بالتراث 2 4

دارة ودة الشاملة في إمقومات نجاح تطبيق الج 1 2

 التراث

 العوائد المحققة من تطبيق الجودة 1 2

 مبادئ الجودة  1 2

 مراحل تطبيق الجودة  1 2

 طرق تنظيم الجودة وبناء فرق العمل 2 4

لجودةاختبار فصلي + استضافة خبير في ا 1 2  

مؤشرات قياس الجودة في إنجاز عمليات  2 4

 إدارة التراث

بط راك السكان المحليين في ضأساليب إش 1 2

 الجودة

تراث أساليب ضبط العمليات الفنية بإدارة ال 1 2  

 نماذج تطبيقية في جودة إدارة التراث  2 4

 االختبار النهائي 1 2

 

 المعتمدة خالل الفصل الدراسي(: والساعات ،الفعلية)مجموع ساعات التدريس  .  مكونات المقرر2

 معملال العملي أخرى المجموع
الدروس 

 اإلضافية
  المحاضرة

 مشروع بحثي 45

لقاء مفتوح مع 

خبير في إدارة 

الجودة وكتابة 

 تقرير 

 45 فرق عمل 
ساعات 

 التدريس الفعلية

      
الساعات 

 المعتمدة

 

 

                 :المتوقعة من الطالب في األسبوع ساعات التعلم اإلضافية. ۳
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متها مع طرق التقويم واستراتيجيات ءرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت وموا. مخرجات التعلّم للمق4

 التدريس

 مرقمة في العمود األيمن. ،مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤهالت أدرجت  في الجدول التالي 

المقترحة  ها في مجاالت التعلم المالئمة )انظر األمثلةالمطلوب تحقق، وأدرج مخرجات التعلم المناسبة القابلة للقياس أوالً:

 تحت الجدول(. 

 أدرج استراتيجيات التدريس المساندة المتالئمة مع طرق التقويم ومخرجات التعلم المرجوة.  ثانياً:

وكل  التعلم للمقررالتي تقيس وتُقيَم مخرج التعلم بدقة. ينبغي لكل مخرج من مخرجات أدرج طرق التقويم المناسبة  ثالثاً:   

ليس بالضرورة أن يتضمن ) أن تتناغم سوياً وبشكل منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة. ستراتيجية تدريساوكل طريقة تقويم 

 (كل مقرر دراسي مخرجات تعلم من كل مجال من مجاالت التعلم.
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أساليب التقويم المستخدمة 

 في المقرر
 استراتيجيات تدريس المقرر

 التعلّم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت مجاالت

 ومخرجات التعلم للمقرر
 م

 1.٠ المعرفة

 األسئلة الصفية. -

 االختبارات . -

 الواجبات المنزلية.

 المحاضرة . -

 دراسة حالة. -

النقاش ضمن 

 مجموعات فرق العمل

التعرف على ماهية الجودة في  .1

إدارة التراث والفرق عن غيرها 

. 

ودة التعرف على نظم إدارة الج .2

 الشاملة .

 التعريف على مبادئ الجودة . .3

التعرف على العوائد المحققة من  .4

 تطبيق الجودة.

التعرف على طرق تنظيم إدارة  .5

 الجودة وبناء الفرق .

 

1.1 

   1.2 

 2.٠ المهارات اإلدراكية

نماذج اكتشاف  -

الفروق بين إدارة 

 الجودة في التراث عن

 غيرها .

يد تقرير يلخص ف -

ة الجودة نظم إدار

 الشاملة.

عينات من  -

ظم الخرائط المعرفية ن

فيها مراحل تطبيق 

 الجودة .

عينات واجب  -

 منزلي .

خطة عمل مبسطة  -

حول طرق مبتكرة من 

جدول بأهم  -

الفروق بين إدارة 

 الجودة في التراث عن

 غيرها .

 تكليف الطالب -

ة خريطة معرفيببناء 

لنظم إدارة الجودة 

 الشاملة .

إثراء الجانب  -

المعرفي من خالل 

استعراض مراحل 

 تطبيق الجودة.

مناقشة حول  -

اتجة الصور السلبية الن

دة عن عدم تطبيق الجو

افي التراث ونتائجه  

ة الب بين إدارة الجودأن يفرق الط

 في التراث عن غيرها .

أن يلخص الطالب أهم نظم إدارة  -

الجودة في ضوء دراستد وبنسبة 

.%90صواب ال تقل عن   

ة أن يكتب الطالب بلغتد الخاص -

 مبادئ إدارة الجودة بدقة تامة.

أن يحدد الطالب أهم نظم إدارة  -

 الجودة الشاملة .

ق أن ينظم الطالب مراحل تطبي -

 الجودة .

أن يحلل الطالب أهمية تطبيق  -

 الجودة و يكشف عن العوائد المحققة

      عنها في ضوء قراءتد عنها وبنسبة

. %٨5صواب ال تقل عن            

أن يوضح الطالب طريقة إدارة  -

2.1 
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قبل الطالب لتنظيم 

إدارة الجودة وبناء 

 فرق العمل

فتح نقاش مع  -

الطالب حول طرق 

أخرى لتنظيم إدارة 

الجودة وبناء فرق 

 العمل
 

الجودة وبناء الفرق بنسبة ال تقل عن 

٧5% 

   2.2 

 ۳.٠ ؤوليةمهارات التعامل مع األشخاص وتحمل المس

تنظيم وإدارة لقاء  -

مفتوح مع متحدث 

خارجي من خبراء 

 الجودة من قبل الطالب

 أنفسهم .

إدارة فرق العمل . -  

كتابة تقرير ومناقشتد  -

 مع زمالئد

متحدث خارجي من 

 خبراء الجودة .

إلزام الطالب  -

باإلشراك في أعمال 

تعاونية ضمن وحدة 

التطوير والجودة 

 بالكلية .

ن فرق عمل تكوي -

تناقش عناصر نظم 

 الجودة

أن يشارك مع زمالئد ضمن فريق  -

عمل في اكتشاف الفرق بين الجودة 

 في التراث وغيرها .

