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تمهيد

يعد قسم اآلثــار أحد أكرب أقسام اآلثــار يف املنطقة العربية وهو قد أنشئ يف عام 1398هــ بعد أن كان شعبة   

البكالوريوس يف  الــتــاريــخ ختريج طــاب  القسم منذ ذلــك  الــتــاريــخ يف كلية اآلداب تأسست يف 1393هـــــ. حتمل  بقسم 

اآلثار واملتاحف بعد تعلم التخصصات واملهارات املطلوبة يف ممارسة البحث األثري وإدارة الرتاث الثقايف يف الباد.

التطوير  وواصــل  املاضيني.  العقدين  خــال  مرتني  البكالوريوس  برنامج  بتغيري  التطورية  القسم  مسرية  واستمرت   

باستحداث برنامج الدراسات العليا عام 1408هـ والدكتوراه 1412هـ هـ كما فتح القبول للطالبات يف الدراسات العليا 

أيضًا يف املاجستري 1411هـ والدكتوراه يف  1417هـ. 

وعلى مدى أكثر من ثاثني عامًا خطا القسم خطوات مشهودة يف تدريب وتعليم الكوادر الوطنية املؤهلة وقام   

بالبحوث امليدانية واألكادميية اليت سامهت يف كشف تفاصيل التاريخ احلضاري للمملكة.

واستهدافًا لبلوغ مرحلة جديدة من التطور مّت إنشاء كلية السياحة واآلثار عام 1426هـ واليت ميثل القسم أحد   

أضاعها الرئيسية. وانطاقًا من تقييم نقاط القوة والضعف يستشرف القسم اآلن مستقبًا يتطلب وضع خطة إسرتاجتية 

حيقق من خاهلا األهداف العلمية واملهنية اليت متكنه تبوء أعلى مستويات التميز اإلقليمية والعاملية على خمتلف األصعدة 

األكادميية يف حقلي اآلثار والرتاث.
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الرؤية 
يتطلع القسم إىل الريادة والتميز يف التعليم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع وأن يتبوأ صدارة أقسام اآلثار العربية لكونه أكثرها   

تطوراً ومتابعة للمعايري األكادميية العاملية.

رسالة القسم 
البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه.  تعليمية مكثفة وحمدثة على مستويات  يسعى قسم اآلثــار إىل تقدمي برامج   

األثــري  الـــرتاث  إدارة  مــهــارات  متميزين يف  لتخريج مهنيني  املــيــداين واملعملي  الــتــدريــب  بــرامــج  أفــضــل  تــوفــري  ويعمل على 

والعمل يف حقول الثقافة األخرى.

التاريخ احلــضــاري واملسامهة يف  العلمية يف نشر الوعي واملعرفة يف  كما يسهم القسم من خــال نشر األحبــاث   

خدمة اجملتمع على املستويات الثقافية.

ويــعــمــل الــقــســم عــلــى مــراجــعــة بــراجمــه األكــادميــيــة والعملية وتــبــي أفــضــل املــســتــجــدات يف مــنــاهــج الــبــحــث األثـــري   

وموضوعاته ومحاية الرتاث لاستفادة منه ثقافيًا واقتصاديًا.

القيم
ثقافة مؤسسية ترتكز  القسم إىل ترسيخ  العربية األصيلة يسعى  الثوابت وقيم ديننا احلنيف وثقافتنا  انطاقًا من     

على التايل:

1- يلتزم القسم بتأهيل الطاب يف ختصصاهتم ومتكينهم من مهارات التعلم واالستنتاج.

2- التقدير الكامل ألوجه التنوع الثقايف يف حضارتنا القدمية يف سياقها اإلقليمي والعاملي.

3- ترسيخ مفاهيم احرتام التجارب اإلنسانية وتقدير عناصرها اإلجيابية.

4- التأكيد على عاقة االستمرار والتواصل بني اإلرث التارخيي واحلاضر.

أهداف القسم العامة 
يهدف القسم من خال نشاطه األكادميي وامليداين إىل اآليت:  

احتياجات  لسد  والدكتوراه،  واملاجستري,  البكالوريوس,  الثاث:  العلمية  الدرجات  يف  الكفاءات  ختريج   -1

العمل األثري يف اجملالني األكادميي وامليداين وإدارة الرتاث الثقايف.

العربية السعودية وإحياء الرتاث اإلسامي وربطه بواقع احلياة. إبراز الرتاث احلضاري للمملكة   -2

السعودية ومحايتها. العربية  اململكة  3- اإلسهام يف جهود احلفاظ على آثار 
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التدريبية  4- اإلســهــام يف دراســة وخــدمــة اجملتمع دراســة علمية، عــرب تقدمي احلــلــول واالســتــشــارات والـــدورات 

الوعي.  وتراثه احلضاري، ورفع مستويات  بتارخيه  اجملتمع  العلمية وتوثيق صلة  واللقاءات 

5- اســتــغــال نــقــاط الــقــوة املــاديــة والــبــشــريــة يف حتــديــد مــوضــوعــات البحث األثـــري ذات األولــويــة يف اململكة 

.)Research Focus(  واجلزيرة العربية وتركيز املهام األكادميية يف القسم

بالوطن  القائمة  لصاهتا  إضافة  وأفريقيا  آسيا  يف  املماثلة  األقسام  مع  أكادميية  عمل جسور  على  العمل   -6

العريب وأوروبا.

