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رقم  

 المقرر ورمزه
 ترث  124

 إدارة المتاحف اسمه 

 داتوح 3 عدد وحداته

 السابع  المستوى

يتناول المقرر اإلطار التنظيمي واإلداري للمتحف والمفهوم الحديث  وصفه

لإلدارة المتحفية ومهام واختصاصات العاملين بالمتحف,إضافة إلى 

 التنظيم البنائي وأسسه في المجال المتحفي. 

 التعرف على اإلطار التنظيمي واإلداري للمتحف. أهدافه

 تقنيات الحديثة واستخداماتها في مجال المتاحف.التعرف على ال

 التعرف على القوانين واألنظمة في مجال العمل المتحفي.

 مقدمة في أسس ومبادئ  اإلدارة          - مفرداته

 مفهوم اإلدارة المتحفية ومجاالتها          -

 التقنيات الحديثة في اإلدارة المتحفية          -

 ن بالمتحف وتخصصاتهم ومهامهاالعاملي          -

 كيفية التخطيط إلنشاء المتاحف          -

 السياسات العامة للمتحف           -

 اإلدارة المالية وإعداد الميزانية           -

 القوانين واألنظمة في المجال المتحفي          -

 المتاحف والتسويق          -

 العالقات العامة          -

 التدريب وأهميته في اإلدارة المتحفية          -

 أخالقيات العمل المتحفي          -

 عرض عينات لمواد أثرية  –محاضرات نظرية  طرق تدريسه



 

 

 

 

 نموذج توصيف المقرر

 المؤسسة التعليمية: جامعة الملك سعود

احيقسم إدارة موارد التراث واإلرشاد السي -الكلية/ القسم: السياحة واآلثار   

 أ ( تحديد المقرر والمعلومات العامة:

 )ترث إدارة المتاحف( 121اسم المقرر ورمزه:  - 1 1.1.1.1.1

وحدات 3الساعات المعتمدة:     - 2  

البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها: قسم إدارة موارد التراث  - 3

 واإلرشاد السياحي

س المقرراسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدري - 1  

المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذا المقرر فيه: السادس - 5  

ترث  304المتطلبات المسبقة لهذا المقرر )إن وجدت(:  - 6  

المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر )إن وجدت(: ال يوجد - 7  

مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: ال يوجد - 8  

 

 ب ( األهداف:



وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر: - 4  

التعريف على التقنيات الحديثة واستخداماتها في العمل المتحفي.  -       

التعريف على اإلطار التنظيمي واإلداري للمتحف.  -       

التعريف على المفهوم الحديث لإلدارة المتحفية.  -       

التعريف على التنظيم البنائي وأسسه في المجال المتحفي.  -       

التعريف على القوانين واألنظمة في مجال العمل المتحفي.  -       

صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين  - 2

 المقرر:

لى نتائج وضع خطة تطوير لمحتوى المقرر من قبل أستاذ المقرر بناء ع -
 التقويم الداخلي وأبرز ما يستجد من نتائج الدراسات الحديثة في هذا المجال.

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

ج ( وصف المقرر: )مالحظة: يرفق الوصف العام للمقرر الموجود في النشرة أو الدليل 

 بالقسم(:

المطلوب بحثها وشمولها:المواضيع  – 4  

عدد  الموضوع

 األسابيع
ساعات االتصال 

 )اإلعطاء الفعلية(

 تمهيد وتعريف بالمقرر وأهدافه ومراجعة اإلدارة:  

تعريفها ومفهومها.        - 1.1.1.1.1.1.1

اإلدارة نظرة  -      

 تاريخية.