أن يشارك الطالب في حوار مع  -

 خبير إدارة الجودة .

إثراء التفاعل مع زمالئد باإلعداد  -

 والنقاش .

توزيع أجزاء عناصر الواجب بين   -

 مجموعات العمل .

 

3.1 

   3.2 

 4.٠ مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية

مقدرة الطالب على 

إعداد تقرير 

لحوار مع 

أخصائي إدارة 

 جودة. .

مقدرة الطالب على  -

تطبيق أحد مؤشرات 

الجودة من خالل 

توظيف برنامج 

 إحصائي .

 المتابعة والمالحظة -

التحدث مع 

أخصائي إدارة جودة 

د وائللتعرف على الف

المحققة من تطبيق 

 إدارة الجودة  .

قياس احد  -

مؤشرات الجودة من 

خالل توزيع وحساب 

 نتائج خمس استمارات

 استطالع رأي عميل .

يشارك الطالب  -

بفاعلية في وضع خطة 

أن يتعرف  الطالب على جدوى  -

تطبيق إدارة الجودة في التراث من 

جهد والمال .ناحية توفير الوقت وال  

من  التعرف على طرق مبتكرة تحسن -

 جودة عمليات إدارة التراث.

أن يشارك بفاعلية مع زمالئد في  -

. خطة مبسطة إلدارة الجودة في التراث  
 

4.1 
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 مبسطة لتحسين الجودة

   4.2 

 ٥.٠ مهارات النفس حركيةال

تقديم تقرير موثق  -

وعرض مرئي 

لفعاليات لقاء 

مفتوح مع خبير 

 إدارة الجودة

 تقديم خمس -

استمارات 

استطالع راي 

عميل مع نتائجها 

 وتوصياتها.

تقديم شهادة  -

حضور موثقة من 

جعة العميل ، 

وتقديم من إعداد 

الطالب ومزودة 

بالصور لألعمال 

 التي شارك فيها.

 

استخدام فرق  -

العمل وتوزيع 

األدوار ،في تنظيم 

فعاليات اللقاء مع 

 خبير إدارة الجودة

تعريف الطالب  -

سية بالعناصر األسا

الستمارات 

استطالع الراي ، 

وأهميتها وكيفية 

 تطبيقها.

تكليف الطالب  -

بانجاز ثالث 

 ساعات عمل.

 

توح أن ينظم الطالب فعاليات لقاء مف -

 مع خبير إدارة جودة .

 أن يوزع الطالب استمارات استطالع-

 راي عمل وجمعها.

 أن ينجز ثالث ساعات عمل تعاوني -

عاون امعة بالتينفذها داخل الكلية، أو الج

مع وكالة الكلية للتطوير الجودة أو 

 وحدة التطوير والجودة
 

5.1 

   5.2 

 

)توضع مخرجات المقرر في العمود األيسر وتوضع زاوج بين المخرجات التعلُمَية للبرنامج والمخرجات التعلُميَة للمقرر - ٥

 مخرجات البرنامج في األعلى(.

 المخرجات

التعلُميَة 

 للمقرر

 خرجات التعلُميَة للبرنامجالم

 )استخدم رمز المخرجات التعلُميَة للبرنامج الموجودة في توصيف البرنامج(

1.1 1.2  2.1  ۳.1  4.1  

1.1          

          

2.1          
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 ة خالل الفصل الدراسيفيها الطلب يقيَّم. جدول المهام والتكاليف التي 6

 موعد تسليم المهمة أو التكليف النسبة من التقييم النهائي
 مهمة التقويم

، مشروع جماعي، اختبار فصلي، اختبار)مثالً: مقالة، 

 خطبة، عرض شفهي، ... إلخ(

 

5%  . 1 إعداد واجب منزلي 2 

10% ء مع مشروع جماعي لتنظيم فعاليات لقا 10 

 خبير الجودة
2 . 

15% إدارة  تنفيذ ثالث ساعات عميل موثقة في ٧ 

 الجودة
3 . 

5%  توزيع خمس استمارات استطالع راي ٨ 

 عميل
4. 

10%  12-13  انجاز خطة عمل تحسين جودة في إدارة 

 التراث
5. 

40%  . 6 االختبار النهائي 16 

   ٧ . 

   ٨ . 

 

 د.  اإلرشاد األكاديمي والدعم المقدم للطلبة:        

 

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لتقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي الفردي للطالب. وجوديبات . ترت1 )حدد المدة   

  أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خاللها في األسبوع( وجودالزمنية المتوقع 
ساعة يومياً . 3ساعات مكتبية بمعدل  -  

 الدعم والمشورة واإلرشاد الطالبي .اإلعالن عن جدول بالساعات المكتبية لتقديم  -

 

 

 

 مصادر التعلّم:هـ.          

  . قائمة الكتب المقررة:1
ودية فرق التحسين المستمرة في نظم الجودة، إشراف فضيل جمعة اللجنة الوطنية السع -

م2005للجودة،   

 

المراجع األساسية:  – 2  

تاذ المقرر.محاضرات جامعية في جودة إدارة التراث، من إعداد أس-  

 

ذلك(:الكتب والمراجع الموصى بها )الدوريات العلمية، التقارير... الخ( )يرفق قائمة ب – 3  

إدارة الجودة الشاملة ، ديل بسترفيل وزمالؤه، ترجمة راشد الحاملي، جامعة الملك سعود،  -
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 م2004الرياض 

 

 

 التقارير، ... إلخ(: العلمية، الدورياتمثالً: ). قائمة المراجع المساندة األساسية 2

 

 العلمية، التقارير، ... إلخ(: الدورياتمثالً: ).  قائمة الكتب والمراجع المقترحة 3

 

... إلخ(ل التواصل االجتماعيمثالً: مواقع اإلنترنت، وسائاإللكترونية ). قائمة المصادر 4  

الموقع اإللكتروني لماس بالهيئة العامة للسياحة واآلثار .     :  

 قع اإللكتروني لعمادة الجودة بجامعة الملك سعودالمو

 