األهداف اإلستراتيجية لقسم اآلثار 

• حتقيق االعتماد األكادميي للقسم
تطوير الكادر األكادميي  •

استحداث برامج دراسية جديدة  •
التعليمية البيئة  حتسني   •

تطوير املتحف  •
تطوير وحدة التصوير  •
تطوير وحدة الرتميم  •

تطوير وحدة املساحة  •
تطوير وحدة الرسم  •
تطوير مكتبة القسم  •

تطوير الشراكة اجملتمعية  •
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اهلدف اإلسرتاتيجي :1

حتقيق االعتماد األكادميي للقسم
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اهلدف اإلسرتاتيجي :1

تحقيق االعتماد األكاديمي للقسم

الغاية : 1 

تحقيق جودة المخرجات التعليمية للقسم

البرنامج:

1- تطبيق معايري اجلودة يف برامج القسم الدراسية.

2-  جعل برامج القسم قابلة للتعديل واإلضافة وتقدمي الربامج عالية اجلودة ساعة احلاجة إليها وفق آلية متفق عليها.

3-  السعي للتفرد والتميز يف جماالت الدراسات األثرية املختلفة.

4-  مضاعفة دعم البحوث اليت ختدم اآلثار بشكل مباشر.

5-  متابعة املستجدات التعليمية العاملية واالستفادة منها.

استراتيجية التنفيذ:

1- رسم خطة تنفيذية للحصول على اعتماد أكادميي واعرتاف دويل من اهليئة الوطنية وهيئات عاملية.

2- إعداد برامج متطورة وبديلة إلحاهلا حمل الربامج األقدم.

3- استحداث خطط ألعمال التنقيب واملسح يف أكثر من موقع وفرتة زمنية، ونشر تقاريرها تباعًا. 

4- تقدمي برنامج لدعم حبوث اآلثار مبستو يرضي الباحثني وجيعلهم يتفانون يف تقدمي األفضل.

5- إجياد جلنة دائمة تسعى للتخطيط الستمرار العمل والرفع من مستواه.

المبادرات: 

1- تبي معايري اجلودة املعتمدة من قبل اهليئة الوطنية لاعتماد األكادميي.

2- حتديث خطط القسم الدراسية حبيث تشمل املستجدات يف جمال اآلثار،   وطرح مواد ذات جدوى يف الوقت احلاضر.

3- هتيئة وحدات القسم املختلفة للقيام بأعمال ميدانية، وتطوير الكادر األكادميي، والبحثي، والفي. 

4- تشجيع الباحثني لاستفادة من مراكز البحوث واجلهات األخرى الداعمة يف إجناز األحباث.

5- رسم خطة واضحة من قبل اللجنة الدائمة للخطط لوضع خطة لتطوير العمل يف القسم. 
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الغاية: 2

تطوير برامج التدريس في القسم

البرنامج:

1- تطوير اخلطط الدراسية.

2- تكثيف الزيارات امليدانية للمتاحف واملواقع األثرية والرتاثية.

3- تنويع وسائل التدريس وتكثيف التمارين التطبيقية.

4- إجياد كتب املقررات الدراسية وتوفري الكتب احلديثة باللغة العربية. 

إستراتيجية التنفيذ:

1- التعاون واالستفادة من عمادة التعليم االلكرتوين إلعداد قاعات دراسية مزودة بوسائل العرض املختلفة.

2- عقد شراكة مع وكالة اجلامعة للبحث العلمي وعمادة البحث العلمي ومركز البحوث يف الكلية لتأسيس برنامج متويل 

تأليف املقررات الدراسية مبكافآت جمزية ومقنعة لعضو هيئة التدريس تستحق أن ُيفرغ وقته من أجلها. 

3- تأسيس برامج تعليمية متكن الطاب من الدراسة املتنوعة بني الفصل واملعمل وامليدان.

إجناز  والعمل على  والــدكــتــوراه،  واملاجستري،  البكالوريوس،  تطوير خطة  القسم يف سبيل  املختلفة يف  اللجان  العمل مع   -4

خطة املاجستري بدون الرسالة، وخطة املاجستري للتعليم املوازي.  

المبادرات:

1- ختصيص عدد من القاعات للتعليم االلكرتوين وقاعات املختربات.

تأليف  العلمي يف تأسيس مشروع  للبحث  العلمي ووكالة اجلامعة  البحث  البحوث، وعمادة  2- االستفادة من متويل مركز 

كتب مقررة جلميع مواد القسم يف مرحلة البكالوريوس.

الغاية: 3

تطوير وحدة البحث العلمي في القسم

البرنامج:

1- ختصيص باحثني وباحثني مساعدين مفرغني للبحث العلمي.

2- وضع برامج أعمال ميدانية متنوعة وقصرية املدى.

3- إجياد برنامج حوافر للباحثني يشجع على التأليف والنشر.
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إستراتيجية التنفيذ:

1- إجياد وظائف لباحثني ومساعدين باحثني متفرغني.

2- رسم ميزانية لألعمال امليدانية قصرية املدى.

3- تأسيس ميزانية تقديرية سنوية لتلبية احتياجات الباحثني ونشر األحباث.

المبادرات:

1- التنسيق مع شئون املوظفني العتماد وظائف باحثني متفرغني.

2- التعاون مع مراكز البحوث واجلهات الداعمة للبحث العلمي يف اجلامعة وخارجها لتصميم ميزانية سنوية لتغطية تكلفة 

األحباث وحوافز الباحثني والتحالف مع جهات النشر احلكومية ذات العاقة 

الغاية: 4

تطوير النشر العلمي في القسم

البرنامج:

1- تشجيع ودعم نشر األحباث ونتائج األعمال امليدانية للقسم.

2- نشر املؤلفات املتخصصة.

3- تشجيع إجراء األحباث املعملية.

إستراتيجية التنفيذ:

1- تكوين جلنة نشر يف القسم، ختطط لنشر الكتب واألحباث العلمية ونتائج األعمال امليدانية.

