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 جامعة الممك سعود وزارة التعميم العالي
 كمية السياحة واآلثار

التطوير والجودة كالةو   



 
 الممك سعودالمؤسسة التعميمية:  جامعة 

 

 الكمية/القسم:         كمية السيــــــــاحة واآلثار
 

 أ ( تحديد المقرر والمعمومات العامة 
 " مقدمة في إدارة موارد التراث " ترث  206اسم المقرر و رمزه:    –1
 

 ساعات 3الساعات المعتمدة:        –2
 

 البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنيا:  –3
 برنامج إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي . -
 برنامج اإلدارة السياحية والفندقية . -
 برنامج اآلثار      -

 اسم عضو ىيئة التدريس المسئول عن تدريس  المقرر: -4
 

 الخامس المقرر فيو:المستوى أو السنة التي سيتم تقديم ىذه  -5
 

 ال يوجد المتطمبات المسبقة ليذه المقرر)إن وجدت(: -6
 

 ال يوجد  المتطمبات المصاحبة ليذه المقرر)إن وجدت(: -7
 

 ال يوجد مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي لممؤسسة التعميمية: -8
 

 ب ( األىداف 
 لمطمبة المسجمين في ىذا المقرر:وصف موجز لنواتج التعمم األساسية  -1

  .التعريف بقواعد اإلدارة ومعطياتيا 
  .التعريف بأسس إدارة التراث الثقافي واتجاىاتيا 
  .التعريف بدور منظمة اليونسكو والمنظمات الدولية األخرى في ىذا المجال 
  .اإللمام باالتجاىات الحديثة في مجال إدارة موارد التراث الثقافي 
 يود المممكة وبعض الدول األجنبية والعربية في إدارة التراث الثقافي.التعريف بج 

 صف باختصار أية خطط  يتم تنفيذىا في الوقت الراىن من أجل تطوير وتحسين المقرر  -2



خطة تطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ المادة، وتتم ىذه العممية  بشكل دوري بناء عمى نتائج  -
 ما يستجد من  نتائج  الدراسات الحديثة .التقويم الداخمي، وأبرز 

 خطة لجنة القسم لممراجعة الدورية لممقرر وتطويره ، والمبنية عمى نتائج التقويم . -
 

 ج ( وصف المقرر: )مالحظة: يرفق الوصف العام لممقرر الموجد في النشرة أو الدليل بالقسم(
 المواضيع المطموب بحثيا وشموليا: – 1

ساعات االتصال  األسابيععدد  الموضوع 
 )اإلعطاء الفعمية(

 2 1 التعريف بمفيوم اإلدارة.
 2 1 التعريف بالممتمكات الثقافية والموارد التراثية والثقافية.

 Cultural Resourcesمفيوم إدارة موارد التراث الثقافي )
Management) 1 2 

 2 1 التراثدور المنظمات الدولية واإلقميمية والمحمية في مجال 
 2 1 إدارة مواقع التراث العالمي.

 2 1 مخاطر ومحددات موارد ومواقع التراث
 2 1 المحافظة عمى التراث وحمايتو.

 2 1 دراسة مواقع التراث الثقافي األثري بالمممكة العربية السعودية.
 2 1 دراسة مواقع التراث الطبيعي بالمممكة العربية السعودية.

 2 1 التراث العمراني بالمممكة العربية السعودية.دراسة مواقع 
دور المتاحف العالمية والمحمية في عرض الممتمكات الثقافية 

 2 1 والمحافظة عمييا.