أو ، المهنيدة المعدايير، أو تالبرمجيدا أو ،المضدغوطة صاألقرا ، أولكمبيوترالبرامج التي تعتمد على ا :مثل ،. مواد تعلم أخرى5

 واألنظمة: حاللوائ
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  و.  المرافق والتجهيزات المطلوبة       

 

مددى بما في ذلك حجم الفصول الدراسية والمعامل )مثالً: عددد المقاعدد فدي الفصدول الدراسدية والمعامدل،  حدد احتياجات المقرر

 فر أجهزة الكمبيوتر، ... إلخ(.تو

 

 عرض أو معامل إيضاح، ... إلخ(: قاعاتمعامل، . المرافق التعليمية )مثالً: فصول دراسية، 1

 

 برامج الكمبيوتر، ... إلخ(: الذكية، ة، السبور، أجهزة العرض(AV)ت والصورة . التجهيزات الحاسوبية )مثالً: أجهزة الصو2

 

 االحتياجات أو أرفق قائمة(: فحدد معينةمعدات مختبر  المطلوب: إذا )مثالً . موارد أخرى 3

 

 

 ز.   تقييم المقرر وعمليات التحسين:         

 

ول فعالية عملية التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب ح .１  
استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم: –  .２  

نتائج االختبارات  -  

نتائج تقييم التقرير  -  

رأي أستاذ وميل . -  

 استبانة استطالع راي الطالب في محتوى المقرر -

 

 

 

 :سم العلميالقأو  األستاذمن قِبَل . استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس 2

 

 

 

  . عمليات تحسين التدريس:3 -
 عينات ممثلة لتقارير الطالب تعرض على محكم زميل -

  عينات اختبار عشوائية تعرض على زميل محكم.

 استشارة أصحاب التجربة في تدريس المقرر .

استضافة أساتذة مختصين لالطالع على خطة المقرر وتقديم المشورة المناسبة. -  

-  
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مثالً: مراجعة التصحيح من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة )التحقق من مستويات إنجاز  . عمليات4 -

أو عينة من الواجبات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس في مؤسسة تعليمية  ،الطلبة، أو تبادل تصحيح االختبارات

  أخرى(:
 نتائج التقرير المعد من أستاذ المقرر. -

 عينة من االختبارات مع عضو هيئة تدريس آخر لنفس المقرر .تبادل تصحيح  -

 نتائج فحص عينات ممثلة لتقارير الطالب . -

 

 

 

 لتخطيط للتحسين:ا. صف ترتيبات التخطيط للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر و5 -
خطة تطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ المادة ، وبشكل دوري ، بناء على نتائج التقويم    -

 أبرز ما يستجد من نتائج الدراسات الحديثة.، و

 الخطة للجنة الدورية الجوة واالعتماد األكاديمي بالقسم المبنية على نتائج تقرير المقدر . -
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 د/ عبد اللطيف عبد اللطيف حسن أفندي: أستاذ المقرراسم         

 __________________التقرير: _يخ إكمال تار    ____________________________________التوقيع:        

 

 ___________________القسم: _عميد/ رئيس    ________________________ قَِبل:تم استالم التقرير من        

 

   ____________________________: _ التاريخ___________________________________التوقيع:        
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 )هـ( 2ملحق رقم 

  توصيف المقرر 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية

 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي 
 

 

  
 

 

 

  
 

 
 
 

  

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6 جنموذ (المقررتوصيف 
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 نموذج توصيف المقرر

 

  جامعة الملك سعود المؤسسة التعليمية: هـ1439 تاريخ التقرير:

 السياحة واآلثارالكلية:  رشاد السياحيإدارة موارد التراث واإل القسم:

 

 أ.  تحديد المقرر ومعلومات عامة عنه        

 

 ترث 212" "السياحة التراثية . عنوان المقرر ورمزه:1

 وحدات 3 . الساعات المعتمدة:2

 

يرجى اإلشارة إلى ذلك  إذا كان المقرر يُقدم مادة اختيارية ضمن برامج متعددة) ضمنها. البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر 3

 برنامج إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي بدالً من تعداد البرامج.(:

 على محمد العراقي  المقرر: .  اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس4

 المستوى الثالث .  المستوى أو السنة التي يُقدم فيها المقرر:5

 لمقرر )إن وجد(:ل.  المتطلب السابق 6

 لمقرر )إن وجد(:ل. المتطلب المصاحب ٧

 . مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:٨

 

 في المكان المناسب(:  أنماط التعليم )ضع إشارة . 9

 

                     النسبة المئوية                                   أ.  الفصل الدراسي التقليدي                  

 

              النسبة المئوية                              واإللكتروني(  ب. التعليم المدمج )التقليدي     

 

                         النسبة المئوية                                         بعد                   ج.  التعليم عن     

 

                       النسبة المئوية                             المراسلة                                       د.      

 

            هـ. طرق أخرى                                                                 النسبة المئوية

 

 

 :لحوظاتم

 

 

 

   60%  

% 

  40%  
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 ب.  األهداف           

 لهذا المقرر؟ . ما الهدف الرئيس1

 أهداف المقرر

 .أن يكون الطالب قادراً على معرفة مفاهيم السياحة التراثية ومختلف االتجاهات التقليدية والحديثة فيها 

 وأدوارها الفاعلة في مختلف المجاالت االقتصادية والموارد  أن يكون الطالب قادراً على معرفة أهمية السياحة التراثية

 البشرية، وتنمية الحرف والصناعات التقليدية.

 .أن يكون الطالب قادراً على معرفة دور السياحة التراثية في تعميق التفاهم بين الشعوب 

 ستدامة.أن يكون الطالب قادراً على معرفة ارتباط السياحة التراثية بمفاهيم السياحة الم 

  أن يكون الطالب قادراً على معرفة كيفية تنمية نمط السياحة التراثية وتعظيم االستفادة مند كأحد األنماط السياحية

 الرئيسة في المملكة.