2- تطوير معامل القسم لتواكب التطور البحثي للقسم ولتساهم يف الدراسات اآلثارية املعملية.

3- نشر ملخصات أحباث منسويب القسم على املوقع االلكرتوين للقسم وموقع الكلية وأوعية النشر األخرى ووضع احلوافز 

لتشجيع النشر.

المبادرات:

1- التعاون مع البوابة االلكرتونية يف اجلامعة ووحدة احلاسب اآليل يف القسم.

2- إجياد قاعدة بيانات بأوعية النشر املتميزة والتعاون مع الناشرين يف نشر األعمال اآلثارية.

3- التعاون مع اإلدارات العلمية يف اجلامعة واإلدارات األخرى يف سبيل تطوير معامل القسم مكانيًا ونوعيًا وأكادمييًا.
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اهلدف اإلسرتاتيجي 2

تطوير الكادر األكاديمي في القسم
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اهلدف اإلسرتاتيجي 2

تطوير الكادر األكاديمي في القسم

الغاية: 1

تشجيع أعضاء هيئة التدريس على مواصلة البحث وتنويعه.

البرنامج:

1- تقدمي مكافأة حبث تتناسب مع مستوى الباحث العلمي وأمهية حبثه ومدة بساعات عمل من باحث مساعد.

2- تفريغ عضو هيئة التدريس لفصل دراســـي عند احلــاجــة إلمتــام حبــث مــن األحبـــاث الرئيسة دون أن حيتسب ضمن حقه 

النظامي يف التفرغ.

3- تويل الوظائف وفرص التمويل تتوقف على اإلنتاج املعريف لعضو هيئة التدريس.

إستراتيجية التنفيذ:

1- إقرار برنامج مكافآت أحباث. 

2- تقنني نظام يسمح للباحث أن حيصل على ساعات عمل من باحثني مساعدين يف ذات التخصص.

3- إجياد تقنني يسمح لعضو هيئة التدريس بالتفرغ ملدة فصل دراسي الجناز حبث يستحق التفريغ من أجله دون أن حيتسب 

ذلك من حقه النظامي يف التفرغ العلمي.

المبادرات:

ــلــدراســات والــبــحــوث لــتــأســيــس بــرنــامــج متــويــل مــكــافــآت  1- الــتــعــاون مــع عــمــادة الــبــحــث الــعــلــمــي ومــعــهــد املــلــك عــبــد اهلل ل

للباحثني.

2- إجياد برنامج خاص بتوظيف الباحثني املساعدين بالتعاون مع وكالة اجلامعة للبحث العلمي.

3- تقنني تفريغ عضو هيئة التدريس من أجل إجناز حبث علمي عن طريق عمادة أعضاء هيئة التدريس واملوظفني.
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الغاية: 2

تنويع الكادر األكاديمي

البرنامج:

1- استقطاب معيدين يف اآلثار من خرجيي قسم اآلثار ومن أقسام العلوم البحتة ذات العاقة بتخصص اآلثار.

2- تنويع أماكن االبتعاث.

3- استقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين.

إستراتيجية التنفيذ:

1- إعداد برنامج تعيني معيدين يف اآلثار والعلوم املساعدة يف جماالت علمية ذات عاقة بتخصص اآلثار.

2- إعداد برنامج ابتعاث متوازن إىل دول خمتلفة تتناسب مع ختصص كل مبتعث.

3- وضع خطة لرصد واستقطاب أفضل الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس من خارج اململكة.

المبادرات:

1- االســتــفــادة مــن خــرجيــي الــقــســم واألقـــســـام األخــــرى وإرشــــاد الــطــاب إىل أمهــيــة املــعــدل يف الــقــبــول يف بــرنــامــج الــدراســات 

العليا.

2- وضع قاعدة للكليات واألقسام املتميزة، وتوضيح جمال متيز الكلية والقسم لتوزيع املبتعثني عن سابق معرفة على الكليات 

واألقسام املتميزة واملناسبة لتخصصاهتم.

3- االســتــفــادة مــن مــواقــع اجلــامــعــات االلــكــرتونــيــة وأعــضــاء هيئة الــتــدريــس يف إجيـــاد قــاعــدة بــيــانــات بــأعــضــاء هيئة تــدريــس 

متميزين. 
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اهلدف االسرتاتيجي 3

استحداث برامج دراسية جديدة
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اهلدف االسرتاتيجي 3

استحداث برامج دراسية جديدة

الغاية: 1

تغيير رتابة المقررات لالستجابة لمتطلبات سوق العمل

البرنامج:

1- استحداث برامج دراسية يف ختصصات آثارية متنوعة. 

2- اعتماد الربنامج املوحد ضمن الساعات احملتسبة للتخرج.

3- استحداث مواد جتمع بني العملي والنظري.

إستراتيجية التنفيذ:

1- تكوين جلان لوضع برامج متعددة يف فروع علم اآلثار املختلفة.

املــادة  النظري، ويركز يف  2- بالتعاون مع جلنة اخلطط يف القسم ُتطرح مــواد جتمع يف وصفها بني اجلانب العملي واجلانب 

الواحدة على إعطاء الطالب مهارة يف جانب من جوانب اآلثار.

المبادرات:

1- االستفادة من األقسام األخرى يف الكلية يف تكوين جلان لوضع الربامج املتخصصة.

2- التعاون مع عمادة شؤون القبول والتسجيل يف حتديد عدد ساعات الربنامج الواحد واعتمادها. 
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اهلدف االسرتاتيجي 4

تحسين البيئة التعليمية
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اهلدف االسرتاتيجي 4

تحسين البيئة التعليمية

الغاية: 1

طرح مواد جديدة ومتنوعة

البرنامج:

1- هتيئة برامج القسم مبواد تعىن بتوثيق املخلفات األثرية.

