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اآلثارقسن   

 م1033 -هـ 3311

 جامعة الممك سعود وزارة التعميم العالي
 كمية السياحة واآلثار

التطوير والجودة كالةو   



 
 المؤسسة التعميمية: جامعة الممك سعود

 

 قسم إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي -الكمية/ القسم: السياحة واآلثار 

 أ ( تحديد المقرر والمعمومات العامة:
 ترث )مقدمة في عمم المتاحف( 301اسم المقرر ورمزه:  - 1

 

 )وحدتان( 2الساعات المعتمدة:  - 2
 

 البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنيا:  - 3
 قسم إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي. -
 قسم اآلثار. -

 

 اسم عضو ىيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر: د. بكر بن محمد برناوي - 4
 

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

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

 بات المصاحبة ليذا المقرر )إن وجدت(: ال يوجدالمتطم - 7
 

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

  ب ( األىداف:

 صف باختصار أية خطط يتم تنفيذىا في الوقت الراىن من أجل تطوير وتحسين المقرر: - 2
المقرر بناء عمى نتائج التقويم الداخمي  وضع خطة تطوير لمحتوى المقرر من قبل أستاذ -

 وأبرز ما يستجد من نتائج الدراسات الحديثة في ىذا المجال.
 خطة لجنة القسم لممراجعة الدورية لممقرر وتطويره والمبنية عمى نتائج التقويم. -

 

 

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



 المواضيع المطموب بحثيا وشموليا: - 1

ل ساعات االتصا عدد األسابيع الموضوع
 الفعمية(

 2 1 تمييد وتعريف بالمقرر وأىدافو ومراجعو
 2 1 عمم المتاحف تعريفو نشأتو وتطوره

 2 1 مصطمحات متحفية بالمغة اإلنجميزية
 2 1 تعريف ومفيوم المتاحف 

 2 1 والتطورالمتحف: النشأة 
 2 1 الجمع واالقتناء وعالقتو بالمتحف
 2 1 المجموعات المتحفية ومصادرىا

 2 1 أنواع المتاحف
 2 1 المتحف والمجتمع

 2 1 أوجو النشاط المتحفي في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية
 2 1 الحماية واألمن المتحفي

 2 1 حمقة نقاش
 2 1 والوطنية المعنية بالمتاحف المنظمات الدولية واإلقميمية

 2 1 المتاحف في الوطن العربي
 2 1 متاحف المممكة العربية السعودية

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

    المحاضرة
28    

 
 ساعة 28ساعات دراسية إضافية خاصة/ ساعات تعمم متوقعة من الطمبة في األسبوع:  - 3

 
 تطوير نواتج التعمم في نطاقات أو مجاالت التعمم - 4

 
 المعرفة: -أ 



 وصف المعرفة التي سيتم اكتسابيا في المقرر: - 1
 التعرف عمى أىم مجاالت عمم المتاحف وأىدافو. -
 التعرف عمى مفاىيم ونظريات ومناىج عمم المتاحف. -
 التعرف عمى أنواع المتاحف واىتماماتيا. -
 أساليب العمارة المتحفية وأسس تصميميا.التعرف عمى  -
 التعرف عمى نماذج من المتاحف العالمية. -

 استراتيجيات التعميم )التدريس( المطموب استخداميا لتطوير تمك المعرفة. - 2
 محاضرات.  -
 أنشطة بحثية يقوم بيا الطالب.  -
 تقارير. -
 نقاش وحوار في قاعة الدرس. -
 زيارات مختمفة لممتاحف. -

 تقييم المعرفة المكتسبة:طرق  - 3
 تقويم البحوث والتقارير. -
 االختبارات  التحريرية والشفوية. -

 
 اإلداركية: -الميارات المعرفية -ب 
 اإلدراكية المطموب تطويرىا: -الميارات المعرفية - 1
 اإلداركية: -استراتيجيات التعمم المستخدمة في تطوير الميارات المعرفية - 2

 يف.الواجبات والتكال -
 المناقشة. -
 التقارير والبحوث.  -

 اإلدراكية المكتسبة: -طرق تقييم الميارات المعرفية  - 3
 تقويم الواجبات والتكاليف.  -
 تقويم المشاركات والتفاعل أثناء المحاضرة. -
 تقويم التقارير والبحوث. -

 
 ميارات العالقات مع اآلخرين والمسئولية: -ج 



الشخصية مع اآلخرين، والقدرة عمى تحمل المسئولية المطموب وصف لميارات العالقات  - 1
 تطويرىا.

 القدرة عمى العمل في مجموعات العمل والنقاش. -
 القدرة عمى طرح األفكار والرؤى. -

 استراتيجيات التعميم المستخدمة في تطوير ىذه الميارات والقدرات: - 2
 تكميف جماعي وفردي. -
 ي.المناقشات والحوار الجماعي والفرد -

 طرق تقييم اكتساب الطمبة لميارات العالقات الشخصية وقدرتيم عمى تحمل المسئولية: - 3
 تقويم األعمال الجماعية والفردية.   -    

 
 ميارات االتصال، وتقنية المعمومات، والميارات الحسابية )العددية(: -د 
 وصف الميارات العددية وميارات االتصال المطموب تطويرىا:  - 1
 استراتيجيات التعميم المستخدمة في تطوير ىذه الميارات: - 2

تكميف الطالب بعمل تقارير وورقة عمل كتابيو عن بعض موضوعات يتم تناوليا في  -
 المقرر.