 

لتطددوير وتحسددين المقددرر. )مددثالً: زيددادة اسددتخدام المراجددع التددي تعتمددد علددى تكنولوجيددا  تنفَّددذ.  صددف باختصددار أي خطددط 2

 نترنت، أو تغييرات في محتوى المقرر بناًء على بحوث علمية جديدة في المجال العلمي(اإلو شبكة أ ،المعلومات

  خطة تطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ المادة، وتتم هذه العملية بشكل دوري بناء على نتائج التقويم الداخلي، وأبدرز

 ما يستجد من نتائج الدراسات الحديثة.

 ة الدورية للمقرر وتطويره، والمبنية على نتائج التقويمخطة لجنة القسم للمراجع 

 

  : ينبغي إرفاق الوصف العام كما يظهر في دليل أو نشرة البرنامج(ملحوظة) ج.  وصف المقرر        

 

  :مقررالوصف  

 السياحة التراثية. طر المتعددة المندرجة تحت مسمىاألو يتناول هذا المقرر تعريف ودراسة المفاهيم

 

 

 . قائمة الموضوعات التي ينبغي تغطيتها:1

 ضوعاتقائمة المو عدد األسابيع ساعات التدريس

 تعريفات السياحة الثقافية ومفاهيمها 1 3

 للسياحة الثقافية والتقليديةاالتجاهات الحديثة  1 3

 أهمية الثقافة السياحية ومجاالتها 1 3

 ياحة الثقافيةالبعد االقتصادي واالجتماعي والبيئي للس 1 3

 موارد ومواقع السياحة الثقافية. 1 3

 الصناعات والحرف التقليدية المرتبطة بالسياحة الثقافية 1 3
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 إدارة الفعاليات والمهرجانات الثقافية 1 3

 السياحة الثقافية بالمملكة العربية السعودية 1 3

 والشعوب مسياحة الثقافية في دعم هوية األمدور ال 1 3

 نماط اإلنفاق السياحي المرتبط بالسياحة الثقافيةأ 1 3

 حماية موارد ومواقع السياحة الثقافية 1 3

 السياحة الثقافية والتنمية السياحية 1 3

 مةادالسياحة الثقافية والتنمية المست 1 3

 خطط التنمية والتطوير في مجال السياحة الثقافية 1 3

 

 المعتمدة خالل الفصل الدراسي(: والساعات ،الفعليةدريس )مجموع ساعات الت .  مكونات المقرر2

 المعمل العملي أخرى المجموع
الدروس 

 اإلضافية
  المحاضرة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 45
 45 ال يوجد

ساعات 

 التدريس الفعلية

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 3
3 

الساعات 

 المعتمدة

 

 

                 :قعة من الطالب في األسبوعالمتو ساعات التعلم اإلضافية. ۳

   

 

متها مع طرق التقويم واستراتيجيات ء. مخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت وموا4

 التدريس

 يمن.مرقمة في العمود األ ،مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤهالت أدرجت  في الجدول التالي 

المقترحة  المطلوب تحققها في مجاالت التعلم المالئمة )انظر األمثلة، وأدرج مخرجات التعلم المناسبة القابلة للقياس أوالً:

 تحت الجدول(. 

 أدرج استراتيجيات التدريس المساندة المتالئمة مع طرق التقويم ومخرجات التعلم المرجوة.  ثانياً:

وكل  التعلم للمقررالتي تقيس وتُقيَم مخرج التعلم بدقة. ينبغي لكل مخرج من مخرجات لمناسبة أدرج طرق التقويم ا ثالثاً:   

ليس بالضرورة أن يتضمن ) أن تتناغم سوياً وبشكل منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة. ستراتيجية تدريساوكل طريقة تقويم 

 (كل مقرر دراسي مخرجات تعلم من كل مجال من مجاالت التعلم.

 

 ال يوجد    
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أساليب التقويم المستخدمة 

 في المقرر
 استراتيجيات تدريس المقرر

 مجاالت التعلّم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت

 ومخرجات التعلم للمقرر
 م

 1.٠ المعرفة

أسئلة شفهية، حوار تفاعلى، 

تقييم التقارير، اختبارات 

 تحريرية

محاضرات، تقارير، حلقات 

نقاش وأبحاث، زيارات 

 ميدانية

فة مفاهيم السياحة التراثية ومختلف االتجاهات معر

 التقليدية والحديثة فيها
1.1 

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

 محاضرات، تقارير، حلقات

نقاش وأبحاث، زيارات 

 ميدانية

معرفة أهمية السياحة التراثية وأدوارها الفاعلة في 

 ة والموارد البشريةمختلف المجاالت االقتصادي
2.1 

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

 محاضرات، تقارير، حلقات

نقاش وأبحاث، زيارات 

 ميدانية

معرفة دور السياحة التراثية في تعميق التفاهم بين 

 الشعوب
3.1 

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

 ضرات، تقارير، حلقاتمحا

نقاش وأبحاث، زيارات 

 ميدانية

معرفة ارتباط السياحة التراثية بمفاهيم السياحة 

 المستدامة
4.1 

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

 محاضرات، تقارير، حلقات

نقاش وأبحاث، زيارات 

 ميدانية

ة وتعظيم معرفة كيفية تنمية نمط السياحة التراثي

 االستفادة مند كأحد األنماط السياحية في المملكة
5.1 

 2.٠ المهارات اإلدراكية

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

معرفة مفاهيم السياحة التراثية ومختلف االتجاهات 

 دية والحديثة فيهاالتقلي
2.1 

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

معرفة أهمية السياحة التراثية وأدوارها الفاعلة في 

 مختلف المجاالت االقتصادية والموارد البشرية
2.2 

ى، تفاعلأسئلة شفهية، حوار 

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

معرفة دور السياحة التراثية في تعميق التفاهم بين 

 الشعوب
3.2 

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات رير، اختبارتقييم التقا

 تحريرية

معرفة ارتباط السياحة التراثية بمفاهيم السياحة 

 المستدامة
4.2 

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

معرفة كيفية تنمية نمط السياحة التراثية وتعظيم 

 مند كأحد األنماط السياحية في المملكة االستفادة
5.2 

 ۳.٠ مهارات التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤولية

 واجبات، تقارير
مناقشة فردية وجماعية، عمل 

 جماعى 
 3.1 مهارات اإلدارة والقيادة

 مناقشة فردية وجماعية، عمل واجبات، تقارير

 جماعى
 3.2 لقدرة على العمل ضمن فريق

يرواجبات، تقار  مناقشة فردية وجماعية، عمل 

 جماعى
 3.3 إتقان العمل وتحمل المسئولية

 4.٠ مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية

   4.1 

   4.2 
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   3.4 

 ٥.٠ مهارات النفس حركيةال

 5.1 ال يوجد  

   5.2 

 