2- تقدمي مواد علمية وتطبيقية تؤهل الطالب للتعامل مع املعثورات األثرية وحتليلها وفق املناهج العلمية املعتمدة.

إستراتيجية التنفيذ:

1- طرح مواد ُتعىن بطرق توثيق وحتليل املعثورات األثرية.

العلمية  املــنــاهــج  احلــفــر وتسجيلها وفـــق  بــعــد  األثــريــة  املــعــثــورات  مــع  للتعامل  الــطــالــب  مـــواد علمية وتطبيقية هتــيــئ  2- طـــرح 

املعتمدة.

المبادرات:

1- التعاون مع عمادة القبول والتسجيل، وجلنة اخلطط يف القسم، لطرح املواد املطلوبة.

2- الــتــعــاون مــع وحـــدات الــرتمــيــم والتسجيل، وعــمــادة الــقــبــول والتسجيل، وجلــنــة اخلــطــط يف الــقــســم، لــطــرح مـــواد تفي هبذا 

الغرض.

الغاية: 2

الوصول بالخريج إلى مستوى متقدم من المهنية

البرنامج:

1- تدريب الطالب على تصنيف ووصف املعثورات األثرية وفقًا للمناهج العلمية احلديثة.

2- هتيئة الطالب ليكون قادراً على فرز اجملاميع األثرية وفق تطبيق الوسائل الكمية واحلاسب اآليل.

3- هتيئة اخلريج ليكون قادراً على رسم ورفع حفريته ومستلزماهتا مساحيًا.
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إستراتيجية التنفيذ:

1- التعاون مع إدارة املتحف واملستودع لتوفري مادة علمية يتم تدريب الطالب عليها.

2- إعطاء مواد تطبيقية للطالب يتم من خاهلا تدريبه على تصنيف أنواع املواد األثرية املختلفة والرفع املساحي للموقع.

المبادرات:

قــادرة على استيعاب كميات متنوعة من اآلثــار ومهيأة  مبستلزماهتا  الكلية يف إجيــاد مكان مبساحة  التعاون مع عمادة   -1

العلمية والتنظيمية.

2- التعاقد مع أساتذة متخصصني يف التعامل مع املواد األثرية من احلفريات واملسوح يف جمال تصنيفها وهتيئتها للدراسة. 

3- االستفادة من وحدة املساحة بالقسم لتدريس مواد املساحة.   

4- إنشاء وحدة العلوم التطبيقية والتقنيات احلديثة يف علم اآلثار

اآلثــار مثل اجليوفيزياء  ُتطبق يف علم  الــيت  العلمية  التخصصات  إنشاء وحــدة علمية حتتوي على بعض  القسم إىل  يهدف   

حتديد  ونــظــام   )GIS( اجلغرافية   املعلومات  ونظم  بعد  عــن  واالستشعار  واحلــيــوان(  )النبات  الطبيعية  والعلوم  والفيزياء  واجليولوجيا 

مناهج ومهارات  استخدام  املتاحقة يف  التطورات  للطاب واألساتذة ملواكبة  التعليمية  البيئة  لتطوير  العاملي )GPS( وذلك  املواقع 

العلوم التطبيقية يف اآلثار.

مــن خال  احلديثة  والتقنيات  العلمية  التخصصات  بــدراســة هــذه  الــطــاب  مــهــارات  تنمية  الــوحــدة يف  هــذه  أمهــيــة  وتتمثل   

الــوحــدة يف  التطوير املستقبلية. وكذلك رفــع كفاءة األســاتــذة باستخدام أجهزة  الربنامج احلــايل وخلدمة خطط  املــوجــودة يف  املــقــررات 

إجراء البحوث العلمية. باإلضافة إىل تقدمي اخلدمة العلمية للمجتمع واملؤسسات التعليمية من خال املشاريع الوطنية واالستشارات 

اخلاصة.
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اهلدف االسرتاتيجي5 

تطوير متحف اآلثار
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اهلدف االسرتاتيجي5 

تطوير متحف اآلثار

العثور عليها من خال  قيمة مت  أثرية  التعليمية والرتبوية والثقافية حيث يضم مقتنيات  العملية  يتجزأ من  املتحف جزء ال   

أعمال التنقيب امليدانية اليت يقوم هبا القسم وغريها من املصادر.

ويهدف الربنامج إىل تطوير متحف قسم اآلثار كمركز تعليمي ليصبح مستوفيًا شروط املتحف احلديث ووجهة ثقافية ختدم اجلامعة 

بالقسم وسيكون له دور  التعليمية  العملية  بــدور فاعل يف تطوير  الــســواء. وال شك أن تطوير متحف اآلثــار سيسهم  واجملتمع على 

فاعل يف احلصول على االعتماد األكادميي، خاصة وإن املتحف سوف يكون نافذة العامل على آثار اململكة عرب بوابة إلكرتونية على 

شبكة اإلنرتنت متاحة للجميع. 

الغاية:

توسعة مساحة المتحف وتطوير البيئة المتحفية والتعليمية

البرنامج:

للمملكة من  احلــضــاري  التاريخ  الــيت تشري عــن  األثــريــة  التنقيبات  مــواقــع  لتضم معثورات  املتحف  1- توسعة وزيـــادة أجنحة 

حفائر القسم واملقتنيات املعارة.

إلكرتونية على  بــوابــة  عــرب  مقتنياته  عــرض  والبصرية( يف  )السمعية  التقنية  الــوســائــل  أحــدث  واســتــخــدام  املتحف  2- حتديث 

اإلنرتنت.

