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 نموذج توصيف المقرر

 

 جامعة الملك سعودالمؤسسة التعليمية:  هـ1439 تاريخ التقرير:

 السياحة واآلثارالكلية:  حيإدارة موارد التراث واالرشاد السيا القسم:

 

 أ.  تحديد المقرر ومعلومات عامة عنه        

 

 ترث 251اقتصاديات التراث   . عنوان المقرر ورمزه:1

 3 . الساعات المعتمدة:2

 

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

 بدالً من تعداد البرامج.(:

 محمد عثمان العراقي يد. عل المقرر: .  اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس4

 .  المستوى أو السنة التي يُقدم فيها المقرر:5

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

 لمقرر )إن وجد(:ل. المتطلب المصاحب ٧

 تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: . مكان٨

 

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

 

  %100         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
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 ب.  األهداف           

 لهذا المقرر؟ . ما الهدف الرئيس1

.وم اقتصاديات التراث ودورة حياة المورد التراثيمفهالتعرف على   

التعرف على مفاهيم التحليل االقتصادي على المستويين الجزئي والكلي.     -2  

.اقتصاديات الحفاظ على التراث ووسائل التحليل المستخدمة في توظيف التراثدراسة      -3  
 

 

 

 

 

 

رر. )مففث:ً: ايففادة اسففتخدام المراجففع التففي تعتمففد علففى تكنولوجيففا لتطففوير وتحسففين المقفف تنفَّففذ.  صففف باختصففار أي خطفف  2

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

خطة تطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ المادة، وتتم هذه العملية  بشكل دوري بناء على  -

 لداخلي، وأبرا ما يستجد من  نتائج  الدراسات الحديثة .نتائج التقويم ا

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  :مقررالوصف  

مفاهيم التحليل  -دورة حياة المورد التراثي -التراثمفهوم اقتصاديات  -استراتيجيةث كمادة خام طبيعة الترا

االقتصادي: ) العرض، الطلب، تواان المستهلك، تواان المنتج، نظرية المنفعة، عوامل االنتاج، التكاليف، 

اقتصاديات الحفاظ على  -مة(األسواق، الدخل القومي، االستثمار، ميزان المدفوعات، التشغيل، سلسلة القي

العائد، نظرية التقييم المشروط، نظرية سعر التمتع، طريقة تكلفة السفر،  -التراث )المفهوم، تحليل التكلفة

تكلفة الحماية، تكلفة الفرصة، طرق التعويض، المؤشرات الكمية والكيفية للحفاظ على التراث، مفهوم 

ت الحفاظ، التمثيل الهندسي القتصاديات الحفاظ، نماذج العائدات االقتصادية وتطبيقه على مشروعا

 -اقتصاديات توظيف التراث الثقافي –لمشروعات عالمية اعتمدت منهج اقتصاديات الحفاظ على التراث( 

تجربة المملكة في -عرض الجواذب التراثية -طلب على التراث ومحدداتهال -مفهوم المضاعف السياحي

 –تجربة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني  -الموارد السياحية في المملكةالتوظيف االقتصادي للتراث )

 برامج تحفيز الطلب ( -اقتصاديات التراث وتنمية السياحة الوطنية
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 . قائمة الموضوعات التي ينبغي تغطيتها:1

 ضوعاتقائمة المو عدد األسابيع ساعات التدريس

2 1 
مورد رة حياة الالتراثي ودومفهوم اقتصاديات 

 التراثي

2 1 
لب، مفاهيم التحليل االقتصادي: العرض، الط

 نظرية المنفعة

2 1 
تهلك، مفاهيم التحليل االقتصادي: تواان المس

 تواان المنتج، عوامل االنتاج

2 1 
نتاج، مفاهيم التحليل االقتصادي: تكاليف اال

 األسواق

2 1 
 ي،مفاهيم التحليل االقتصادي: الدخل القوم

يمةاالستثمار، ميزان المدفوعات، سلسلة الق  

2 1 
ليل اقتصاديات الحفاظ على التراث : المفهوم، تح

العائد، نظرية التقييم المشروط ، -التكلفة  

2 1 
سعر  ، نظرية اقتصاديات الحفاظ على التراث:

. ةالتمتع، طريقة تكلفة السفر، تكلفة الحماي  

2 1 

رصة، تكلفة الفالحفاظ على التراث:  اقتصاديات

فية طرق التعويض، المؤشرات الكمية والكي

. للحفاظ على التراث  

2 1 

، مفهوم  اقتصاديات الحفاظ على التراث:

 العائدات االقتصادية وتطبيقه على مشروعات

اظ، نماذج الحفاظ، التمثيل الهندسي القتصاديات الحف

فاظ لمشروعات عالمية اعتمدت منهج اقتصاديات الح

اثعلى التر  

2 1 

مفهوم .اقتصاديات توظيف التراث الثقافي:

 -هطلب على التراث ومحدداتال -المضاعف السياحي

-عرض الجواذب التراثية  

2 1 
راث تجربة المملكة في التوظيف االقتصادي للت

  -:الموارد السياحية في المملكة

2 1 
ة تجربة الهيئة العامة للسياحتجربة المملكة: 

 والتراث الوطني 

2 1 
لسياحة اقتصاديات التراث وتنمية ا تجربة المملكة:

  الوطنية

برامج تحفيز الطلب تجربة المملكة:  1 2  
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2 1 
اقتصاديات التراث ودورها في التنمية 

 السياحية  للمجتمعات المحلية.
 

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

 المعمل العملي أخرى المجموع
الدروس 

 اإلضافية
  المحاضرة

45     45 
ساعات 

 التدريس الفعلية

3     3 
الساعات 

 المعتمدة

 

 

                 :المتوقعة من الطالب في األسبوع ساعات التعلم اإلضافية. ۳

   

 

متها مع طرق التقويم واستراتيجيات ءلمؤهالت وموا. مخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني ل٤

 التدريس

 مرقمة في العمود األيمن. ،مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤه:ت أدرجت  في الجدول التالي 

المقترحة  لةالمطلوب تحققها في مجاالت التعلم الم:ئمة )انظر األمث، وأدرج مخرجات التعلم المناسبة القابلة للقياس أوالً:

 تحت الجدول(. 

 أدرج استراتيجيات التدريس المساندة المت:ئمة 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. يجية تدريسستراتاوكل 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

 مجاالت التعلّم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت

 جات التعلم للمقررومخر
 م

 1.٠ المعرفة

األسئلة الشفهية والحوار    -

 التفاعلي مع الط:ب.

تقييم التقارير المقدمة من    -

الط:ب عن بعض عناصر 

 المعرفة بالمقرر.

تخصيص جزء من أسئلة    -

االختبارات التحريرية سواء 

الفصلية أو النهائية لتقييم 

 المعرفة المكتسبة.

 محاضرات .

يام الط:ب ق -

بعمل بعض 

التقارير عن 

 مواضيع منتقاة

 من المقرر.

عقد حلقات  -

 نقاش .
 

  التعرف على القيمة

االقتصادية للموارد التراثية 

 المختلفة. 

 الحفاظ على  دراسة عمليات

  التراث ومكونها االقتصادي.
 

1.1 

  

 وتحليل التوظيف  دراسة

االقتصادي لموارد التراث 

  الثقافي.
 

1.2 

 2.٠ مهارات اإلدراكيةال

األسئلة الشفهية والحوار 

 التفاعلي مع الط:ب.

تقييم التقارير والبحوث    -

عن بعض عناصر المعرفة 

بالمقرر فى أجزاء اإلدراك 

 والتحليل.

تخصيص جزء من أسئلة    -

االختبارات التحريرية سواء 

الفصلية أو النهائية لتقييم 

المهارات المعرفية 

 مكتسبة.واإلدراكية ال

 عمل حلقات نقاش. -

التدريس التفاعلي وعصف  -

 الذهن.

طلب تقارير وأبحاث من  -

الط:ب لبعض مواضيع 

 المقرر

  التعرف على القيمة

االقتصادية للموارد التراثية 

 المختلفة. 

دراسة عمليات تطوير وتنمية مواقع 

 ً  التراث وتخطي  استثمارها سياحيا

2.1 

  

 طيات دراسة كيفية استثمار مع

التراث في تنمية السياحة 

 الثقافية. 

 

2.2 

 ۳.٠ مهارات التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤولية

تقييم األعمال الجماعية    -

والمشاركات الفردية فى 

الواجبات والتقارير 

 المطلوبة.

طلب واجب جماعي يعتمد    -

من عناصره على  50%

مجموعة مشاركات كل فرد 

ديم فى فريق العمل، مع تق

النصح والمساعدة للط:ب من 

وصف لمهارات الع:قات الشخصية  -1

مع اآلخرين، والقدرة على تحمل 

 المسئولية المطلوب تطويرها :
3.1 
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 قبل أستاذ المقرر .

المناقشات الجماعية    -

 والفردية.

 

 مهارات اإلدارة والقيادة.   -

القدرة على العمل ضمن    -

 فريق.

-    

 3.2 مل المسئوليةإتقان العمل وتح  

 ٤.٠ مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية

 تقييم التقارير الكتابية.

تقييم أداء الط:ب من   -

خ:ل العرض وحلقات 

 النقاش.

 

تكليف الط:ب بعمل تقارير 

كتابية عن بعض موضوعات 

 التى يتم دراستها في المقرر.

تكليف الط:ب بعمل بحث   -

موضوعات المقرر  عن بعض

من خ:ل عدد من مواقع 

 اإلنترنت

القدرة على الوصف    -

 والتحليل .

-    

4.1 

 4.2 القدرة على االتصال والمشاركة.  

 5.٠ مهارات النفس حركيةال

 5.1 ال يوجد   

   5.2 

 

ات المقرر في العمود األيسر وتوضع )توضع مخرجزاوج بين المخرجات التعلُمَية للبرنامج والمخرجات التعلُميَة للمقرر - 5

 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  ٤.1  

1.1          

          

2.1          
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 فيها الطلبة خ:ل الفصل الدراسي يقيَّم. جدول المهام والتكاليف التي 6

 موعد تسليم المهمة أو التكليف النسبة من التقييم النهائي
 مهمة التقويم

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

 خطبة، عرض شفهي، ... إلخ(

 

 . 1 واجب فردي )مقالة قصيرة(  األسبوع الثالث 5%

 . 2 واجب فردي )تمارين (  األسبوع الرابع 7%

 . 3 اختبار الشهر األول األسبوع الخامس %2٠

 .4 واجب فردي )عرض تقديمي(  األسبوع السابع %٤

 .5 واجب فردي  األسبوع التاسع %٤

 . 6 انياختبار الشهر الث األسبوع الحادي عشر  %2٠

 . ٧ اختبار نهائي   %٤٠

   ٨ . 

 

 د.  اإلرشاد األكاديمي والدعم المقدم للطلبة:        

 

)حفدد المفدة   أعضفاء هيئفة التفدريس ومفن ففي حكمهفم لتقفديم المشفورة واإلرشفاد األكفاديمي الففردي للطف:ب. وجفود. ترتيبفات 1

 خ:لها في األسبوع( أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وجودالزمنية المتوقع 

 

 

 

 مصادر التعلّم:هـ.          

    . قائمة الكتب المقررة:1
هـ، "مقدمة في إدارة التراث"1429عبد الناصر الزهراني ، كباشي قسيمة،   -   

. 

Ashwnth, Q.1. 2009 Routalge.: Heritage and Economy .  
2-Tommony , D , 2009: Tourism on mixed industry , John Wiley and 

sons.  

 

 

م(، 2014علي العراقي ) العلمية، التقارير، ... إلخ(: الدورياتمث:ً: ). قائمة المراجع المساندة األساسية 2

مقاربات منهجية، مجلة جامعة الملك سعود  -اقتصاديات التراث: المفهوم وآليات التحليل

 (.2)26)السياحة واآلثار(، م 
 

 العلمية، التقارير، ... إلخ(: الدورياتمث:ً: )مراجع المقترحة .  قائمة الكتب وال3
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   - 

 المواد االلكترونية  و مواقع االنترنت ... الخ: -4

 موسوعة عالمية  -

_Managementhttp://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Heritage 

 الهيئة العامة للسياحة واآلثار -    

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

 

/wiki/Cultural_tourismhttp://en.wikipedia.org 

 

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

 مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة:-5

 

 

أو ، المهنيفة المعفايير، أو تالبرمجيفا أو ،المضفغوطة صاألقرا ، أولكمبيوترعلى االبرامج التي تعتمد  :مثل ،. مواد تعلم أخرى5

 واألنظمة: حاللوائ

 

 

        

http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Heritage_Management
http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Heritage_Management
http://www.hotmailclub.com/hotmaillink/go.php?id=662
http://www.hotmailclub.com/hotmaillink/go.php?id=662
http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_tourism
http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_tourism
http://www.icomos.org/tourism/
http://www.icomos.org/tourism/
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  و.  المرافق والتجهيزات المطلوبة       

 

دى مفحدد احتياجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول الدراسية والمعامل )مث:ً: عفدد المقاعفد ففي الفصفول الدراسفية والمعامفل، 

 فر أجهزة الكمبيوتر، ... إلخ(.تو

 طالب 15قاعة دراسية تسع 

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

 

 خ(:برامج الكمبيوتر، ... إل الذكية، ة، السبور، أجهزة العرض(AV). التجهيزات الحاسوبية )مث:ً: أجهزة الصوت والصورة 2

 

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

 

 

 ز.   تقييم المقرر وعمليات التحسين:         

 

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

 . تقويم للواجبات والتكاليف  

 ق ورصد الدرجات المستحقة من قبل الط:ب أنفسهم .تقويم األورا 

  فحص عينة من أوراق اختبار الط:ب ، وعينة أخرى من أوراق البحث ، من قبل اميل

 عضو هيئة تدريس في مجال التخصص .

 تحليل إحصائي لنتائج اختبارات الط:ب

 

 

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

 االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم  عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:   -2

 من خ:ل استراتيجيات الحصول على نتائج الط:ب وفاعلية التعليم •

 أو عن طريق القسم(. من خ:ل االستراتيجيات األخرى المتبعة فى تقييم عملية التعليم )إما عن طريق أستاذ المقرر •

 من خ:ل عمليات التحسين المستمرة للتعليم. •

من خ:ل عمليات التحقق من مستويات إنجاا الطلبة )فحص التصحيح والدرجات من قبل عضو هيئة تدريس آخر  •

دورية مع عضو هيئة مستقل لعينة من أعمال الطلبة، وقيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة 

 تدريس آخر لنفس المقرر الدراسي فى مؤسسة تعليمية أخرى(.

 وصف الترتيبات والخط  المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطي  للتحسين وذلك: •

يات من قبل األستاذ: عن طريق متابعة ما يستجد فى مجال المقرر الدراسي وإضافة ما يلزم من مراجع وبحوث وتقن -

 حديثة.

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

 من قبل جهة أخرى فى المؤسسة أو خارجها )مثل عمادة الجودة(: باستط:ع أراء الط:ب فى المقرر. -
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 عمليات تحسين التعليم:-3

 تطوير أهداف المقرر . -

 تطوير محتوى المقرر من ، خ:ل نتائج عملية التقويم . -

 تضمين المقرر أبرا ما يستجد من االتجاهات النظرية و الفكرية المبنية على الدراسات الحديثة. -

 

 عمليات التحقق من مستويات إنجاا الطلبة: -4

  تقويم للواجبات والتكاليف . -

 تقويم األوراق ورصد الدرجات المستحقة من قبل الط:ب أنفسهم . -

ب ، وعينة أخرى من أوراق البحث ، من قبل اميل عضو هيئة تدريس في مجال فحص عينة من أوراق اختبار الط: -

 التخصص .

 تحليل إحصائي لنتائج اختبارات الط:ب . -

 

 

 . عمليات تحسين التدريس:3

 

 

 

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

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

 

 

 لتخطي  للتحسين:ا. صف ترتيبات التخطي  للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر و5
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د.علي محمد عثمان 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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 المقررتوصيف نموذج 
 

 جامعة الملك سعودالمؤسسة التعليمية:  هـ1439 تاريخ التقرير:

 السياحة واآلثارالكلية:  إدارة موارد التراث واالرشاد السياحي القسم:

 

 عامة عنهمعلومات و تحديد المقرر  أ.        

 

 ترث ۳11    المناهج والنظريات في إدارة التراث  . عنوان المقرر ورمزه:1

 2 . 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.(:

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

 السادسالمستوى  .  المستوى أو السنة التي يُقدم فيها المقرر:5

 ترث 206 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

 

 سب(:في المكان المنا  أنماط التعليم )ضع إشارة . 9

 

 %100           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
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   األهداف ب.          

 لهذا المقرر؟ . ما الهدف الرئيس1

أن يتعرف الطالب على النظريات والمناهج المتبعة في إدارة التراث ويطلع على قصص النجاح 

 العالمية في هذا الصدد.
 

 

 

 

 

ولوجيا لتطوير وتحسين المقرر. )مث:ً: ايادة استخدام المراجع التي تعتمد على تكن تنفَّذباختصار أي خط  .  صف 2

  نترنت، أو تغييرات في محتوى المقرر بناًء على بحوث علمية جديدة في المجال العلمي(اإلأو شبكة  ،المعلومات
داتيمكن االستفادة من شبكة االنترنت فى االط:ع على المستج -  

استط:ع رأى المستفيدين من مخرجات المقرر  -وبشكل مستمر  -يجب   -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 اإللمام بنظريات إدارة التراث 

 قها.معرفة منهجية إدارة التراث وفصص النجاح العالمية في تطبي 

 

 . قائمة الموضوعات التي ينبغي تغطيتها:1

 ضوعاتقائمة المو عدد األسابيع ساعات التدريس

4 1 
 -التقييم -األهداف -التعريف بالمقرر

مراجع المقرر. -موضوعات األبحاث  

 نظرية أصحاب المصلحة 2 4

 منهج الحماية المتكاملة 3 6
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 نظرية القيمة في إدارة التراث 1 2

ية النظام االبداعينظر 2 4  

 منهج اإلدارة المحلية 2 4

 تقييم التأثيرات البيئية على التراث 3 6

 قصص نجاح عالمية 1 2

 

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

 المعمل العملي أخرى المجموع
الدروس 

 اإلضافية
  المحاضرة

 30 ال يوجد ال يوجد يوجد ال  30
ساعات 

 التدريس الفعلية

2     2 
الساعات 

 المعتمدة

 

 

                 :المتوقعة من الطالب في األسبوع التعلم اإلضافية ساعات. ۳

   

 

يجيات متها مع طرق التقويم واستراتء. مخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت وموا٤

 التدريس

 مرقمة في العمود األيمن. ،مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤه:ت أدرجت  في الجدول التالي 

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

 تحت الجدول(. 

 ستراتيجيات التدريس المساندة المت:ئمة مع طرق التقويم ومخرجات التعلم المرجوة. أدرج ا ثانياً:

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

ليس بالضرورة أن يتضمن ) عملية تعلم وتعليم متكاملة.أن تتناغم سوياً وبشكل منطقي ك 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

مجاالت التعلّم وفق اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 ومخرجات التعلم للمقرر

 م

 1.٠ المعرفة

ات دورية اختبار -

تتضمن 

 اختيارات متعددة

 أسئلة شفهية -

تقييم التقارير  -

المقدمة من 

 الط:ب

 حل الواجبات -

االختبارات الفصلية 

التحريرية واختبار نهاية 

 الفصل الدراسي

 محاضرات -

تكليف الط:ب  -

بكتابة تقارير عن 

بعض مفردات 

  المقرر

 عقد حلقات النقاش -

 التحضير المنزلى -

انتقاء نموذج  -

 تطبيقى

ستخدام وسائل الشرح ا

الحديثة مثل أجهزة عرض 

 Data showالبيانات 

يتعرف الطالب  -

على المناهج 

والنظريات 

الحديثة في إدارة 

 التراث

يتعرف على  -

قصص النجاح 

العالمية في إدارة 

 التراث
 

1.1 

   1.2 

 2.٠ المهارات اإلدراكية

تقييم األبحاث  -

 الميدانية

 حلقات نقاش -

تخصيص جزء  -

 من أسئلة

االختبار الفصلي 

يتضمن المعرفة 

والمهارات 

 المكتسبة
 

أبحاث ميدانية  -

تقوم علي 

االستبيان والتحليل 

 واإلحصاء

عقد حلقات نقاش  -

تحت إشراف 

  أستاذ المقرر

التواصل والتعلم  -

عبر شبكة 

 المعلومات الدولية 
 

يميز تقييم التأثيرات البيئية  -

 على مواقع التراث

يدرك المناهج المستخدمة  -

 ي إدارة المواقعف

 

2.1 

   2.2 

 ۳.٠ مهارات التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤولية

 الجماعية األعمال تقييم

 أنفسهم الط:ب بمشاركة

 عمل ورش خ:ل من

 وتحدد جماعية أبحاث عمل

لها رائد مجموعة كل  

 من والمساعدة النصح تقديم -

المقرر أستاذ قبل  

لمهارات الع:قات  تطبيق - -

الشخصية مع اآلخرين، 

والقدرة على تحمل 

المسئولية المطلوب 

 تطويرها :

3.1 
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 علي والرد األبحاث عرض -

 الزم:ء تاستفسارا

 مهارات اإلدارة والقيادة.   -

  القدرة على العمل ضمن فريق   

   3.2 

 ٤.٠ مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية

ريرتقييم األبحاث والتقا -  

 من الطالب أداء ييمتق -

 أو بحثه عرض خ:ل

 التقرير
 

جماعيبحث فردى أو  -  

-  

-  

القدرة على الدراسة  -

 التحليلية

مهارة االتصال والحوار -  

مهارات استخدام الحاسب  -

 اآللي في البحث
 

4.1 

 

تكليف الط:ب بعمل تقارير كتابية عن 

بعض موضوعات التى يتم دراستها في 

 المقرر.

الط:ب بعمل بحث عن تكليف   -

بعض موضوعات المقرر من خ:ل 

 عدد من مواقع اإلنترنت

   - إتقان العمل وتحمل المسؤولية:

 القدرة على الوصف والتحليل
4.2 

 5.٠ مهارات النفس حركيةال

   5.1 

   5.2 

 

ت المقرر في العمود األيسر وتوضع )توضع مخرجابين المخرجات التعلُمَية للبرنامج والمخرجات التعلُميَة للمقرر  زاوج- 5

 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  ٤.1  

1.1          

          

2.1          
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 خ:ل 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، )مث:ً 

 لخ(ي، ... إشفه خطبة، عرض

 

30%  . 1 اختبار فصلى ٧ 

30% ورقة بحث فردي أو جماعي مع عرض  12 

 لها
2 . 

40%  . 3 اختبار نهائى 15 

   4. 

   5. 

   6 . 

   ٧ . 

   ٨ . 

 

 :الدعم المقدم للطلبةاإلرشاد األكاديمي و د.         

 

اد األكاديمي الفردي للط:ب.أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لتقديم المشورة واإلرش وجود. ترتيبات 1 )حدد المدة   

  خ:لها في األسبوع( ومن في حكمهم أعضاء هيئة التدريس وجودالزمنية المتوقع 
ي أيام تواجد عضو هيئة التدريس لتقديم المشورة والنصح ست ساعات مكتبية مواعة عل -

 األسبوع

ه.تثبيت جدول األستاذ على المكتب وتحديد الساعات المكتبية ب -  

إع:ن الط:ب في المحاضرة بأوقات التواجد والتركيز عليها من حين آلخر.   -  

 التواصل مع الط:ب من خ:ل الموقع والبريد االلكتروني -

 

 

 

 مصادر التعلّم:هـ.          

Donald,H. Cultural Resources Management Longman, London,2008 - 

Charl ohg.L.  Cultural Resources Theory, Routeldge, 2008 

المراجع األساسية:  – 2  
Flour, D. Integrated Protection Theory, London, 1998. 

 

 

 :لخ(... إ ،العلمية، التقارير الدورياتمث:ً: )قائمة المراجع المساندة األساسية . 2
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 لخ(:... إ ،العلمية، التقارير الدورياتمث:ً: )قائمة الكتب والمراجع المقترحة .  3

 

 لخ(:... إل التواصل االجتماعيمواقع اإلنترنت، وسائ: مث:ً اإللكترونية )قائمة المصادر . 4

 

أو ، المهنيفة المعفايير أو ،تالبرمجيفا أو ،المضفغوطة صاألقرا أو، لكمبيوترالبرامج التي تعتمد على ا :مثل ،مواد تعلم أخرى. 5

 واألنظمة: حاللوائ
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  المطلوبة والتجهيزات المرافق و.        

 

مفدى ، عفدد المقاعفد ففي الفصفول الدراسفية والمعامفل)مث:ً: حدد احتياجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول الدراسية والمعامل 

 لخ(.إ ... ،فر أجهزة الكمبيوترتو

 

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

 

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

 

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

 

 

 ن:يم المقرر وعمليات التحسيتقي  ز.          

 

  من الط:ب حول فعالية عملية التدريس: الراجعةاستراتيجيات الحصول على التغذية  .１
 اختبار الطالب والتأكد من جودة محتوى المقرر .２

أوجه     عقد حلقة نقاش ثنائية أو أكثر مع الزم:ء المشاركون في تدريس المقرر ، و تحديد -

جيد منها  .القصور و اإليجابيات ، ومن ثم معالجتها وتعزيز ال  

التغذية الراجعة وكشف أداء االختبار الفصلي ، وأوراق البحث من خ:ل مناقشة الط:ب ،  -

 واستط:ع أرائهم  عن جودة المقرر وأوجه القصور فيه

 

 

 

:القسم العلميأو  األستاذ من قِبَلتقييم عملية التدريس ل استراتيجيات أخرى. 2  
مناهج  ونة من مختصين من القسم ، ويستعان  بخبراءفحص منهج المقرر من قبل لجنة مك - 

امة لتطويرهخارجيين في نفس مجال التخصص ، وتقديم تقرير بجودة المقرر ، و العناصر ال:  

التواصل مع البرامج المماثلة في الكليات والمعاهد المحلية واإلقليمية والدولية -  
 

 

 

 

.تطوير أهداف المقرر  - :عمليات تحسين التدريس  

تطوير محتوى المقرر من خ:ل نتائج عملية التقويم . -  

سات تضمين المقرر أبرا ما يستجد من االتجاهات النظرية و الفكرية المبنية على الدرا -

 الحديثة  

３.  