)توضع مخرجات المقرر في العمود األيسر وتوضع ميَة للمقرر زاوج بين المخرجات التعلُمَية للبرنامج والمخرجات التعلُ - ٥

 مخرجات البرنامج في األعلى(.

 المخرجات

التعلُميَة 

 للمقرر

 المخرجات التعلُميَة للبرنامج

 )استخدم رمز المخرجات التعلُميَة للبرنامج الموجودة في توصيف البرنامج(

1.1 1.2  2.1 2.2 ۳.1 ۳.2 4.1 4.2 

1.1          

2.1          

2.1          

2.2          

1.۳          

2.۳          

1.4          

2.4          
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 فيها الطلبة خالل الفصل الدراسي يقيَّم. جدول المهام والتكاليف التي 6

 موعد تسليم المهمة أو التكليف النسبة من التقييم النهائي
 مهمة التقويم

، مشروع جماعي، اختبار فصلي، اختبارمقالة، )مثالً: 

 خطبة، عرض شفهي، ... إلخ(

 

 . 1 اختبار فصلى أول 7األسبوع  2٠

 . 2 ورقة بحثية 9األسبوع  2٠

 . 3 اختبار فصلى ثان 12األسبوع  2٠

 .4 اختبار نهائي 1٥األسبوع  4٠

   5. 

   6 . 

   ٧ . 

   ٨ . 

 

 مي والدعم المقدم للطلبة:د.  اإلرشاد األكادي        

 

)حددد المددة   أعضداء هيئدة التددريس ومدن فدي حكمهدم لتقدديم المشدورة واإلرشداد األكداديمي الفدردي للطدالب. وجدود. ترتيبدات 1

 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خاللها في األسبوع( وجودالزمنية المتوقع 

 (.الخميسإلى  االحداألسبوع )من  يخصص األستاذ عدد ستة ساعات مكتبية، موزعة على أيام 

  عدد من المحاضرات. فيترتيب حلقات نقاش 

 .التواصل من خالل موقع األستاذ على موقع الكلية والبريد اإللكتروني 

  الدراسة فيتواجهد  التيالدراسة وتسهيل بعض الصعوبات  فيحل أي مشكالت تواجد الطالب  فيالمرشد األكاديمي للمساعدة 

 

 

 مصادر التعلّم:ـ.  ه        

 . قائمة الكتب المقررة:1

Timothy, D. Boud, S. 2006. Heritage tourism, Harlow: Prentice Hall 

Boniface, Q. 2008.Tourism Cultural, university of Pennsylvania Press 

 

 إلخ(:العلمية، التقارير، ...  الدورياتمثالً: ). قائمة المراجع المساندة األساسية 2

 

 العلمية، التقارير، ... إلخ(: الدورياتمثالً: ).  قائمة الكتب والمراجع المقترحة 3

 

 ... إلخ(:ل التواصل االجتماعيمثالً: مواقع اإلنترنت، وسائاإللكترونية ). قائمة المصادر 4

 الهيئة العامة للسياحة واآلثار -

http://www.hotmailclub.com/hotmaillink/go.php?id=662 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_tourism 

http://www.icomos.org/tourism/ 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Heritage_Management 

و أ، المهنيدة المعدايير، أو تالبرمجيدا أو ،المضدغوطة صاألقرا ، أولكمبيوترالبرامج التي تعتمد على ا :مثل ،. مواد تعلم أخرى5

 واألنظمة: حاللوائ
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  و.  المرافق والتجهيزات المطلوبة       

 

مددى حدد احتياجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول الدراسية والمعامل )مثالً: عددد المقاعدد فدي الفصدول الدراسدية والمعامدل، 

 فر أجهزة الكمبيوتر، ... إلخ(.تو

 

 عرض أو معامل إيضاح، ... إلخ(: قاعاتمعامل، راسية، . المرافق التعليمية )مثالً: فصول د1

  فصول دراسية 

 برامج الكمبيوتر، ... إلخ(: الذكية، ة، السبور، أجهزة العرض(AV). التجهيزات الحاسوبية )مثالً: أجهزة الصوت والصورة 2

 أجهزة صوت وصورةرأجهزة عرض، سبورة ذكية، برامج كمبيوت ، 

 االحتياجات أو أرفق قائمة(: فحدد معينةمعدات مختبر  المطلوبا : إذ)مثالً . موارد أخرى 3

 

 

 ز.   تقييم المقرر وعمليات التحسين:         

 

 . استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب حول فعالية عملية التدريس:1

 

 التغذية الراجعة من الطالب عن طريق البوابة االلكترونية للجامعة

 

 :القسم العلميأو  األستاذمن قِبَل تراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس . اس2

  مجال المقرر الدراسي وإضافة ما يلزم من مراجع وتقنيات حديثة. فيمن قبل األستاذ: عن طريق متابعة ما يستجد 

 .من قبل القسم العلمي: عن طريق تطوير الخطة الدراسية 

  المقرر. فيجها )مثل عمادة الجودة(: باستطالع أراء الطالب المؤسسة أو خار فيمن قبل جهة أخرى 

 . عمليات تحسين التدريس:3

 .تطوير أهداف المقرر 

 .تطوير محتوى المقرر من، خالل نتائج عملية التقويم 

  على الدراسات الحديثة. والفكرية المبنيةتضمين المقرر أبرز ما يستجد من االتجاهات النظرية 

مثالً: مراجعة التصحيح من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة )من مستويات إنجاز . عمليات التحقق 4

 أو عينة من الواجبات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس في مؤسسة تعليمية أخرى(: ،الطلبة، أو تبادل تصحيح االختبارات

 تقويم الواجبات والتكاليف 

 قة من قبل الطالب أنفسهمتقويم االوراق ورصد الدرجات المستح 

  أوراق اختبار الطالب، وعينة أخرى من أوراق البحث، من قبل زميل عضو هيئة تدريس في مجال فحص عينة من

 التخصص.