 3- إعداد قاعدة بيانات تضم حمتويات املتحف.

4- استخدام أحدث التقنيات للحفاظ على مقتنيات املتحف وحلمايتها من السرقة أو احلريق. 

5- توفري قاعة تعليمية مزودة بالوسائل التعليمية احلديثة الستخدامها من قبل الطاب والباحثني والزوار.

إستراتيجية التنفيذ:

املتحف بسعة ذات نظرة مستقبلية  لتوسعة  املتاحف  الكلية واجلامعة لإلستعانه جبهة متخصصة يف ختطيط  التعاون مع   -1

العرض وتشمل إضــافــات  قاعات جديدة وخــزائــن عــرض جديدة وقاعة عــرض تعليمية  التطوير وإعـــداد سيناريو  تفي خبطة 

للطاب والزائرين.

2- تــزويــد املــتــحــف بــأجــهــزة قــيــاس درجــــات احلــــرارة والــرطــوبــة والــتــهــويــة واإلضـــــاءة احلــديــثــة واملــنــاســبــة. وتــأمــني أجــهــزة مراقبة 

املختلفة.  املتحفية  العرض  وسائل  يف  للعرض  مصورة  تسجيات  وتوفري  املتحفي،  العرض  يف  حتّكم  قاعدة  وإجيــاد  متقدمة. 

ونصب أجهزة عرض متنوعة وأخرى للعروض اآلثار املختلفة، وتعكس الرسالة املطلوبة من عرض األثر.
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3- إجياد قاعة تعليمية وأخرى  للعروض املؤقتة للمكتشفات األثرية اجلديدة.

4- التعاون مع البوابة االلكرتونية إلجياد صفحة خاصة مبتحف قسم اآلثار.

5- تعيني أمناء متاحف متخصصني.

المبادرات:

املتحف  إعــادة ختطيط  للعمل على  املتاحف،  للتعاون مع جهات ختطيطية متخصصة يف  املشاريع  إدارة  1- االستفادة من 

وتوسعته ليستوعب التوسع املؤمل يف العصر احلاضر.

2- خماطبة عمادة الكلية وإدارة املشاريع العتماد مساحة كبرية ذات نظرة مستقبلية يف مبىن الكلية اجلديد ختصص للمتحف 

وتوزع على أربع قاعات عرض رئيسة، وقاعة ملتيميديا، ومكاتب مساندة لإلدارة، والتسجيل، واخلزن، واملراقبة. 

املناسبة  قــيــاس احلــــرارة، والــرطــوبــة، والــتــهــويــة، واإلضــــاءة احلديثة  لتزويد املتحف بأجهزة  الــتــعــاون مــع جــهــات متخصصة   -3

وأجهزة مراقبة متقدمة وسائل العروض املتحفية احلديثة.

4- تصميم قاعة العرض التعليمية وبرامج للعروض املتحفية.

إعداد قاعدة بيانات مبحتويات املتحف والطلب من البوابة االلكرتونية باجلامعة تأسيس صفحة ملتحف قسم اآلثار بأكثر من 

لغة وإعداد وبرجمة البوابة اإللكرتونية اخلاصة به. 

املتحف  ومتطلباته  ملتابعة  املتحف، واملسجلني،  وأمــنــاء  األســاتــذة،  مــن  عــدد  مــن  تتكون  للمتحف  ترشيح جلنة علمية   -5

كالصيانة الشاملة الدورية والعمل على تطويره املستمر. 

6- إعــــداد مــطــويــات ـ كــتــيــبــات تــضــم أبـــرز حمــتــويــات الــتــحــف. تــوفــري كــتــيــبــات عــن آثـــار املــمــلــكــة تــعــرض بــاملــتــحــف ليقتنيها 

الزوار.
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اهلدف االسرتاتيجي 6

تطوير وحدة التصوير
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اهلدف االسرتاتيجي 6

تطوير وحدة التصوير

الغاية: 1

تطوير مكان الوحدة وتجهيزه

البرنامج:

1- توسيع املساحة املتاحة لوحدة التصوير وتقسيمها الوظيفي.

2- تزويد الوحدة بالتجهيزات واملعدات اجليدة الازمة.

إستراتيجية التنفيذ:

الوقت احلاضر، وطلب اعتماد مساحة كافية ال تقل عن مائيت مرت مربع يف خمطط  التصوير يف  1- إضافة مساحة لوحدة 

الكلية اجلديد.

2- تنظيم توزيع مساحات الغرفة اجلانبية الستخدامها يف التخزين.

3- العمل على توفري أنواع خمتلفة من الكمرات ومستلزمات التصوير األخرى وأماكن حفظها.

المبادرات:

1- خمــاطــبــة إدارة املـــشـــاريـــع لــتــخــطــيــط مــســاحــة الـــوحـــدة وتــوزيــعــهــا بــطــريــقــة مــثــلــى لــتــســتــوعــب مــســتــلــزمــات الـــوحـــدة حــاضــراً 

ومستقبًا.

2- إعداد التجهيزات لعرض مستلزمات التصوير وخزن املواد اليت جيري تصويرها.

3- خماطبة اجلامعة لتوفري أنواع كامريات ذات تقنية عالية ومستلزمات التصوير األخرى.

الغاية: 2

تأهيل الوحدة للقيام بمهام تدريسية وتدريبية

البرنامج:

1- تزويد الوحدة بثاثة مصورين حمرتفني.

2- تزويد الوحدة بكامريات متنوعة لتدريب الطاب عليها.

3- توفري مادة عينية وأثرية لتدريب الطاب عليها.
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إستراتيجية التنفيذ:

1- اعتماد ثاث وظائف مصورين للوحدة.