 2 1 التشريعات والقوانين الدولية في مجال حماية التراث الثقافي.
التشريعات والقوانين المحمية )الوطنية( في حماية التراث والحفاظ 

 .عميو 
1 2 

 2 1 الحماية اإلدارية والفنية لتراث.
 2 1 دور اإلعالم في نشر الوعي بقيم التراث

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

 أخرىالعممي / الميداني / التدريب التعاوني أو  الدروس الخاصة المحاضرة



 االمتياز لطمبة التخصصات الصحية
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 30

 
 ساعة  30ساعات دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعمم متوقعة من الطمبة  في األسبوع:  – 3
 
 تطوير نواتج التعمم في نطاقات أو مجاالت التعمم – 4

 لكل مجال من مجاالت التعمم الموضحة فيما يمي يجب توضيح :    
 ممخص موجز  لممعرفة أو الميارات  التي صمم المقرر من أجل تطويرىا.  -( 1) 
 وصف الستراتيجيات التعمم المطموب استخداميا لتطوير تمك المعرفة أو الميارات.  -(2) 
 طرق تقييم الطالب المستخدمة في المقرر لتقييم نتائج التعمم في المجال المعني. -(3) 
 
 المعرفة: -أ

 رفة التي سيتم اكتسابيا في المقرر:وصف المع -1
  .معرفة مفاىيم ومبادئ إدارة موارد التراث ومعطياتيا 
  .معرفة أسس و قواعد ومنيجية إدارة موارد التراث بأنواعيا المختمفة واتجاىاتيا 
 .دارة موارد التراث  معرفة دور المنظمات الدولية والييئات المحمية في مجال حماية وا 
  .معرفة المخاطر والميددات التى تياجم موارد التراث المختمفة وطرق الحماية والمحافظة 
  .معرفة التقنيات واآلليات الحديثة في مجال إدارة موارد التراث الثقافي 
 .معرفة أمثمة لجيود المممكة وبعض الدول العربية و األجنبية في إدارة التراث الثقافي 

 

 لتدريس( المطموب استخداميا لتطوير تمك المعرفة:استراتيجيات التعميم )ا -2
 محاضرات . -
 قيام الطالب بعمل بعض التقارير عن مواضيع منتقاة من المقرر. -
 عقد حمقات نقاش . -
تنظيم بعض الزيارات الميدانية لعدد من مواقع التراث العمراني التقميدي فى المممكة )مثل الدرعية  -

 القديمة(.
 

 

 

 المعرفة المكتسبة:طرق تقييم  -3
 األسئمة الشفيية والحوار التفاعمي مع الطالب.   -



 تقييم التقارير المقدمة من الطالب عن بعض عناصر المعرفة بالمقرر.   -
تخصيص جزء من أسئمة االختبارات التحريرية سواء الفصمية أو النيائية لتقييم المعرفة    -

 المكتسبة.
 
 اإلدراكية: -الميارات المعرفية  -ب
 اإلدراكية المطموب تطويرىا:-الميارات المعرفية -1

إدراك أنواع موارد التراث المختمفة )الطبيعي والثقافي( والقدرة عمى التعرف عمييا ودراستيا  -
 وفيميا.

 إدراك مفاىيم ومبادئ إدارة موارد التراث.  -
 لحماية والمحافظة.المخاطر والميددات التى تياجم موارد التراث المختمفة وطرق ا إدراك -
 التقنيات واآلليات الحديثة التى يمكن استخداميا في مجال إدارة موارد التراث وحمايتو. إدراك -

 

 اإلدراكية:-استراتيجيات التعمم المستخدمة في تطوير الميارات المعرفية -2
 عمل حمقات نقاش. -
 التدريس التفاعمي وعصف الذىن. -
 طمب تقارير وأبحاث من الطالب لبعض مواضيع المقرر.  -

 

 اإلدراكية المكتسبة:-طرق تقييم الميارات المعرفية -3
 األسئمة الشفيية والحوار التفاعمي مع الطالب.   -
تقييم التقارير والبحوث عن بعض عناصر المعرفة بالمقرر فى أجزاء اإلدراك    -

 والتحميل.
الختبارات التحريرية سواء الفصمية أو النيائية لتقييم تخصيص جزء من أسئمة ا   -

 الميارات المعرفية واإلدراكية المكتسبة. 
 