 تكميف الطالب بتقديم وعرض موضوعات معينة تتصل بالمقرر. -
والميارت الحسابية طرق تقييم اكتساب الطمب لميارات االتصال، وتقنية المعمومات ،  - 3

 )العددية(:

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

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

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

 المجال: ال يوجد 
 استراتيجيات التعمم المستخدمة في تطوير الميارات الحركية: ال يوجد  - 3

 
 تحديد الجدول الزمني لميام التقويم التي يتم تقييم الطمبة وفقيا خالل الفصل الدراسي: - 4



 التقييم رقم
طبيعة ميمة التقييم )مثاًل: مقالة، أو 

اختبار قصير، أو مشروع جماعي، أو 
 اختبار فصمي ... الخ(

األسبوع 
 المستحق

نسبة الدرجة إلى درجة 
 التقييم النيائي

 %20 7 االختبار الفصمي 1

 %20 12 إعداد ورقة بحث أو عمل 2
 %60 15 االختبار النيائي 3

 
 لمطمبة:د ( الدعم المقدم 

 تواجد أعضاء ىيئة التدريس لتقديم المشورة والنصح:
 ساعات مكتبية لالستاذ بمعدل ساعتين يومًيا. -
 التواصل اإللكتروني. -

 
 ىـ( مصادر التعميم:

 الكتاب )الكتب( الرئيسة المطموبة: - 1
 

 المراجع األساسية )التي يجب اتاحتيا لمطالب لمرجوع إلييا(: - 2
وآخرون، دليل تنظيم المتاحف: )إرشادات عممية(، ترجمة محمد حسن  فيميب، آدامز  -

 م.1993عبدالرحمن، 
 م.1992الشاعر، عبدالرحمن، مقدمة في تقنية المتاحف التعميمية،  -
 م.2002محمد، رفعت موسى، مدخل إلى فن المتاحف،  -
 م.2002شعث، شوقي، المتاحف في الوطن العربي: النشأة والتطوير،  -
دارة ، العط -  م.2004ار، حسن إبراىيم، المتاحف: عمارة وفن وا 
 ، 387برناوي، بكر بن محمد، المفيوم المتحفي في العالم العربي، المجمة العربية، العدد  -

 م.2009
 ، 42برناوي، بكر بن محمد، المتاحف السعودية: واجية ثقافية، أحوال المعرفة، العدد  -

 م.2006
 م. 2004الطبعة األولى،  -، عفيف، عمم المتاحف والمعارضبينسي -



 الكتب والمراجع الموصي بيا )الدوريات العممية، التقارير ... الخ( )يرفق قائمة بذلك(: - 3
-  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). 

- Witthlin, Almas S. The museum: it's history and it's tasks in 
education. 

- ICOM. Museums, civilization and development 1994. 
- Karp Ivan, Lavine, Steven D. Museums and Communities-The 

Politics of Public Culture 1992. 

- Weibel, Peter and Buddensieg (eds) Contemporary Art and Museum: 
A Global Perspective, 2007. 

- Lord, Gail Dexter and Markert, Kate The Manual of Strategic Planning 
for Musems, 2007.  

 المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ... الخ: - 4
- WWW.ICOM 

- WWW.SaudinationalMuseum.com 
- WWW.musuemassociation.org 

- WWW.britishmusuem.co.uk 
- WWW.globalmusuem.org  

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

 
 و( المرافق المطموبة:

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

http://www.icom/
http://www.saudinationalmuseum.com/
http://www.musuemassociation.org/
http://www.britishmusuem.co.uk/
http://www.globalmusuem.org/


 المرافق التعميمية : - 1
 حجرات المحاضرات. -
 المتحف )متحف الكمية(.  -
 أجيزة الكمبيوتر: - 2
مثال: إذا كان مطموبا معدات مختبر معينة حدد المتطمبات أو أرفق  -أخرى )حددىامصادر  - 3

 قائمة(: ال توجد
 

 ز( تقييم المقرر وعمميات التحسين::
 استراتيجيات الحصول عمى تغذية راجعة عن جودة التعميم: - 1

 نتائج التقارير. -
 نتائج االختبارات. -

في تقييم عممية التعميم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق االستراتيجيات األخرى المتبعة   - 2
 القسم:

 المراجعة الدورية لممقرر من قبل أستاذ المادة.  -     
 عمميات تحسين التعميم: – 3

 تحديد استراتيجية لمحصول عمى نتائج الطالب وتقييم فاعمية التعميم. -
 تقويم عمميات التعميم من خالل القسم واألستاذ. -
 ما يستجد في مجال المقرر عمى المستوى المحمي واإلقميمي والدولي. متابعة -
 مراجعة دائمة ألىداف المقرر من خالل عضو ىيئة التدريس. -
تطوير الخطة الدراسية من خالل لجنة متخصصة بالقسم بما يتناسب مع عمميات تحسين  -

 التعميم.
 عمميات التحقق من مستويات إنجاز الطمبة: - 4

 لنتائج اختبارات الطالب. تحميل إحصائي -
تحسين المقرر من خالل نتائج التحميل اإلحصائي وتقويم لجنة مختصة بالقسم واالستعانة  -

 بخبراء في مجال التخصص.



 صف العمميات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط لمتحسين: - 5
 قويم.تطوير محتوى المقرر من خالل نتائج عممية الت -
تضمين المقرر أبرز ما يستجد من االتجاىات النظرية والفكرية المبنية عمى الدراسات  -

 الحديثة.
 تطوير أىداف المقرر. -
 عقد حمقة نقاش لمراجعة محتوى المقرر وتحديد أوجو القصور واإليجابيات. -
واستطالع التغذية الراجعة وكشف أداء االختبارات وأوراق البحث من خالل مناقشة الطالب  -

 آرائيم عن جودة المقرر وموضوعاتو وأوجو القصور فيو.
فحص منيج المقرر من قبل لجنة مكونة من مختصين في القسم وخبراء مناىج خارجيين  -

 في نفس مجال التخصص وتقديم تقرير بجودة المقرر والعناصر الالزمة لتطويره.
 

 