2- توفري عدد من الكامريات املتنوعة لتدريب الطاب.

3- ختصيص مكان يف الوحدة حلفظ عينات أثرية متنوعة، ليدرب الطاب على تصويرها.

المبادرات:

1- خماطبة إدارة الكلية العتماد ثاث وظائف مصورين يف خططها اجلديدة.

2- التنسيق مع إدارة الكلية ملخاطبة اجلهة ذات العاقة للعمل على توفري كامريات لتدريب الطاب.

3- التنسيق مع إدارة املشاريع لتخطيط مكان خمصص يف الوحدة حتفظ فيه العينات األثرية.
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اهلدف االسرتاتيجي 7

تطوير وحدة الترميم
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اهلدف االسرتاتيجي 7

تطوير وحدة الترميم

الغاية: 1

تطوير مكان الوحدة وتجهيزها

البرنامج:

1- توسيع مساحة الوحدة وتقسيمها حسب احلاجة.

2- تزويد الوحدة باألرفف واخلزائن واحلافظات الازمة.

3- تزويد الوحدة بأجهزة ومواد الرتميم.

4- تزويد الوحدة باحلواسيب واملعدات اخلاصة بالرتميم.

إستراتيجية التنفيذ:

1- إحلاق مساحة إضافية إىل مساحة الوحدة احلالية، والتنبيه إىل املساحة املطلوبة للوحدة يف خمطط الكلية اجلديد على أن 

ال تقل مساحتها عن مائيت مرت مربع. 

2- إجياد تقسيمات متعددة داخل الوحدة الستيعاب أجهزة الرتميم املختلفة.  

3- تصميم خزائن وأدراج وحافظات على جوانب جدران الوحدة.

4- تزويد الوحدة بأجهزة ترميم متنوعة لتدريب الطاب عليها. 

تــوفــري عـــدد )5( أجــهــزة حــاســب آيل، و)2( حمــمــول، و)3( مــكــتــي؛ وتــوفــري )3( طــابــعــات مــلــونــة، و)3( ماسحات   -5

ضوئية.

المبادرات:

1- التعاون مع اجلهات املسئولة إلعداد خمطط غرف الوحدة وفق األهداف والغايات املذكورة.

2- خماطبة إدارة املشاريع لتصميم الوحدة وفقًا لاحتياجات اليت يراها القسم، حبيث تستوعب ختصصات الرتميم املختلفة 

يف مكان واحد ُمقسم إىل حيزات مستقلة. وتكون كل مساحة خمصصة داخل الوحدة مزودة بتجهيزات تستوعب وتسكن 

اآلالت واألدوات واألجهزة املستخدمة يف ختصص الرتميم.

3- خماطبة إدارة الكلية وإدارة املشرتيات لتوفري اخلزائن واألرفف واحلاضنات واملستلزمات األخرى ذات الصلة بالوحدة.

4- التنسيق مع عمادة الكلية وإدارة املشاريع يف اجلامعة لتوفري أجهزة ترميم متنوعة ُتستخدم لتدريب الطاب على عمليات 

الرتميم املختلفة، وباستخدام املواد املتنوعة. 
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5- خماطبة إدارة الكلية وإدارة املشرتيات لتوفري عدد )5( أجهزة حاسب آيل، و)3(  مكتي، و)2( حممول؛ مع )3( طابعات 

ملونة، و)3( ماسحات ضوئية ومستلزماهتا.

الغاية: 2

تهيئة الوحدة أكاديميًا

البرنامج:

1- اعتماد )3( مرممني متخصصني.

2- تزويد الوحدة بأجهزة تتناسب مع تدريب الطاب.

3- توفري مواد عينية للرتميم متنوعة ودائمة يف الوحدة مع مواد الرتميم املطلوبة لتدريب الطاب عليها.

إستراتيجية التنفيذ:

1- اعتماد ثاث وظائف أكادميية لوحدة الرتميم.

2- توفري عدد من أجهزة الرتميم خمتلفة التخصصات، ختصص لتدريب الطاب، ومنها جهاز ترميم املعادن، جهاز ترميم 

األحجار، جهاز ترميم الفخار.

3- اختيار عينات من املــواد األثرية املختلفة املستبعدة من احلفريات لكي يقوم الطلبة بالتدرب عليها من خال استخدام 

األجهزة ذات العاقة وتوفري املواد املطلوبة للرتميم.

المبادرات:

الرتميم  أكادميية يف ختصص  ثــاث وظائف  التدريس واملوظفني الستحداث  الكلية وعمادة شــؤون أعضاء هيئة  1- خماطبة 

لوحدة الرتميم.

2- خماطبة إدارة املشرتيات لتوفري عدد من األجهزة املستخدمة يف اجملاالت املختلفة لرتميم اآلثار. 

3- التنسيق مع قسم اآلثار، فريق التنقيب األثري، وقطاع اآلثار واملتاحف باهليئة العامة للسياحة واآلثــار؛ لتوفري جمموعات 

من املواد األثرية وتوفري مواد الرتميم املختلفة لتدريب الطاب.
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اهلدف االسرتاتيجي 8

تطوير وحدة المساحة
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اهلدف االسرتاتيجي 8

تطوير وحدة المساحة

الغاية: 1

تطوير وحدة المساحة مكانيًا

البرنامج:

1- تطوير مساحة الوحدة احلالية وتقسيمها إىل حيزات مناسبة.

2- تزويد الوحدة باللوحات الساندة، وطابعات املخططات واخلرائط.

3- تزويد الوحدة بأجهزة مساحة متعددة االختصاصات.

4- تزويد الوحدة مبستلزمات احلاسب اآليل وبرامج املساحة اجلديدة.