４.   
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 التواصل مع البرامج المماثلة في الكليات والمعاهد المحلية واإلقليمية والدولية -

 

 

 

ة من أعمال من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينمراجعة التصحيح : مث:ً الطلبة )إنجاا  عمليات التحقق من مستويات. 4

 - :ليمية أخرى(عينة من الواجبات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس في مؤسسة تعأو  ،االختباراتتبادل تصحيح أو الطلبة، 

 تقويم للواجبات والتكاليف

قبل الط:ب أنفسهمتقويم األوراق ورصد الدرجات المستحقة من  -  

فحص عينة من أوراق اختبار الط:ب ، وعينة أخرى من أوراق البحث ، من قبل اميل  -

 عضو هيئة تدريس في مجال التخصص

تحليل إحصائي لنتائج اختبارات الط:ب -  
 

 

 

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

 نتائج التقويم الداخلي ، وأبرا ما يستجد من  نتائج  الدراسات الحديثة
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 على محمد العراقي :أستاذ المقرراسم         

 

 __________________قرير: _الت إكمالتاريخ     ____________________________________التوقيع:        

 

 ___________________القسم: _رئيس عميد/    ________________________ قَِبل:من  تم استالم التقرير       

 

   ____________________________ :_ التاريخ___________________________________التوقيع:        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    24صفحة                                                                                        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

 

 )هـ( 2لحق رقم م

  توصيف المقرر 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية

 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:

 

 أ.  تحديد المقرر ومعلومات عامة عنه        

 

 ترث ۳12تسويق التراث  . عنوان المقرر ورمزه:1

 3 . الساعات المعتمدة:2

 

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

 بدالً من تعداد البرامج.(:

 محمد عثمان العراقي يد. عل المقرر: .  اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس4

 السادس .  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

 . 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(  يم المدمج )التقليدي ب. التعل    

 

                         النسبة المئوية                                         بعد                   ج.  التعليم عن     

 

                       النسبة المئوية                                               المراسلة                     د.      

 

            هـ. طرق أخرى                                                                 النسبة المئوية

 

 

 :لحوظاتم
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 ب.  األهداف           

 مقرر؟لهذا ال . ما الهدف الرئيس1

يهدف المقرر لتمليك الطالب المعارف األساسية عن التسويق من حيث المفهوم واالستراتيجيات والمزيج  .

 التسويقي وتطبيق ذلك في شكل خط  تسويقية لمواقع التراث والحرف والمصنوعات التقليدية

 

 

 

 

ام المراجففع التففي تعتمففد علففى تكنولوجيففا لتطففوير وتحسففين المقففرر. )مففث:ً: ايففادة اسففتخد تنفَّففذ.  صففف باختصففار أي خطفف  2

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

خطة تطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ المادة، وتتم هذه العملية  بشكل دوري بناء على  -

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  :مقررالوصف  

اإللمام بآليات التخطي   و واستراتيجيات التسويق والمزيج التسويقي مفاهيمب يعمل المقرر لتعريف الطالب 

 تطبيق مفاهيم ومؤشرات التسويق على موارد التراثو  التسويقي

 

 

 

 . قائمة الموضوعات التي ينبغي تغطيتها:1

 ضوعاتقائمة المو عدد األسابيع ساعات التدريس

 مفهوم وتعريفات التسويق 1 2

تسويقوظائف وأنشطة ال 2 4  

      إستراتيجية التسويق 1 2
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 الخطة التسويقية 2 4

 مفهوم ومحددات تسويق التراث 1 2

 العرض التسويقى للموقع التراثى 1 2

ىتطبيقات العرض التسويقى للموقع التراث 2 4  

تسويق الحرف والمصنوعات اليدوية . 1 2  

 تسويق األنشطة والفعاليات التراثية 1 2

ت ونماذج لتسويق التراثتطبيقا . 2 4  

 

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

 المعمل العملي أخرى المجموع
الدروس 

 اإلضافية
  المحاضرة

45     45 
ساعات 

 التدريس الفعلية

3     3 
الساعات 

 المعتمدة

 

 

                 :متوقعة من الطالب في األسبوعال ساعات التعلم اإلضافية. ۳

   

 

متها مع طرق التقويم واستراتيجيات ء. مخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت وموا٤

 التدريس

 األيمن.مرقمة في العمود  ،مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤه:ت أدرجت  في الجدول التالي 

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

 تحت الجدول(. 

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

وكل  التعلم للمقررالتي تقيس وتُقيَم مخرج التعلم بدقة. ينبغي لكل مخرج من مخرجات م المناسبة أدرج طرق التقوي 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

 مجاالت التعلّم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت

 ومخرجات التعلم للمقرر
 م

 1.٠ المعرفة

األسئلة الشفهية والحوار    -

 التفاعلي مع الط:ب.

تقييم التقارير المقدمة من    -

الط:ب عن بعض عناصر 

 قرر.المعرفة بالم

تخصيص جزء من أسئلة    -

االختبارات التحريرية سواء 

الفصلية أو النهائية لتقييم 

 المعرفة المكتسبة.

 محاضرات .

قيام الط:ب  -

بعمل بعض 

التقارير عن 

 مواضيع منتقاة

 من المقرر.

عقد حلقات  -

 نقاش .
 

  مفهوم التسويق التعرف على

 ةواألنشطة التسويقي

  التعرف على مكونات

  ج التسويقي وخصائصهالمزي
 

1.1 

   1.2 

 2.٠ المهارات اإلدراكية

األسئلة الشفهية والحوار 

 التفاعلي مع الط:ب.

تقييم التقارير والبحوث    -

عن بعض عناصر المعرفة 

بالمقرر فى أجزاء اإلدراك 

 والتحليل.

تخصيص جزء من أسئلة    -

االختبارات التحريرية سواء 

قييم الفصلية أو النهائية لت

المهارات المعرفية 

 واإلدراكية المكتسبة.

 عمل حلقات نقاش. -

التدريس التفاعلي وعصف  -

 الذهن.

طلب تقارير وأبحاث من  -

الط:ب لبعض مواضيع 

 المقرر

  إدراك الخصائص المميزة

للتراث وع:قة ذلك بخطة 

 التسويق

 

2.1 

   2.2 

 ۳.٠ مهارات التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤولية

تقييم األعمال الجماعية    -

والمشاركات الفردية فى 

الواجبات والتقارير 

 المطلوبة.

طلب واجب جماعي يعتمد    -

من عناصره على  50%

مجموعة مشاركات كل فرد 

فى فريق العمل، مع تقديم 

النصح والمساعدة للط:ب من 

 قبل أستاذ المقرر .

المناقشات الجماعية    -

 والفردية.

 

ت الع:قات الشخصية وصف لمهارا -2

مع اآلخرين، والقدرة على تحمل 

 المسئولية المطلوب تطويرها :

مهارات اإلدارة    -

 والقيادة.

القدرة على العمل    -

 ضمن فريق.

-    

3.1 

 3.2 إتقان العمل وتحمل المسئولية  
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 ٤.٠ مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية

 ابية.تقييم التقارير الكت

تقييم أداء الط:ب من   -

خ:ل العرض وحلقات 

 النقاش.

 

تكليف الط:ب بعمل تقارير 

كتابية عن بعض موضوعات 

 التى يتم دراستها في المقرر.

تكليف الط:ب بعمل بحث   -

عن بعض موضوعات المقرر 

من خ:ل عدد من مواقع 

 اإلنترنت

القدرة على الوصف    -

 والتحليل .

-    

4.1 

 4.2 درة على االتصال والمشاركة.الق  

 5.٠ مهارات النفس حركيةال

 5.1 ال يوجد   

   5.2 

 

)توضع مخرجات المقرر في العمود األيسر وتوضع زاوج بين المخرجات التعلُمَية للبرنامج والمخرجات التعلُميَة للمقرر - 5

 مخرجات البرنامج في األعلى(.

 المخرجات

التعلُميَة 

 للمقرر

 رجات التعلُميَة للبرنامجالمخ

 )استخدم رمز المخرجات التعلُميَة للبرنامج الموجودة في توصيف البرنامج(

1.1 1.2  2.1  ۳.1  ٤.1  

1.1          

          

2.1          
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 خ:ل الفصل الدراسي فيها الطلبة يقيَّم. جدول المهام والتكاليف التي 6

 موعد تسليم المهمة أو التكليف النسبة من التقييم النهائي
 مهمة التقويم

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

 خطبة، عرض شفهي، ... إلخ(

 

 . 1 واجب فردي )مقالة قصيرة(  األسبوع الثالث 5%

 . 2 واجب فردي )تمارين (  األسبوع الرابع 7%

 . 3 اختبار الشهر األول األسبوع الخامس %2٠

 .4 واجب فردي )عرض تقديمي(  األسبوع السابع %٤

 .5 واجب فردي  األسبوع التاسع %٤

 . 6 اختبار الشهر الثاني األسبوع الحادي عشر  %۳٠

 . ٧ اختبار نهائي   %٤٠

   ٨ . 

 

 د.  اإلرشاد األكاديمي والدعم المقدم للطلبة:        

 

)حفدد المفدة   أعضفاء هيئفة التفدريس ومفن ففي حكمهفم لتقفديم المشفورة واإلرشفاد األكفاديمي الففردي للطف:ب. وجفود. ترتيبفات 1

 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خ:لها في األسبوع( وجودالزمنية المتوقع 

 

 

 

 مصادر التعلّم:هـ.          

    . قائمة الكتب المقررة:1
Ashwnth, Q.1. 2009 Routalge.: Heritage and Economy .  
2-Tommony , D , 2009: Tourism on mixed industry , John Wiley and 

sons. 

(: السياحة التراثية, ترجمة/ عبدالناصر الزهراني, دار 2012تيموثي دالين و ستيفن بويد)

  جامعة الملك سعود للنشر

 

 

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

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

 المواد االلكترونية  و مواقع االنترنت ... الخ: -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/ 

 المهنية أو األنظمة:مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير -5

 

 

أو ، المهنيفة المعفايير، أو تالبرمجيفا أو ،المضفغوطة صاألقرا ، أولكمبيوترالبرامج التي تعتمد على ا :مثل ،. مواد تعلم أخرى5

 واألنظمة: حاللوائ

 

 

        

http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Heritage_Management
http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Heritage_Management
http://www.hotmailclub.com/hotmaillink/go.php?id=662
http://www.hotmailclub.com/hotmaillink/go.php?id=662
http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_tourism
http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_tourism
http://www.icomos.org/tourism/
http://www.icomos.org/tourism/
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  و.  المرافق والتجهيزات المطلوبة       

 

مفدى دراسية والمعامل )مث:ً: عفدد المقاعفد ففي الفصفول الدراسفية والمعامفل، حدد احتياجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول ال

 فر أجهزة الكمبيوتر، ... إلخ(.تو

 طالب 15قاعة دراسية تسع 

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

 

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

 

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

 

 

 ز.   تقييم المقرر وعمليات التحسين:         

 

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

 . تقويم للواجبات والتكاليف  

 . تقويم األوراق ورصد الدرجات المستحقة من قبل الط:ب أنفسهم 

  فحص عينة من أوراق اختبار الط:ب ، وعينة أخرى من أوراق البحث ، من قبل اميل

 عضو هيئة تدريس في مجال التخصص .

 تحليل إحصائي لنتائج اختبارات الط:ب

 

 

 :القسم العلميأو  األستاذمن قِبَل . استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس 2

 االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم  عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:   -2

 من خ:ل استراتيجيات الحصول على نتائج الط:ب وفاعلية التعليم •

 ات األخرى المتبعة فى تقييم عملية التعليم )إما عن طريق أستاذ المقرر أو عن طريق القسم(.من خ:ل االستراتيجي •

 من خ:ل عمليات التحسين المستمرة للتعليم. •

من خ:ل عمليات التحقق من مستويات إنجاا الطلبة )فحص التصحيح والدرجات من قبل عضو هيئة تدريس آخر  •

يام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة مستقل لعينة من أعمال الطلبة، وق

 تدريس آخر لنفس المقرر الدراسي فى مؤسسة تعليمية أخرى(.

 وصف الترتيبات والخط  المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطي  للتحسين وذلك: •

ما يستجد فى مجال المقرر الدراسي وإضافة ما يلزم من مراجع وبحوث وتقنيات من قبل األستاذ: عن طريق متابعة  -

 حديثة.

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

 من قبل جهة أخرى فى المؤسسة أو خارجها )مثل عمادة الجودة(: باستط:ع أراء الط:ب فى المقرر. -
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 عمليات تحسين التعليم:-3

 داف المقرر .تطوير أه -

 تطوير محتوى المقرر من ، خ:ل نتائج عملية التقويم . -

 تضمين المقرر أبرا ما يستجد من االتجاهات النظرية و الفكرية المبنية على الدراسات الحديثة. -

 

 عمليات التحقق من مستويات إنجاا الطلبة: -4

  تقويم للواجبات والتكاليف . -

 ت المستحقة من قبل الط:ب أنفسهم .تقويم األوراق ورصد الدرجا -

فحص عينة من أوراق اختبار الط:ب ، وعينة أخرى من أوراق البحث ، من قبل اميل عضو هيئة تدريس في مجال  -

 التخصص .

 تحليل إحصائي لنتائج اختبارات الط:ب . -

 

 

 . عمليات تحسين التدريس:3

 

 

 

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

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

 

 

 لتخطي  للتحسين:ا. صف ترتيبات التخطي  للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر و5
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د.علي محمد عثمان 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

 نية للتقويم واالعتماد األكاديمي الهيئة الوط
 

 

  
 

 

 

  
 

 
 
 

  

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6 جنموذ (المقررتوصيف 
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 نموذج توصيف المقرر

 

 جامعة الملك سعودالمؤسسة التعليمية:  هـ1439 تاريخ التقرير:

 السياحة واآلثار الكلية:  إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي القسم:

 

 أ.  تحديد المقرر ومعلومات عامة عنه        

 

 ترث( ۳1۳تسجيل وتوثيق التراث ) . عنوان المقرر ورمزه:1

 ساعات  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

 اثمسار إدارة التر   بدالً من تعداد البرامج.(:

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

 مسار التراث  .  المستوى أو السنة التي يُقدم فيها المقرر:5

 لمقرر )إن وجد(:ل.  المتطلب السابق 6

 لمقرر )إن وجد(:ل. المتطلب المصاحب ٧

 كلية السياحة واآلثار  ئيس للمؤسسة التعليمية:. مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الر٨

 

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

  

 %100                   النسبة المئوية                          أ.  الفصل الدراسي التقليدي                        

 

              النسبة المئوية                              روني(  واإللكتب. 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

  التسجيل في العناية بالتراث الثقافي والطبيعي وصونه. بأهميةبمفهوم والتعريف 

 .أن يدرك الط:ب اجرءات التسجيل والتوثيق في المتاحف، وفي الحفائر وفي معمل الترميم 

  تسجيل وتوثيق التراث الثقافي المختلفة )التقليدية والحديثة(. بتقنيات تعريف الط:ب 

ن المقففرر. )مففث:ً: ايففادة اسففتخدام المراجففع التففي تعتمففد علففى تكنولوجيففا لتطففوير وتحسففي تنفَّففذ.  صففف باختصففار أي خطفف  2

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

قويم الداخلي، خطة تطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ المادة، وتتم هذه العملية  بشكل دوري بناء على نتائج الت -

 وأبرا ما يستجد من  نتائج  الدراسات الحديثة .

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

 

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

 

 :مقررالوصف 

التسجيل والتوثيق الحديثة وطرق تطبيقها في التراث الثقافي كما يشرح مجاالت  أساليبدراسة قرر الم تناول هذاي

االستفادة من هذه النظم في المحافظة على التراث الثقافي وحمايته وكذلك وضع الخط  لتطويره وتقديمه محلياً 

 .وعالميا

 

 . قائمة الموضوعات التي ينبغي تغطيتها:1

 ضوعاتقائمة المو دد األسابيعع ساعات التدريس

3 1 
 ، وأهميته، واألهداف العامة منهالتوثيق والتسجيل مفهوم 

 

3 
1 

المسئولية عن التسجيل والتوثيق، والتخطي  لعمليات التسجيل 

 والتوثيق 

3 
1 

 تسجيل وتوثيق المباني التاريخية والدراسات التي تتم عليها.

3 
1 

 التوثيق بالتصوير الفوتوغرافي

3 
1 

 تسجيل وتوثيق العمل األثري في الحفائر

3 
1 

 التوثيق الترميمي ومراحله 

3 
1 

التطبيقات الحديثة ألجهزة الرفع المساحي الرقمية فى تسجيل 

اآلثار )جهاا التيودوليت الرقمي و جهاا المحطة المتكاملة 

 وجهاا ميزان الليزر(.

3 
1 

 Laserالليزر ) تقنيات التسجيل الحديثة باستخدام تقنية ماسح

Scan. ) 
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3 
 استخدام وتطبيقات برامج الحاسب فى التسجيل والتوثيق . 1

3 
1 

التطبيقات الحديثة فى تسجيل المواقع األثرية باستخدام تقنيات 

 (GISنظم المعلومات الجغرافية )

3 
 واالستشعار عن بعد GPSتطبيقات حديثة مثل: الـ  1

3 
 تراث الثقافي.المعايير العالمية لتسجيل ال 1

3 
 نماذج تطبيقية للتسجيل اليدوي واآللي. 1

3 
1 

مساهمة التسجيل والتوثيق للتراث في إعداد الخط  المستقبلية 

 إلدارة التراث.

3 
1 

 مناقشة األبحاثال واختبار الفص:لي ثاني 

 

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

 المعمل العملي أخرى المجموع
الدروس 

 اإلضافية
  المحاضرة

45 - - - - 45 
ساعات 

 التدريس الفعلية

3 - - - - 3 
الساعات 

 المعتمدة

 

 

                 :المتوقعة من الطالب في األسبوع ساعات التعلم اإلضافية. ۳

   

 

متها مع طرق التقويم واستراتيجيات ءوفق اإلطار الوطني للمؤهالت وموا. مخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاالت التعلم ٤

 التدريس

 مرقمة في العمود األيمن. ،مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤه:ت أدرجت  في الجدول التالي 

المقترحة  لم:ئمة )انظر األمثلةالمطلوب تحققها في مجاالت التعلم ا، وأدرج مخرجات التعلم المناسبة القابلة للقياس أوالً:

 تحت الجدول(. 

 أدرج استراتيجيات التدريس المساندة المت:ئمة 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 قة تقويم طري

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

 في المقرر
 استراتيجيات تدريس المقرر

 لوطني للمؤهالتمجاالت التعلّم وفق اإلطار ا

 ومخرجات التعلم للمقرر
 م

 1.٠ ةيالمعرف

 األسئلة الشفهية

 النقاش التفاعلي

 االختبارات الفصلية، 

 واالختبار النهائي

محاضرات وعرض لشرائح 

 بوربوينت.

قيام الط:ب بعمل تقارير 

وأبحاث عن بعض مواضيع 

 المقرر.

. عقد حلقات نقاشية -  

 

والتوثيق للتراث  أعمال التسجيل معرفة مفاهيم -

  .والمسئولين عنهاالثقافي وأهميتها

 

1.1 

 االختبارات الفصلية، 

 واالختبار النهائي

المحاضرات النظرية، 

استخدام وسائل الشرح 

 الحديثة مثل اجهزة عرض

 البيانات

التسجيل التعرف على أساليب  -

 والتوثيق المختلفة.
1.2 

 2.٠ المهارات اإلدراكية

 ية، االختبارات الفصل

 واالختبار النهائي

المحاضرات النظرية، 

استخدام وسائل الشرح 

 الحديثة مثل اجهزة عرض

 البيانات

أساليب التسجيل والتوثيق للتراث الثقافي  إدارك 

 .المتحفي، وفي الحفائر وفي معمل الترميم
2.1 

 االختبارات الفصلية، 

 واالختبار النهائي

المحاضرات النظرية، 

لشرح استخدام وسائل ا

 الحديثة مثل اجهزة عرض

 البيانات

اإللمام بأهم أساليب وطرق التسجيل والتوثيق التقليدية 

  والحديثة.
2.2 

 ۳.٠ مهارات التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤولية

 تقييم التقارير الكتابية.  -

تقييم أداء الط:ب من   -

خ:ل العرض وحلقات 

 النقاش.

 

طلب واجب جماعي يعتمد    -

من عناصره على  50%

مجموعة مشاركات كل فرد 

فى فريق العمل، مع تقديم 

النصح والمساعدة للط:ب 

 من قبل أستاذ المقرر .

 المناقشات الجماعية والفردية.-

قيام الط:ب بعمل عرض    -

بوربوينت ألبحاثهم الجماعية 

 من خ:ل ممثل لكل مجموعة.

 مهارات اإلدارة والقيادة.   -

 لى العمل ضمن فريق.القدرة ع   -

 .إتقان العمل وتحمل المسئولية   -

3.1 

 تقييم التقارير الكتابية.  -

تقييم أداء الط:ب من   -

خ:ل العرض وحلقات 

 النقاش.

 

التكليف بعمل تقارير بحثية 

 جماعية
 3.2 عمل تقارير بحثية  فردية 

 ٤.٠ مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية

  
البحث عن تجارب دولية للحفاظ على التراث من  

 خ:ل مواقع الشبكة الدولية 
4.1 
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   4.2 

 5.٠ مهارات النفس حركيةال

 5.1 ال يوجد  

 5.2 ال يوجد  

 

)توضع مخرجات المقرر في العمود األيسر وتوضع زاوج بين المخرجات التعلُمَية للبرنامج والمخرجات التعلُميَة للمقرر - 5

 رجات البرنامج في األعلى(.مخ

 المخرجات

التعلُميَة 

 للمقرر

 المخرجات التعلُميَة للبرنامج

 )استخدم رمز المخرجات التعلُميَة للبرنامج الموجودة في توصيف البرنامج(

1.1 1.2  2.1  ۳.1  ٤.1  

1.1          

          

2.1          
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 فيها الطلبة خ:ل الفصل الدراسي يقيَّم. جدول المهام والتكاليف التي 6

 موعد تسليم المهمة أو التكليف النسبة من التقييم النهائي
 مهمة التقويم

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

 خطبة، عرض شفهي، ... إلخ(

 

 . 1 صلي أولاختبار ف نهاية األسبوع الثامن 20%

 . 2 اختبار فصلي ثاني نهاية االسبوع الخامس عشر 20%

 . 3 مشروع بحثي   ثاني عشرالسبوع الانهاية  20%

 .4 اختبار نهائي  نهاية الفصل الدراسي 40%

 

 د.  اإلرشاد األكاديمي والدعم المقدم للطلبة:        

 

)حفدد المفدة   تقفديم المشفورة واإلرشفاد األكفاديمي الففردي للطف:ب.أعضفاء هيئفة التفدريس ومفن ففي حكمهفم ل وجفود. ترتيبفات 1

 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خ:لها في األسبوع( وجودالزمنية المتوقع 

  (إلى الث:ثاء األحدعدد ست ساعات مكتبية، مواعة على أيام األسبوع )من 

 لكترونيالتواصل من خ:ل موقع األستاذ على موقع الكلية والبريد اإل 

 

 

 مصادر التعلّم:هـ.          

 المقرر إعداد أستاذ المقرر )لحين صدور كتاب متخصص فى المقرر(. وضوعاتمذكرة بم - . قائمة الكتب المقررة:1

 العلمية، التقارير، ... إلخ(: الدورياتمثالً: ). قائمة املراجع املساندة األساسية ٢

 .19٧4 -الهيئة المصرية العامة للكتاب  – المنظور الهندسي –أ.د./ يحيى حمودة  -

 . 19٨5 –مطابع جامعة القاهرة ، كلية الهندسة  –المساحة المستوية  –أ.د./ عبد اللطيف صباح  -

 .  19٨٧ -الطبعة الخامسة  –مطابع جامعة القاهرة ، كلية الهندسة  –الجيوديسيا الهندسية  –أ.د./ عبد اللطيف صباح  -

الطبعة الثالثة  –مطابع جامعة القاهرة ، كلية الهندسة  –مبادئ المساحة التصويرية  –د العزيز أ.د./ يوسف ابراهيم عب -

- 19٨٧. 

دار   -جامعة عين شمس  –الجزء األول  كلية الهندسة  –المساحة المستوية  –أ.د./ عبد الهادى سيد عبد العال  -

  م.1999  –الحكيم للطباعة بالقاهرة  

 العلمية، التقارير، ... إلخ(: الدورياتمث:ً: )اجع المقترحة .  قائمة الكتب والمر3

-  

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

 موقع عن أعمال الرفع المساحي )طرق وأدوات( -1

ikipedia.org/wiki/Surveyinghttp://en.w 

 موقع يحوي على رواب  لمواقع متعددة لها ع:قة بالرفع المساحي  -2 

- http://www.sandhills.edu/civ/civlinks.html 

أو ، المهنيفة المعفايير، أو تالبرمجيفا أو ،المضفغوطة صاألقرا ، أولكمبيوترالبرامج التي تعتمد على ا :مثل ،. مواد تعلم أخرى5

 واألنظمة: حاللوائ

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Surveying
http://en.wikipedia.org/wiki/Surveying
http://www.sandhills.edu/civ/civlinks.html
http://www.sandhills.edu/civ/civlinks.html
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  و.  المرافق والتجهيزات المطلوبة       

 

مفدى حدد احتياجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول الدراسية والمعامل )مث:ً: عفدد المقاعفد ففي الفصفول الدراسفية والمعامفل، 

 إلخ(. فر أجهزة الكمبيوتر، ...تو

 قاعات الفصول الذكية 

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

 فصل دراسي  

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

 رة الذكيةالسبو –أجهزة عرض 

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

 

 ز.   تقييم المقرر وعمليات التحسين:         

 

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

  :لفصلي ، وأوراق البحث من خ:لالتغذية الراجعة وكشف أداء االختبار ا

  تقويم للواجبات والتكاليف . -

 تقويم األوراق ورصد الدرجات المستحقة من قبل الط:ب أنفسهم . -

فحص عينة من أوراق اختبار الط:ب ، وعينة أخرى من أوراق البحث ، من قبل اميل عضو هيئة تدريس في  -

 مجال التخصص .

 :بتحليل إحصائي لنتائج اختبارات الط -

 :القسم العلميأو  األستاذمن قِبَل . استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس 2

 من خ:ل استراتيجيات الحصول على نتائج الط:ب وفاعلية التعليم 

 .)من خ:ل االستراتيجيات األخرى المتبعة فى تقييم عملية التعليم )إما عن طريق أستاذ المقرر أو عن طريق القسم 

 يات التحسين المستمرة للتعليم.من خ:ل عمل 

  من خ:ل عمليات التحقق من مستويات إنجاا الطلبة )فحص التصحيح والدرجات من قبل عضو هيئة تدريس آخر

مستقل لعينة من أعمال الطلبة، وقيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع 

 مقرر الدراسي فى مؤسسة تعليمية أخرى(.عضو هيئة تدريس آخر لنفس ال

 :وصف الترتيبات والخط  المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطي  للتحسين وذلك 

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

 وتقنيات حديثة.

