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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

 ( ني) المستوى الثا

 

 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

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1
 - - التعليم المدمج  2
 - - التعليم اإللكتروني  3
 - - التعليم عن بعد  4
 - -  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 ساعات  10 ساعات االستذكار 1
 ساعات 9 الواجبات 2
 ساعات 9 المكتبة 3
 ساعات 9 المشاريع /إعداد البحوث 4
 ساعات8 أخرى )تذكر( 5
 ساعة 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

لتراث ماية احوالقوانين الدولية في مجال  التشريعاتا ومعطياتهقواعد اإلدارة  يتناول المقرر
 ليه.فاظ عالتشريعات والقوانين المحلية )الوطنية( في حماية التراث والحومعرفة  الثقافي.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

نظمات بدور منظمة اليونسكو والم واتجاهاتها،سس إدارة التراث الثقافي بأ فيعرالت
ث د التراموار اإللمام باالتجاهات الحديثة في مجال إدارة،الدولية األخرى في هذا المجال

 ..لثقافيابجهود المملكة وبعض الدول األجنبية والعربية في إدارة التراث  ،الثقافي.
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

ومنهجيححة إدارة مححوارد التححراث بأنواعهححا المختلفححة أسححس وقواعححد يوضحح   1.1

 .واتجاهاتها

1.1 

 1.2 مفاهيم ومبادئ إدارة موارد التراثيشرح  1.2

 1.3 ومبادئ إدارة موارد التراث ومعطياتها.يبين  1.3

 1.4 أنواع موارد التراث المختلفة )الطبيعي والثقافي(يحدد  1.4

 Cultural Resourcesمححححوارد التححححراث الثقححححافي ) إدارةيوضحححح   1.5

Management) 

1.1 

  المهارات 2

 2.1 .دور المنظمات الدولية واإلقليمية والمحلية في مجال التراثيحلل  2.1

 2.2 ..الممتلكات الثقافية والموارد التراثية والثقافيةيطبق  2.2

 2.3 ...العربية السعوديةمواقع التراث الثقافي األثري بالمملكة م صمي 2.3

 2.4 موارد ومواقع التراثالمخاطر ومحددات البين يميز  2.4

 2.5 .مواقع التراث العالميمعرفة ل يوظف وسائل التقنية الحديثة 2.5

  القيم 3

، ويظهححر .يقححود العمححل فححي مجموعححات للمحافظححة علححى التححراث وحمايتححه 3.1

 االلتزام وتحمل المسؤولية.

3.1 

ويلتححزم بأخيقيححات يحححاور موضححوع الحمايححة اإلداريححة والفنيححة للتححراث،  3.2
 المهنة بكل ما يتصل باألعمال والمهام التي يمارسها.

3.2 

ايحة يعمل بروح الفريق لمعرفة التشريعات والقوانين الدولية في مجال حم 3.3

 يتقبل النقد ويحترم آراء اآلخرين. التراث الثقافي.

3.3 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 .التعريف بمفهوم اإلدارة 1
 3 .التعريف بالممتلكات الثقافية والموارد التراثية والثقافية 2

3 
 Cultural Resources) مفهححححوم إدارة مححححوارد التححححراث الثقححححافي

Management) 
3 

 3 مجال التراثدور المنظمات الدولية واإلقليمية والمحلية في  4
 3 .إدارة مواقع التراث العالمي 5
 3 مخاطر ومحددات موارد ومواقع التراث 6
 3 .المحافظة على التراث وحمايته 7
 3 .دراسة مواقع التراث الثقافي األثري بالمملكة العربية السعودية 8
 3 .دراسة مواقع التراث الطبيعي بالمملكة العربية السعودية 9
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 3 .مواقع التراث العمراني بالمملكة العربية السعوديةدراسة  10

11 
ة دور المتححاحف العالميححة والمحليححة فححي عححرت الممتلكححات الثقافيححة والمحافظحح

 .عليها

3 

 3 .التشريعات والقوانين الدولية في مجال حماية التراث الثقافي 12
 3 .هعليالتشريعات والقوانين المحلية )الوطنية( في حماية التراث والحفاظ  13
 3 .الحماية اإلدارية والفنية لتراث 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

1.1 

أسحححس وقواعحححد ومنهجيحححة إدارة يوضححح  

مححححححوارد التححححححراث بأنواعهححححححا المختلفححححححة 

 .واتجاهاتها

 المحاضرات
 الحوار والمناقشة

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

1.2 
مفحححححاهيم ومبحححححادئ إدارة محححححوارد يشحححححرح 

 التراث

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 االختبارات الفصلية.

 العروض التقديمية

1.3 
ومبحححححادئ إدارة محححححوارد التححححححراث يبحححححين 

 ومعطياتها.

 المحاضرات

  الحوار والمناقشة

االختبارات الفصلية، 

 والشفهية.