إستراتيجية التنفيذ:

1- إضافة مساحة جديدة إىل مساحة وحدة املساحة يف الوقت احلايل، والتنبيه إىل إجياد وحدة املساحة مبساحة ال تقل عن 

مائيت مرت مربع يف مبىن الكلية اجلديدة قادرة على استيعاب لوازم الوحدة املختلفة وتوزيع املساحة إىل حيزات خمتلفة.

2- تــوفــري لـــوحـــات رســـم خمــطــطــات، وطــابــعــات مبــقــاســات كــبــرية ومــتــوســطــة الســتــخــدامــهــا يف الـــرســـم وطــبــاعــة املــخــطــطــات 

والرسوم.

3- توفري أجهزة مساحية متنوعة مزودة بربامج املساحة احلديثة.

ثــاثــة منها مكتبية، واثــنــان حمــمــوالن، مــع ثــاث ماسحات ضوئية بأحجام خمتلفة،  تــوفــري مخسة أجــهــزة حــاســب آيل،   -4

وطابعتان مبقاسات كبرية، واحدة ملونة والثانية أبيض وأسود.

المبادرات:

1- التنسيق مع عمادة الكلية وإدارة املشاريع يف اجلامعة إلضافة مساحة جديدة، وختصيص مساحة كافية للوحدة يف مبىن 

الكلية اجلديدة ال تقل عن مائيت مرت مربع وتوزيعها بطريقة تلي مهامها اجلديدة.

2- التنسيق مع إدارة املشرتيات لتوفري اللوحات، والطابعات، ومستلزماهتم.

3- التنسيق مع إدارة املشرتيات لتوفري أجهزة املساحة احلديثة.

4- التنسيق مع إدارة املشرتيات لتوفري مخسة أجهزة حاسب آيل، ثاثة منها مكتبية، واثنان حمموالن، مع ثاث ماسحات 

ضوئية بأحجام خمتلفة، وطابعتان مبقاسات كبرية، واحدة ملونة، واألخرى أبيض وأسود.
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الغاية: 2

تهيئة الوحدة أكاديميًا

البرنامج:

1( اعتماد ثاثة مهندسي مساحة بدرجات ال تقل عن البكالوريوس للعمل يف وحدة املساحة.

2( تأمني أجهزة للوحدة تتناسب مع تدريب الطاب وعمل الدراسات اليت يقوم هبا القسم.

3( لتأهيل األكادميي املستمر للعاملني يف الوحدة .

إستراتيجية التنفيذ:

1( اعتماد ثاث وظائف أكادميية لوحدة املساحة.

2( تأمني أجهزة مساحية خمتلفة تؤدي الغرض يف تدريب الطاب وعمل الدراسات اليت يقوم هبا القسم.

3( برجمة التأهيل املستمر للعاملني يف الوحدة.

المبادرات:

1( خماطبة عمادة الكلية وعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني الستحداث ثاثة وظائف أكادميية لوحدة املساحة 

مبؤهات ال تقل عن البكالوريوس.

2( خماطبة عمادة الكلية وإدارة املشرتيات لتوفري األجهزة املطلوبة يف التدريب ومتطلبات البحوث. 

3( اعتماد ميزانية للتأهيل املستمر للعاملني يف الوحدة.
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اهلدف االسرتاتيجي 9

تطوير وحدة الرسم
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اهلدف االسرتاتيجي 9

تطوير وحدة الرسم

الغاية: 1

تطوير وحدة الرسم شكاًل ومضمونًا

البرنامج:

1- زيـــادة مساحة وحـــدة الــرســم احلــالــيــة، واعــتــمــاد مساحة وحـــدة الــرســم يف مبىن الكلية اجلــديــد مبــا ال يقل عــن مــائــيت مرت 

مربع.

2- توزيع مساحة وحدة الرسم إىل حيزات خيصص كل حيز لرسم مادة أثرية معينة. 

3- تزويد الوحدة بالتجهيزات الازمة وأدوات الرسم احلديثة.

إستراتيجية التنفيذ:

1- زيادة املساحة للوحدة واعتماد مساحة مائيت مرت مربع يف مبىن الكلية اجلديد.

2- خماطبة إدارة املشاريع للعمل على تقسيم وحــدة الرسم إىل حيزات يــزود كل حيز مبا يلزمه من أدوات مكتبية باإلضافة 

إىل مستلزمات الرسم. 

3- التعاقد مع شركة متخصصة لتزويد الوحدة بالتجهيزات الازمة وأدوات الرسم احلديثة. 
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اهلدف االسرتاتيجي 10

تطوير مكتبة القسم
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اهلدف االسرتاتيجي 10

تطوير مكتبة القسم

البرنامج:

1( إنشاء مكتبة متخصصة بالقسم حتوي املراجع وكتب املقررات واجملات والدوريات املعتمدة.

2( اإلشراف املهي على املكتبة.

3( وضع ميزانية خاصة باملكتبة.

إستراتيجية التنفيذ:

1- إضافة املساحة اجملاورة للمكتبة إليها.

2- اعتماد وظيفيت أمني مكتبة.

3-  تقدير ميزانية للمكتبة يصرف منها على شراء الكتب ورسوم االشرتاكات السنوية يف اجملات والدوريات العلمية.

المبادرات:

مائيت مرت  تقل عن  للقسم مبساحة ال  احلالية، واعتماد مكتبة  املكتبة  املشاريع العتماد توسعة مكان  إدارة  التعاون مع   -1

مربع يف مبىن الكلية اجلديد.

2-  التنسيق مع عمادة الكلية وعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني العتماد موظفي أمني مكتبة للعمل يف فهرست 

املكتبة ومتابعة سري العمل فيها.