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

 من قبل جهة أخرى فى المؤسسة أو خارجها )مثل عمادة الجودة(: باستط:ع أراء الط:ب فى المقرر 

 . عمليات تحسين التدريس:3

 تطوير أهداف المقرر . -

 تطوير محتوى المقرر من ، خ:ل نتائج عملية التقويم . -

 لنظرية و الفكرية المبنية على الدراسات الحديثة.تضمين المقرر أبرا ما يستجد من االتجاهات ا -

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

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

  تقويم للواجبات والتكاليف . -

 تقويم األوراق ورصد الدرجات المستحقة من قبل الط:ب أنفسهم . -

فحص عينة من أوراق اختبار الط:ب ، وعينة أخرى من أوراق البحث ، من قبل اميل عضو هيئة تدريس في مجال  -

 التخصص .
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 .تحليل إحصائي لنتائج اختبارات الط:ب -

 لتخطي  للتحسين:اطي  للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر و. صف ترتيبات التخ5

 

 تطوير محتوى المقرر من خ:ل نتائج عملية التقويم. -

 تضمين المقرر أبرا ما يستجد من االتجاهات النظرية والفكرية المبنية على الدراسات الحديثة. -

 تطوير أهداف المقرر. -

 القصور واإليجابيات. عقد حلقة نقاش لمراجعة محتوى المقرر وتحديد أوجه -

التغذية الراجعة وكشف أداء االختبارات وأوراق البحث من خ:ل مناقشة الط:ب واستط:ع آرائهم عفن جفودة  -

 المقرر وموضوعاته وأوجه القصور فيه.

فحفص مفنهج المقفرر مفن قبفل لجنففة مكونفة مفن مختصفين ففي القسفم وخبففراء منفاهج خفارجيين ففي نففس مجففال  -

 ر بجودة المقرر والعناصر ال:امة لتطويره.التخصص وتقديم تقري
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 د/ محمد أبو الفتوح غنيم: 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

 د األكاديمي الهيئة الوطنية للتقويم واالعتما
 

 

  
 

 

 

  
 

 
 
 

  

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6 جنموذ (المقررتوصيف 
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 نموذج توصيف المقرر

 

 جامعة الملك سعودالمؤسسة التعليمية:  هـ1439 تاريخ التقرير:

 السياحة واآلثار الكلية:  إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي القسم:

 

 أ.  تحديد المقرر ومعلومات عامة عنه        

 

        ترث      314المتحف والمجتمع   مزه:. عنوان المقرر ور1

 ساعتان   . 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

 إدارة التراث واإلرشاد السياحي  بدالً من تعداد البرامج.(:

 د/ بكر بن محمد برناوي  المقرر: .  اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس4

 السادس  .  المستوى أو السنة التي يُقدم فيها المقرر:5

 لمقرر )إن وجد(:ل.  المتطلب السابق 6

 لمقرر )إن وجد(:ل. المتطلب المصاحب ٧

 كلية السياحة واآلثار  سة التعليمية:. مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤس٨

 

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

  

 %100                   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
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 ب.  األهداف           

 لهذا المقرر؟ . ما الهدف الرئيس1

 سعودي للمتحف و دورةالتعريف بمفهوم ونظرة المجتمع ال 

 ة.التعريف بطبيعة المجتمع السعودي ومقوماته الدينية والثقافية واالجتماعي 

 دراسة كيفية تعزيز اهمية المتحف في المجتمع. 

 التعريف بالع:قة التفاعلية بين المتحف والمجتمع.  

 ابراا الوضائف المختلفة للمجتمع. 

 ابراا الجوانب التعليمية والعلمية للمتحف. 

 التعريف بدور المتحف في تعميق التفاهم والع:قات الثقافية بين الشعوب. 

لتطففوير وتحسففين المقففرر. )مففث:ً: ايففادة اسففتخدام المراجففع التففي تعتمففد علففى تكنولوجيففا  تنفَّففذ.  صففف باختصففار أي خطفف  2

 ة في المجال العلمي(نترنت، أو تغييرات في محتوى المقرر بناًء على بحوث علمية جديداإلأو شبكة  ،المعلومات

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

 وأبرا ما يستجد من  نتائج  الدراسات الحديثة .

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

 

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

 

 :مقررالوصف 

. 

 

 . قائمة الموضوعات التي ينبغي تغطيتها:1

 ضوعاتقائمة المو عدد األسابيع ساعات التدريس

2 1 
 تمهيد وتعريف بالمقرر وأهدافه ومراجعه

2 1 
والمفهومالمتحف والمجتمع : التعريف   

2 1 
 المفهوم والنظرة نحو المتحف في المجتمع السعودي

2 1 
 حلقة نقاش

2 1 
متحفاالبعاد العلمية والثقافية والتعليمية والتربوية لل  

2 1 
 المتحف و التراث الثقافي

2 1 
 االبعاد االقتصادية واالجتماعية  والوطنية للمتحف

2 1 
 حلقة نقاش
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2 1 
تروحية للمتحفاالبعاد السياحية وال  

2 1 
 المتحف والعولمة

2 1 
 المتحف والطفل

2 1 
اعمارهم  –دوافعهم  –خصائصهم  –اوار المتحف )ماهيتهم 

) 

2 1 
 الع:قة التفاعلية بين المتحف والمجتمع

2 1 
 المتاحف االفتراضية واهميتها

2 1 
 حلقة نقاش

 

 المعتمدة خ:ل الفصل الدراسي(: ساعاتوال ،الفعلية)مجموع ساعات التدريس  .  مكونات المقرر2

 المعمل العملي أخرى المجموع
الدروس 

 اإلضافية
  المحاضرة

30 - - - - 30 
ساعات 

 التدريس الفعلية

2 - - - - 2 
الساعات 

 المعتمدة

 

 

                 :المتوقعة من الطالب في األسبوع ساعات التعلم اإلضافية. ۳

   

 

متها مع طرق التقويم واستراتيجيات ءللمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت وموا. مخرجات التعلّم ٤

 التدريس

 مرقمة في العمود األيمن. ،مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤه:ت أدرجت  في الجدول التالي 

المقترحة  تحققها في مجاالت التعلم الم:ئمة )انظر األمثلةالمطلوب ، وأدرج مخرجات التعلم المناسبة القابلة للقياس أوالً:

 تحت الجدول(. 

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

وكل  التعلم للمقررجات التي تقيس وتُقيَم مخرج التعلم بدقة. ينبغي لكل مخرج من مخرأدرج 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

 االت التعلّم وفق اإلطار الوطني للمؤهالتمج

 ومخرجات التعلم للمقرر
 م

 1.٠ المعرفة

 األسئلة الشفهية

 النقاش التفاعلي

 االختبارات الفصلية، 

 واالختبار النهائي

محاضرات وعرض لشرائح 

بوربوينت لصور من العمارة 

 التقليدية فى المملكة.

قيام الط:ب بعمل تقارير 

اضيع وأبحاث عن بعض مو

 المقرر.

. عقد حلقات نقاشية -  

 ميدانية ايارات تنظيم  -

 1.1 التعريف بمفهوم المتحف والمجتمع

 االختبارات الفصلية، 

 واالختبار النهائي

المحاضرات النظرية، 

استخدام وسائل الشرح 

 الحديثة مثل اجهزة عرض

 البيانات

 1.2 المجتمعالتعريف بوضائف  المتحف و

 2.٠ يةالمهارات اإلدراك

 االختبارات الفصلية، 

 واالختبار النهائي

المحاضرات النظرية، 

استخدام وسائل الشرح 

 الحديثة مثل اجهزة عرض

 البيانات

 2.1 المتحف والمعطيات الحديثةع:قة  إدارك  -

 االختبارات الفصلية، 

 واالختبار النهائي

المحاضرات النظرية، 

استخدام وسائل الشرح 

 عرضالحديثة مثل اجهزة 

 البيانات

 لعولمةباالمتحف ع:قة  إدارك  -

 
2.2 

 ۳.٠ مهارات التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤولية

 تقييم التقارير الكتابية.  -

تقييم أداء الط:ب من   -

خ:ل العرض وحلقات 

 النقاش.

 

طلب واجب جماعي يعتمد    -

من عناصره على  50%

مجموعة مشاركات كل فرد 

تقديم  فى فريق العمل، مع

النصح والمساعدة للط:ب 

 من قبل أستاذ المقرر .

 المناقشات الجماعية والفردية.-

قيام الط:ب بعمل عرض    -

بوربوينت ألبحاثهم الجماعية 

 من خ:ل ممثل لكل مجموعة.

 مهارات اإلدارة والقيادة.   -

 القدرة على العمل ضمن فريق.   -

 .إتقان العمل وتحمل المسئولية   -

3.1 

 تقييم التقارير الكتابية.  -

تقييم أداء الط:ب من   -

خ:ل العرض وحلقات 

 النقاش.

 

التكليف بعمل تقارير بحثية 

 جماعية
 3.2 عمل تقارير بحثية  فردية 

 ٤.٠ مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية

   4.1 
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   4.2 

 5.٠ مهارات النفس حركيةال

 5.1 ال يوجد  

   5.2 

 

)توضع مخرجات المقرر في العمود األيسر وتوضع زاوج بين المخرجات التعلُمَية للبرنامج والمخرجات التعلُميَة للمقرر - 5

 مخرجات البرنامج في األعلى(.

 المخرجات

التعلُميَة 

 للمقرر

 المخرجات التعلُميَة للبرنامج

 في توصيف البرنامج( )استخدم رمز المخرجات التعلُميَة للبرنامج الموجودة

1.1 1.2  2.1  ۳.1  ٤.1  

1.1          

          

2.1          
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 فيها الطلبة خ:ل الفصل الدراسي يقيَّم. جدول المهام والتكاليف التي 6

 فموعد تسليم المهمة أو التكلي النسبة من التقييم النهائي
 مهمة التقويم

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

 خطبة، عرض شفهي، ... إلخ(

 

 . 1 اختبار فصلي أول نهاية األسبوع الثامن 20%

 . 2 اختبار فصلي ثاني نهاية االسبوع الخامس عشر 20%

 . 3 مشروع بحثي   ثاني عشرالسبوع الانهاية  20%

 .4 اختبار نهائي  سينهاية الفصل الدرا 40%

 

 د.  اإلرشاد األكاديمي والدعم المقدم للطلبة:        

 

)حفدد المفدة   أعضاء هيئة التفدريس ومفن ففي حكمهفم لتقفديم المشفورة واإلرشفاد األكفاديمي الففردي للطف:ب. وجودترتيبات 

 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خ:لها في األسبوع( وجودالزمنية المتوقع 

 ات مكتبية بمعدل ساعتين يومينساع .１

 ساعات ارشاد اكاديمي وتوجية ط:بي بمعدل يومين في االسبوع  .２

 التواصل االلكتروني .３

 

 مصادر التعلّم:هـ.          

  . قائمة الكتب المقررة:1

 العلمية، التقارير، ... إلخ(: الدورياتمثالً: ). قائمة املراجع املساندة األساسية ٢

 Watsom ,Shell , Maclead ,Sozanne , and Knell ,Simon ,  Museum Revoltions : 

How Museums Change and Are Changed 2007 

 Watso , Sheila ,Museums and Their Communities 2007 

 Hooper –Greenhill , Eilean ,      Museums and Education :Purpose , Pedagogy, 

Performance , ( Museum Meanings ) 2007 

 Knell ,Simon ,Museums in the Material World 2007      

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

- Sandell, Richard with Frost, Stuart in Cameron, F. and Kelly, L.(eds)       Hot Topics, 

Public Culture, Museums Cambridge Scholars Publishing 2010 

- Watson, Sheila)   Museums and their Communities    Routledge 2007   

- Watson, Shella , Macleod, Suzanne,  Knell, Simon (eds)  Museum Revolutions: How 

Museums Change and Are Changed                                                                            

Routlegde 2007 

- Hooper Greenhill, Eilean    Museums and Education: Purpose, Pedagogy, Performance 

(Museum Meanings)  Routlegde 2007  

- Golding, Viv     Learning at the Musuem Frontiers Identity, Race and Power                                                                        

Ashgate 2009 
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 ... إلخ(:ل التواصل االجتماعيمث:ً: مواقع اإلنترنت، وسائاإللكترونية ). قائمة المصادر 4

- WWW.ICOM 

- WWW.SaudinationalMuseum.com 

- WWW.musuemassociation.org 

- WWW.britishmusuem.co.uk 

- WWW.globalmusuem.org 

أو ، المهنيفة المعفايير، أو تاالبرمجيف أو ،المضفغوطة صاألقرا ، أولكمبيوترالبرامج التي تعتمد على ا :مثل ،. مواد تعلم أخرى5

 واألنظمة: حاللوائ

 

  و.  المرافق والتجهيزات المطلوبة       

 

مفدى حدد احتياجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول الدراسية والمعامل )مث:ً: عفدد المقاعفد ففي الفصفول الدراسفية والمعامفل، 

 فر أجهزة الكمبيوتر، ... إلخ(.تو

 قاعات الفصول الذكية 

 عرض أو معامل إيضاح، ... إلخ(: قاعاتمعامل، لمرافق التعليمية )مث:ً: فصول دراسية، ا

 قاعات المحاضرات  .１

 متحف الكلية .２

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

 السبورة الذكية –أجهزة عرض 

 االحتياجات أو أرفق قائمة(: فحدد معينةمعدات مختبر  المطلوب: إذا )مث:ً وارد أخرى . م3

 

 ز.   تقييم المقرر وعمليات التحسين:         

 

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

  :البحث من خ:لالتغذية الراجعة وكشف أداء االختبار الفصلي ، وأوراق 

 نتائج التقارير  -

 نتائج المناقشات والمشاركات التفاعلية -

 نتائج االختبارات -

 :القسم العلميأو  األستاذمن قِبَل استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس  .３

  mلدوريةللمقرر من قبل استاذ المادالمراجعة ا 

 عمليات تحسين التدريس: .４

 الط:ب المراجعة الدورية لنتائج تقييم -

 االستفادة من المستجدات في مجال التعليم والتعلم -

 االستفادة من التغذية الراجعة للط:ب من خ:ل استبانات  -

 

مث:ً: مراجعة التصحيح من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من الطلبة )عمليات التحقق من مستويات إنجاا  .５

ة من الواجبات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس في مؤسسة أو عين ،أعمال الطلبة، أو تبادل تصحيح االختبارات

 تعليمية أخرى(:

 تحليل احصائي لنتائج اختبارات الط:ب -

http://www.icom/
http://www.saudinationalmuseum.com/
http://www.musuemassociation.org/
http://www.britishmusuem.co.uk/
http://www.globalmusuem.org/
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تحسين المقرر من خ:ل نتائج  التحليل  االحصائي وتقييم  لجنة  مختصة  بالقسم واالستعانة بخبراء في مجال   -

 .التخصص

 لتخطي  للتحسين:الية المقرر و. صف ترتيبات التخطي  للمراجعة الدورية لفاع5

 

 تطوير محتوى المقرر من خ:ل نتائج عملية التقويم. -

 تضمين المقرر أبرا ما يستجد من االتجاهات النظرية والفكرية المبنية على الدراسات الحديثة. -

 تطوير أهداف المقرر. -

 عقد حلقة نقاش لمراجعة محتوى المقرر وتحديد أوجه القصور واإليجابيات. -

ذية الراجعة وكشف أداء االختبارات وأوراق البحث من خ:ل مناقشة الط:ب واستط:ع آرائهم عفن جفودة التغ -

 المقرر وموضوعاته وأوجه القصور فيه.

فحفص مفنهج المقفرر مفن قبفل لجنففة مكونفة مفن مختصفين ففي القسفم وخبففراء منفاهج خفارجيين ففي نففس مجففال  -

 ل:امة لتطويره.التخصص وتقديم تقرير بجودة المقرر والعناصر ا
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 د/ بكر بن محمد برناوي: 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 
 

 

  
 

 

 

(ترث ۳55)   
 

 قضايا معاصرة في إدارة التراث
 

 قسم إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي

م2٠17 -هـ 1٤۳9  

 
 

 
 
 

  

  

 
  

 

 

 

 (6 جنموذ (المقررتوصيف 
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 نموذج توصيف المقرر
 

 جامعة الملك سعودالمؤسسة التعليمية:  هـ1439 تاريخ التقرير:

 السياحة واآلثارالكلية:  ادارة موارد التراث واالرشاد السياحيالقسم:

 

 أ.  تحديد المقرر ومعلومات عامة عنه        

 

 ترث 355  -قضايا معاصرة في إدارة 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

 ادارة موارد التراث واالرشاد السياحي  بدالً من تعداد البرامج.(:

 علي العراقي د/ المقرر: .  اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس4

 المستوى السادس في  مسار ادارة التراث.  المستوى أو السنة التي يُقدم فيها المقرر:5

 اليوجد لمقرر )إن وجد(:ل.  المتطلب السابق 6

 اليوجد 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

 

                     يةالنسبة المئو                          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

 

100%   
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 هداف  ب.  األ         

 لهذا المقرر؟ . ما الهدف الرئيس1

  .التعريف بمستجدات قضايا إدارة التراث على الصعيدين المحلي والدولي- .1

التعريف بأحدث قواعد وأطر وبيانات وإعالنات منظمة اليونسكو وغيرها من منظمات عالمية بشأن إدارة التراث - .2

 الثقافي

   .في مجاالت إدارة التراث ع على أحدث الجهود والتوجهات الدوليةطالالا .۳

التعريف بجهود المملكة على المستوى العام وخطط المناطق لتخطيط وتنمية مواقع التراث الثقافي، وإدارة أنشطة - .4

  .الحرف التقليدية

لتطففوير وتحسففين المقففرر. )مففث:ً: ايففادة اسففتخدام المراجففع التففي تعتمففد علففى تكنولوجيففا  تنفَّففذ.  صففف باختصففار أي خطفف  2

 نترنت، أو تغييرات في محتوى المقرر بناًء على بحوث علمية جديدة في المجال العلمي(اإلأو شبكة  ،لمعلوماتا

 بناء على نتائج التقويم الداخلي وتتم هذه العملية  بشكل دوري قرر،حتوى المقرر من قبل أستاذ المخطة تطوير م. 

   ،ترونية الحديثةواستخدام المراجع االلكتحديث مصادر التعلم باستمرار 

 التنويع في استخدام أساليب التدريس 

 

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

 

  :مقررالوصف  

تراث الثقافي بكافة تناول المقرر التعريف بالتوجهات الحديثة في إدارة التراث، ودراسة أساليب تطوير وتنمية عمليات إدارة ال

 عناصره المادية وغير المادية، مع التركيز على التوجهات المحلية والدولية والعربية بهذا الخصوص

 

 . قائمة الموضوعات التي ينبغي تغطيتها:1

 ضوعاتقائمة المو عدد األسابيع ساعات التدريس

3 
1 

مقدمة عن أهمية تناول قضايا معاصرة في إدارة التراث و 

ع القضية المعاصرة موضو  .)الحفاظ على التراث(
3 

1 
 لماذا المحافظة على التراث

3 
1 

 سياسات الحفاظ على التراث وإدارته

3 
1 

 .مفهوم المحافظة

3 
1 

 مفهوم الحماية

3 
1 

 .الحماية الوقائية

3 
1 

 طرق وآليات الحفاظ على التراث



 

 

    5٨صفحة                                                                                        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

3 
1 

اثالتشريعات و النظم والقوانين في مجال إدارة التر . 

3 
1 

التراث أسباب و عوامل تدهور مواقع و معالم   

3 
1 

 .معالم التراث المشاريع التنموية وأثرها على مواقع 

3 
1 

الحفاظ على   الصعوبات والتحديات التي تواجه سياسة 

 .التراث

3 
1 

 .)وطنياً (نطاق الحماية و الحفاظ على التراث محلياً 

3 
1 

  راث إقليميا نطاق الحماية والحفاظ على الت

3 
1 

ً (نطاق الحماية والحفاظ على التراث عالمياً   .)دوليا

3 1 
 أهم المؤسسات الدولية العاملة في مجال الحفاظ على

 التراث
 

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

 المعمل العملي أخرى المجموع
الدروس 

 ضافيةاإل
  المحاضرة

45     45 
ساعات 

 التدريس الفعلية

3     3 
الساعات 

 المعتمدة

 

 

                 :المتوقعة من الطالب في األسبوع ساعات التعلم اإلضافية. ۳

   

 

اتيجيات متها مع طرق التقويم واسترء. مخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت وموا٤

 التدريس

 مرقمة في العمود األيمن. ،مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤه:ت أدرجت  في الجدول التالي 

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

 تحت الجدول(. 

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

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

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

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

 

أساليب التقويم المستخدمة 

 في المقرر
 استراتيجيات تدريس المقرر

 مجاالت التعلّم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت

 ومخرجات التعلم للمقرر
 م

 1.٠ المعرفة

 ال ينطبق
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ة الشفهية والحوار ألسئل 

 التفاعلي مع الطالب

التعريف بمستجدات قضايا إدارة التراث على    محاضرات

 .الصعيدين المحلي والدولي
1.1 

تقييم التقارير المقدمة من 

الطالب عن بعض عناصر 

 .المعرفة بالمقرر

قيام الطالب بعمل بعض 

التقارير عن مواضيع منتقاة من 

 .المقرر

د وأطر وبيانات وإعالنات التعريف بأحدث قواع

منظمة اليونسكو وغيرها من منظمات عالمية بشأن 

 .إدارة التراث الثقافي

1.2 

تخصيص جزء من أسئلة 

االختبارات التحريرية سواء 

الفصلية أو النهائية لتقييم 

 المعرفة المكتسبة

اإلطالع على أحدث الجهود والتوجهات الدولية في  عقد حلقات نقاش

 التراث مجاالت إدارة
1-3 

تقييم التقارير المقدمة من 

الطالب عن بعض عناصر 

 .المعرفة بالمقرر

تنظيم بعض الزيارات الميدانية 

لعدد من مواقع التراث العمراني 

مثل (التقليدي فى المملكة 

 .)الدرعية القديمة

لتعريف بجهود المملكة على المستوى العام وخط  

الثقافي،  المناطق لتخطي  وتنمية مواقع التراث

 .وإدارة أنشطة الحرف التقليدية
1-4 

 2.٠ المهارات اإلدراكية

ألسئلة الشفهية والحوار 

  - .التفاعلي مع الطالب
 عمل حلقات نقاش

لتعريف بمستجدات قضايا إدارة التراث على 

  الصعيدين المحلي والدولي
2.1 

تقييم التقارير والبحوث عن 

بعض عناصر المعرفة 

زاء اإلدراك بالمقرر فى أج

 .والتحليل

التدريس التفاعلي وعصف  - .

 الذهن

التعريف بأحدث قواعد وأطر وبيانات وإعالنات 

منظمة اليونسكو وغيرها من منظمات عالمية بشأن 

 .إدارة التراث الثقافي

2.2 

 ۳.٠ مهارات التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤولية

تقييم األعمال الجماعية 

فى والمشاركات الفردية 

 الواجبات والتقارير المطلوبة

طلب واجب جماعي يعتمد 

من عناصره على  50%

 مجموعة 

 القدرة على العمل ضمن فريق.

3.1 

تقييم األعمال الجماعية 

والمشاركات الفردية فى 

 الواجبات والتقارير المطلوبة

مشاركات كل فرد فى فريق 

العمل، مع تقديم النصح 

والمساعدة للط:ب من قبل 

 ذ المقررأستا

 إتقان العمل وتحمل المسئولية   -

3.2 

 ٤.٠ مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية

تكليف الط:ب بعمل تقارير  تقييم التقارير الكتابية.

كتابية عن بعض موضوعات 

التى يتم دراستها في المقرر.من 

 خ:ل عدد من مواقع اإلنترنت.

 

 يل .القدرة على الوصف والتحل

4.1 

تقييم أداء الط:ب من   -

خ:ل العرض وحلقات 

 النقاش.

تكليف الط:ب بعمل تقارير 

 كتابية
 القدرة على االتصال والمشاركة.   -

4.2 

 5.٠ مهارات النفس حركيةال

 5.1 اليوجد  
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مخرجات المقرر في العمود األيسر وتوضع )توضع زاوج بين المخرجات التعلُمَية للبرنامج والمخرجات التعلُميَة للمقرر - 5

 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  ٤.1  

1.1          

          

2.1          

          

          

          

          

 

 فيها الطلبة خ:ل الفصل الدراسي يقيَّم. جدول المهام والتكاليف التي 6

 موعد تسليم المهمة أو التكليف النسبة من التقييم النهائي
 مهمة التقويم

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

 خطبة، عرض شفهي، ... إلخ(

 

 . 1 اختبار شهري تحريري االسبوع السابع %۳٠

 . 2 بحث فردي او جماعي االسبوع الثاني عشر %2٠

 . 3 تقديم عرض بوربوينت عن موضوع البحث االسبوع الثاني عشر %1٠

٤٠% 
االسبوع السابع عشر 

 والثامن عشر
 .4 اختبار نهاية الفصل

   5. 

   6 . 

   ٧ . 

   ٨ . 

 

 اإلرشاد األكاديمي والدعم المقدم للطلبة:د.          

 

)حفدد المفدة   أعضفاء هيئفة التفدريس ومفن ففي حكمهفم لتقفديم المشفورة واإلرشفاد األكفاديمي الففردي للطف:ب. وجفود. ترتيبفات 1

 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خ:لها في األسبوع( وجودالزمنية المتوقع 

 ورة والنصح ست ساعات مكتبية مواعة علي أيام األسبوعتواجد عضو هيئة التدريس لتقديم المش 

 به. وساعات االرشاد االكاديمي تثبيت جدول األستاذ على المكتب وتحديد الساعات المكتبية 

   .إع:ن الط:ب في المحاضرة بأوقات التواجد والتركيز عليها من حين آلخر 

 التواصل مع الط:ب من خ:ل الموقع والبريد االلكتروني 
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 مصادر التعلّم:هـ.          