 ميارات العالقات مع اآلخرين  والمسئولية: -ج
 وصف لميارات العالقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة عمى تحمل المسئولية المطموب تطويرىا : -1

 ميارات اإلدارة والقيادة.   -
 القدرة عمى العمل ضمن فريق.   -
 إتقان العمل وتحمل المسئولية.    -

 

 استراتيجيات التعميم المستخدمة في تطوير ىذه الميارات والقدرات : -2



 % من عناصره عمى مجموعة مشاركات كل فرد فى50طمب واجب جماعي يعتمد    -
 فريق العمل، مع تقديم النصح والمساعدة لمطالب من قبل أستاذ المقرر .

 المناقشات الجماعية والفردية.   -
 

 طرق تقييم اكتساب الطمبة لميارات العالقات الشخصية وقدرتيم عمى تحمل المسئولية : -3
 الواجبات والتقارير المطموبة. تقييم األعمال الجماعية والمشاركات الفردية فى   -

 
 ميارات االتصال ، وتقنية المعمومات، والميارات الحسابية )العددية(: -د
 وصف الميارات العددية وميارات االتصال المطموب تطويرىا:  -1

 القدرة عمى الوصف والتحميل .   -
 القدرة عمى االتصال والمشاركة.   -

 

 تطوير ىذه الميارات : استراتيجيات التعميم المستخدمة في -2
 تكميف الطالب بعمل تقارير كتابية عن بعض موضوعات التى يتم دراستيا في المقرر.  -
تكميف الطالب بعمل بحث عن بعض موضوعات المقرر من خالل عدد من مواقع   -

 اإلنترنت.
 

 ية )العددية( :طرق تقييم اكتساب الطمبة لميارات االتصال ، وتقنية المعمومات، والميارات الحساب -3
 تقييم التقارير الكتابية.  -
 تقييم أداء الطالب من خالل العرض وحمقات النقاش.  -

 
 الميارات الحركية  )إن كانت مطموبة(: -ىـ
 وصف لمميارات الحركية )ميارات عضمية ذات منشأ نفسي( المطموب تطويرىا في ىذا المجال: -1

 ال يوجد
 عضمية ذات منشأ نفسي( المطموب تطويرىا في ىذا المجال :وصف لمميارات الحركية )ميارات  -2

 ال يوجد
 استراتيجيات التعمم المستخدمة في تطوير الميارات الحركية : -3
 
 تحديد الجدول الزمني لميام التقويم التي يتم تقييم الطمبة وفقيا خالل الفصل الدراسي:-5

درجة   نسبة الدرجة إلىاألسبوع قصير،  اختبارلتقييم  )مثال: مقالة، أو طبيعة ميمة ا رقم التقييم 



 النيائي التقييم المستحق الخ(مشروع جماعي، أو اختبار فصمي... أو
 %20 7 االختبار الفصمي األول 1
 %20 12 إعداد ورقة بحث )أو اختبار فصمي ثاني(  2
 % 60 15 االختبار النيائي 3
 

 د( الدعم المقدم لمطمبة:
 التدريس لتقديم المشورة والنصحتواجد أعضاء ىيئة 

 يخصص األستاذ عدد ستة ساعات مكتبية، موزعة عمى أيام األسبوع )من السبت إلى الثالثاء(.  -
 ترتيب حمقات نقاش فى عدد من المحاضرات. -
 التواصل من خالل موقع األستاذ عمى موقع الكمية والبريد اإللكتروني. -

 
 ىـ ( مصادر التعمم:

 كتب ( الرئيسة المطموبة: الكتاب )ال -1
 ىـ، "مقدمة في إدارة التراث".1429عبد الناصر الزىراني ، كباشي قسيمة،   -   

 المراجع األساسية )التي يجب إتاحتيا لمطالب لمرجوع إلييا(: -2
 الكتب والمراجع الموصى بيا  ) الدوريات العممية، التقارير... الخ( )يرفق قائمة بذلك( -3
 االلكترونية  و مواقع االنترنت ... الخ:المواد  -4
 موسوعة عالمية  -

http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Heritage_Management 
 الييئة العامة لمسياحة واآلثار -

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

مواد تعمم أخرى مثل البرامج التي تعتمد عمى الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المينية أو -5
 األنظمة:

 
 و ( المرافق المطموبة

الفصول والمختبرات حدد متطمبات المقرر بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات )أي عدد المقاعد في 
 ومدى توافر أجيزة الكمبيوتر .. الخ(.