4 2 

 2 4 اإلدارة: أهدافها ومستوياتها

 2 4 اإلدارة المتحفية: تعريفها ومفهومها

 2 4 البنية اإلدارية المتحفية

 2 4 التخطيط والتنظيم في اإلدارة المتحفية

 2 4 حلقة نقاش

 2 4 مجاالت اإلدارة المتحفية



 2 4 المجال المالي والمحاسبي في اإلدارة المتحفية

 2 4 التدريب وأهميته في اإلدارة المتحفية

 2 4 القوانين واألنظمة في المجال المتحفي

إدارة العالقات العامة-حف والتسويقالمتا  4 2 

 2 4 أخالقيات العمل المتحفي

 2 4 إدارة المجموعات المتحفية ومجاالتها

 2 4 اإلدارة الهندسية في المتحف

 2 4 حلقة نقاش

 

مكونات المقرر )مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي(: - 2  

 المحاضرة
 

  

2    

 

 28ة خاصة/ ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع: ساعات دراسية إضافي - 3

 ساعة

 

تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم - 1  

 

المعرفة: -أ   

وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:  - 4  

 فهم أسس ومبادئ اإلدارة. -
 فهم مفهوم اإلدارة المتحفية ومجاالتها. -
 داري للمتحف.فهم اإلطار التنظيمي واإل -



استراتيجيات التعليم )التدريس( المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة. - 2  

 محاضرات.  -
 أنشطة بحثية يقوم بها الطالب.  -
 تقارير. -
 نقاش وحوار في قاعة الدرس. -
 زيارات متعددة للمتاحف. -

طرق تقييم المعرفة المكتسبة: - 3  

 تقويم البحوث والتقارير. -
 حريرية والشفوية.االختبارات  الت -

 

اإلداركية: -المهارات المعرفية -ب   

اإلدراكية المطلوب تطويرها: -المهارات المعرفية - 4  

اإلداركية: -استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية - 2  

 الواجبات والتكاليف. -
 المناقشة. -

 التقارير والبحوث. -

اإلدراكية المكتسبة: -ة طرق تقييم المهارات المعرفي - 3  

 تقويم الواجبات والتكاليف.  -
 تقويم المشاركات والتفاعل أثناء المحاضرة. -
 تقويم التقارير والبحوث. -

 

مهارات العالقات مع اآلخرين والمسئولية: -ج   

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين, والقدرة على تحمل المسئولية  - 4

 المطلوب تطويرها.

 ة على العمل في مجموعات العمل والنقاش.القدر -
 القدرة على طرح األفكار والرؤى. -

استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات: - 2  

 تكليف جماعي وفردي. -
 المناقشات والحوار الجماعي والفردي. -



تحمل طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على  - 3

 المسئولية:

تقويم األعمال الجماعية والفردية.   -      

 

مهارات االتصال, وتقنية المعلومات, والمهارات الحسابية )العددية(: -د   

وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:  - 4  

استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات: - 2  

تكليف الطالب بعمل تقارير وورقة عمل كتابيه عن بعض موضوعات يتم  -
 تناولها في المقرر.

 تكليف الطالب بتقديم وعرض موضوعات معينة تتصل بالمقرر. -

طرق تقييم اكتساب الطلب لمهارات االتصال، وتقنية المعلومات ، والمهارت  - 3

 الحسابية )العددية(:

 تقويم التقارير الكتابية. -
 أداء الطالب من خالل النقاش. تقويم -

 

المهارات الحركية )إن كانت مطلوبة(: -هـ   

وصف للمهارات الحركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( المطلوب تطويرها  - 4

 في هذا المجال: ال يوجد

وصف للمهارات الحركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( المطلوب تطويرها  - 2

جد في هذا المجال: ال يو  

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية: ال يوجد  - 3  

 

تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي: - 1  

 رقم التقييم
طبيعة مهمة التقييم )مثالً: مقالة, أو 

اختبار قصير, أو مشروع جماعي, 

... الخ(أو اختبار فصلي   

األسبوع 

 المستحق
نسبة الدرجة إلى 

 درجة التقييم النهائي

1.2 1 
%20 7 االختبار الفصلي  



%20 42 إعداد ورقة بحث أو عمل 2  

%30 45 االختبار النهائي 3  

 

 د ( الدعم المقدم للطلبة:

 تواجد أعضاء هيئة التدريس لتقديم المشورة والنصح:

 ومًيا.ساعات مكتبية لالستاذ بمعدل ساعتين ي -
 التواصل اإللكتروني. -

 

 

 

 

 هـ( مصادر التعليم:

الكتاب )الكتب( الرئيسة المطلوبة: - 4  



المراجع األساسية )التي يجب اتاحتها للطالب للرجوع إليها(: - 2  

آدامز وفيليب وآخرون: دليل تنظيم المتاحف )إرشادات عملية(, تعريب محمد حسن  -

م.4993للكتاب,  عبدالرحمن, الهيئة المصرية العامة  

المجلس الدولي للمتاحف: إدارة المتاحف )دليل عملي(, المجلس الدولي للمتاحف  -

(ICOM.باريس ) 

محمد, رفعت موسى: مدخل إلى فن المتاحف, الدار المصرية اللبنانية, القاهرة,  -

م.2002  

م.2001العطار, حسين إبراهيم: المتاحف عمارة وفن وإدارة, هيئة النيل العربية,  -  

النعيمي، صالح عبدالقادر: مبادئ اإلدارة، دار اليازوي العلمية للنشر  -

م.2002والتوزيع، عمان،    

 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 

 



الكتب والمراجع الموصي بها )الدوريات العلمية, التقارير ... الخ( )يرفق قائمة  - 3

 بذلك(:

-  Museum Studies Journal. 

- Journal of Education in Museums. 

- Museums Bulletin. 

- Museum Anthropology. 

- Museum Education Association of Australia Journal. 

- SAMAB (Bulletin of the South African Museums Association, 

South Africa).  

المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ... الخ: - 1  

- WWW.Sauditourism.gov.sa 

- WWW.mas.gov.sa  

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة  - 5

 أو المعايير المهنية أو األنظمة:

 

 و( المرافق المطلوبة:

حدددد متطلبددات المقددرر بمددا فددي ذلددك حجددم الفصددول والمختبددرات )أي عدددد المقاعددد فددي 

تر ... الخ( حجرات الدراسةالفصول والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبيو  

المرافق التعليمية : - 4  

 حجرات المحاضرات. -
 المتحف )متحف الكلية(.  -

أجهزة الكمبيوتر: - 2  

مثال: إذا كان مطلوبا معدات مختبر معينة حدد المتطلبات  -مصادر أخرى )حددها - 3

 أو أرفق قائمة(: ال توجد

 

 ز( تقييم المقرر وعمليات التحسين::

http://www.sauditourism.gov.sa/
http://www.mas.gov.sa/


تراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم:اس - 4  

نتائج التقارير. -  

نتائج االختبارات. -  

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

 عن طريق القسم:

المراجعة الدورية للمقرر من قبل أستاذ المادة.  -       

لتعليم:عمليات تحسين ا - 3  

 تحديد استراتيجية للحصول على نتائج الطالب وتقييم فاعلية التعليم. -
 تقويم عمليات التعليم من خالل القسم واألستاذ. -
 متابعة ما يستجد في مجال المقرر على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي. -
 مراجعة دائمة ألهداف المقرر من خالل عضو هيئة التدريس. -
سددية مددن خددالل لجنددة متخصصددة بالقسددم بمددا يتناسددب مددع تطددوير الخطددة الدرا -

 عمليات تحسين التعليم.

عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة: - 1  

 تحليل إحصائي لنتائج اختبارات الطالب. -
تحسين المقرر من خالل نتائج التحليل اإلحصائي وتقويم لجنة مختصة بالقسم  -

 واالستعانة بخبراء في مجال التخصص.

صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط  - 5

 للتحسين: 

 تطوير محتوى المقرر من خالل نتائج عملية التقويم. -

تضدمين المقدرر أبددرز مدا يسددتجد مدن االتجاهددات النظريدة والفكريددة المبنيدة علددى  -
 الدراسات الحديثة.

 تطوير أهداف المقرر. -

 عة محتوى المقرر وتحديد أوجه القصور واإليجابيات.عقد حلقة نقاش لمراج -

التغذيدددة الراجعدددة وكشدددف أداء االختبدددارات وأوراق البحدددث مدددن خدددالل مناقشدددة  -
 الطالب واستطالع آرائهم عن جودة المقرر وموضوعاته وأوجه القصور فيه.

فحص منهج المقرر من قبل لجنة مكونة من مختصين في القسدم وخبدراء منداهج  -
نفددس مجددال التخصددص وتقددديم تقريددر بجددودة المقددرر والعناصددر خددارجيين فددي 

 الالزمة لتطويره.

 
 