 . قائمة الكتب المقررة:1

هـ، "مقدمة في إدارة التراث".1429عبد الناصر الزهراني ، كباشي قسيمة،   

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

 1-Montayued  , M   , 2005 valuing cultural heritage , London. 
2-Roque, J.P 2010 Heritage education. Routalge 

 

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

 1٤۳7 إدارة مواقع الجذب السياحي التراثية بلدة ملهم نموذجا المرشود، غادة بنت فهد بن محمد  

  آفاق-مقترحات-توثيق-مصطلحات-مدخل البحث الميداني في التراث الشعبي : عرض

 مفلح البكر، محمود 1ط 

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

http://www.sct.gov.الهيئة العامة للسياحة   

http://www.international.icomos.org/home.htm  

http://whc.unesco.org/en/gidelines  

http://www.sauditourismgov.sas  

http://www.mas.gov.sa  

http://www.travel.nytimes.com/travel/guides 

badge.org.uk)-ueguides.com (www.bl-badge-www.blue 

أو ، المهنيفة المعفايير، أو تالبرمجيفا أو ،المضفغوطة صاألقرا ، أولكمبيوترالبرامج التي تعتمد على ا :مثل ،. مواد تعلم أخرى5

 واألنظمة: حاللوائ

 ال يوجد

 

  و.  المرافق والتجهيزات المطلوبة             

 

مفدى راسية والمعامل )مث:ً: عفدد المقاعفد ففي الفصفول الدراسفية والمعامفل، حدد احتياجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول الد

 فر أجهزة الكمبيوتر، ... إلخ(.تو

 مقعد( 25)بما ال يقل عن  قاعات الفصول الذكية 
 عرض أو معامل إيضاح، ... إلخ(: قاعاتمعامل، . المرافق التعليمية )مث:ً: فصول دراسية، 1

 data showبيوتر وجهاا عرض المعلومات الفصول الدراسية مزودة بكم

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

 الذكية ةأجهزة العرض، السبور

http://catalog.library.ksu.edu.sa/uhtbin/cgisirsi/?ps=TMCdSkNmR7/CENTRAL/30870106/123
http://catalog.library.ksu.edu.sa/uhtbin/cgisirsi/?ps=TMCdSkNmR7/CENTRAL/30870106/123
http://www.sct.gov/
http://www.international.icomos.org/home.htm
http://whc.unesco.org/en/gidelines
http://www.sauditourismgov.sas/
http://www.mas.gov.sa/
http://www.travel.nytimes.com/travel/guides
http://www.visitbritain.ae/redirect/bounce.aspx?cid=1&url=http://www.blue-badge.org.uk/
http://www.visitbritain.ae/redirect/bounce.aspx?cid=1&url=http://www.blue-badge.org.uk/
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 ائمة(:االحتياجات أو أرفق ق فحدد معينةمعدات مختبر  المطلوب: إذا )مث:ً . موارد أخرى 3

 اليوجد

 ز.   تقييم المقرر وعمليات التحسين:         

 

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

 لتقييم المقرر :باستبيانات الط 

 بتقارير من عدد محدود من الط: 

 يتم وضع آلية عمل لجنة االستبيانات  

  

 :القسم العلميأو  األستاذلتقييم عملية التدريس من قِبَل  . استراتيجيات أخرى2

 المراجعة الداخلية 

 ) المراجعة الخارجية  )الرأي المستقل 

  تقييم النظير 

 التقييم الذاتي  

 . عمليات تحسين التدريس:۳

  االط:ع على الجديد من المقرر من شبكة االنترنت 

 المراجعة الخارجيةالعمل بالتوصيات من لجنة المراجعة الداخلية و 

 العمل بالخط  التطويرية الدورية الموضوعة بواسطة استاذ المقرر بعد قياس نتائج تعلم المقرر بتقرير المقرر  

مثالً: مراجعة التصحيح من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة ). عمليات التحقق من مستويات إنجاز ٤

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

 . تقويم للواجبات والتكاليف 

 . تقويم األوراق ورصد الدرجات المستحقة من قبل الط:ب أنفسهم 

 ي مجال فحص عينة من أوراق اختبار الط:ب ، وعينة أخرى من أوراق البحث ، من قبل اميل عضو هيئة تدريس ف

 التخصص .

 تحليل إحصائي لنتائج اختبارات الط:ب 

 

 لتخطي  للتحسين:ا. صف ترتيبات التخطي  للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر و5

داخلي ، وأبرز ما خطة تطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ المادة ،وتتم هذه العملية  بشكل دوري بناء على نتائج التقويم ال
تائج التقويمخطة لجنة القسم للمراجعة الدورية للمقرر وتطويره ، والمبنية على ن .الدراسات الحديثة يستجد من  نتائج   

 د/ علي العراقي_: أستاذ المقرراسم         

 __________________التقرير: _تاريخ إكمال     ____________________________________التوقيع:        

 

 ___________________القسم: _عميد/ رئيس    ________________________ قَِبل:قرير من تم استالم الت       

 

   ____________________________: _ التاريخ___________________________________التوقيع:        
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 )هـ( 2ملحق رقم 

  توصيف المقرر 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية

 تقويم واالعتماد األكاديمي الهيئة الوطنية لل
 

 

  
 

 

 

  
 

 
 
 

  

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6 جنموذ (المقررتوصيف 
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 نموذج توصيف المقرر

 

 جامعة الملك سعودالمؤسسة التعليمية:  هـ1439 تاريخ التقرير:

 كلية السياحة واآلثارالكلية:  إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي القسم:

 

 أ.  تحديد المقرر ومعلومات عامة عنه        

 

  ترث ٤٠1  -إدارة التراث العمراني :  . عنوان المقرر ورمزه:1

 ساعتان 2 . 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.(:
 السياحي.رة موارد التراث واإلرشاد برنامج إدا -

 والفندقية.برنامج اإلدارة السياحية  -

   .برنامج اآلثار -

 وليد بن أحمد يحيى حملي المقرر: .  اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس4

 السابع  .  المستوى أو السنة التي يُقدم فيها المقرر:5

 ترث 25۳ لمقرر )إن وجد(:ل.  المتطلب السابق 6

 لمقرر )إن وجد(:ل. المتطلب المصاحب ٧

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

 

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

 

                     سبة المئويةالن                          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

 

√ 100 
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 ب.  األهداف           

 لهذا المقرر؟ . ما الهدف الرئيس1

 1- .أن يكون الطالب قادراً على معرفة ماهية ومقومات مواقع التراث العمراني 

 2- .أن يكون الطالب قادراً على معرفة أسس تطوير مواقع التراث العمراني وآليات الحفاظ عليها 

 3- مواقع التراث العمراني من منظور سياحي وتنموي. أن يكون الطالب قادراً على معرفة خط  إدارة 

 4- .أن يكون الطالب قادراً على معرفة على نظم وتشريعات حماية التراث العمراني 

لتطففوير وتحسففين المقففرر. )مففث:ً: ايففادة اسففتخدام المراجففع التففي تعتمففد علففى تكنولوجيففا  تنفَّففذ.  صففف باختصففار أي خطفف  2

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

 

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

 يستجد من  نتائج  الدراسات الحديثة .

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

 

 

  : 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

٤ 2 
.في مجال التراث، والتراث العمراني دارةاإلمفاهيم وأسس   

٤ 2 
مفهوم التراث العمراني وعناصره في المواثيق الدولية 

 والقوانين والنظم المحلية واإلقليمية.

٤ 2 
 نظم وتشريعات حماية التراث العمراني.

٤ 2 
الحفاظ والتأهيل للمواقع والمباني التراثيةإدارة   

٤ 2 
ا. ث العمراني وآليات الحفاظ عليهتطوير مواقع الترا إدارة  

٤ 2 
خطط إدارة مواقع التراث العمراني من منظور سياحي 

 وتنموي

6 ۳ 
 عرض لنماذج من أعمال إدارة المواقع التراثية في المملكة.
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 المعتمدة خ:ل الفصل الدراسي(: والساعات ،الفعلية)مجموع ساعات التدريس  .  مكونات المقرر2

 المعمل لعمليا أخرى المجموع
الدروس 

 اإلضافية
  المحاضرة

30 - - - - 30 
ساعات 

 التدريس الفعلية

2 - - - - 2 
الساعات 

 المعتمدة

 

 

                 :المتوقعة من الطالب في األسبوع ساعات التعلم اإلضافية. ۳

   

 

متها مع طرق التقويم واستراتيجيات ءوموا . مخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت٤

 التدريس

 مرقمة في العمود األيمن. ،مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤه:ت أدرجت  في الجدول التالي 

ترحة المق المطلوب تحققها في مجاالت التعلم الم:ئمة )انظر األمثلة، وأدرج مخرجات التعلم المناسبة القابلة للقياس أوالً:

 تحت الجدول(. 

 أدرج استراتيجيات التدريس المساندة المت:ئمة 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. ريسستراتيجية تداوكل طريقة تقويم 

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

 

30 
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أساليب التقويم المستخدمة 

 في المقرر
 استراتيجيات تدريس المقرر

 مجاالت التعلّم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت

 علم للمقررومخرجات الت
 م

 1.٠ المعرفة

 األسئلة الشفهية

 االختبارات الفصلية، 

 واالختبار النهائي

محاضرات وعرض لشرائح 

 بوربوينت.

قيام الط:ب بعمل تقارير 

وأبحاث عن بعض مواضيع 

 المقرر.

. عقد حلقات نقاشية -  

 

ة ومقومات مواقع أن يكون الطالب قادراً على معرفة ماهي

 . التراث العمراني

1.1 

 األسئلة الشفهية

 االختبارات الفصلية، 

 واالختبار النهائي

محاضرات وعرض لشرائح 

 بوربوينت.

قيام الط:ب بعمل تقارير 

وأبحاث عن بعض مواضيع 

 المقرر.

. عقد حلقات نقاشية -  

 

أن يكون الطالب قادراً على معرفة أسس تطوير مواقع 

 التراث العمراني وآليات الحفاظ عليها.

1.2 

 2.٠ المهارات اإلدراكية

 األسئلة الشفهية

 االختبارات الفصلية، 

 واالختبار النهائي

محاضرات وعرض لشرائح 

 بوربوينت.

قيام الط:ب بعمل تقارير 

وأبحاث عن بعض مواضيع 

 المقرر.

. عقد حلقات نقاشية -  

 

أن يكون الطالب قادراً على معرفة خط  إدارة مواقع 

 سياحي وتنموي التراث العمراني من منظور

2.1 

 األسئلة الشفهية

 االختبارات الفصلية، 

 واالختبار النهائي

محاضرات وعرض لشرائح 

 بوربوينت.

قيام الط:ب بعمل تقارير 

وأبحاث عن بعض مواضيع 

 المقرر.

. عقد حلقات نقاشية -  

 

أن يكون الطالب قادراً على معرفة على نظم 

 وتشريعات حماية التراث العمراني

2.2 

 ۳.٠ هارات التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤوليةم

 األسئلة الشفهية

 االختبارات الفصلية، 

 واالختبار النهائي

محاضرات وعرض لشرائح 

 بوربوينت.

قيام الط:ب بعمل تقارير 

وأبحاث عن بعض مواضيع 

 المقرر.

. عقد حلقات نقاشية -  

 

ى تقييم األعمال الجماعية والمشاركات الفردية ف -

اجبات والتقارير المطلوبالو  

3.1 

 ٤.٠ مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية

 األسئلة الشفهية

 االختبارات الفصلية، 

محاضرات وعرض لشرائح 

 بوربوينت.

الوصف والتحليل . القدرة على   
4.1 
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قيام الط:ب بعمل تقارير  واالختبار النهائي

وأبحاث عن بعض مواضيع 

 المقرر.

. عقد حلقات نقاشية -  

 

 األسئلة الشفهية

 االختبارات الفصلية، 

 واالختبار النهائي

محاضرات وعرض لشرائح 

 بوربوينت.

قيام الط:ب بعمل تقارير 

وأبحاث عن بعض مواضيع 

 المقرر.

. عقد حلقات نقاشية -  

 

القدرة على االتصال والمشاركة.   

4.2 

 5.٠ مهارات النفس حركيةال

 5.1 اليوجد  

   5.2 

 

)توضع مخرجات المقرر في العمود األيسر وتوضع زاوج بين المخرجات التعلُمَية للبرنامج والمخرجات التعلُميَة للمقرر - 5

 مخرجات البرنامج في األعلى(.

 المخرجات

التعلُميَة 

 للمقرر

 المخرجات التعلُميَة للبرنامج

 ودة في توصيف البرنامج()استخدم رمز المخرجات التعلُميَة للبرنامج الموج

1.1 1.2  2.1  ۳.1  ٤.1  

1.1          

          

2.1          

          

          

          

          

 

 



 

 

    ٧0صفحة                                                                                        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

 

 فيها الطلبة خ:ل الفصل الدراسي يقيَّم. جدول المهام والتكاليف التي 6

 كليفموعد تسليم المهمة أو الت النسبة من التقييم النهائي
 مهمة التقويم

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

 خطبة، عرض شفهي، ... إلخ(

 

 . 1 اختبار فصلي أول نهاية األسبوع الثامن 20%

 . 2 اختبار فصلي ثاني نهاية االسبوع الخامس عشر 20%

 . 3 مشروع بحثي   ثاني عشرالسبوع الانهاية  20%

 .4 اختبار نهائي  دراسينهاية الفصل ال 40%

 

 د.  اإلرشاد األكاديمي والدعم المقدم للطلبة:        

 

)حفدد المفدة   أعضفاء هيئفة التفدريس ومفن ففي حكمهفم لتقفديم المشفورة واإلرشفاد األكفاديمي الففردي للطف:ب. وجفود. ترتيبفات 1

 ع(أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خ:لها في األسبو وجودالزمنية المتوقع 

 يخصص األستاذ عدد ستة ساعات مكتبية، موزعة على أيام األسبوع )من السبت إلى الثالثاء(. -

 عدد من المحاضرات. يترتيب حلقات نقاش ف -

 التواصل من خالل موقع األستاذ على موقع الكلية والبريد اإللكتروني. -

 الدراسة فيتواجهه  التيلدراسة وتسهيل بعض الصعوبات ا فيحل أي مشكالت تواجه الطالب  فيالمرشد األكاديمي للمساعدة  -

   

 

 مصادر التعلّم:هـ.          

 . قائمة الكتب المقررة:1

، مقدمة في إدارة التراث ، الرياض. 2٠٠9ــ الزهراني ،عبد الناصر ، وقسيمة كباشي حسين   

2- Donld, L ,H. 2008. . Cultural Resources Management, London, Longman . 

 

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

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

- Hall, C., ed., (1998), integrated heritage management, stationary office, UK. 

 

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

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 ، المهنيفة المعفايير، أو تالبرمجيفا أو ،المضفغوطة صاألقرا ، أولكمبيوترالبرامج التي تعتمد على ا :مثل ،. مواد تعلم أخرى5

 واألنظمة: حاللوائ

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Heritage_Management
http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Heritage_Management
http://www.hotmailclub.com/hotmaillink/go.php?id=662
http://www.hotmailclub.com/hotmaillink/go.php?id=662
http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_tourism
http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_tourism
http://www.icomos.org/tourism/
http://www.icomos.org/tourism/
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  و.  المرافق والتجهيزات المطلوبة              

 

مفدى د المقاعفد ففي الفصفول الدراسفية والمعامفل، حدد احتياجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول الدراسية والمعامل )مث:ً: عفد

 فر أجهزة الكمبيوتر، ... إلخ(.تو

 

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

 .قاعات دراسية تقليدية –

 

 برامج الكمبيوتر، ... إلخ(: الذكية، ةلسبور، ا، أجهزة العرض(AV). التجهيزات الحاسوبية )مث:ً: أجهزة الصوت والصورة 2

 

 االحتياجات أو أرفق قائمة(: فحدد معينةمعدات مختبر  المطلوب: إذا )مث:ً موارد أخرى  .２

 

 

 

 ز.   تقييم المقرر وعمليات التحسين:         

 

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

 

  يم للواجبات والتكاليف .تقو -

 تقويم األوراق ورصد الدرجات المستحقة من قبل الط:ب أنفسهم . -

فحص عينة من أوراق اختبار الط:ب ، وعينة أخرى من أوراق البحث ، من قبل اميل عضو هيئة تدريس في مجال  -

 التخصص .

 تحليل إحصائي لنتائج اختبارات الط:ب -

 

 :القسم العلميأو  األستاذمن قِبَل ملية التدريس . استراتيجيات أخرى لتقييم ع2

 

 من خ:ل استراتيجيات الحصول على نتائج الط:ب وفاعلية التعليم 

  من خ:ل االستراتيجيات األخرى المتبعة فى تقييم عملية التعليم )إما عن طريق أستاذ المقرر أو عن طريق

 القسم(.

 .من خ:ل عمليات التحسين المستمرة للتعليم 

 خ:ل عمليات التحقق من مستويات إنجاا الطلبة )فحص التصحيح والدرجات من قبل عضو هيئة  من

تدريس آخر مستقل لعينة من أعمال الطلبة، وقيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو 

 رى(.االختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفس المقرر الدراسي فى مؤسسة تعليمية أخ

 :وصف الترتيبات والخط  المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطي  للتحسين وذلك 

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

 وتقنيات حديثة.

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

 : باستط:ع أراء الط:ب فى المقرر.ة أخرى فى المؤسسة أو خارجها )مثل عمادة الجودة(من قبل جه
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 . عمليات تحسين التدريس:3

 

 المقرر.تطوير أهداف  -

 التقويم.خ:ل نتائج عملية  من،تطوير محتوى المقرر  -

 اسات الحديثة.على الدر والفكرية المبنيةتضمين المقرر أبرا ما يستجد من االتجاهات النظرية  -

 

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

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

 

  .والتكاليفتقويم للواجبات  -

 أنفسهم.تقويم األوراق ورصد الدرجات المستحقة من قبل الط:ب  -

من قبل اميل عضو هيئة تدريس في مجال  البحث،وعينة أخرى من أوراق  الط:ب،فحص عينة من أوراق اختبار  -

 التخصص.

 تحليل إحصائي لنتائج اختبارات الط:ب . -

 لتخطي  للتحسين:او . صف ترتيبات التخطي  للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر5

من نتائج وأبرا ما يستجد  الداخلي،دوري بناء على نتائج التقويم  العملية بشكلخطة تطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ المادة، وتتم هذه  -

 الحديثة. الدراسات

 والمبنية على نتائج التقويم  وتطويره،خطة لجنة القسم للمراجعة الدورية للمقرر  -
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 وليد بن أحمد يحيى حملي: أستاذ المقرراسم         

 __________________التقرير: _تاريخ إكمال     ____________________________________التوقيع:        

 

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

 

   ____________________________: _ التاريخ___________________________________يع: التوق       
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 )هـ( 2ملحق رقم 

  توصيف المقرر 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية

 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي 
 

 

  
 

 

 

  
 

 
 
 

  

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6 جنموذ (المقررتوصيف 
 



 

 

    ٧5صفحة                                                                                        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

 
 توصيف المقررنموذج 

 

 جامعة الملك سعودالمؤسسة التعليمية:  هـ1439 تاريخ التقرير:

 كلية السياحة واآلثارالكلية:  إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي القسم:

 

 أ.  تحديد المقرر ومعلومات عامة عنه        

 

 المادي "" إدارة الفولكلور والتراث غير  –ترث  ٤٠6:  . عنوان المقرر ورمزه:1

 ساعتان 2 . 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.(:
 السياحي.برنامج إدارة موارد التراث واإلرشاد  -

 

 وليد بن أحمد يحيى حملي :المقرر ئة التدريس المسؤول عن تدريس.  اسم عضو هي4

 السابع  .  المستوى أو السنة التي يُقدم فيها المقرر:5

 :لمقرر )إن وجد(ل.  المتطلب السابق 6

 لمقرر )إن وجد(:ل. المتطلب المصاحب ٧

 ديوج ال . 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                           

 

              سبة المئوية الن                             واإللكتروني(  ب. التعليم المدمج )التقليدي     

 

                         النسبة المئوية                                         بعد                   ج.  التعليم عن     

 

                       النسبة المئوية                             المراسلة                                       د.      

 

            هـ. طرق أخرى                                                                 النسبة المئوية

 

 

 :لحوظاتم

 

 

√ 100 
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 ب.  األهداف           

 لهذا المقرر؟ . ما الهدف الرئيس1

 .التعريف بمختلف مجاالت الفولكلور والتراث غير المادي 

 مقومات واتجاهات التراث غير المادي والموروث الشعبي في المملكة وقيمته الثقافية.التعريف ب 

  دراسة سبل استثمار مقومات وعناصر التراث الشفوي وغير المادي في خدمة االتجاهات االجتماعية

 واالقتصادية.

 تنموي.دراسة اتجاهات استثمار مقومات الموروث الشعبي والتراث غير المادي من منظر سياحي و 

 التعريف بالمناهج الحديثة في جمع ودراسة مفردات الفولكلور وعناصر التراث غير المادي.

لتطففوير وتحسففين المقففرر. )مففث:ً: ايففادة اسففتخدام المراجففع التففي تعتمففد علففى تكنولوجيففا  تنفَّففذ.  صففف باختصففار أي خطفف  2

 على بحوث علمية جديدة في المجال العلمي( نترنت، أو تغييرات في محتوى المقرر بناءً اإلأو شبكة  ،المعلومات

 

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

 يستجد من  نتائج  الدراسات الحديثة .

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

 

 

  : 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

 تعريف الفولكلور 1 2

ريف الفولكلوالمدرسة األوربية فى تعر 1 2  

لور االتجاهات الحديثة فى دراسة علم الفولك 1 2  

 أهمية علم الفولكلور 1 2

 مجاالت دراسة علم الفولكلور 1 2

 العادات والتقاليد الشعبية 1 2

 المعتقدات والمعارف الشعبية 1 2
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2 1 
 األدب الشعبي

2 1 
 الثقافة المادية والفنون الشعبية

2 1 
المادة الفولكلورأساليب وطرق جمع   

2 1 
يةالفولكلور فى المملكة العربية السعود  

2 1 
 أهمية دراسة الفولكلور فى المملكة

2 1 
 توظيف الفولكلور فى المملكة

2 1 
اث مساهمة الفولكلور فى الحفاظ على التر

 فى المملكة

2 1 
 الفولكلور و المجتمع

 

 المعتمدة خ:ل الفصل الدراسي(: والساعات ،ةالفعلي)مجموع ساعات التدريس  .  مكونات المقرر2

 المعمل العملي أخرى المجموع
الدروس 

 اإلضافية
  المحاضرة

30     30 
ساعات 

 التدريس الفعلية

2     2 
الساعات 

 المعتمدة

 

 

                 :المتوقعة من الطالب في األسبوع ساعات التعلم اإلضافية. ۳

   

 

متها مع طرق التقويم واستراتيجيات ءمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت وموا. مخرجات التعلّم لل٤

 التدريس

 مرقمة في العمود األيمن. ،مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤه:ت أدرجت  في الجدول التالي 

المقترحة  ققها في مجاالت التعلم الم:ئمة )انظر األمثلةالمطلوب تح، وأدرج مخرجات التعلم المناسبة القابلة للقياس أوالً:

 تحت الجدول(. 

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

وكل  التعلم للمقررت التي تقيس وتُقيَم مخرج التعلم بدقة. ينبغي لكل مخرج من مخرجاأدرج 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.

 

30 
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أساليب التقويم المستخدمة 

 في المقرر
 استراتيجيات تدريس المقرر

 ت التعلّم وفق اإلطار الوطني للمؤهالتمجاال

 ومخرجات التعلم للمقرر
 م

 1.٠ المعرفة

 1.1 التعريف بمختلف مجاالت الفولكلور والتراث غير المادي.  

  
التعريف بمقومات واتجاهات التراث غير المادي 

 والموروث الشعبي في المملكة وقيمته الثقافية.
1.2 

 2.٠ المهارات اإلدراكية

  
راسة سبل استثمار مقومات وعناصر التراث الشفوي د

وغير المادي في خدمة االتجاهات االجتماعية 

 واالقتصادية

2.1 

  
دراسة اتجاهات استثمار مقومات الموروث الشعبي 

 والتراث غير المادي من منظر سياحي وتنموي.
2.2 

 ۳.٠ مهارات التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤولية

  
ارة والقيادة.مهارة اإلد -  

.القدرة على العمل ضمن فريق-  

إتقان العمل وتحمل المسئولية. -  

3.1 

 ٤.٠ مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية

القدرة على الوصف والتحليل .     4.1 

القدرة على االتصال والمشاركة.     4.2 

 5.٠ مهارات النفس حركيةال

 5.1 اليوجد  

   5.2 

 

)توضع مخرجات المقرر في العمود األيسر وتوضع زاوج بين المخرجات التعلُمَية للبرنامج والمخرجات التعلُميَة للمقرر - 5

 مخرجات البرنامج في األعلى(.

 المخرجات

التعلُميَة 

 للمقرر

 المخرجات التعلُميَة للبرنامج

 ف البرنامج()استخدم رمز المخرجات التعلُميَة للبرنامج الموجودة في توصي

1.1 1.2  2.1  ۳.1  ٤.1  

1.1          

          

2.1          
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 فيها الطلبة خ:ل الفصل الدراسي يقيَّم. جدول المهام والتكاليف التي 6

 موعد تسليم المهمة أو التكليف النسبة من التقييم النهائي
 لتقويممهمة ا

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

 خطبة، عرض شفهي، ... إلخ(

 

۳٠% والثاني االختبار الفصلي األول 7   1 . 

۳٠% ي(اد ورقة بحث )أو اختبار فصلي ثانإعد 12    2 . 

٤٠ %  . 3 االختبار النهائي 15 

   4. 

   5. 

   6 . 

   ٧ . 

   ٨ . 

 

 إلرشاد األكاديمي والدعم المقدم للطلبة:د.  ا        

 

)حفدد المفدة   أعضفاء هيئفة التفدريس ومفن ففي حكمهفم لتقفديم المشفورة واإلرشفاد األكفاديمي الففردي للطف:ب. وجفود. ترتيبفات 1

 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خ:لها في األسبوع( وجودالزمنية المتوقع 

 يخصص األستاذ عدد ستة ساعات مكتبية، موزعة على أيام األسبوع )من السبت إلى الثالثاء(. -

 عدد من المحاضرات. يترتيب حلقات نقاش ف -

 التواصل من خالل موقع األستاذ على موقع الكلية والبريد اإللكتروني. -

    

 

 

 مصادر التعلّم:هـ.          

 . قائمة الكتب المقررة:1

، مقدمة في إدارة التراث ، الرياض. 2٠٠9راني ،عبد الناصر ، وقسيمة كباشي حسين ــ الزه  

 

 

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

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

- Hall, C., ed., (1998), integrated heritage management, stationary office, UK. 