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://www.icomos.org/tourism/


 قاعات دراسية تقميدية.  –  المرافق التعميمية:-1
 أجيزة الكمبيوتر: -2
مثال: إذا كان مطموبا معدات مختبر معينة حدد المتطمبات أو أرفق  –مصادر أخرى )حددىا  -4

 قائمة(:
 ز( تقييم المقرر وعمميات التحسين:

 استراتيجيات الحصول عمى تغذية راجعة عن جودة التعميم -1
 . تقويم لمواجبات والتكاليف  
 . تقويم األوراق ورصد الدرجات المستحقة من قبل الطالب أنفسيم 
  فحص عينة من أوراق اختبار الطالب ، وعينة أخرى من أوراق البحث ، من قبل زميل عضو

 ىيئة تدريس في مجال التخصص .
 ائي لنتائج اختبارات الطالبتحميل إحص 

 االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم  عممية التعميم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:   -2
 من خالل استراتيجيات الحصول عمى نتائج الطالب وفاعمية التعميم 
 أستاذ المقرر أو  من خالل االستراتيجيات األخرى المتبعة فى تقييم عممية التعميم )إما عن طريق

 عن طريق القسم(.
 .من خالل عمميات التحسين المستمرة لمتعميم 
  من خالل عمميات التحقق من مستويات إنجاز الطمبة )فحص التصحيح والدرجات من قبل

عضو ىيئة تدريس آخر مستقل لعينة من أعمال الطمبة، وقيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح 
عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو ىيئة تدريس آخر لنفس المقرر الدراسي 

 أخرى(.فى مؤسسة تعميمية 
 :وصف الترتيبات والخطط المعدة لممراجعة الدورية لفاعمية المقرر والتخطيط لمتحسين وذلك 

ضافة ما يمزم من  من قبل األستاذ: - عن طريق متابعة ما يستجد فى مجال المقرر الدراسي وا 
 مراجع وبحوث وتقنيات حديثة.

 : عن طريق تطوير الخطة الدراسية.من قبل القسم العممي -
 : باستطالع أراء الطالب فىجية أخرى فى المؤسسة أو خارجيا )مثل عمادة الجودة(من قبل  -

 المقرر.
 عمميات تحسين التعميم:-3

 تطوير أىداف المقرر . -
 تطوير محتوى المقرر من ، خالل نتائج عممية التقويم . -



الدراسات تضمين المقرر أبرز ما يستجد من االتجاىات النظرية و الفكرية المبنية عمى  -
 الحديثة.

 عمميات التحقق من مستويات إنجاز الطمبة: -4
  تقويم لمواجبات والتكاليف . -
 تقويم األوراق ورصد الدرجات المستحقة من قبل الطالب أنفسيم . -
فحص عينة من أوراق اختبار الطالب ، وعينة أخرى من أوراق البحث ، من قبل زميل عضو  -

 ىيئة تدريس في مجال التخصص .
 ميل إحصائي لنتائج اختبارات الطالب .تح -
 صف  العمميات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط لمتحسين: -5

خطة تطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ المادة، وتتم ىذه العممية  بشكل دوري بناء عمى نتائج  -
 الدراسات الحديثة .التقويم الداخمي ، وأبرز ما يستجد من  نتائج  

 خطة لجنة القسم لممراجعة الدورية لممقرر وتطويره ، والمبنية عمى نتائج التقويم  -
 

 