1.4 
أنححححواع مححححوارد التححححراث المختلفححححة يحححححدد 

 )الطبيعي والثقافي(

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

االختبارات الفصلية، 

 والشفهية

1.5 

مححححوارد التححححراث الثقححححافي  إدارةيوضحححح  
(Cultural Resources 

Management) 

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

.االختبارات الفصلية  

 والنهائية

1.6    

 المهارات 2.0

2.1 
دور المنظمححات الدوليححة واإلقليميححة يحلححل 

 .والمحلية في مجال التراث

 عروض تقديمية حل المشكيت

 بطاقة المتابعة

2.2 
الممتلكحححححات الثقافيحححححة والمحححححوارد يطبحححححق 

 ..التراثية والثقافية

 العصف الذهني

 التعليم التعاوني
 التكليفات

 البحوث والتقارير

2.3 
مواقحححع التحححراث الثقحححافي األثحححري م صحححمي

 ...بالمملكة العربية السعودية

 التعليم التعاوني

 حلقات النقاش
 عروض تقديمية

 بطاقة المتابعة

2.4 
مححوارد المخححاطر ومحححددات البححين يميححز 

 ومواقع التراث

 عروض تقديمية التعلم التعاوني

 بطاقة المتابعة

2.5 
معرفحححة ل يوظحححف وسحححائل التقنيحححة الحديثحححة

 .مواقع التراث العالمي

 المس  والتوثيق

 التعلم التعاوني
 بطاقة المالحظة

 ملف اإلنجاز

 القيم 3.0

الميحظة من قبل  إدارة فريق العملفي مجموعات للمحافظة على  يقود العمل 3.1
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

، ويظهحححححر االلتحححححزام .التحححححراث وحمايتحححححه

 وتحمل المسؤولية.

المشرف على التدريب 

 الميداني

3.2 

يحاور موضوع الحماية اإلداريحة والفنيحة 

ويلتزم بأخيقيات المهنة بكل محا للتراث، 

 يتصل باألعمال والمهام التي يمارسها.

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 

يعمححل بححروح الفريححق لمعرفححة التشححريعات 
والقوانين الدولية في مجال حماية التراث 

يتقبححححححل النقححححححد ويحتححححححرم آراء  الثقححححححافي.

 اآلخرين.

الميحظة من قبل  مجموعات العمل
المشرف على التدريب 

 الميداني

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 نهاية األسبوع الثامن اختبار فصلي أول 1

 %20 نهاية االسبوع الخامس عشر اختبار فصلي ثاني 2

 %20 نهاية االسبوع الثاني عشر   مشروع بحثي 3

 %40 نهاية الفصل الدراسي  اختبار نهائي 4

 % 100  المجموع 
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرت  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

لخاص اكاديمي ليستشارات واإلرشاد األوالهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 
لهذا  ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خيله أعضاء هيئة التدريساقدمذكر مع ) لكل طالب

 الغرت في كل أسبوع(.  

يخصححا األسححتاذ عححدد سححتة سححاعات مكتبيححة، مو عححة علححى أيححام األسححبوع )مححن السححبت إلححى   -

 الثيثاء(.

 عدد من المحاضرات. يترتيب حلقات نقاش ف -

 .والبريد اإللكترونيالتواصل من خيل موقع األستاذ على موقع الكلية  -

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

 المرجع الرئيس للمقرر

مقدمححة فححي  ،2009وقسححيمة كباشححي حسححين  الناصححر، الزهرانححي، عبححد

 الريات. التراث،إدارة 
2- Donald, L ,H. 2008. . Cultural Resources 

Management, London, Longman 

 Harrison, R. ed (1994), Manual of Heritage Management, Butter    المساندةالمراجع 

worth, UK. 
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Hall, C., ed., (1998), integrated heritage management, stationary 

office, UK. 

. 

 

 اإللكترونيةالمصادر 

موسوعة عالمية  -  

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

agement 
الهيئة العامة للسياحة واآلثار -   

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

=662 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_tourism 

  ىأخر

 

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

 الهيئة العامة للسياحة واآلثار -    

b.com/hotmaillink/go.php?id=662http://www.hotmailclu 

 

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

 

http://www.icomos.org/tourism/ 
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، قاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرت القاعات)

 ... إلخ( المحاكاة

 .قاعات دراسية تقليدية –

 

 التجهيزات التقنية
 )جها  عرت البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 يوجدال 

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصا()أخرى تجهيزات 

 
 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق المقررات

تصحححححي  أسححححئلة االختبححححارات 

 الفصلية ومناقشة الحلول.
 تصحي  الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطيع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجات الحتعلم مدى تحصيل 

 للمقرر

 التحدريس،أعضاء هيئة  الطلبة،

 البرنامجقيادات 

 ـ االختبارات الشهرية.1

 ـ األسئلة الشفوية. 2

http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Heritage_Management
http://www.hotmailclub.com/hotmaillink/go.php?id=662
http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_tourism
http://www.icomos.org/tourism/
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 ـ التقويم المستمر. 3
ـالقيام بواجبححات إضححافية أو  4

 أساسية.

   
   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطيب، 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

 

 . اعتماد التوصيف ح
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