 

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

ki/Cultural_Heritage_Managementhttp://en.wikipedia.org/wi 

 الهيئة العامة للسياحة واآلثار -    

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

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Heritage_Management
http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Heritage_Management
http://www.hotmailclub.com/hotmaillink/go.php?id=662
http://www.hotmailclub.com/hotmaillink/go.php?id=662
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p://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_tourismhtt 

 

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

أو ، المهنيفة المعفايير، أو تالبرمجيفا أو ،المضفغوطة صاألقرا ، أولكمبيوترالبرامج التي تعتمد على ا :مثل ،. مواد تعلم أخرى5

 ة:واألنظم حاللوائ

 

 

        

http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_tourism
http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_tourism
http://www.icomos.org/tourism/
http://www.icomos.org/tourism/
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  و.  المرافق والتجهيزات المطلوبة       

 

مفدى حدد احتياجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول الدراسية والمعامل )مث:ً: عفدد المقاعفد ففي الفصفول الدراسفية والمعامفل، 

 فر أجهزة الكمبيوتر، ... إلخ(.تو

 

 عرض أو معامل إيضاح، ... إلخ(: قاعاتمعامل، المرافق التعليمية )مث:ً: فصول دراسية،  .３

 .قاعات دراسية تقليدية –

 

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

 

 االحتياجات أو أرفق قائمة(: فحدد معينةمعدات مختبر  المطلوب: إذا )مث:ً موارد أخرى  .４

 

 

 

 ز.   تقييم المقرر وعمليات التحسين:         

 

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

 

  تقويم للواجبات والتكاليف . -

 تقويم األوراق ورصد الدرجات المستحقة من قبل الط:ب أنفسهم . -

من أوراق البحث ، من قبل اميل عضو هيئة تدريس في مجال فحص عينة من أوراق اختبار الط:ب ، وعينة أخرى  -

 التخصص .

 تحليل إحصائي لنتائج اختبارات الط:ب -

 

 :القسم العلميأو  األستاذمن قِبَل . استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس 2

 

 من خ:ل استراتيجيات الحصول على نتائج الط:ب وفاعلية التعليم 

 األخرى المتبعة فى تقييم عملية التعليم )إما عن طريق أستاذ المقرر أو عن طريق  من خ:ل االستراتيجيات

 القسم(.

 .من خ:ل عمليات التحسين المستمرة للتعليم 

  من خ:ل عمليات التحقق من مستويات إنجاا الطلبة )فحص التصحيح والدرجات من قبل عضو هيئة

تاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو تدريس آخر مستقل لعينة من أعمال الطلبة، وقيام أس

 االختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفس المقرر الدراسي فى مؤسسة تعليمية أخرى(.

 :وصف الترتيبات والخط  المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطي  للتحسين وذلك 

ى مجال المقرر الدراسي وإضافة ما يلزم من مراجع وبحوث عن طريق متابعة ما يستجد ف من قبل األستاذ: -

 وتقنيات حديثة.

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

 : باستط:ع أراء الط:ب فى المقرر.من قبل جهة أخرى فى المؤسسة أو خارجها )مثل عمادة الجودة(
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 . عمليات تحسين التدريس:3

 

 المقرر.تطوير أهداف  -

 التقويم.خ:ل نتائج عملية  من،تطوير محتوى المقرر  -

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

 

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

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

 

  والتكاليف.تقويم للواجبات  -

 أنفسهم.تقويم األوراق ورصد الدرجات المستحقة من قبل الط:ب  -

ميل عضو هيئة تدريس في مجال من قبل ا البحث،وعينة أخرى من أوراق  الط:ب،فحص عينة من أوراق اختبار  -

 التخصص.

 تحليل إحصائي لنتائج اختبارات الط:ب . -

 لتخطي  للتحسين:ا. صف ترتيبات التخطي  للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر و5

من نتائج ما يستجد  وأبرا الداخلي،دوري بناء على نتائج التقويم  العملية بشكلخطة تطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ المادة، وتتم هذه  -

 الحديثة. الدراسات

 والمبنية على نتائج التقويم  وتطويره،خطة لجنة القسم للمراجعة الدورية للمقرر  -
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 وليد الحملي : أستاذ المقرراسم         

 __________________التقرير: _تاريخ إكمال     ____________________________________التوقيع:        

 

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

 

   ____________________________: _ التاريخ___________________________________التوقيع:        
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 )هـ( 2ملحق رقم 

  مقرر توصيف ال

 

 

 

 المملكة العربية السعودية

 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 واإلرشاد السياحي القسم:

 

 أ.  تحديد المقرر ومعلومات عامة عنه        

 

             ترث( 421إدارة المتاحف ) . عنوان المقرر ورمزه:1

 ساعتان   . الساعات المعتمدة:2

 

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

 إدارة التراث واإلرشاد السياحي  بدالً من تعداد البرامج.(:

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

 السادس .  المستوى أو السنة التي يُقدم فيها المقرر:5

 لمقرر )إن وجد(:ل.  المتطلب السابق 6

 ر )إن وجد(:لمقرل. المتطلب المصاحب ٧

 كلية السياحة واآلثار  . 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     

 

                         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

 ف على اإلطار التنظيمي واإلداري للمتحف.التعر 

  المفهوم الحديث لإلدارة المتحفية. إدارك 

 ف على التنظيم البنائي وأسسه في المجال المتحفي.التعر 

 على القوانين واألنظمة في مجال العمل المتحفي اإللمام 

وير وتحسففين المقففرر. )مففث:ً: ايففادة اسففتخدام المراجففع التففي تعتمففد علففى تكنولوجيففا لتطفف تنفَّففذ.  صففف باختصففار أي خطفف  2

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

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

 وأبرا ما يستجد من  نتائج  الدراسات الحديثة .

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

 

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

 

 :مقررالوصف 

إدارة المتاحف، لتخطي  والتنظيم في للمتحف،  واالبنية اإلدارية ا، و: تعريفها ومفهومهل هذا المقرر إدارة المتاحفيتناو

 احف،مجاالت إدارة المت

 خ:قيات العمل المتحفيفي المتاحف، و أ إدارة الع:قات العامة، ولمتاحف والتسويق، واالقوانين واألنظمة في المجال المتحفيو

 في المتحف.إدارة المجموعات ، والهندسية في المتحفاإلدارة و

 

 . قائمة الموضوعات التي ينبغي تغطيتها:1

 ضوعاتقائمة المو عدد األسابيع ساعات التدريس

2 1 

 تمهيد وتعريف بالمقرر وأهدافه ومراجعة اإلدارة:  

اإلدارة  -تعريفها ومفهومها.              -

 نظرة تاريخية.

2 1 
أهدافها ومستوياتهااإلدارة:   

2 1 
 اإلدارة المتحفية: تعريفها ومفهومها

2 1 
 البنية اإلدارية المتحفية

2 1 
 التخطي  والتنظيم في اإلدارة المتحفية

2 1 
 حلقة نقاش

2 1 
 مجاالت اإلدارة المتحفية
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2 1 
 المجال المالي والمحاسبي في اإلدارة المتحفية

2 1 
المتحفيةالتدريب وأهميته في اإلدارة   

2 1 
 القوانين واألنظمة في المجال المتحفي

2 1 
إدارة الع:قات العامة-المتاحف والتسويق  

2 1 
 أخ:قيات العمل المتحفي

2 1 
 إدارة المجموعات المتحفية ومجاالتها

2 1 
 اإلدارة الهندسية في المتحف

2 1 
 حلقة نقاش

 

 المعتمدة خ:ل الفصل الدراسي(: والساعات ،ةالفعلي)مجموع ساعات التدريس  .  مكونات المقرر2

 المعمل العملي أخرى المجموع
الدروس 

 اإلضافية
  المحاضرة

30 - - - - 30 
ساعات 

 التدريس الفعلية

2 - - - - 2 
الساعات 

 المعتمدة

 

 

                 :المتوقعة من الطالب في األسبوع ساعات التعلم اإلضافية. ۳

   

 

متها مع طرق التقويم واستراتيجيات ءتعلّم للمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت وموا. مخرجات ال٤

 التدريس

 مرقمة في العمود األيمن. ،مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤه:ت أدرجت  في الجدول التالي 

المقترحة  مطلوب تحققها في مجاالت التعلم الم:ئمة )انظر األمثلةال، وأدرج مخرجات التعلم المناسبة القابلة للقياس أوالً:

 تحت الجدول(. 

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

وكل  التعلم للمقررمن مخرجات التي تقيس وتُقيَم مخرج التعلم بدقة. ينبغي لكل مخرج 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
 قرراستراتيجيات تدريس الم

 مجاالت التعلّم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت

 ومخرجات التعلم للمقرر
 م

 1.٠ المعرفة

 تقويم البحوث والتقارير. -

االختبارات  التحريرية  -

 والشفوية.

 محاضرات.  -

أنشطة بحثية يقوم بها  -

 الط:ب. 

 تقارير. -

 نقاشوحوار في قاعة -

 الدرس.

 متعددة ايارات

 .للمتاحف

 رة.فهم أسس ومبادئ اإلدا -

 فهم مفهوم اإلدارة المتحفية ومجاالتها. -

 
1.1 

 تقويم البحوث والتقارير. -

االختبارات  التحريرية 

 والشفوية.

المحاضرات النظرية، 

استخدام وسائل الشرح 

 الحديثة مثل اجهزة عرض

 البيانات

 1.2 .فهم اإلطار التنظيمي واإلداري للمتحف

 2.٠ المهارات اإلدراكية

 ية، االختبارات الفصل

 واالختبار النهائي

 تكليف جماعي وفردي. -

المناقشات والحوار 

 .الجماعي والفردي

 2.1 المتحف والمعطيات الحديثةع:قة  إدارك  -

تقفففففففويم الواجبفففففففات  -

 والتكاليف. 

تقففففويم المشففففاركات  -

 والتفاعل أثناء المحاضرة.

 تقويم التقارير والبحوث.

 تكليف جماعي وفردي. -

 المناقشات والحوار الجماعي

 والفردي

 لعولمةباالمتحف ع:قة  إدارك  -

 
2.2 

 ۳.٠ مهارات التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤولية

 تقييم التقارير الكتابية.  -

تقييم أداء الط:ب من   -

خ:ل العرض وحلقات 

 النقاش.

 

طلب واجب جماعي يعتمد    -

من عناصره على  50%

مجموعة مشاركات كل فرد 

يم فى فريق العمل، مع تقد

النصح والمساعدة للط:ب 

 من قبل أستاذ المقرر .

 المناقشات الجماعية والفردية.-

قيام الط:ب بعمل عرض    -

بوربوينت ألبحاثهم الجماعية 

 من خ:ل ممثل لكل مجموعة.

  القدرة على العمل في مجموعات العمل

 والنقاش.

 القدرة على طرح األفكار والرؤى 

3.1 

 بية.تقييم التقارير الكتا  -

تقييم أداء الط:ب من   -

خ:ل العرض وحلقات 

 النقاش.

 

التكليف بعمل تقارير بحثية 

 جماعية
 3.2 عمل تقارير بحثية  فردية 

 ٤.٠ مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية

   4.1 
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   4.2 

 5.٠ مهارات النفس حركيةال

 5.1 ال يوجد  

   5.2 

 

)توضع مخرجات المقرر في العمود األيسر وتوضع مخرجات التعلُمَية للبرنامج والمخرجات التعلُميَة للمقرر زاوج بين ال- 5

 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  ٤.1  

1.1          

          

2.1          
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 فيها الطلبة خ:ل الفصل الدراسي يقيَّم. جدول المهام والتكاليف التي 6

 موعد تسليم المهمة أو التكليف النسبة من التقييم النهائي
 مهمة التقويم

، مشروع جماعي، اختبار فصلي، اختبارقالة، )مث:ً: م

 خطبة، عرض شفهي، ... إلخ(

 

 . 1 اختبار فصلي أول نهاية األسبوع الثامن 20%

 . 2 اختبار فصلي ثاني نهاية االسبوع الخامس عشر 20%

 . 3 مشروع بحثي   ثاني عشرالسبوع الانهاية  20%

 .4 اختبار نهائي  نهاية الفصل الدراسي 40%

 

 د.  اإلرشاد األكاديمي والدعم المقدم للطلبة:        

 

)حفدد المفدة   أعضاء هيئة التفدريس ومفن ففي حكمهفم لتقفديم المشفورة واإلرشفاد األكفاديمي الففردي للطف:ب. وجودترتيبات 

 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خ:لها في األسبوع( وجودالزمنية المتوقع 

 ومينساعات مكتبية بمعدل ساعتين ي .４

 التواصل االلكتروني .５

 

 مصادر التعلّم:هـ.          

  . قائمة الكتب المقررة:1

 العلمية، التقارير، ... إلخ(: الدورياتمثاًل: )قائمة املراجع املساندة األساسية  .６

آدامز وفيليب وآخرون: دليل تنظيم المتاحف )إرشادات عملية(، تعريب محمد حسن عبدالرحمن، الهيئة المصرية  .７

 م.1993العامة للكتاب، 

 ( باريس.ICOMالمجلس الدولي للمتاحف: إدارة المتاحف )دليل عملي(، المجلس الدولي للمتاحف ) .８

 م.2002محمد، رفعت موسى: مدخل إلى فن المتاحف، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،  .９

 م.2004ارة، هيئة النيل العربية، العطار، حسين إبراهيم: المتاحف عمارة وفن وإد .０１

  م.200٨النعيمي، ص:ح عبدالقادر: مبادئ اإلدارة، دار اليااوي العلمية للنشر والتوايع، عمان،  .１１
 

 R. Janes, Robert,  Sandell, Richard (eds)   Museums Management and Marketing: 1   

Routledge 2006 

 Parry, Ross     Recording the Museum: Digital Heritage and the Technologies of Change 

(Museum Meanings)                Routledge 2007 

 Watson, Shella , Macleod, Suzanne,  Knell, Simon (eds)  Museum Revolutions: How 

Museums Change and Are Changed                                                                            

Routlegde 2007 

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

-  Museum Studies Journal. 

- Journal of Education in Museums. 

- Museums Bulletin. 

- Museum Anthropology. 

- Museum Education Association of Australia Journal. 
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 SAMAB (Bulletin of the South African Museums Association, South Africa). 

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

    WWW.Sauditourism.gov.sa 

 WWW.mas.gov.sa 

أو ، المهنيفة المعفايير، أو تالبرمجيفا أو ،المضفغوطة صاألقرا ، أولكمبيوترالبرامج التي تعتمد على ا :مثل ،. مواد تعلم أخرى5

 واألنظمة: حاللوائ

 

  و.  المرافق والتجهيزات المطلوبة       

 

مفدى اسية والمعامل )مث:ً: عفدد المقاعفد ففي الفصفول الدراسفية والمعامفل، حدد احتياجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول الدر

 فر أجهزة الكمبيوتر، ... إلخ(.تو

 قاعات الفصول الذكية 

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

 قاعات المحاضرات  .６

 متحف الكلية .７

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

 السبورة الذكية –أجهزة عرض 

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

 

 ز.   تقييم المقرر وعمليات التحسين:         

 

 تيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الط:ب حول فعالية عملية التدريس:. استرا1

  :التغذية الراجعة وكشف أداء االختبار الفصلي ، وأوراق البحث من خ:ل

 نتائج التقارير  -

 نتائج المناقشات والمشاركات التفاعلية -

 نتائج االختبارات -

 :القسم العلميأو  ألستاذامن قِبَل استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس  .８

  ةلدوريةللمقرر من قبل استاذ المادالمراجعة ا 

 عمليات تحسين التدريس: .９

 .تحديد استراتيجية للحصول على نتائج الط:ب وتقييم فاعلية التعليم 

 .تقويم عمليات التعليم من خ:ل القسم واألستاذ 

 ليمي والدولي.متابعة ما يستجد في مجال المقرر على المستوى المحلي واإلق 

 .مراجعة دائمة ألهداف المقرر من خ:ل عضو هيئة التدريس 

 .تطوير الخطة الدراسية من خ:ل لجنة متخصصة بالقسم بما يتناسب مع عمليات تحسين التعليم 

ال مث:ً: مراجعة التصحيح من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمالطلبة ). عمليات التحقق من مستويات إنجاا 4

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

 تحليل إحصائي لنتائج اختبارات الط:ب. -

http://www.sauditourism.gov.sa/
http://www.mas.gov.sa/
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تحسين المقرر من خ:ل نتائج التحليفل اإلحصفائي وتقفويم لجنفة مختصفة بالقسفم واالسفتعانة بخبفراء ففي مجفال  -

 .التخصص.
 لتخطي  للتحسين:اصف ترتيبات التخطي  للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر و. 5

 تطوير محتوى المقرر من خ:ل نتائج عملية التقويم. -

 تضمين المقرر أبرا ما يستجد من االتجاهات النظرية والفكرية المبنية على الدراسات الحديثة. -

 تطوير أهداف المقرر. -

 رر وتحديد أوجه القصور واإليجابيات.عقد حلقة نقاش لمراجعة محتوى المق -

التغذية الراجعة وكشف أداء االختبارات وأوراق البحث من خ:ل مناقشة الط:ب واستط:ع آرائهم عفن جفودة  -

 المقرر وموضوعاته وأوجه القصور فيه.

فحفص مفنهج المقفرر مفن قبفل لجنففة مكونفة مفن مختصفين ففي القسفم وخبففراء منفاهج خفارجيين ففي نففس مجففال  -

 صص وتقديم تقرير بجودة المقرر والعناصر ال:امة لتطويره.التخ

 

 د/ عبد اللطيف حسن أفندي: 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

 اد األكاديمي الهيئة الوطنية للتقويم واالعتم
 

 

  
 

 

 

  
 

 
 
 

  

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (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:

 

 أ.  تحديد المقرر ومعلومات عامة عنه        

 

 ترث ٤22منظمات وأنظمة التراث   مزه:. عنوان المقرر ور1

 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.(:

 د/ عبد اللطيف حسن أفندي لمقرر:ا .  اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس4

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

 ترث 206 -مقدمة في إدارة موارد التراث لمقرر )إن وجد(:ل.  المتطلب السابق 6

 لمقرر )إن وجد(:ل. المتطلب المصاحب ٧

 سة التعليمية:. مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤس٨

 

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

 

            %100          النسبة المئوية                          أ.  الفصل الدراسي التقليدي                           

 

              النسبة المئوية                              واإللكتروني(  ب. التعليم المدمج )التقليدي     

 

                         النسبة المئوية                                         بعد                   ج.  التعليم عن     

 

                       المئويةالنسبة                              المراسلة                                       د.      

 

            هـ. طرق أخرى                                                                 النسبة المئوية

 

 

 :لحوظاتم

 

 

 



 

 

    95صفحة                                                                                        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

 

 ب.  األهداف           

 لهذا المقرر؟ . ما الهدف الرئيس1
األنظمة والتشريعات التي تقنن التراث والمنظمات  يهدف المقرر  لتمليك الطالب المعارف والمعلومات عن

 والكيانات الوطنية واالقليمية والعالمية المسؤولة عن إدارة وحماية التراث.

 

 

 

 

 

ولوجيا لتطوير وتحسين المقرر. )مث:ً: ايادة استخدام المراجع التي تعتمد على تكن تنفَّذ.  صف باختصار أي خط  2

  نت، أو تغييرات في محتوى المقرر بناًء على بحوث علمية جديدة في المجال العلمي(نتراإلأو شبكة  ،المعلومات
يمكن االستفادة من شبكة االنترنت فى االط:ع على المستجدات -  

الموارد البشريةيمكن توظيف البرامج التقنية الحديثة فى مجال إدارة  -  

جات المقرراستط:ع رأى المستفيدين من مخر  -وبشكل مستمر  -يجب   -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  :مقررالوصف  

اإللمام بالكيانات والمنظمات و  التعريف بأهم التشريعات واألنظمة التي تتعاطى مع التراثيعمل المقرر على 

 لمستوى الوطني واالقليمي والعالمي.المعنية بإدارة التراث على ا

 

 

 

 

 

 . قائمة الموضوعات التي ينبغي تغطيتها:1

 ضوعاتقائمة المو عدد األسابيع ساعات التدريس

  
 -التقييم -األهداف -التعريف بالمقرر

مراجع المقرر. -موضوعات األبحاث  
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افيوتشريعات التراث الثق اتمقدمة عن منظم 1 3  

ة الثقافي المحلية والوطنيمنظمات التراث  2 6

 واالقليمية والعالمية

 أهم منظمات التراث في المملكة  2 6

 تشريعات وأنظمة التراث الثقافي 2 6

كو اليونس تمعاهدات واتفاقيات وبروتوكوال 3 9

 والكيانات التابعة لها 

 تشريعات المنظمات االقليمية  1 3

 اتالتشريعات المحلية )المناطق والمحافظ 1 3

 والبلديات(

ثدور التشريعات واألنظمة في حماية الترا 1 3  

 التشريعات وحماية التراث في المملكة  1 3

 

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

 المعمل العملي أخرى المجموع
الدروس 

 اإلضافية
  المحاضرة

 45 ال يوجد  يوجدال ال يوجد  45
ساعات 

 التدريس الفعلية

3     3 
الساعات 

 المعتمدة

 

 

                 :المتوقعة من الطالب في األسبوع ساعات التعلم اإلضافية. ۳

   

 

متها مع طرق التقويم واستراتيجيات ء. مخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت وموا٤

 لتدريسا

 مرقمة في العمود األيمن. ،مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤه:ت أدرجت  في الجدول التالي 

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

 تحت الجدول(. 

 يات التدريس المساندة المت:ئمة مع طرق التقويم ومخرجات التعلم المرجوة. أدرج استراتيج ثانياً:

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

ليس بالضرورة أن يتضمن ) علم وتعليم متكاملة.أن تتناغم سوياً وبشكل منطقي كعملية ت 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

مجاالت التعلّم وفق اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 ومخرجات التعلم للمقرر

 م

 1.٠ المعرفة

ة اختبارات دوري -

تتضمن 

 اختيارات متعددة

 أسئلة شفهية -

تقييم التقارير  -

المقدمة من 

 الط:ب

 حل الواجبات -

االختبارات الفصلية 

التحريرية واختبار نهاية 

 الفصل الدراسي

 محاضرات -

تكليف الط:ب  -

بكتابة تقارير عن 

بعض مفردات 

  المقرر

 عقد حلقات النقاش -

 التحضير المنزلى -

انتقاء نموذج  -

 تطبيقى

وسائل الشرح استخدام 

الحديثة مثل أجهزة عرض 

 Data showالبيانات 

معرفة التشريعات  -

واألنظمة التي تحكم 

 التعامل مع التراث
 

1.1 

   1.2 

 2.٠ المهارات اإلدراكية

تقييم األبحاث  -

 الميدانية

 حلقات نقاش -

تخصيص جزء  -

من أسئلة 

االختبار الفصلي 

يتضمن المعرفة 

والمهارات 

 المكتسبة
 

دانية أبحاث مي -

تقوم علي 

االستبيان والتحليل 

 واإلحصاء

عقد حلقات نقاش  -

تحت إشراف 

  أستاذ المقرر

التواصل والتعلم  -

عبر شبكة 

 المعلومات الدولية 
 

يميز بين الكيانات االدارية المعنية 

بالتراث على المستويات الوطنية 

واالقليمية والعالمية ويحدد خصائص 

  كل

2.1 

   2.2 

 ۳.٠ مع األشخاص وتحمل المسؤولية مهارات التعامل

 الجماعية األعمال تقييم

 أنفسهم الط:ب بمشاركة

 عمل ورش خ:ل من

 وتحدد جماعية أبحاث عمل

لها رائد مجموعة كل  

 من والمساعدة النصح تقديم -

المقرر أستاذ قبل  

 

 مجموعات في االشتراك -

 عمل
 

3.1 
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 علي والرد األبحاث عرض -

 الزم:ء استفسارات

   3.2 

 ٤.٠ مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية

ريرتقييم األبحاث والتقا -  

 من الطالب أداء تقييم -

 أو بحثه عرض خ:ل

 التقرير
 

جماعيبحث فردى أو  -  

ات مع تكليف بعمل استبيان -

إدارة الموارد  فيالعاملين 

 البشرية

كتابة تقرير عن إحصاء  -

حليين لعدد السياح الم

 والدوليين

القدرة على الدراسة  -

 التحليلية

مهارة االتصال والحوار -  

مهارات استخدام الحاسب  -

 اآللي في البحث
 

4.1 

   4.2 

 5.٠ مهارات النفس حركيةال

   5.1 

   5.2 

 

في العمود األيسر وتوضع  )توضع مخرجات المقررزاوج بين المخرجات التعلُمَية للبرنامج والمخرجات التعلُميَة للمقرر - 5

 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  ٤.1  

1.1          

          

2.1          
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 فيها الطلبة خ:ل الفصل الدراسي يقيَّم. جدول المهام والتكاليف التي 6

 موعد تسليم المهمة أو التكليف النسبة من التقييم النهائي
 مهمة التقويم

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

 خطبة، عرض شفهي، ... إلخ(

 

20% ختبار فصلىا ٧   1 . 

20% ورقة بحث فردي أو جماعي مع عرض  12 

 لها
2 . 

60%  . 3 اختبار نهائى 15 

   4. 

   5. 

   6 . 

   ٧ . 

   ٨ . 

 

 د.  اإلرشاد األكاديمي والدعم المقدم للطلبة:        

 

ديمي الفردي للط:ب.أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لتقديم المشورة واإلرشاد األكا وجود. ترتيبات 1 )حدد المدة   

  أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خ:لها في األسبوع( وجودالزمنية المتوقع 
ي أيام تواجد عضو هيئة التدريس لتقديم المشورة والنصح ست ساعات مكتبية مواعة عل -

 األسبوع

تثبيت جدول األستاذ على المكتب وتحديد الساعات المكتبية به. -  

ن الط:ب في المحاضرة بأوقات التواجد والتركيز عليها من حين آلخر.  إع: -  

 التواصل مع الط:ب من خ:ل الموقع والبريد االلكتروني -

 

 

 

 مصادر التعلّم:هـ.          