 إحصائي لنتائج اختبارات الطالب. تحليل 

 لتخطيط للتحسين:ا. صف ترتيبات التخطيط للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر و5

 وأبرز ما يستجد  الداخلي،دوري بناء على نتائج التقويم  العملية بشكلقرر من قبل أستاذ المادة، وتتم هذه تطوير محتوى الم خطة

 الحديثة من نتائج الدراسات

 والمبنية على نتائج التقويم وتطويره،لجنة القسم للمراجعة الدورية للمقرر  خطة 
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 على محمد العراقي : أستاذ المقرراسم         

 

 __________________التقرير: _تاريخ إكمال     ____________________________________التوقيع:        

 

 ___________________القسم: _عميد/ رئيس    ________________________ قَِبل:تم استالم التقرير من        

 

   ____________________________: _ التاريخ___________________________________التوقيع:        
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 )هـ( 2ملحق رقم 

  توصيف المقرر 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية

 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي 
 

 

  
 

 

 

  
 

 
 
 

  

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6 جنموذ (المقررتوصيف 
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 جامعة الملك سعودة: المؤسسة التعليمي هـ1439 تاريخ التقرير:

 السياحة واآلثارالكلية:  إدارة موارد التراث واالرشاد السياحي القسم:

 

 أ.  تحديد المقرر ومعلومات عامة عنه        

 

 ترث 241إدارة التراث الطبيعي     . عنوان المقرر ورمزه:1

 3 . الساعات المعتمدة:2

 

يرجى اإلشارة إلى ذلك  إذا كان المقرر يُقدم مادة اختيارية ضمن برامج متعددة) ضمنهاقرر . البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم الم3

 بدالً من تعداد البرامج.(:

 د/ محمد أبو الفتوح غنيم  المقرر: .  اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس4

 المستوى الثالث  .  المستوى أو السنة التي يُقدم فيها المقرر:5

 لمقرر )إن وجد(:لتطلب السابق .  الم6

 لمقرر )إن وجد(:ل. المتطلب المصاحب ٧

 . مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:٨

 

 في المكان المناسب(:  أنماط التعليم )ضع إشارة . 9

 

 

         %100              النسبة المئوية                          أ.  الفصل الدراسي التقليدي                           

 

              النسبة المئوية                           واإللكتروني(     ب. التعليم المدمج )التقليدي     

 

                         يةالنسبة المئو                           بعد                                 ج.  التعليم عن     

 

                       النسبة المئوية                             المراسلة                                       د.      

 

            هـ. طرق أخرى                                                                 النسبة المئوية

 

 

 :لحوظاتم
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 ب.  األهداف           

  لهذا المقرر؟ . ما الهدف الرئيس1

  البيئية السياحة موارد من مهم كمورد الفاعل ودوره المملكة في الطبيعي التراث المقرر يتناول

 القومي االقتصاد على ذلك واثر المملكة في

 

 

 

 

 

 

ولوجيا قرر. )مثالً: زيادة استخدام المراجع التي تعتمد على تكنلتطوير وتحسين الم تنفَّذ.  صف باختصار أي خطط 2

نترنت، أو تغييرات في محتوى المقرر بناًء على بحوث علمية جديدة في المجال العلمي(أو شبكة اإل ،المعلومات  
ء على خطة تطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ المادة، وتتم هذه العملية بشكل دوري بنا  - 

يم الداخلي، وأبرز ما يستجد من  نتائج  الدراسات الحديثة .نتائج التقو  

يم خطة لجنة القسم للمراجعة الدورية للمقرر وتطويره ، والمبنية على نتائج التقو   -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : ينبغي إرفاق الوصف العام كما يظهر في دليل أو نشرة البرنامج(ملحوظة) ج.  وصف المقرر        

 

  :مقررالوصف  

 

 

 

 

 

 

 . قائمة الموضوعات التي ينبغي تغطيتها:1

 ضوعاتقائمة المو عدد األسابيع ساعات التدريس

  الطبيعي التراث مفهوم 1 3

يونسكوال اتفاقيات في الطبيعي التراث مفهوم 1 3  
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3 
 مخاطر ومهددات التراث الطبيعي  1

3 
 مخاطر ومهددات التراث الطبيعي  1

3 
راث الطبيعي مخاطر ومهددات الت 1  

3 
1 

 التنمية في الطبيعي التراث ودور أهمية

 السياحية
3 

 االختبار الشهري األول 1

3 
عليد والحفاظ الطبيعي التراث حماية 1  

3 
عليد والحفاظ الطبيعي التراث حماية 1  

3 
المملكة في الطبيعي التراث موارد 1  

3 
المملكة في الطبيعي التراث موارد 1  

3 
الشهري الثاني االختبار 1  

3 
احياسي الطبيعي التراث واستثمار توظيف 1  

3 
احياسي الطبيعي التراث واستثمار توظيف 1  

3 
احياسي الطبيعي التراث واستثمار توظيف 1  

 

 المعتمدة خالل الفصل الدراسي(: الفعلية، والساعات)مجموع ساعات التدريس  .  مكونات المقرر2

 لالمعم العملي أخرى المجموع
الدروس 

 اإلضافية
  المحاضرة

45     45 
ساعات 

 التدريس الفعلية

3     3 
الساعات 

 المعتمدة

 

 

                 :. ساعات التعلم اإلضافية المتوقعة من الطالب في األسبوع۳

   

 

لتقويم واستراتيجيات متها مع طرق اء. مخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت وموا4

 التدريس
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 مرقمة في العمود األيمن. ،مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤهالت أدرجت  في الجدول التالي 

المقترحة  المطلوب تحققها في مجاالت التعلم المالئمة )انظر األمثلة، وأدرج مخرجات التعلم المناسبة القابلة للقياس أوالً:

 تحت الجدول(. 