3-  التنسيق مع عمادة الكلية وإدارة اجلامعة العتماد ميزانية للمكتبة يصرف منها على شراء الكتب واشرتاكات اجملات 

والدوريات املتخصصة.
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اهلدف االسرتاتيجي 11

تطوير الشراكة المجتمعية
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اهلدف االسرتاتيجي 11

تطوير الشراكة المجتمعية
الغاية: 1

تقديم دبلومات ودورات وبرامج تدريبية

البرنامج:

1- استحداث دبلوم عايل ما بعد اجلامعة.

2- تقدمي دورات متخصصة يف موضوعات اآلثار وإدارة الرتاث والتدريب يف الرتميم والصيانة.

3- املشاركة يف فعاليات اجلامعة واململكة الثقافية.

4- نشر الوعي األثري. 

إستراتيجية التنفيذ:

1- إعداد خطة الدبلومات العليا يف ختصصات آثارية متنوعة.

2- عمل برنامج الدورات ووصف موضوعاهتا.

3- تصميم خطة للمسامهة يف فعاليات اجلامعة واجملتمع الثقافية.  

المبادرات:

1- التنسيق مع عمادة الكلية وعمادة شئون الطاب العتماد برامج الدبلوم املقرتح.

2- التنسيق مع اجلهات املعنية لتنفيذ الدورات املقرتحة. 

3- التنسيق مع اجلهات املعنية إلجازة برنامج املشاركة اجملتمعية.

4- التنسيق مع عمادة الكلية على حتديد آليات نشر الوعي األثري ومتابعة التقييم.
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تحليل البيئة التكنولوجية,االقتصادية, الثقافية, االجتماعية ,السياسية 

والقانونية

Pest Analysis

الفرص والتهديدات

 

البيئة االجتماعية والثقافية : 

1- زيادة الوعي الثقايف السياحي لدى اجملتمع السعودي.

2- وجود ثقافة فرعية لدى تركيبة اجملتمع السعودي تسهم بتنوع 

األمناط السياحية.

3- املعتقدات لدى اجملتمع تتماشى مع تطور صناعة السياحة.

البيئة االقتصادية :

1- زيادة خمصصات اإلنفاق على التعليم مبوازنة الدولة.

2- منو االقتصاد الكلي للمملكة. 

3- تشجيع االستثمار داخل اململكة. 

4- قــــوانــــني وتـــشـــريـــعـــات اقـــتـــصـــاديـــة مـــتـــوافـــقـــة وعـــمـــلـــيـــة جـــذب 

االستثمار.

5- االهتمام املتزايد بصناعة السياحة. 

6- مرونة تطبيق القوانني لاستفادة من الوضع احلايل. 

البيئة التكنولوجية : 

بتسويق  يسهم  اجلماهريي  االتــصــال  بوسائل  الكبري  التطور   -1

والتعريف باملواقع األثرية باململكة. 

2- التطور املتسارع بتقنية التنقيب عن اآلثار باستخدام التكنولوجية 

احلديثة. 

3- ربط التعليم النظري بالتطبيقات احلاسوبية ذات العاقة. 

املعلومات واحلصول  إيصال  االجيــايب على عملية  االنعكاس   -4

عليها.

البيئة السياسية والقانونية :

1- االستقرار السياسي باململكة.

2- دعم اهليئة العامة للسياحة وسن القوانني الداعمة لاستثمار 

بالقطاع السياحي.

3- القوانني والتشريعات ذات العاقة باحلفاظ على اإلرث األثري 

للمملكة. 

الدولية(  التجارة  )منظمة  عاملية  باتفاقيات  اململكة  انضمام   -4

أسهم بتزايد االهتمام بصناعة السياح.
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التحليل الرباعي لقسم اآلثار 

نقاط الضعف:

1- ضعف التجهيزات يف املعامل املساندة

بالقاعات  التقنية  بالتجهيزات  2- ضعف 

الدراسية 

3- قلة ساعات التطبيق والتدريي امليداين 

للطاب من إمجايل ساعات التخصص 

نقاط القوة: 

1- يعد القسم من األقسام الرائدة باجلامعات 

الوطنية   

2- وجود أعضاء هيئة تدريس متميزين 

3- وجود شراكة مع القطاع اخلاص والعام

4- االجنــــــازات الــعــلــمــيــة والــبــحــثــيــة واملــيــدانــيــة 

املتميزة 

أثـــار متخصص وكــذلــك  5- وجـــود متحف 

ورش مساندة كالرتميم 

6- وجود برامج ماجستري ودكتوراه  

7- وجود ارث اثري داعم للمواد العلمية 
SWOT

التهديدات:

ـــــادة الــتــوجــه إلنـــشـــاء أقـــســـام ممــاثــلــة  1- زي

باجلامعات املنافسة 

2- عدم تبلور ونضج الوعي السياحي 

اخلرجيني  استيعاب  على  الــقــدرة  عــدم   -3

بوظائف جمدولة ضمن اخلدمة املدنية 

ــــدراســــة هـــذا  4- عـــــدم تـــوجـــه الــــطــــاب ل

التخصص

الفرص:

1- االستغال األمثل للمواقع األثرية 

مــــــاىل ) كــــرســــي األمـــــري  2- وجــــــــود داعــــــــم 

سلطان(

3- االهــتــمــام املــتــزايــد مــن احلــكــومــة بالقطاع 

السياحي وحتديدا املواقع األثرية  

4- وجــــــود شــــراكــــة فـــعـــالـــة مــــع الـــقـــطـــاعـــات 

املختلفة 

5- االستثمار اخلارجي وتشجيعه 