. قائمة الكتب المقررة:1   
1429، الرياض، مقدمة في إدارة التراث :عبدالناصر الزهراني و كباشي قسيمة  

 Donald,L. Cultural Resources Management, Longman, London, 2008 

UNESCO Publications  - 

 

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

 

 رير، ... إلخ(:العلمية، التقا الدورياتمث:ً: ).  قائمة الكتب والمراجع المقترحة 3

 

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

 

أو ، المهنيفة المعفايير، أو تالبرمجيفا أو ،المضفغوطة صاألقرا ، أولكمبيوترالبرامج التي تعتمد على ا :مثل ،. مواد تعلم أخرى5

 واألنظمة: حاللوائ
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  و.  المرافق والتجهيزات المطلوبة       

 

مفدى حدد احتياجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول الدراسية والمعامل )مث:ً: عفدد المقاعفد ففي الفصفول الدراسفية والمعامفل، 

 فر أجهزة الكمبيوتر، ... إلخ(.تو

 

 اح، ... إلخ(:عرض أو معامل إيض قاعاتمعامل، . المرافق التعليمية )مث:ً: فصول دراسية، 1

 

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

 

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

 

 

 حسين:ز.   تقييم المقرر وعمليات الت         

 

  استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الط:ب حول فعالية عملية التدريس: .５
 اختبار الطالب والتأكد من جودة محتوى المقرر .６

أوجه     عقد حلقة نقاش ثنائية أو أكثر مع الزم:ء المشاركون في تدريس المقرر ، و تحديد -

الجيد منها  . القصور و اإليجابيات ، ومن ثم معالجتها وتعزيز  

التغذية الراجعة وكشف أداء االختبار الفصلي ، وأوراق البحث من خ:ل مناقشة الط:ب ،  -

 واستط:ع أرائهم  عن جودة المقرر وأوجه القصور فيه

 

 

 

:القسم العلميأو  األستاذمن قِبَل . استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس 2  
مناهج  مكونة من مختصين من القسم ، ويستعان  بخبراء فحص منهج المقرر من قبل لجنة - 

امة لتطويرهخارجيين في نفس مجال التخصص ، وتقديم تقرير بجودة المقرر ، و العناصر ال:  

التواصل مع البرامج المماثلة في الكليات والمعاهد المحلية واإلقليمية والدولية -  
 

 

 

 

رر .تطوير أهداف المق - عمليات تحسين التدريس:  

تطوير محتوى المقرر من خ:ل نتائج عملية التقويم . -  

سات تضمين المقرر أبرا ما يستجد من االتجاهات النظرية و الفكرية المبنية على الدرا -

 الحديثة  

７.  

８.   
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ة من أعمال مث:ً: مراجعة التصحيح من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينالطلبة )يات إنجاا . عمليات التحقق من مستو4

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

 تقويم للواجبات والتكاليف

من قبل الط:ب أنفسهمتقويم األوراق ورصد الدرجات المستحقة  -  

فحص عينة من أوراق اختبار الط:ب ، وعينة أخرى من أوراق البحث ، من قبل اميل  -

 عضو هيئة تدريس في مجال التخصص

تحليل إحصائي لنتائج اختبارات الط:ب -  
 

 

 

  لتخطي  للتحسين:ا. صف ترتيبات التخطي  للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر و5
على  توى المقرر من قبل أستاذ المادة ،وتتم هذه العملية  بشكل دوري بناءخطة تطوير مح -

 نتائج التقويم الداخلي ، وأبرا ما يستجد من  نتائج  الدراسات الحديثة
 

 

 

 

 



 

 

    103صفحة                                                                                        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

 

    ____________________________________التوقيع:        د/ عبد اللطيف حسن أفندي: أستاذ المقرراسم         

 __________________التقرير: _كمال تاريخ إ

 

 ___________________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 
 

 

  
 

 

 

(ترث ٤2۳)   
 

 التراث والتنمية
 

 قسم إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي

م2٠17 -هـ 1٤۳9  

 
 

 
 
 

  

  

 
  

 

 

 

 (6 جنموذ (المقررتوصيف 
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 نموذج توصيف المقرر
 

 جامعة الملك سعودالمؤسسة التعليمية:  هـ1439 تاريخ التقرير:

 السياحة واآلثارالكلية:  ادارة موارد التراث واالرشاد السياحيالقسم:

 

 أ.  تحديد المقرر ومعلومات عامة عنه        

 

 ترث 423  -التراث والتنمية - . عنوان المقرر ورمزه:1

 2 . الساعات المعتمدة:2

 

يرجى اإلشارة إلى ذلك  إذا كان المقرر يُقدم مادة اختيارية ضمن برامج متعددة) ضمنهايتم تقديم المقرر  . البرنامج أو البرامج التي3

 ادارة موارد التراث واالرشاد السياحي  بدالً من تعداد البرامج.(:

 علي العراقي د/ المقرر: .  اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس4

 المستوى السابع في  مسار ادارة التراثقدم فيها المقرر:.  المستوى أو السنة التي يُ 5

 اليوجد لمقرر )إن وجد(:ل.  المتطلب السابق 6

 اليوجد لمقرر )إن وجد(:ل. المتطلب المصاحب ٧

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

 

 ب(:في المكان المناس  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

 

100%  
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 ب.  األهداف           

 لهذا المقرر؟ . ما الهدف الرئيس1

 الموازنة بين االحتياجات اإلنمائية  والحفاظ عليأن يكون الطالب قادراً على معرفة  -1

.التراث  

إتباع آلية تقييم األثر البيئيمعرفة  أن يكون الطالب قادراً على -2  

لي انتهاج سياسة التنمية المستدامة  التي تحافظ عأن يكون الطالب قادراً على معرفة  -۳

  معالم التراث وتراعي احتياجات الدول والمجتمعات اإلنسانية

ع التففي تعتمففد علففى تكنولوجيففا لتطففوير وتحسففين المقففرر. )مففث:ً: ايففادة اسففتخدام المراجفف تنفَّففذ.  صففف باختصففار أي خطفف  2

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

 بناء على نتائج التقويم الداخلي وتتم هذه العملية  بشكل دوري قرر،حتوى المقرر من قبل أستاذ المخطة تطوير م. 

 واستخدام المراجع االلكترونية الحديثةرار،  تحديث مصادر التعلم باستم 

 التنويع في استخدام أساليب التدريس 

 

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

 

  :مقررالوصف  

ألنشطة يتناول المقرر اآلليات واألساليب التي تعمل على الحفاظ علي التراث جراء ا

 والمشاريع التنموية السالبة

 

 . قائمة الموضوعات التي ينبغي تغطيتها:1

 ضوعاتقائمة المو عدد األسابيع ساعات التدريس

2 
1 

 مفهوم التنمية

2 
1 

 البيئة والتنمية والتراث

2 
1 

 المشروعات التنموية وأثرها على مواقع ومعالم التراث

2 
1 

مواقع ومعالم التراث المشروعات التنموية وأثرها على  

2 
1 

ومعالم  تقييم األثر البيئي للمشروعات التنموية علي مواقع

 التراث

2 
1 

ومعالم  تقييم األثر البيئي للمشروعات التنموية علي مواقع

 التراث

2 
 االختبار الشهري األول 1
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2 
1 

ثعلي مواقع الترا  إجراءات واليات تقييم األثر البيئي  

2 
1 

ثعلي مواقع الترا  ات تقييم األثر البيئيإجراءات والي  

2 
1 

 اإلدارة البيئية وعالقتها مع إدارة التنمية

2 
1 

 اإلدارة البيئية وعالقتها مع إدارة التنمية

2 
 االختبار الشهري الثاني 1

2 
1 

تراثاالحتياجات البيئية التنموية وسياسة الحفاظ علي ال  

2 
1 

تراثاسة الحفاظ علي الاالحتياجات البيئية التنموية وسي  

2 
1 

 التعاون الدولي في مجال البيئة والتراث والتنمية

 

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

 المعمل العملي أخرى المجموع
الدروس 

 اإلضافية
  المحاضرة

 30     30 
ساعات 

 التدريس الفعلية

2     2 
الساعات 

 المعتمدة

 

 

                 :المتوقعة من الطالب في األسبوع ساعات التعلم اإلضافية. ۳

   

 

متها مع طرق التقويم واستراتيجيات ء. مخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت وموا٤

 التدريس

 مرقمة في العمود األيمن. ،الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤه:ت مجاالت التعلم أدرجت  في الجدول التالي 

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

 تحت الجدول(. 

 ومخرجات التعلم المرجوة.  أدرج استراتيجيات التدريس المساندة المت:ئمة مع طرق التقويم 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 

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

 

أساليب التقويم المستخدمة 

 في المقرر
 استراتيجيات تدريس المقرر

 مجاالت التعلّم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت

 ومخرجات التعلم للمقرر
 م

 1.٠ المعرفة

 ال ينطبق
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ألسئلة الشفهية والحوار  

 التفاعلي مع الطالب

محاضرات . - المواانة بين االحتياجات اإلنمائية  والحفاظ  معرفة 

 علي التراث.
1.1 

تقييم التقارير المقدمة من 

الطالب عن بعض عناصر 

 .المعرفة بالمقرر

قيام الط:ب بعمل بعض 

اة من التقارير عن مواضيع منتق

 المقرر.

 معرفة إتباع آلية تقييم األثر البيئي 

1.2 

تخصيص جزء من أسئلة 

تحريرية سواء االختبارات ال

الفصلية أو النهائية لتقييم 

 المعرفة المكتسبة

تنظيم بعض الزيارات  

الميدانية ألحد المهرجانات 

التراثية فى المملكة )مثل 

 الجنادرية(.

معرفة انتهاج سياسة التنمية المستدامة  التي تحافظ 

علي معالم التراث وتراعي احتياجات الدول 

 3-1 والمجتمعات اإلنسانية

 2.٠ مهارات اإلدراكيةال

األسئلة الشفهية والحوار 

 التفاعلي مع الط:ب.

معرفة المواانة بين االحتياجات اإلنمائية   -1 عمل حلقات نقاش.

 والحفاظ علي التراث.
2.1 

تقييم التقارير والبحوث    -

عن بعض عناصر المعرفة 

بالمقرر فى أجزاء اإلدراك 

 والتحليل.

ف التدريس التفاعلي وعص -

 الذهن.

 

 

 معرفة إتباع آلية تقييم األثر البيئي

2.2 

تخصيص جزء من أسئلة    -

االختبارات التحريرية سواء 

الفصلية أو النهائية لتقييم 

المهارات المعرفية واإلدراكية 

 المكتسبة.

طلب تقارير وأبحاث من  -

الط:ب لبعض مواضيع 

 المقرر.

لتي تحافظ معرفة انتهاج سياسة التنمية المستدامة  ا

علي معالم التراث وتراعي احتياجات الدول 

 3-2 والمجتمعات اإلنسانية

 ۳.٠ مهارات التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤولية

تقييم األعمال الجماعية 

والمشاركات الفردية فى 

 الواجبات والتقارير المطلوب

طلب واجب جماعي يعتمد 

من عناصره على  50%

ى مجموعة مشاركات كل فرد ف

فريق العمل، مع تقديم النصح 

والمساعدة للط:ب من قبل 

 أستاذ المقرر .

 القدرة على العمل ضمن فريق.

 

 

 
3.1 

تقييم األعمال الجماعية 

والمشاركات الفردية فى 

 الواجبات والتقارير المطلوب

 إتقان العمل وتحمل المسئولية.   - المناقشات الجماعية والفرد 
3.2 

 ٤.٠ تقنية المعلومات والمهارات الحسابيةمهارات االتصال و

تكليف الط:ب بعمل تقارير  تقييم التقارير الكتابية.

كتابية عن بعض موضوعات 

 التى يتم دراستها في المقرر.

 القدرة على الوصف والتحليل .

4.1 

تقييم أداء الط:ب من خ:ل   -

 العرض وحلقات النقاش.
تكليف الط:ب بعمل بحث   -

وضوعات المقرر عن بعض م

من خ:ل عدد من مواقع 

 اإلنترنت.

 القدرة على االتصال والمشاركة.   -

4.2 

 5.٠ مهارات النفس حركيةال

 5.1 اليوجد  
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)توضع مخرجات المقرر في العمود األيسر وتوضع زاوج بين المخرجات التعلُمَية للبرنامج والمخرجات التعلُميَة للمقرر - 5

 في األعلى(. مخرجات البرنامج

 المخرجات

التعلُميَة 

 للمقرر

 المخرجات التعلُميَة للبرنامج

 )استخدم رمز المخرجات التعلُميَة للبرنامج الموجودة في توصيف البرنامج(

1.1 1.2  2.1  ۳.1  ٤.1  

1.1          

          

2.1          

          

          

          

          

 

 فيها الطلبة خ:ل الفصل الدراسي يقيَّمل المهام والتكاليف التي . جدو6

 موعد تسليم المهمة أو التكليف النسبة من التقييم النهائي
 مهمة التقويم

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

 خطبة، عرض شفهي، ... إلخ(

 

 . 1 اختبار شهري تحريري االسبوع السادس %2٠

 . 2 اختبار شهري تحريري سبوع الحادي عشراال %2٠

 . 3 بحث فردي او جماعي االسبوع الثاني عشر %2٠

 .4 تقديم عرض بوربوينت عن موضوع البحث االسبوع الثاني عشر %1٠

٤٠% 
االسبوع السابع عشر 

 والثامن عشر
 .5 اختبار نهاية الفصل

   6 . 

   ٧ . 

   ٨ . 

 

 ديمي والدعم المقدم للطلبة:د.  اإلرشاد األكا        

 

)حفدد المفدة   أعضفاء هيئفة التفدريس ومفن ففي حكمهفم لتقفديم المشفورة واإلرشفاد األكفاديمي الففردي للطف:ب. وجفود. ترتيبفات 1

 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خ:لها في األسبوع( وجودالزمنية المتوقع 

 ساعات مكتبية مواعة علي أيام األسبوع تواجد عضو هيئة التدريس لتقديم المشورة والنصح ست 

 به. وساعات االرشاد االكاديمي تثبيت جدول األستاذ على المكتب وتحديد الساعات المكتبية 

   .إع:ن الط:ب في المحاضرة بأوقات التواجد والتركيز عليها من حين آلخر 

 التواصل مع الط:ب من خ:ل الموقع والبريد االلكتروني 
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 مصادر التعلّم:ـ.  ه        

 . قائمة الكتب المقررة:1

 هـ، "مقدمة في إدارة التراث".1429عبد الناصر الزهراني ، كباشي قسيمة، 

 2009 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية القاهرة  االتجاهات المعاصرة في إدارة التراث الثقافي المؤلف

 

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

 1-Montayued  , M   , 2005 valuin cultural heritage , London. 
-Roque, J.P 2010 Heritage education. Routalge 

2-Ashworth، Q .I . 2009 Heritage and Economy,. Routalge 

3--Steph on ، W.2006 Heritage Marketing،. Routalge 

 

 العلمية، التقارير، ... إلخ(: الدورياتمث:ً: )ائمة الكتب والمراجع المقترحة .  ق3

 1٤۳7 إدارة مواقع الجذب السياحي التراثية بلدة ملهم نموذجا المرشود، غادة بنت فهد بن محمد  

  آفاق-مقترحات-توثيق-مصطلحات-مدخل البحث الميداني في التراث الشعبي : عرض

 البكر، محمود مفلح 1ط 

 ... إلخ(:التواصل االجتماعيل مث:ً: مواقع اإلنترنت، وسائاإللكترونية ). قائمة المصادر 4

http://www.sct.gov.الهيئة العامة للسياحة   

http://www.international.icomos.org/home.htm  

http://whc.unesco.org/en/gidelines  

http://www.sauditourismgov.sas  

http://www.mas.gov.sa  

http://www.travel.nytimes.com/travel/guides 

badge.org.uk)-guides.com (www.blue-badge-www.blue 

أو ، المهنيفة المعفايير، أو تالبرمجيفا أو ،المضفغوطة صاألقرا ، أولكمبيوتراالبرامج التي تعتمد على  :مثل ،. مواد تعلم أخرى5

 واألنظمة: حاللوائ

 ال يوجد

 

  و.  المرافق والتجهيزات المطلوبة             

 

ى مفدحدد احتياجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول الدراسية والمعامل )مث:ً: عفدد المقاعفد ففي الفصفول الدراسفية والمعامفل، 

 فر أجهزة الكمبيوتر، ... إلخ(.تو

 مقعد( 25)بما ال يقل عن  قاعات الفصول الذكية 
 عرض أو معامل إيضاح، ... إلخ(: قاعاتمعامل، . المرافق التعليمية )مث:ً: فصول دراسية، 1

 data showالفصول الدراسية مزودة بكمبيوتر وجهاا عرض المعلومات 

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

 الذكية ةأجهزة العرض، السبور

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

 اليوجد

http://catalog.library.ksu.edu.sa/uhtbin/cgisirsi/?ps=TMCdSkNmR7/CENTRAL/30870106/123
http://catalog.library.ksu.edu.sa/uhtbin/cgisirsi/?ps=TMCdSkNmR7/CENTRAL/30870106/123
http://www.sct.gov/
http://www.international.icomos.org/home.htm
http://whc.unesco.org/en/gidelines
http://www.sauditourismgov.sas/
http://www.mas.gov.sa/
http://www.travel.nytimes.com/travel/guides
http://www.visitbritain.ae/redirect/bounce.aspx?cid=1&url=http://www.blue-badge.org.uk/
http://www.visitbritain.ae/redirect/bounce.aspx?cid=1&url=http://www.blue-badge.org.uk/
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 ز.   تقييم المقرر وعمليات التحسين:         

 

 راتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب حول فعالية عملية التدريس:. است1

 لتقييم المقرر :باستبيانات الط 

 بتقارير من عدد محدود من الط: 

 يتم وضع آلية عمل لجنة االستبيانات  

  

 :القسم العلميأو  األستاذ. استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قِبَل 2

 لداخليةالمراجعة ا 

 ) المراجعة الخارجية  )الرأي المستقل 

  تقييم النظير 

 التقييم الذاتي  

 . عمليات تحسين التدريس:۳

  االط:ع على الجديد من المقرر من شبكة االنترنت 

 العمل بالتوصيات من لجنة المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية 

 ستاذ المقرر بعد قياس نتائج تعلم المقرر بتقرير المقررالعمل بالخط  التطويرية الدورية الموضوعة بواسطة ا  

مثالً: مراجعة التصحيح من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة ). عمليات التحقق من مستويات إنجاز ٤

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

 . تقويم للواجبات والتكاليف 

 . تقويم األوراق ورصد الدرجات المستحقة من قبل الط:ب أنفسهم 

  فحص عينة من أوراق اختبار الط:ب ، وعينة أخرى من أوراق البحث ، من قبل اميل عضو هيئة تدريس في مجال

 التخصص .

 تحليل إحصائي لنتائج اختبارات الط:ب 

 

 لتخطي  للتحسين:ات التخطي  للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر و. صف ترتيبا5

داخلي ، وأبرز ما خطة تطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ المادة ،وتتم هذه العملية  بشكل دوري بناء على نتائج التقويم ال
تائج التقويم، والمبنية على نخطة لجنة القسم للمراجعة الدورية للمقرر وتطويره  .يستجد من  نتائج  الدراسات الحديثة  

 د/ علي العراقي_: أستاذ المقرراسم         

 __________________التقرير: _تاريخ إكمال     ____________________________________التوقيع:        

 

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

 

   ____________________________: _ التاريخ___________________________________التوقيع:        

 

 

 )هـ( 2ملحق رقم 

  توصيف المقرر 

 

 



 

 

    112صفحة                                                                                        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

 

 المملكة العربية السعودية

 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي 
 

 

  
 

 

 

  
 

 
 
 

  

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ف المقررنموذج توصي

 

 جامعة الملك سعودالمؤسسة التعليمية:  تاريخ التقرير:

 توصيف المقرر

(ترث ٤2٤)  
 

إدارة الحرف 

والصناعات 

 التقليدية
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 كلية السياحة واآلثارالكلية:  إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي القسم:

 

 أ.  تحديد المقرر ومعلومات عامة عنه        

 

 ترث 424إدارة الحرف والصناعات التقليدية    . عنوان المقرر ورمزه:1

 3المعتمدة: . الساعات2

 

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

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

 د/ فهد بن على الحسين  المقرر: ؤول عن تدريس.  اسم عضو هيئة التدريس المس4

 السابع .  المستوى أو السنة التي يُقدم فيها المقرر:5

 لمقرر )إن وجد(:ل.  المتطلب السابق 6

 لمقرر )إن وجد(:ل. المتطلب المصاحب ٧

 اسيمحدد في الجدول الدر . 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     

 

                         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

ام بمهامه ومسؤولياته اإلدارية والفنية في مؤسسات إدارة صمم المقرر لتمكين الطالب موظف المستقبل بإدارة التراث للقي

التراث وفق أسس ومعايير الجودة باإلدارة الحديثة . ويسعى المقرر إلى تعريف الطالب بمعايير الجودة في العمل والخدمات، 

صة . ويركز المقرر على وتطوير الممارسات الجيدة لحفز عملية التحسين المستمر إلدارة التراث وضب  جودة خدماتها المتخص

 بعض القضايا المهمة المعنية بإدارة التراث والحفاظ عليه، والطرق المناسبة للتعامل مع احتياجاته.

 

 

 

 

 

لتطففوير وتحسففين المقففرر. )مففث:ً: ايففادة اسففتخدام المراجففع التففي تعتمففد علففى تكنولوجيففا  تنفَّففذ.  صففف باختصففار أي خطفف  2

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

إدخال تعدي:ت في منهج المقرر بناء على التطبيقات الحديثة في إدارة الحرف والصناعات التقليدية . -  

المواد المنشورة على الشبكة العنكبوتية . -  

 استخدام المقررات االلكترونية . -

 

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

 

  :مقررالوصف  

 

العام  صمم املقرر لتمكني الطالب التعرف على اإلطار
لى أهم إلدارة احلرف والصناعات التقليدية، والتعرف ع

تسمح بتنظيم  العمليات اإلدارية املتبعة يف هذا اجملال واليت
ااية احلرف وأحيائها واحلفاظ على تقنياهتورع  

وتصاميمها األصيلة مبا يضمن استمرارها لتزويد اجملتمع 
بالسلع واخلدمات ، وحتويلها إىل قطاع اقتصادي مثمر 
وعامل مساعد لالستقرار االجتماعي وداعم للسياحة 

 الثقافية .
 

 

 

 

 

 

 

 . قائمة الموضوعات التي ينبغي تغطيتها:1

 ضوعاتقائمة المو عدد األسابيع تدريسساعات ال

مقدمة عن أهمية إدارة الحرف والصناعات  1 3

 التقليدية.
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ية.تعريف إدارة الحرف والصناعات التقليد 1 3  

المنظمات العالمية المعنية بإدارة الحرف  1 3

 ووظائفها 

 إدارة البحوث والدراسات الفولكلورية  2 6

ارة حرف إدارة االختبار الفصلي+ايارة إد 1 3

 حرف وصناعات تقليدية

 إدارة التدريب الحرفي 2 6

 مناقشة تقارير ايارة إدارة حرف 1 3

 إدارة التطوير الحرفي 3 6

 إدارة تسويق الحرف 2 6

 االختبار النهائي 1 3

 

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

 المعمل العملي أخرى المجموع
الدروس 

 اإلضافية
  المحاضرة

45     45 
ساعات 

 التدريس الفعلية

3     3 
الساعات 

 المعتمدة

 

 

 ساعة 2٨                :المتوقعة من الطالب في األسبوع ساعات التعلم اإلضافية. ۳

   

 

متها مع طرق التقويم واستراتيجيات ءطني للمؤهالت وموا. مخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار الو٤

 التدريس

 مرقمة في العمود األيمن. ،مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤه:ت أدرجت  في الجدول التالي 

المقترحة  األمثلةالمطلوب تحققها في مجاالت التعلم الم:ئمة )انظر ، وأدرج مخرجات التعلم المناسبة القابلة للقياس أوالً:

 تحت الجدول(. 

 أدرج استراتيجيات التدريس المساندة المت:ئمة 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

 مجاالت التعلّم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت

 ومخرجات التعلم للمقرر
 م

 1.٠ المعرفة

  

  وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها

 من المقرر.

التعرف على أهمية إدارة الحرف  -

 .والصناعات التقليدية

التعرف على داللة مصطلح إدارة  -

 الحرف .

التعرف على المنظمات العالمية  -

 المختصة في إدارة ووظائفها.

التعرف على العمليات اإلدارية  -

 لمتبعة في إدارة الحرف .ا

 

  إستراتيجية التعليم )التدريس

المطلوب استخدامها لتطوير تلك 

 المعرفة.

 المحاضرة . -

 دراسة حالة. -

النقاش ضمن مجموعات فرق  -

 العمل .

 .طرق تقييم المعرفة المكتسبة 

 الواجبات المنزلية. -

 تقرير موثق بالزيارة . -

 
 

1.1 

 2.٠ المهارات اإلدراكية
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رات المعرفية المطلوب المها - 1

 تطويرها:

أن يدرك الطالب أهمية إدارة  -

اظ الحرف والصناعات التقليدية للحف

 عليها وتطويرها .

أن يحدد داللة مصطلح إدارة  -

 الحرف والصناعات التقليدية.

أن يوضح سبل اإلستفادة من  -

خدمات المنظمات العالمية إلدارة 

 الحرف.

 ة فيأن يوضح الطالب أهم المتبع -

 إدارة الحرف .

في  استراتيجيات التعلم المستخدمة -2

 تطوير المهارات المعرفية:

فتح نقاش مع الط:ب حول جدوى  -

 إدارة الحرف والحفاظ عليها .

الشرح المفصل لداللة مصطلح  -

 إدارة الحرف والصناعات التقليدية .

تكليف الطالب بإعداد جدول  -

رف ارة الحبالمنظمات العالمية المعنية بإد

 والخدمات التي تقدمها.

ي شرح العمليات اإلدارية المتبعة ف -

ة إدارة الحرف، مع توفير النماذج ال:ام

 لها.

طرق تقييم المهارات المعرفية  –3

 المكتسبة:

مشاركة الطالب في النقاش مع  -

 ام:ئه وإثراء الحوار .

االختبارات الفصلية. -  

حل الواجب المنزلي . -  
 

2.2 

 ۳.٠ رات التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤوليةمها

  

وصف لمهارات الع:قات   – 1

الشخصية مع اآلخرين، والقدرة على 

 تحمل المسئولية المطلوب تطويرها:  

أن يشارك مع ام:ئه الط:ب في  -

 الحوار وتبادل المعرفة.

3.1 
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أن ينتظم الطالب ضمن مجموعة ،  -

 ويتبادل األدوار .

مة في عليم المستخداستراتيجيات الت - 2

 تطوير هذه المهارات والقدرات:

فرق العمل داخل القاعة.-  

انجاا ايارة إلحدى إدارات الحرف . -  

رات طرق تقييم اكتساب الطلبة لمها – 3

مل الع:قات الشخصية وقدرتهم على تح

 المسئولية:

تقديم ورقة نتائج النقاش. -  

 تصحيح تقرير ايارة إدارة حرف من -

والنقاش الجماعي .قبل اميل   
 

 ٤.٠ مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية

  

وصف المهارات العددية ومهارات  – 1

 االتصال المطلوب تطويرها: 

ئية أن يحدد الطالب بلغة األرقام اإلحصا -

في  العوائد المكتسبة من توظيف الحرف

 االقتصاد السياحي.