 أدرج استراتيجيات التدريس المساندة المتالئمة مع طرق التقويم ومخرجات التعلم المرجوة.  ثانياً:

وكل  التعلم للمقررأدرج طرق التقويم المناسبة التي تقيس وتُقيَم مخرج التعلم بدقة. ينبغي لكل مخرج من مخرجات  ثالثاً:   

ً اطريقة تقويم وكل  ليس بالضرورة أن يتضمن ) وبشكل منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة. ستراتيجية تدريس أن تتناغم سويا

 (كل مقرر دراسي مخرجات تعلم من كل مجال من مجاالت التعلم.
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أساليب التقويم المستخدمة 

 في المقرر
 استراتيجيات تدريس المقرر

 مجاالت التعلّم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت

 ومخرجات التعلم للمقرر
 م

 1.٠ فةالمعر

ة األسئلة الشفهي

ي والحوار التفاعل

 مع الطالب.

ير تقييم التقار   -

المقدمة من 

 الطالب عن بعض

عناصر المعرفة 

 بالمقرر.

تخصيص جزء    -

من أسئلة االختبارات 

التحريرية سواء 

الفصلية أو النهائية 

لتقييم المعرفة 

 المكتسبة

محاضرات . -  

قيام الطالب بعمل  -

 عنبعض التقارير 

مواضيع منتقاة من 

 المقرر.

عقد حلقات نقاش . -  

تنظيم بعض  -

الزيارات الميدانية 

ألحد المهرجانات 

ة التراثية فى المملك

.)مثل الجنادرية(  
 

لمملكة.ا في الطبيعي بالتراث التعريف -  

 وعيلل والتنمية والتعزيز التعريف -2

الطبيعي التراث بأهمية  

 وعالتن علي بالمحافظة التعريف -3

.الفطري اإلحيائي  

 الطبيعي التراث باستثمار التعريف -4

 سياحيا

1.1 

   1.2 

 2.٠ المهارات اإلدراكية

ية األسئلة الشفه   -

ع والحوار التفاعلي م

 الطالب.

ر تقييم التقاري   -

والبحوث عن بعض 

عناصر المعرفة 

بالمقرر فى أجزاء 

 اإلدراك والتحليل.

تخصيص جزء    -

ختبارات من أسئلة اال

التحريرية سواء 

الفصلية أو النهائية 

لتقييم المهارات 

المعرفية واإلدراكية 

 المكتسبة

عمل 

 حلقات نقاش.

- 

 التدريس التفاعلي

 وعصف الذهن.

طلب  -

تقارير وأبحاث من 

الطالب لبعض 

 مواضيع المقرر.
 

 التعريف بالتراث الطبيعي في المملكة.

التعريف والتعزيز والتنمية  •

 بأهمية التراث الطبيعي.للوعي 

التعريف بالمحافظة علي التنوع  •

 اإلحيائي الفطري.

التعريف باستثمار التراث  •

 الطبيعي سياحيا.

 
 

2.1 
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   2.2 

 ۳.٠ مهارات التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤولية

تقييم األعمال 

الجماعية والمشاركات 

الفردية فى الواجبات 

 والتقارير المطلوب

جماعي طلب واجب 

من  %50يعتمد 

عناصره على 

مجموعة مشاركات 

كل فرد فى فريق 

العمل، مع تقديم 

النصح والمساعدة 

اذ للطالب من قبل أست

 المقرر .

المناقشات    -

 الجماعية والفردية

 القدرة على العمل ضمن

 فريق.

إتقان العمل وتحمل    -

 المسئولية.
 

3.1 

   3.2 

 4.٠ ات والمهارات الحسابيةمهارات االتصال وتقنية المعلوم

ر تقييم التقاري

 الكتابية.

تقييم أداء الطالب   -

من خالل العرض 

 وحلقات النقاش

تكليف الطالب 

ية بعمل تقارير كتاب

عن بعض 

 موضوعات التى يتم

 دراستها في المقرر.

تكليف الطالب   -

بعمل بحث عن بعض 

موضوعات المقرر 

من خالل عدد من 

 مواقع اإلنترنت

درة على الوصف الق

 والتحليل .

القدرة على    -

 االتصال والمشاركة.
 

4.1 

   4.2 

 ٥.٠ مهارات النفس حركيةال

   5.1 

   5.2 

 

)توضع مخرجات المقرر في العمود األيسر وتوضع زاوج بين المخرجات التعلُمَية للبرنامج والمخرجات التعلُميَة للمقرر - ٥

 مخرجات البرنامج في األعلى(.

 المخرجات

التعلُميَة 

 للمقرر

 المخرجات التعلُميَة للبرنامج

 )استخدم رمز المخرجات التعلُميَة للبرنامج الموجودة في توصيف البرنامج(

1.1 1.2  2.1  ۳.1  4.1  
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1.1          

          

2.1          
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 فيها الطلبة خالل الفصل الدراسي يقيَّموالتكاليف التي . جدول المهام 6

 موعد تسليم المهمة أو التكليف النسبة من التقييم النهائي
 مهمة التقويم

، مشروع جماعي، اختبار فصلي، اختبار)مثالً: مقالة، 

 خطبة، عرض شفهي، ... إلخ(

 

۳٠%  . 1 االختبار الفصلي األول 7 

۳٠%  فصلي اختبار أو) بحث ورقة إعداد 12 

( ثاني  
2 . 

4٠ %  

 

 

 

 

 

 االختبار النهائي 1٥

3 . 

   4. 

   5. 

   6 . 

   ٧ . 

   ٨ . 

