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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ثالث ساعات  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ) المستوى الثالث (

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 80 36 المحاضرات التقليدية 1

 11 5 التعليم المدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 9 4 أخرى  5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 36 محاضرات 1
 - ستوديوأو معمل  2
 5 إضافيةدروس  3
 4 ى )تذكر( )زيارات ميدانية(أخر 4
 ساعة 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

خصائص منشآت  ل،أشكال الملكية في مشروعات األعمااإلدارة، مفهوم يتناول المقرر  

.التراثيةاألعمال   
 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

يهدف المقرر إلى التعريف بمنشآت األعمال ووظائفها وأنواعها وتطبيقات ذلك في 

 .التراث
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1.1 .مفهوم االدارةيوضح  1.1

 1.2 وظائف منشآت األعماليشرح  1.2

 1.3 .خصائص منشآت األعمال التراثيةيبين  1.3

 1.4 .الملكية في مشروعات األعمال يصف أشكال 1.4

 1.1 .التخطيطيوضح مفهوم  1.5

  المهارات 2
 2.1  خصائص منشآت األعمال التراثيةيحلل  2.1

 2.2 اإلدارة والقيادة.مفهوم يطبق  2.2

 2.3 أشكال الملكية في مشروعات األعمالم صمي 2.3

 2.4 التخطيط والتنظيم.بين مفهوم يميز  2.4

 2.5 خصائص منشآت األعمال التراثيةمعرفة ل يوظف وسائل التقنية الحديثة 2.5

  القيم 3
 ،خصاائص منشاآت األعماال التراثياةلتوضايح  يقود العمل في مجموعاات 3.1

 مسؤولية.الويظهر االلتزام وتحمل 

3.1 

ويلتزم بأخالقيات المهنة بكال  وظائف منشآت األعمال يةموضوعبيحاور  3.2

 باألعمال والمهام التي يمارسهاما يتصل 

3.2 

يتقبال  .،أشكال الملكية في مشروعات األعماللمعرفة بروح الفريق ل يعم 3.3

 ويحترم آراء اآلخرين.النقد 

3.3 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  الموضوعاتقائمة  م

 3 مفهوم االدارة 1
 3 أشكال الملكية في مشروعات األعمال 2
 3 التخطيط 3
 3 التنظيم 4
 3 التنظيم 5
 3 القيادة 6
 3 االختبار الشهري األول 7
 3 الحفز االنساني 8
 3 الرقابة 9

 3 اتخاذ القرارات 10
 3 وظائف منشآت األعمال 11
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 3 األعمالوظائف منشآت  12

 3 االختبار الشهري الثاني 13
 3 خصائص منشآت األعمال التراثية 14
 3 موضوعات متخصصة في اللغة اإلنجليزية 15

 ساعة 45 المجموع
 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

 .مفهوم االدارةيوضح  1.1
 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

1.2 
 المحاضرات وظائف منشآت األعماليشرح 

 الحوار والمناقشة

 .االختبارات الفصلية

 العروض التقديمية

1.3 

األعمال خصائص منشآت يبين 

 .التراثية

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

1.4 
الملكية في مشروعات  يصف أشكال

 .األعمال

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 الفصلية، االختبارات

 والشفهية

1.5 
 المحاضرات .التخطيطيوضح مفهوم 

 الحوار والمناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

 المهارات 2.0

2.1 
خصااااائص منشااااآت األعمااااال يحلاااال 

  التراثية

 ةض تقديميوعر حل المشكالت

 بطاقة المتابعة

2.2 
 العصف الذهني اإلدارة والقيادة.مفهوم يطبق 

 التعليم التعاوني
 التكليفات

 البحوث والتقارير

2.3 
أشااكال الملكيااة فااي مشااروعات م صاامي

 األعمال

 التعليم التعاوني

 النقاشحلقات 
 ةض تقديميوعر

 بطاقة المتابعة

2.4 
 ةض تقديميوعر التعلم التعاوني التخطيط والتنظيم.بين مفهوم يميز 

 بطاقة المتابعة

2.5 
معرفاة ل يوظف وساائل التقنياة الحديثاة

 خصائص منشآت األعمال التراثية

 المسح والتوثيق

 التعلم التعاوني
 بطاقة المالحظة

 ملف اإلنجاز

 القيم 3.0

3.1 

لتوضاايح  يقااود العماال فااي مجموعااات

 ،خصااائص منشااآت األعمااال التراثيااة

 مسؤولية.الويظهر االلتزام وتحمل 

المالحظة من قبل  إدارة فريق العمل

المشرف على التدريب 

 الميداني



 
6 

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.2 

وظاااائف منشاااآت  يةموضاااوعبيحااااور 

ويلتزم بأخالقيات المهنة بكل ما  ،األعمال

 يمارسهاباألعمال والمهام التي يتصل 

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 

أشاااكال لمعرفاااة باااروح الفرياااق ل يعمااا

يتقبال  .،الملكية في مشروعات األعماال

 ويحترم آراء اآلخرين.النقد 

المالحظة من قبل  مجموعات العمل

المشرف على التدريب 

 الميداني
 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30 رابعال االختبار الفصلي األول 1

2 
إعااداد ورقااة بحااا )أو اختبااار فصاالي 

 ثاني( 

 %30 ولاأل

 % 40 ولاأل االختبار النهائي 3
 % 100  المجموع 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

الخاص لالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا اقدمذكر مع ) لكل طالب

 الغرض في كل أسبوع(.  

يخصص األستاذ عدد ست ساعات مكتبية، موزعة على أيام األسبوع )من السبت إلى   -

 األربعاء(.

 عدد من المحاضرات. فيترتيب حلقات نقاش  -

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 م:التعلمصادر قائمة . 1

 المرجع الرئيس للمقرر
، نظرياات التنظايم االداري، المطبعاة 1982فضل هللا علاي فضال هللا 

 العصرية، االمارات، ط 

 المساندةالمراجع 

م، التنظيم واالدارة في قطاع األعمال، جامعاة 1999صالح الشنواني 

 اإلسكندرية

Dogan, G ,2005, managing festival event, Honolulu, 

university of Hawaii Press. 
2-Donld, L. H .2008. Cultural Resources 

Management, London, Longman. 

 

 اإللكترونيةالمصادر 
موسوعة عالمية  -  

http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Heritage_Man
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agement 

الهيئة العامة للسياحة واآلثار -   

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

=662 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_tourism 

  ىأخر
الباارامج التااي تعتمااد علااى الكمبيااوتر، أو األقااراص المضااغوطة، أو 

 البرمجيات، أو المعايير المهنية، أو اللوائح واألنظمة:
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، قاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 ... إلخ( المحاكاة

 ال يوجد

 التجهيزات التقنية

 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(
 يوجد

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 

 
 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم التقويممجاالت 

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق المقررات

تصااااحيح أساااائلة االختبااااارات 

 الفصلية ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجات الاتعلم مدى تحصيل 

 للمقرر

 التادريس،أعضاء هيئاة  الطلبة،

 البرنامجقيادات 

 ـ االختبارات الشهرية.1

 ـ األسئلة الشفوية. 2

 ـ التقويم المستمر. 3

ـالقيام بواجبااات إضااافية أو  4

 أساسية.

   
   
   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 



 
8 

 . اعتماد التوصيف ح

 