من  االقتصاديةأن يتعرف على الجدوى  -

إنجاا بحوث حرفية متخصصة في 

 تطوير ودعم الحرف .

ي أن يتعرف الطالب على الخدمات الت -

ارة تقدمها المنظمات العالمية المعنية بـإد

 الحـرف ، ومـا االستفـادة التي 

 يمكن أن تقدمها في دعم عمليات إدارة   

 الحرف المحلية .

 اتأن يتعرف الطالب على أهمية البيان-

يص عن الحرفيين في بناء سج:ت تراخ

 العمل والتدريب .

 

مة في استراتيجيات التعليم المستخد - 2

 تطوير هذه المهارات:

تكليف الطالب بإعداد قائمة  -

ف إحصائية بالمكاسب المالية من توظي

 الحرف واالقتصاد السياحي.

عرض نموذج تطبيقي لبحث  -

4.1 



 

 

    119صفحة                                                                                        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

ة تطبيقي أسهم في تطوير ودعم حرف

ية .تقليد  

مية تعريف الطالب بالمنظمات العال -

 المعنية بإدارة الحرف ، من خ:ل عرض

 تحليلي للخدمات التي تقدمها 

وأوجه االستفادة منها .     

استخدام مجموعات العمل في  -

،  تصميم نموذج جمع بيانات حرفيين

 واستخدامه في بناء سج:ت عمل ، 

والتدريب .   

رات ة لمهاطرق تقييم اكتساب الطلب – 3

ات االتصال ، وتقنية المعلومات، والمهار

 الحسابية )العددية(: 

أوراق حل الواجب المنزلي . -  

االختبار الفصلي . -  

نموذج  جمع بيانات حرفيين. -  
 

 5.٠ مهارات النفس حركيةال

  

وصف للمهارات الحركية )مهارات  – 1

عضلية ذات منشأ نفسي( المطلوب 

المجال:تطويرها في هذا   

م أن يشارك الطالب ام:ئه في تنظي -

ايارة إلدارة الحرف بالهيئة العامة 

 للسياحة ، أو موقع الجنادرية .

 أن يقدم الطالب نموذج من استثمارات -

 جمع وتوثيق بيانات الحرفيين.

 

ة في استراتيجيات التعلم المستخدم - 2

 تطوير المهارات الحركية:

 لطالبإثراء الجانب المعرفي ل - 

 في أساليب تنظيم االتصال بالجهات

 الرسمية .

 إلزام الط:ب باالشتراك ضمن - 

 مجموعة العمل وتوايع األدوار بينهم .

إجراء حوار مع مدراء الحرف  - 

رية .لمناقشة أساليب العمل وعملياته اإلدا  

  

5.1 
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هارات طرق تقييم اكتساب الطلبة للم – 3

 الحركية:

االختبار الفصلي . -   

،  تقديم تقدير موثق بالزيادة - 

مل ومدعم بالصور الوثائقية ، ونماذج الع

.. 

 

م تحديد الجدول الزمني لمهام التقوي - 5

الفصل  التي يتم تقييم الطلبة وفقها خ:ل

 الدراسي 
 

 

العمود األيسر وتوضع )توضع مخرجات المقرر في زاوج بين المخرجات التعلُمَية للبرنامج والمخرجات التعلُميَة للمقرر - 5

 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  ٤.1  

1.1          

          

2.1          
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 فيها الطلبة خ:ل الفصل الدراسي يقيَّم. جدول المهام والتكاليف التي 6

 النسبة من التقييم النهائي

موعد تسليم 

المهمة أو 

 التكليف

 مهمة التقويم

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

 خطبة، عرض شفهي، ... إلخ(

 

10%  2 - 3 عداد واجب منزليإ   1 . 

15% يديةايارة إدارة الحرف والصناعات التقل 6   2 . 

15% اقشتها تسليم تقرير موثق عن الزيادة ومن ٧   3 . 

20%  .4 االختبار الفصلي  ٨ 

 .5 االختبار النهائي 16 40

   6 . 

   ٧ . 

   ٨ . 

 

 د.  اإلرشاد األكاديمي والدعم المقدم للطلبة:        

 

)حفدد المفدة   أعضفاء هيئفة التفدريس ومفن ففي حكمهفم لتقفديم المشفورة واإلرشفاد األكفاديمي الففردي للطف:ب. وجفودرتيبفات . ت1

 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خ:لها في األسبوع( وجودالزمنية المتوقع 

م اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقدي

الساعات  –المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت 

الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع(: -المكتبية  

ساعة يومياً . 2ساعات مكتبية بمعدل  -  

 اإلع:ن عن جدول بالساعات المكتبية لتقديم الدعم والمشورة واإلرشاد الط:بي . -

 

 

 مصادر التعلّم:هـ.          

 . قائمة الكتب المقررة:1

اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية ، الهيئة العامة للسياحة واآلثار 

 م.2006،

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

 

 العلمية، التقارير، ... إلخ(: الدورياتمث:ً: )ترحة .  قائمة الكتب والمراجع المق3

 

 ... إلخ(:ل التواصل االجتماعيمث:ً: مواقع اإلنترنت، وسائاإللكترونية ). قائمة المصادر 4
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و أ، المهنيفة المعفايير، أو تالبرمجيفا أو ،المضفغوطة صاألقرا ، أولكمبيوترالبرامج التي تعتمد على ا :مثل ،. مواد تعلم أخرى5

 واألنظمة: حاللوائ
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  و.  المرافق والتجهيزات المطلوبة       

 

مفدى حدد احتياجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول الدراسية والمعامل )مث:ً: عفدد المقاعفد ففي الفصفول الدراسفية والمعامفل، 

 فر أجهزة الكمبيوتر، ... إلخ(.تو

 

 عرض أو معامل إيضاح، ... إلخ(: قاعاتمعامل، ية، المرافق التعليمية )مث:ً: فصول دراس .１

المرافق التعليمية )حجرات المحاضرات والمختبرات  ... الخ(: – 1  

 طالب . 15قاعة دراسية سعة  .２

 قاعة محاضرات عامة . .３
４.  

 

 تر، ... إلخ(:برامج الكمبيو الذكية، ة، السبور، أجهزة العرض(AV). التجهيزات الحاسوبية )مث:ً: أجهزة الصوت والصورة 2

 

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

 تأمين وسائ  نقل لط:ب المقرر من الكلية إلى موقع إدارة الحرف . -
 

 

 ز.   تقييم المقرر وعمليات التحسين:         

 

 لط:ب حول فعالية عملية التدريس:. استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من ا1

 نتائج االختبارات + الشفوي

نتائج تقييم التقرير + مشروع الطالب . -  

رأي أستاذ اميل . -  

استبانة رأي الطالب  -  
 :القسم العلميأو  األستاذمن قِبَل . استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس 2

 دارة حرف.عرض عينة عشوائية من تقارير ايارات ط:بية إل -

 عرض نتائج اختبارات عشوائية على محكم اميل . -

عمليات تحسين التعليم:  –  

استشارة أصحاب التجربة في تدريس المقرر . -  

استضافة أساتذة مختصين ل:ط:ع على خطة المقرر وتقديم المشورة المناسبة. -  
 . عمليات تحسين التدريس:3

لب وفعالية التعليم:استراتيجيات الحصول على نتائج الطا – 1  

نتائج االختبارات + الشفوي -  

نتائج تقييم التقرير + مشروع الطالب . -  

رأي أستاذ اميل . -  

استبانة رأي الطالب . -  
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مث:ً: مراجعة التصحيح من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة ). عمليات التحقق من مستويات إنجاا 4

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

ل عضو عمليات التحقق من مستويات إنجاا الطلبة )مث:: فحص التصحيح أو الدرجات من قب

ينة من هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة، وقيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح ع

سسة بات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤالواج

 تعليمية أخرى(

 فحص عينة من الواجبات واألسئلة من قبل عضو هيئة تدريس مستقل . -

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

 نتائج تقرير المقرر . -
 

 

 لتخطي  للتحسين:اي  للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر و. صف ترتيبات التخط5

خطة تطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ المادة ، وبشكل دوري ، بناء على نتائج التقويم  -

 الداخلي ، وأبرا ما يستجد من نتائج الدراسات الحديثة.

 ر المقدر .خطة لجنة القسم للمراجعة الدورية للمقرر وتطويره والمبنية على نتائج تقري -
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 د/ فهد بن على الحسين: 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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 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 
 نموذج توصيف المقرر

 

  جامعة الملك سعود المؤسسة التعليمية: هـ1439 تاريخ التقرير:

 السياحة واآلثارالكلية:  إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي القسم:

 

 أ.  تحديد المقرر ومعلومات عامة عنه        

 

 ترث ٤51متحفية" تصميم المعارض والعروض ال" . 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.(:

 د/ بكر بن محمد برناوي المقرر: يئة التدريس المسؤول عن تدريس.  اسم عضو ه4

 المستوى السابع مسار إدارة موارد التراث .  المستوى أو السنة التي يُقدم فيها المقرر:5

  لمقرر )إن وجد(:ل.  المتطلب السابق 6

 لمقرر )إن وجد(:ل. المتطلب المصاحب ٧

 مقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:. مكان تدريس المقرر إن لم يكن في ال٨

 

 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

 

 

 

   06%   

  40%  
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 ب.  األهداف           

 لهذا المقرر؟ . ما الهدف الرئيس1

 أهداف المقرر

 المعارض والعروض المتحفيةلى معرفة مفاهيم أن يكون الطالب قادراً ع. 

  وسائل وطرق ومناهج العرض المتحفيأن يكون الطالب قادراً على معرفة. 

  معرفة الجوانب التعليمية والتربوية للمعارض والعروض المتحفيةأن يكون الطالب قادراً على. 

  أسس ومبادئ إعداد العروضأن يكون الطالب قادراً على معرفة. 

 األهداف الفكرية والعلمية والفلسفية للعروض المتحفيةن الطالب قادراً على معرفة أن يكو. 

 

لتطففوير وتحسففين المقففرر. )مففث:ً: ايففادة اسففتخدام المراجففع التففي تعتمففد علففى تكنولوجيففا  تنفَّففذ.  صففف باختصففار أي خطفف  2

 علمية جديدة في المجال العلمي( نترنت، أو تغييرات في محتوى المقرر بناًء على بحوثأو شبكة اإل ،المعلومات

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

 ما يستجد من نتائج الدراسات الحديثة.

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

 

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

 

  :مقررالوصف  

المعارض والعروض المتحفية، والوسائل والطرق المستخدمة فيها، باإلضافة إلى جوابها التعليمية يتناول هذا المقرر تعريف 

 .واهدافها الفكرية 

 

 

 التي ينبغي تغطيتها: . قائمة الموضوعات1

 ضوعاتقائمة المو عدد األسابيع ساعات التدريس

3 1 
 تمهيد و تعريف بالمقرر و أهدافه و مفرداته و مراجعه

3 1 
المعارض:تعريفها ومفهومها و اختصاصاتها ووظائفها و 

         .تاريخها

3 1 
 .التصميم: تعريفه و مفهومه و عناصره و أسسه

3 1 
 أسس التصميم

3 1 
 المعارض المتحفية: تعريفها ومفهومها

3 1 
 أنواع المعارض المتحفيه-
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3 1 
 أسس ووسائل العرض المتحفي-

3 1 
 أساليب العرض المتحفي

3 1 
 حلقة نقاش

3 1 
 االضاءة:دورها وأهميتها في العرض المتحفي

3 1 
 الجوانب الفنية في العرض المتحفي

3 1 
 مكونات العرض المتحفي

3 1 
 اسوب و استخداماته في مجال العروض المتحفيةالح

 األهداف الفكرية و التعليمية و الفلسفية للعروض المتحفية 1 3

 تطبيق عملي 1 3

 حلقة نقاش 1 3

 

 المعتمدة خ:ل الفصل الدراسي(: الفعلية، والساعات)مجموع ساعات التدريس  .  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

 

 

                 :. ساعات التعلم اإلضافية المتوقعة من الطالب في األسبوع۳

   

 

متها مع طرق التقويم واستراتيجيات ءلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت وموا. مخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاالت التع٤

 التدريس

 مرقمة في العمود األيمن. ،مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤه:ت أدرجت  في الجدول التالي 

المقترحة  م الم:ئمة )انظر األمثلةالمطلوب تحققها في مجاالت التعل، وأدرج مخرجات التعلم المناسبة القابلة للقياس أوالً:

 تحت الجدول(. 

 أدرج استراتيجيات التدريس المساندة المت:ئمة 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:   

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

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

 

 ال يوجد    



 

 

    130صفحة                                                                                        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

 ر الوطني للمؤهالتمجاالت التعلّم وفق اإلطا

 ومخرجات التعلم للمقرر
 م

 1.٠ المعرفة

أسئلة شفهية، حوار تفاعلى، 

تقييم التقارير، اختبارات 

 تحريرية

محاضرات، تقارير، حلقات 

نقاش وأبحاث، ايارات 

 ميدانية

 1.1 المعارض والعروض المتحفيةمعرفة مفاهيم 

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات رتقييم التقارير، اختبا

 تحريرية

 محاضرات، تقارير، حلقات

نقاش وأبحاث، ايارات 

 ميدانية

 2.1 وسائل وطرق ومناهج العروض المتحفيةمعرفة 

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

 محاضرات، تقارير، حلقات

نقاش وأبحاث، ايارات 

 ميدانية

 3.1 ة الجوانب الفنية في العروض المتحفيمعرفة 

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

 محاضرات، تقارير، حلقات

نقاش وأبحاث، ايارات 

 ميدانية

االهداف المختلفة للمعارض والعروض معرفة 

 المتحفية
4.1 

 2.٠ المهارات اإلدراكية

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

ى، ئلة شفهية، حوار تفاعلأس

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

القدرة على إعداد وتصميم المعرض والعروض 

 المتحفية
2.1 

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

 2.2 موضوعات المقررالقدرة على جمع المعلومات فى 

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

القدرة على التعامل مع الفئات المستهدفة للمعارض 

 والعروض المتحفية
3.2 

 ۳.٠ مهارات التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤولية

 جبات، تقاريروا
مناقشة فردية وجماعية، عمل 

 جماعى 
 3.1 القدرة على العمل في مجموعات

 مناقشة فردية وجماعية، عمل واجبات، تقارير

 جماعى
 3.2 المناقشة والحوارلقدرة على 

 ٤.٠ مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية

 واجبات، تقارير
مناقشة فردية وجماعية، عمل 

 ماعىج
 4.1 مهارات االتصال الشفوي من خ:ل النقاش

 مناقشة فردية وجماعية، عمل واجبات، تقارير

 جماعى
 4.2 التقارير والبحوثمن خ:ل  الكتابيمهارات االتصال 

   3.4 

 5.٠ مهارات النفس حركيةال

 5.1 ال يوجد  

   5.2 

 

)توضع مخرجات المقرر في العمود األيسر وتوضع التعلُميَة للمقرر  زاوج بين المخرجات التعلُمَية للبرنامج والمخرجات- 5

 مخرجات البرنامج في األعلى(.
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 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 ٤.1 ٤.2 

1.1          

2.1          

2.1          

2.2          

1.۳          

2.۳          

1.٤          

2.٤          
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 فيها الطلبة خ:ل الفصل الدراسي يقيَّم. جدول المهام والتكاليف التي 6

 موعد تسليم المهمة أو التكليف النسبة من التقييم النهائي
 مهمة التقويم

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

 خطبة، عرض شفهي، ... إلخ(

 

 . 1 اختبار فصلى أول 7األسبوع  2٠

 . 2 ورقة بحثية 9األسبوع  2٠

 . 3 اختبار فصلى ثان 12األسبوع  2٠

 .4 اختبار نهائي 15األسبوع  ٤٠

   5. 

   6 . 

   ٧ . 

   ٨ . 

 

 د األكاديمي والدعم المقدم للطلبة:د.  اإلرشا        

 

)حفدد المفدة   أعضفاء هيئفة التفدريس ومفن ففي حكمهفم لتقفديم المشفورة واإلرشفاد األكفاديمي الففردي للطف:ب. وجفود. ترتيبفات 1

 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خ:لها في األسبوع( وجودالزمنية المتوقع 

 (.الخميسإلى  االحدعلى أيام األسبوع )من  يخصص األستاذ عدد ستة ساعات مكتبية، مواعة 

  عدد من المحاضرات. فيترتيب حلقات نقاش 

 .التواصل من خ:ل موقع األستاذ على موقع الكلية والبريد اإللكتروني 

  الدراسة فيتواجهه  التيالدراسة وتسهيل بعض الصعوبات  فيحل أي مشك:ت تواجه الطالب  فيالمرشد األكاديمي للمساعدة 

 

 

 مصادر التعلّم:هـ.          

 . قائمة الكتب المقررة:1

-Parry, Ross     Recording the Museum: Digital Heritage and the Technologies of Change 

(Museum Meaning), Routledge 2007 

-Watson, Shella Macleod, Suzanne and Knell, Simon (eds) Museum, Revolutions! How 

Museums Change and Are Changed, 2007. 

-Watson, Shella Museums and their communities, 2007. 

-Hooper Greenhill, Eleen Museums and Education! Purpose, Pedagogy, Performanu, 2007. 

-Knell, Simon Museums in the Material World, 2007. 

-Lord, Barry The Manual of Museum Learning, 2007. 

-Folk, John H., Dierking, Lynn D. and Foutz, Susan (eds) In Prinicple, in Practice: Museums as 

Learning Institutions, 2007. 

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

 م2002تاحف، محمد، رفعت موسى، مدخل إلى فن الم. 

  1996، ثقافة الطفل، دياب، عبير صبحي، أهمية المتاحف في العملية التعليمية والتربوية.  

  ،م2001عزمي، نبيل جاد، التصميم التعليمي للوسائ  المتعددة. 



 

 

    133صفحة                                                                                        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

  ،م1993فيليب، آدامز وآخرون، دليل تنظيم المتاحف: )إرشادات عملية(، ترجمة محمد حسن عبدالرحمن 

 م.1992الرحمن، مقدمة في تقنية المتاحف التعليمية، الشاعر، عبد 

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

-Watson, Shella Macleod, Suzanne and Knell, Simon (eds) Museum, Revolutions! How 

Museums Change and Are Changed, 2007. 

-Watson, Shella Museums and their communities, 2007. 

-Hooper Greenhill, Eleen Museums and Education! Purpose, Pedagogy, Performanu, 2007. 

-Knell, Simon Museums in the Material World, 2007. 

-Lord, Barry The Manual of Museum Learning, 2007. 

-Folk, John H., Dierking, Lynn D. and Foutz, Susan (eds) In Prinicple, in Practice: Museums as 

Learning Institutions, 2007. 

 مث:ً: مواقع اإلنترنت، وسائل التواصل االجتماعي... إلخ(:اإللكترونية ). قائمة المصادر 4

WWW.ICOM  

WWW.SaudinationalMuseum.com  

WWW.musuemassociation.org  

WWW.britishmusuem.co.uk  

  musuem.orgWWW.global  

، أو المهنيفة المعفايير، أو تالبرمجيفا أو ،المضفغوطة ص، أو األقراالبرامج التي تعتمد على الكمبيوتر :مثل ،. مواد تعلم أخرى5

 واألنظمة: حاللوائ

 

 

        

http://www.icom/
http://www.saudinationalmuseum.com/
http://www.musuemassociation.org/
http://www.britishmusuem.co.uk/
http://www.globalmusuem.org/
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  و.  المرافق والتجهيزات المطلوبة       

 

لمعامل )مث:ً: عفدد المقاعفد ففي الفصفول الدراسفية والمعامفل، مفدى حدد احتياجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول الدراسية وا

 توفر أجهزة الكمبيوتر، ... إلخ(.

 

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

  فصول دراسية 

 الذكية، برامج الكمبيوتر، ... إلخ(: ةالعرض، السبور، أجهزة (AV). التجهيزات الحاسوبية )مث:ً: أجهزة الصوت والصورة 2

 أجهزة صوت وصورةرأجهزة عرض، سبورة ذكية، برامج كمبيوت ، 

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

 

 

 ز.   تقييم المقرر وعمليات التحسين:         

 

 ول على التغذية الراجعة من الط:ب حول فعالية عملية التدريس:. استراتيجيات الحص1

 

 التغذية الراجعة من الط:ب عن طريق البوابة االلكترونية للجامعة

 

 :القسم العلميأو  األستاذ. استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قِبَل 2

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

 .من قبل القسم العلمي: عن طريق تطوير الخطة الدراسية 

  المقرر. فيالمؤسسة أو خارجها )مثل عمادة الجودة(: باستط:ع أراء الط:ب  فيمن قبل جهة أخرى 

 . عمليات تحسين التدريس:3

 .تطوير أهداف المقرر 

 :ل نتائج عملية التقويم.تطوير محتوى المقرر من، خ 

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

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

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

 تقويم الواجبات والتكاليف 

 تقويم االوراق ورصد الدرجات المستحقة من قبل الط:ب أنفسهم 

  أوراق اختبار الط:ب، وعينة أخرى من أوراق البحث، من قبل اميل عضو هيئة تدريس في مجال فحص عينة من

 التخصص.

 إحصائي لنتائج اختبارات الط:ب. تحليل 

 لتخطي  للتحسين:ا. صف ترتيبات التخطي  للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر و5

 وأبرا ما يستجد  الداخلي،دوري بناء على نتائج التقويم  العملية بشكلتطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ المادة، وتتم هذه  خطة

 الحديثة من نتائج الدراسات

 والمبنية على نتائج التقويم وتطويره،لجنة القسم للمراجعة الدورية للمقرر  ةخط 
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 د/ بكر بن محمد برناويأستاذ المقرر: اسم         

 __________________التقرير: _تاريخ إكمال     ____________________________________التوقيع:        

 

 ___________________القسم: _عميد/ رئيس    ________________________ :قَِبلتم استالم التقرير من        

 

 ____________  ________________: _ التاريخ___________________________________التوقيع:        
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 (ط) 2م ــــــــحق رقــــمل

 توصيف الخبرة الميدانية

 

 

 العربية السعوديةالمملكة 

 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي 
 

 

  

 

  
 

 توصيـــــــــــــــف الخبرة الميـــــــــــــــــــدانيــة

 (8)نموذج  
 

  

 

 

 

  



 

 

    13٧صفحة                                                                                        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

 توصيف الخبرة الميدانية

 

 عتماد األكاديمي.الوطنية للتقويم واال أدلة الهيئةلمعرفة إرشادات تعبئة هذا النموذج الرجاء الرجوع إلى 

 

  جامعة الملك سعود  :المؤسسة 1439تاريخ التقرير:

  السياحة واآلثارالكلية:     إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي القسم:

  إدارة التراث   :البرنامج التراث المسار:

 

 أ.   تعريف مقرر الخبرة الميدانية ومعلومات عامة عنه

 

 ترث ٤۳5تطبيق عملي في إدارة التراث    ة الميدانية:ورمز مقرر الخبر اسم. 1 

  ساعات 1٠   . عدد الساعات المعتمدة )إن وجدت(:2

 د/ محمد أبو الفتوح غنيم  عن الخبرة الميدانية ومسماه الوظيفي:  المسؤول (من في حكمهم)أو . اسم عضو هيئة التدريس 3

 :لميدانية. التواريخ واألوقات المحددة لنشاطات الخبرة ا4

 

 ـه7/8143/  12اىل   ـه4/8143/ 21 الفترة من    أ. التواريخ:    

 _____________________________________ب. األوقات: ___________________________    

 

  المستوى الثامن  . المستوى أو السنة التي تقدم فيها الخبرة الميدانية:5

 .بها ومعلومات االتصال هاعناوينو ية.  اذكر أسماء الجهات التدريب6

 معلومات االتصال

 بريد إلكتروني( أو )جوال
 ها عنوانو الجهةاسم  اسم مسؤول االتصال

   إدارة الربامج والعالقات العامة.

 (. إدارة السجل الوطني لالثآر)

 تسجيل وتوثيق( – إدارة املجموعات)

 .معمل الرتميم) 

 مدير إدارة املعارض

  عبيدأ.صالح ال

 أ.عوض القرين  .1

 أ.حييى هزازي  .2

 .عمر عبدالكريم د .3

 عبد اهلل اهلدلق  .4

 

 

 هيئة السياحة والرتاث الوطني )املتحف الوطني(

 مركز الزوار بالدرعية  
 االستاذ/ زاهر األسمري

 االستاذ/ عبد الرمحن املعييل 

 هيئة السياحة والرتاث الوطني  )الدرعية التارخيية (

 
  مهندس سامي نوار .1

 سامح عباس  د. .2

 بلدية جدة التارخيية

 مؤسسة الرتاث اخلريية.
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 مرشد سياحي معتمد بمدينة العال

 مرشد سياحي معتمد بمدينة جدة والطائف

 خالد خفاجي .أ

 أمحد اجلعيد  .أ

 

 مرشد سياحي معتمد

 

 مخرجات التعلّم  ب.

 

ليب التقويم واستراتيجيات التعليم.وأساالتعّلم حسب مجاالت  .  مخرجات التعلّم الخاصة بالخبرة الميدانية1  

 

تعبففر  ،ومتكاملففة واحففدةواسففتراتيجيات التففدريس مففع بعضففها فففي منظومففة  ،وطففرق التقففويم ،تعمففل كففل مففن مخرجففات الففتعلّم للبرنففامج

 مجتمعة عن اتفاق متناسق بين تعلم الط:ب وتعليمهم.

مجاالت األربعة األولى مخرجات التعلّم، وفي بعض األحيان يتطلفب مجاالت للتعلّم، يحدد في ال ةيوفّر اإلطار الوطني للمؤه:ت خمس

 .لنفس حركياألمر تحديد مخرجات التعلم للمجال ا

 . مرقمة في العمود األيمن ،مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤه:ت أدرجت  في الجدول التالي 

 المطلففوب تحققهففا فففي كففل مجففال مففن مجففاالت الففتعلم الم:ئمففة )انظففر األمثلففة، والمناسففبة القابلففة للقيففاس أدرج مخرجففات الففتعلّم أوالً:

 المقترحة تحت الجدول(.