 

 د.  اإلرشاد األكاديمي والدعم المقدم للطلبة:        

 

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لتقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي الفردي للطالب. وجود. ترتيبات 1 لمدة )حدد ا  

  أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خاللها في األسبوع( وجودالزمنية المتوقع 
-  يخصص األستاذ عدد ستة ساعات مكتبية، موزعة على أيام األسبوع )من السبت إلى 

 األربعاء(.

ترتيب حلقات نقاش فى عدد من المحاضرات. -  

يد اإللكتروني.التواصل من خالل موقع األستاذ على موقع الكلية والبر -  

عض المرشد األكاديمي للمساعدة فى حل أي مشكالت تواجد الطالب فى الدراسة وتسهيل ب -

 الصعوبات التى تواجهد فى الدراسة
 

 

 

 

 مصادر التعلّم:هـ.          

 -  . قائمة الكتب المقررة:1

1-Budowski، Q. 2005. Natural Tourism، and Sustainable Development. 

Rutledge.   
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   2-Butler،R.2006. Tourism and environment. Rutledge. 
 

 

العلمية، التقارير، ... إلخ(: الدورياتمثالً: ). قائمة المراجع المساندة األساسية 2  
 ،السعودية العربية المملكة في والتراث السياحة 1424 سلمان بن االحيدب،ابراهيم  - 

 الرياض

والطبيعي الثقافي العالمي التراث حماية ةاتفاقي 19٧2اليونسكو  -  

المملكة في الطبيعية المحميات 1426 وإنمائها الفطرية الحياة لحماية الوطنية الهيئة -  
 

 

 العلمية، التقارير، ... إلخ(: الدورياتمثالً: ).  قائمة الكتب والمراجع المقترحة 3

 

  نت، وسائل التواصل االجتماعي... إلخ(:مثالً: مواقع اإلنتراإللكترونية ). قائمة المصادر 4
موسوعة عالمية  -  

http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Heritage_Management 

الهيئة العامة للسياحة واآلثار -   

http://www.hotmailclub.com/hotmaillink/go.php?id=662 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_tourism 

 

http://www.icomos.org/tourism 

 

، أو المهنيدة المعدايير، أو تالبرمجيدا أو ،المضدغوطة ص، أو األقراالبرامج التي تعتمد على الكمبيوتر :مثل ،. مواد تعلم أخرى5

 واألنظمة: حاللوائ
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  و.  المرافق والتجهيزات المطلوبة       

 

دراسية والمعامل )مثالً: عددد المقاعدد فدي الفصدول الدراسدية والمعامدل، مددى حدد احتياجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول ال

 توفر أجهزة الكمبيوتر، ... إلخ(.

 

 عرض أو معامل إيضاح، ... إلخ(: معامل، قاعات. المرافق التعليمية )مثالً: فصول دراسية، 1

 

 الذكية، برامج الكمبيوتر، ... إلخ(: ةرض، السبور، أجهزة الع(AV). التجهيزات الحاسوبية )مثالً: أجهزة الصوت والصورة 2

 

 االحتياجات أو أرفق قائمة(: معينة فحددمعدات مختبر  المطلوب: إذا )مثالً . موارد أخرى 3

 

 

 ز.   تقييم المقرر وعمليات التحسين:         

 

س:. استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب حول فعالية عملية التدري1  
تقويم للواجبات والتكاليف . -    

تقويم األوراق ورصد الدرجات المستحقة من قبل الطالب أنفسهم . -  

فحص عينة من أوراق اختبار الطالب ، وعينة أخرى من أوراق البحث ، من قبل زميل  -

 عضو هيئة تدريس في مجال التخصص .

تحليل إحصائي لنتائج اختبارات الطالب -  
 

 

 

 

  :القسم العلميأو  األستاذجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قِبَل . استراتي2
 من خالل استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم

أستاذ المقرر  من خالل االستراتيجيات األخرى المتبعة فى تقييم عملية التعليم )إما عن طريق•  

 أو عن طريق القسم(.

سين المستمرة للتعليم.من خالل عمليات التح•    

قبل  من خالل عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة )فحص التصحيح والدرجات من•  

صحيح عينة عضو هيئة تدريس آخر مستقل لعينة من أعمال الطلبة، وقيام أستاذ المقرر بتبادل ت

راسي فى الدمن الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفس المقرر 

 مؤسسة تعليمية أخرى(.

حسين وذلك:وصف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للت•    

- من قبل األستاذ: عن طريق متابعة ما يستجد فى مجال المقرر الدراسي وإضافة ما 

 يلزم من مراجع وبحوث وتقنيات حديثة.

 - من قبل القسم العلمي: عن طريق تطوير الخطة الدراسية.
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. عمليات تحسين التدريس3  

تطوير أهداف المقرر . -  

تطوير محتوى المقرر من ، خالل نتائج عملية التقويم . -  

اهات النظرية و الفكرية المبنية على الدراسات تضمين المقرر أبرز ما يستجد من االتج -

 الحديثة

 

 

 

مثالً: مراجعة التصحيح من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة ). عمليات التحقق من مستويات إنجاز 4 -

تعليمية أو عينة من الواجبات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس في مؤسسة  ،الطلبة، أو تبادل تصحيح االختبارات

 أخرى(:
  تقويم للواجبات والتكاليف.  -

 تقويم األوراق ورصد الدرجات المستحقة من قبل الطالب أنفسهم. -

فحص عينة من أوراق اختبار الطالب، وعينة أخرى من أوراق البحث، من قبل زميل  -

 عضو هيئة تدريس في مجال التخصص.

 تحليل إحصائي لنتائج اختبارات الطالب. -

 
 

 

 

  لتخطيط للتحسين:ابات التخطيط للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر و. صف ترتي5 -
خطة تطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ المادة، وتتم هذه العملية  بشكل دوري بناء على  -

 نتائج التقويم الداخلي ، وأبرز ما يستجد من  نتائج  الدراسات الحديثة .

 يره ، والمبنية على نتائج التقويم خطة لجنة القسم للمراجعة الدورية للمقرر وتطو -
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 د/ محمد أبو الفتوح غنيمأستاذ المقرر: اسم         
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