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

ي لكفل مخفرج مفن مخرجفات الفتعلم للبرنفامج وكفل طريقفة أدرج طرق التقويم المناسبة التي تقيس وتُقيَم مخرج الفتعلّم بدقفة. ينبغف ثالثاً:

 م وتعليم متكاملة.ستراتيجية تدريس أن تتناغم سوياً وبشكل منطقي كعملية تعلُ اتقويم وكل 
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 تدريسالاستراتيجيات  أساليب التقويم
 مجاالت التعلّم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت

 ومخرجات التعلّم

 

 م

.1 المعرفة  ٠  

 ات الفصليةاالختبار 

 األسئلة الشفهية 

 التقارير واالبحاث 

 االختبار النهائي 

 المحاضرات النظرية 

  التدريبات العملية في

 الموقع

 ورش العمل 

 التكليف بتقارير وابحاث 

 1.1 التعرف على إدارة مواقع التراث العمراني 

 1.2 التعرف على كيفية تسجيل وتوثيق القطع المتحفية

 1.3 تأهيل وتطوير مواقع التراث التاريخية التعرف على كيفية

 1.4 التعرف على كيفية إدارة متحف خاص 

 2.٠ المهارات اإلدراكية

 االختبارات الفصلية 

 األسئلة الشفهية 

 التقارير واالبحاث 

 االختبار النهائي 

 المحاضرات النظرية 

 ايارات ميدانية 

  التدريبات عملية تطبيقية 

 ورش العمل 

 حلقات نقاشية 

 2.1 إدارك القيم المختلفة لمواقع التراث

اإللمام بمسببات تدهور مواقع التراث ورصد مظاهر التلف 

 بها 
2.1 

 2.3 اإللمام بكيفية الحفاظ على مواقع التراث وتاهيلها

 2.4 كيفية توظيف المباني التاريخية واالستثمار السياحي لها

 ۳.٠ ؤوليةوتحمل المسمهارات التعامل مع األشخاص 

 تقييم التقارير واألابحاث
التقارير واالبحاث الجماعية 

 وورش العمل
 3.1 مهارة العمل ضمن فريق عمل ججماعي

تقييم التقاريرو التكليفات 

 والمهام الفردية 

التقارير والتكليفات والمهام 

 الفردية 
 3.2 مهارة تحمل المسئولية 

 ٤.٠ رات الحسابيةمهارات االتصال وتقنية المعلومات والمها

   4.1 

   4.2 

 5.٠ مهارات النفس حركيةال

تقييم التدريبات العملية 

 وورش العمل

  التدريبات العملية في

 الموقع

 ورش العمل 

التدريب العملي على تسجيل وتوثيق قطع متحفية وبني 

 تراثي وعمل تقرير عنه
5.1 

تقييم التدريبات العملية 

 وورش العمل

 لية في التدريبات العم

 الموقع

 ورش العمل 

التدريب العملي على تشخيص حالة المباني التراثية ورصد 

 مظاهر التلف بها وعمل تقرير عنه
5.2 

 ج.  وصف نشاطات الخبرة الميدانية
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 :. صف أهم األنشطة الط:بية المنعقدة أثناء الخبرة الميدانية1

 للقطع املتحفية واملبنى الرتاثيتسجيل وتوثيق للمورد  -

 وعمل قاعدة بيانات له،  املورد الرتاثيحرص ومجع للمعلومات املتعلقة ب -

 بموارد الرتاث مهية اخلاصةحرص وحتديد للقيم املميزة له وابراز األ -

 وما به من مظاهر تلف أو تدهور وحتديد املسببات يف هذه احلالة.الة موارد الرتاث ورصددراسة ح -

 كيفية استثامره وتنميته اقتصادياً  دراسة ثي ومحايته، لكيفية احلفاظ عيل املورد الرتا دراسة -
 

 :. اذكر التكاليف والمشاريع والتقارير المطلوبة2

 بحث شامل لكل جماالت التدريب التي تم تدري بالطالب عليها يف كل موقع من مواقع التدريب.أ.  

   قارير اسبوعيةتقرير فردي عن كل نشاط يقوم به الطالب ، قد تكون تقارير يومية او ت ب.

 

 :(؟الترتيبات المتبعة للحصول على التغذية الراجعة من الطلبة ما هي.  متابعة الطلبة )3

 متابعة دورية يومية لتنفيذ املهام املطلوبة من املرشف امليداين -

 متابعة من املدربني  -

   متابعة من إدارة الربنامج -

-  

فيها االحتياطات المتبعة لحل  بما)القرار  ذلميدانية موضحا المسؤوليات واتخاللخبرة ا(Flowchart) االنسيابي . أدرج المخط  4

 :النزاعات(
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 . المسؤوليات اإلشرافية5

التدريس هيئة أعضاء 

 بالبرنامج
   الطالب نون الميدانيوالمشرف

 األنشطة الطالبية

   أ.    تنقُل الطالب من وإلى المواقع الميدانية                  

    التعلّمب.  إظهار األداء الخاص بمخرجات 

   ج.   إنجاا المهام والتكاليف والتقارير والمشاريع المطلوبة 

 األنشطة اإلشرافية

   أ.    الس:مة في الموقع الميداني   

    ب.  نشاطات تعلم الط:ب 

   ج.   مصادر التعلّم 

 والغياب( د.    الشؤون اإلدارية )الحضور   

 أنشطة التخطيط

 أ.   األنشطة الط:بية   

    تعلّمبالب.  الخبرات المتعلقة 

   ج.   مصادر التعلّم 

   د.   التحضيرات في الموقع الميداني 

   همهـ.   إرشاد الطلبة ودعم 

 أنشطة التقويم

    لدى الط:بالتعلّم أ.    مخرجات 

   يدانيةب.   الخبرة الم 

 ج.    المشرفون الميدانيون   

    التدريس بالبرنامجهيئة د.    أعضاء 

   هـ.   الموقع الميداني 

   و.    مصادر التعلّم 

 يتم تقويم الط:ب بناء على المعايير اآلتية: ب.  اشرح عملية تقويم الط:ب:

 االلتزام بالدوام واحلضور يف الربنامج التدريبي. - 

 هم واستيعاب متطلبات التدريب امليداين وتطبيقها.ف -

 اجلدية يف العمل والتعامل مع متطلبات التدريب امليداين . -

 وكل له ما أعامل.يااللتزام بام  -

 استخدام املبادئ املهنية األساسية يف جمال التدريب . -

 السياحي.رشاد املهارة يف استخدام وسائل الرشح واإل -

 لوك املهني .تزام بالسلاإل -

 القدرة عىل حل املشكالت وااللتزام بالربنامج الزمني للزيارة. -

 استخدام مهارات االتصال والتواصل مع العمالء. -

 القدرة عىل التنسيق والتخطيط والتنفيذ والتقييم. -
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مسؤولية ي ف البرنامج يشتركونفي  )إذا كان كل من الطاقم اإلشرافي الميداني وأعضاء هيئة التدريس نزاعات:ج. اشرح آليات حل ال

؟(بين الطرفين النزاعاتما هي اآلليات المتبعة لحل ف الطالب تقييم  

 

 

 د.  التخطيط واإلعداد 

 . تحديد المواقع الميدانية1

 معايير الس:مة اذكر المعايير المتخصصة اذكر

 متطلبات مواقع الخبرة الميدانية اذكر

يزات، ، تجه(IT))تكنولوجيا المعلومات 

معامل، قاعات، سكن، مصادر تعلم، جوانب 

 كلينيكية، ... إلخ(إ

 االقامة والسكن  

 قاعات دراسية  

 كمبيوتر شخيصج  

 كامريا تصوير فوتوغرايف  

  
أدوات كتابية، واسكتشات، مستلزمات 

 التجسيل والتوثيق

 الميدانية المناسبة: اشرح اآلليات المتبعة في عملية اتخاذ القرار لتحديد مواقع الخبرة

 

 المشرفين الطاقم الميداني و . تحديد2

 المسؤوليات اذكر منهم ّل  أنواع التدريب المرجو توفرها في ك اذكر
المؤه:ت التي ينبغي أن يمتلكها ك:ً  اذكر

 منهم

 أن يكون متخصصا يف جمال التدريب .أ  

  
له قدرة عىل قيادة املجموعات  .ب

 اجليدة  والتدريب الكفء واإلدارة

  ج.  

 د.  

 :ينالمناسبالطاقم الميداني والمشرفين اشرح اآلليات المتبعة في عملية اتخاذ القرار لتحديد 

 . تحديد الطالب۳

أي تدريب في مجال التخصص  اذكر

 ينبغي أن يكون قد تعرض له الطالب

متطلبات االختبارات التي ينبغي أن  اذكر

 يكون الطالب قد خضع لها

لمتطلبات السابقة التي ينبغي أن تكون ا اذكر

 لدى الطالب

 أ.  

 ب.  

 ج.  

 د.  

 لتحاق بنشاطات الخبرة الميدانية:اشرح اآلليات المتبعة في عملية اتخاذ القرار لتحديد مدى جاهزية الطالب ل:

 

 . إدارة السالمة والمخاطر ٤

احتياطات  اذكر متطلبات التدريب اذكر  التأمينات المطلوبة اذكر األخطار المحتملة اذكر
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 الس:مة المتخذة في مجال الس:مة

 أ.   

 ب.   

 ج.   

 د.   

 :وتقليلها اشرح اآلليات المتبعة في عملية اتخاذ القرار للحماية من المخاطر التي تهدد الس:مة

 

ميداني وأعضاء هيئة التدريس من المؤسسة التعليمية إذا كان كّل من الطاقم اإلشرافي البعملية التقويم.  المتعلقةحل النزاعات  .5

 يشتركون في مسؤولية تقويم الطالب، فماهي اآلليات المتبعة لحل النزاعات بين الطرفين؟

 

 

 

 تقييم الخبرة الميدانيةهـ. 

 

 واذكر توصيات تحسين أنشطة الخبرة الميدانية المقدمة من قِبَل: ،. صف عملية التقييم1

 

 أ. الطلبة                    

 صف عملية التقييم: -

 

 توصيات التحسين: اذكر  -

 

 

 نب. المشرفين الميداني

 

  صف عملية التقييم: -

درجة فصلية  60يقوم التقييم عىل جمموعة من املعاييز تم ذكرها أعاله ، وكام تقر الالئحة اخلاصة هبذا املقرر إن هناك 

ملطلوبة من الطالب إنجازها، وعىل التقري واالبحاث املقدمة منهم وعىل مدى درجات فصلية  يتم توزيعها عىل التكليفات ا

 . درجة عىل االختبار النهائي للمقرر 40االلتزام باملهام واملتطلبات التدريبية عىل الوجه األكمل، ثم 

 ين:توصيات التحسي اذكر -

 إطالة مدة او فرتة التدريب خارج الرياض.-

ل قطاع من قطاعات إدارة الرتاث ليدرب الطالب أو يقدم حمارضة  عن كيفية إدارة موارد يتم االستعانة بمدير يف كأن 

 الرتاث يف كل قطاع من هذه القطاعات املختلفة وينقل هلم خرباته يف هذا املجال. واملجاالت املقرتحة هي:

 احلرف والصناعات التقليدية -

 احلفاظ عىل الرتاث -

  الرتاث الطبيعي -
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 ضو هيئة التدريس المكلف من المؤسسة التعليمية  ج. ع      

 

 صف عملية التقييم: -

 

 توصيات التحسين: اذكر -

 

               

 )على سبيل المثال: خريج، مقيَم خارجي، ...الخ( آخرين د.            

 

 صف عملية التقييم: -

 

 توصيات التحسين اذكر -

 

 

 

 

لسنة القادمةا أو /. خطة العمل التطويرية للفصل القادم2  
 

 لمزيد من التحسين اإلجراءات الموصى بها

.  أع:ه(1)المذكورة تحت بند هـ.  

رجوةنقاط العمل الم  

 )ال بد أن تكون قابلة للقياس(

ة تاريخ بداي

 العمل

تاريخ إكمال 

 العمل
ولؤالشخص المس  

أن يتضمن البرنامج التدريب  .أ

باإلضافة إلى إدارة مواقع التراث 

 لصناعات التقليديةإدارة الحرف وا

    

أن يتضمن البرنامج التدريب إدارة  .ب

موقع للتراث الطبيعي أو محمية من 

 المحميات الطبيعية

    

أن تكون مدة البرنامج التدريبي خارج  ج.

الرياض أطول من شهر على أن يتم توايعها 

 في أكثر من موقع تراثي 

    

 

 يمد/ محمد أبو الفتوح غن _اسم أستاذ المقرر: 

 

  _______________________تاريخ إكمال التقرير:   ______________________________    التوقيع:

 

 _______________________________________اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن الخبرة الميدانية:  

 

 د احمد بن عيدروس العيدروسرئيس البرنامج/ منسق البرنامج: 

 

 ___________________تاريخ استالم التقرير:   ______________________________          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 سعودالمؤسسة التعليمية:  هـ1439 تاريخ التقرير:

 السياحة واآلثار الكلية:  إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي القسم:

 

 أ.  تحديد المقرر ومعلومات عامة عنه        

 

             ترث 436مشروع بحث  . عنوان المقرر ورمزه:1

 ساعتان   . الساعات المعتمدة:2

 

يرجى اإلشارة إلى ذلك  إذا كان المقرر يُقدم مادة اختيارية ضمن برامج متعددة) ضمنهاالبرامج التي يتم تقديم المقرر  . البرنامج أو3

 إدارة التراث واإلرشاد السياحي  بدالً من تعداد البرامج.(:

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

 الثامن  أو السنة التي يُقدم فيها المقرر: .  المستوى5

 لمقرر )إن وجد(:ل.  المتطلب السابق 6

 لمقرر )إن وجد(:ل. المتطلب المصاحب ٧

 كلية السياحة واآلثار  . 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     

 

                         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

 .إكساب الخبرة بتصاميم وعناصر مراكز الزيارة في المواقع السياحية الكبرى 

 قع السياحية بحسب مساحتها وطبيعة مكوناتها.دراسة كيفية تحديد مسار مناسب إلتمام ايارة الموا 

 .دراسة خط  تحديد عدد الزوار المناسب لكل جولة، وتحديد الزمن التقريبي إلتمام الزيارة 

 دراسة أنسب أوقات الزيارة بما يتناسب مع المناخ وبيئة الموقع، وتحديد اإلجراءات ال:امة لتسهيل ذلك. 

ير وتحسففين المقففرر. )مففث:ً: ايففادة اسففتخدام المراجففع التففي تعتمففد علففى تكنولوجيففا لتطففو تنفَّففذ.  صففف باختصففار أي خطفف  2

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

تائج التقويم الداخلي، خطة تطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ المادة، وتتم هذه العملية  بشكل دوري بناء على ن -

 وأبرا ما يستجد من  نتائج  الدراسات الحديثة .

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

 

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

 

 :مقررالوصف 

المقرر خطة إرشاد سياحي متكاملة ألحد المواقع السياحية، وبما يشمل تصميم وحدة اإلرشاد السياحي بالموقع،  يتناول

 .أو مراكز الزيارة، وتحديد مسار الزيارة وعناصرها، وتخطي  عدد الزوار، ومدة الزيارة، وأنسب وقت إلجرائها

 

 . قائمة الموضوعات التي ينبغي تغطيتها:1

 ضوعاتقائمة المو عدد األسابيع سساعات التدري

2 1 
 -اثموضوعات االبح -التقييم -االهداف -التعريف بالمقرر

 مراجع المقرر.

2 1 
وضع طبيعة المواقع السياحية ودورها في تخطي  الزيارات و

توقيت الرحلة -خط  اإلرشاد السياحي  

2 1 
عد ب -وسيلة الوصول للموقع -عناصر البرنامج السياحي  

عن المدن المأهولة الموقع  

2 1 
القوة البيعية المتوقعة –عوامل الجذب السياحي     

2 1 
دراسة إقامة مراكز الزوار أو وحدات اإلرشاد السياحي    

2 1 
ية المقومات الطبيع -مساحة الموقع وطبيعة األرض فيه - 

 والبيئية والمناخية

2 1 
 -يارةزتخطي  ال -دراسة عناصر المنتج السياحي بالموقع - 

 رسم مسار الزيارة

2 1 
ت تحديد أنسب أوقا -تحديد الوقفات وفقرات الشرح -

 الزيارة

2 1 
اقتراح إجراءات تيسير الزيارات -     
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2 1 
اإلضاءة الليلية لبعض المواقع  -  

2 1 
-كاسيت اإلرشاد السياحي )الدليل الناطق(   -   

2 1 
على  عمل مخط  لمراحل ومسار الزيارة وتحديدها   

 خريطة الموقع

2 1 
عمل برنامج لتوقيت الزيارة    

2 1 
 عمل دراسة إحصائية لعدد الزائرين المتوقعين، من   

ي المواطنين واألجانب، خ:ل اليوم وفي الموسم السياح

 وخارجه

2 1 
  مناقشة االبحاث

 

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

 المعمل العملي أخرى المجموع
الدروس 

 اإلضافية
  المحاضرة

30 - - - - 30 
ساعات 

 التدريس الفعلية

2 - - - - 2 
الساعات 

 المعتمدة

 

 

                 :المتوقعة من الطالب في األسبوع ساعات التعلم اإلضافية. ۳

   

 

متها مع طرق التقويم واستراتيجيات ءتعلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت وموا. مخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاالت ال٤

 التدريس

 مرقمة في العمود األيمن. ،مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤه:ت أدرجت  في الجدول التالي 

المقترحة  علم الم:ئمة )انظر األمثلةالمطلوب تحققها في مجاالت الت، وأدرج مخرجات التعلم المناسبة القابلة للقياس أوالً:

 تحت الجدول(. 

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

ل وك 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

 طار الوطني للمؤهالتمجاالت التعلّم وفق اإل

 ومخرجات التعلم للمقرر
 م

 1.٠ المعرفة

  ابحاث ميدانية تقوم علي

األستبيان والتحليل 

 واإلحصاء

  عقد حلقات نقاش تحت

 اشراف استاذ المقرر

  التواصل والتعلم عبر

 شبكة المعلومات الدولية

 محاضرات

قاريرتكليف الط:ب بكتابة ت  

 ابحاث ميدانية

 

مراكز الزوار أو وحدات اإلرشاد اإللمام  بإقامة 

 السياحي .

 .تحديد الوقفات وفقرات الشرح   معرفة

 االلمام بخطوات البحث الميداني

1.1 

  ابحاث ميدانية تقوم علي

األستبيان والتحليل 

 واإلحصاء

  عقد حلقات نقاش تحت

 اشراف استاذ المقرر

التواصل والتعلم عبر شبكة 

 المعلومات الدولية

 محاضرات

قاريرالط:ب بكتابة ت تكليف  

 ابحاث ميدانية

 

  مهارة تحديد مسار الزيارة

   تحديد الوقفات وفقرات الشرح   مهارة

 البحث الميداني لتطوير المناطق السياحية -

1.2 

 2.٠ المهارات اإلدراكية

 تقييم االبحاث الميدانية 

  حلقات نقاش 

  تخصيص جزء من اسئلة

األختبار الفصلي يتضمن 

المهارات المعرفة و

 المكتسبة

 محاضرات

قاريرتكليف الط:ب بكتابة ت  

 ابحاث ميدانية

 

 2.1 البحث الميداني لتطوير المناطق السياحية -

 تقييم االبحاث الميدانية 

  حلقات نقاش 

  تخصيص جزء من اسئلة

األختبار الفصلي يتضمن 

المعرفة والمهارات 

 المكتسبة

 

 محاضرات

قاريرتكليف الط:ب بكتابة ت  

ث ميدانيةابحا  

 

-  2.2 

 ۳.٠ مهارات التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤولية

تقييم األعمال الجماعية 

بمشاركة الط:ب أنفسهم 

  من خ:ل ورش عمل

طلب واجب جماعي يعتمد    -

من عناصره على  50%

مجموعة مشاركات كل فرد 

فى فريق العمل، مع تقديم 

النصح والمساعدة للط:ب 

 ر .من قبل أستاذ المقر

 المناقشات الجماعية والفردية.-

قيام الط:ب بعمل عرض    -

بوربوينت ألبحاثهم الجماعية 

 من خ:ل ممثل لكل مجموعة.

 عمل ابحاث جماعية وتحدد كل مجموعة رائد لها

تقديم النصح والمساعدة من قبل أستاذ المقرر   

عرض األبحاث والرد علي استفسارات الزم:ء   

. 

3.1 

ل الجماعية تقييم األعما

بمشاركة الط:ب أنفسهم من 

  خ:ل ورش عمل

التكليف بعمل تقارير بحثية 

 جماعية

 عمل ابحاث جماعية وتحدد كل مجموعة رائد لها

تقديم النصح والمساعدة من قبل أستاذ المقرر   

عرض األبحاث والرد علي استفسارات الزم:ء   

3.2 
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 ٤.٠ الحسابية مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات

تقييم األبحاث والتقارير تقييم 

اداء الطالب من خ:ل عرض 

 بحثه او التقرير

كتابة  بحث فردي أو جماعي

تقرير عن دورية علمية أو 

 بحث

منطقةاستبيان بعدد السائحين المتوقعين لزيارة ال  

 الع:قات العامة في مجال االرشاد السياحي

 استخدام الشبكة الدولية في البحث

4.1 

   4.2 

 5.٠ مهارات النفس حركيةال

 5.1 ال يوجد  

   5.2 

 

)توضع مخرجات المقرر في العمود األيسر وتوضع زاوج بين المخرجات التعلُمَية للبرنامج والمخرجات التعلُميَة للمقرر - 5

 مخرجات البرنامج في األعلى(.

 المخرجات

التعلُميَة 

 للمقرر

 نامجالمخرجات التعلُميَة للبر

 )استخدم رمز المخرجات التعلُميَة للبرنامج الموجودة في توصيف البرنامج(

1.1 1.2  2.1  ۳.1  ٤.1  

1.1          

          

2.1          
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 فيها الطلبة خ:ل الفصل الدراسي يقيَّم. جدول المهام والتكاليف التي 6

 موعد تسليم المهمة أو التكليف النسبة من التقييم النهائي
 مهمة التقويم

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

 خطبة، عرض شفهي، ... إلخ(

 

 . 1 اختبار فصلي أول نهاية األسبوع الثامن 20%

 . 2 اختبار فصلي ثاني نهاية االسبوع الخامس عشر 20%

 . 3 مشروع بحثي   ثاني عشربوع الالسانهاية  20%

 .4 اختبار نهائي  نهاية الفصل الدراسي 40%

 

 د.  اإلرشاد األكاديمي والدعم المقدم للطلبة:        

 

)حفدد المفدة   أعضاء هيئة التفدريس ومفن ففي حكمهفم لتقفديم المشفورة واإلرشفاد األكفاديمي الففردي للطف:ب. وجودترتيبات 

 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خ:لها في األسبوع( وجودالزمنية المتوقع 

 ست ساعات مكتبية مواعة علي أيام األسبوع تواجد عضو هيئة التدريس لتقديم المشورة والنصح 

 .تثبيت جدول األستاذ على المكتب وتحديد الساعات المكتبية به 

 ر.خإع:ن الط:ب في المحاضرة بأوقات التواجد والتركيز عليها من حين آل   

  خ:ل الموقع والبريد االلكترونيالتواصل مع الط:ب من 

 

 مصادر التعلّم:هـ.          

  . قائمة الكتب المقررة:1

 العلمية، التقارير، ... إلخ(: الدورياتمثالً: ). قائمة املراجع املساندة األساسية ٢

 ات،الرياضعبيدات، محمد منهجيه البحث العلمي : القواعد والمراحل والتطبيق 

  199٧، القاهرة، رايتستون، ج. واينتنظيم الفصول الدراسيه للتعليم 

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

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

أو ، المهنيفة المعفايير، أو تالبرمجيفا أو ،المضفغوطة صاألقرا ، أولكمبيوترالبرامج التي تعتمد على ا :مثل ،خرى. مواد تعلم أ5

 واألنظمة: حاللوائ

 

  و.  المرافق والتجهيزات المطلوبة       
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مفدى دراسفية والمعامفل، حدد احتياجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول الدراسية والمعامل )مث:ً: عفدد المقاعفد ففي الفصفول ال

 فر أجهزة الكمبيوتر، ... إلخ(.تو

  (مقعد 25قاعات الفصول الذكية  )بما ال يقل عن 

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

 قاعات المحاضرات  .０１

 متحف الكلية .１１

 برامج الكمبيوتر، ... إلخ(: الذكية، ة، السبور، أجهزة العرض(AV)لصورة . التجهيزات الحاسوبية )مث:ً: أجهزة الصوت وا2

 السبورة الذكية –أجهزة عرض 

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

 

 ز.   تقييم المقرر وعمليات التحسين:         

 

 غذية الراجعة من الط:ب حول فعالية عملية التدريس:. استراتيجيات الحصول على الت1

  :التغذية الراجعة وكشف أداء االختبار الفصلي ، وأوراق البحث من خ:ل

 . اختبار الطالب والتأكد من جودة محتوى المقرر 

 ابيات ، ومن عقد حلقة نقاش ثنائية أو أكثر مع الزم:ء المشاركون في تدريس المقرر ، و تحديد أوجه القصور و اإليج

 ثم معالجتها وتعزيز الجيد منها  

  التغذية الراجعة وكشف أداء االختبار الفصلي ، وأوراق البحث من خ:ل مناقشة الط:ب ، واستط:ع أرائهم  عن

 جودة المقرر وأوجه القصور فيه

 :القسم العلميأو  األستاذمن قِبَل استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس  .２１

 ةلدوريةللمقرر من قبل استاذ المادا المراجعة 

  فحص منهج المقرر من قبل لجنة مكونة من مختصين من القسم ، ويستعان  بخبراء مناهج خارجيين في نفس

 مجال التخصص ، وتقديم تقرير بجودة المقرر ، و العناصر ال:امة لتطويره 

 قليمية والدوليةالتواصل مع البرامج المماثلة في الكليات والمعاهد المحلية واأل  

 عمليات تحسين التدريس: .３１

 تطوير أهداف المقرر . -

 تطوير محتوى المقرر من خ:ل نتائج عملية التقويم . -

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

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

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

  تقويم للواجبات والتكاليف . -

 تقويم األوراق ورصد الدرجات المستحقة من قبل الط:ب أنفسهم . -

ن أوراق اختبار الط:ب ، وعينة أخرى من أوراق البحث ، من قبل اميل عضو هيئة تدريس في مجال فحص عينة م -

 التخصص .

 .تحليل إحصائي لنتائج اختبارات الط:ب -
 لتخطي  للتحسين:اصف ترتيبات التخطي  للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر و .４１

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

 وأبرا ما يستجد من  نتائج  الدراسات الحديثة .

 خطة لجنة القسم للمراجعة الدورية للمقرر وتطويره ، والمبنية على نتائج التقويم 
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 د/ محمد أبو الفتوح غنيم : أستاذ المقرراسم         

 __________________التقرير: _تاريخ إكمال     ____________________________________التوقيع:        

 

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

 

   ____________________________: _ التاريخ___________________________________التوقيع:        

 

 

 


