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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

 %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
 ساعات9 المكتبة 3
 ساعات9 المشاريع /إعداد البحوث 4
 ساعات8 أخرى )تذكر( 5
 ساعة 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

، العملتنظيم إدارة الجودة وبناء فرق و ،مبادئ الجودة والعوائد المتحققة من تطبيقها يتناول

بأساليب معرفة  إللماموا التراثعلى مؤشرات الجودة وتطبيقها في عمليات إدارة  لتعرفوا

 .رضا العمالء وإشراك السكان المحليين في ضبط الجودة
 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

صمم المقرر لتمكين الطالب موظف المستقبل بإدارة التراث للقيام بمهامه ومسؤولياته اإلدارية 

ويسعى المقرر  الحديثة.والفنية في مؤسسات إدارة التراث وفق أسس ومعايير الجودة باإلدارة 
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إلى تعريف الطالب بمعايير الجودة في العمل والخدمات، وتطوير الممارسات الجيدة لحفز 

ويركز المقرر على  المتخصصة.عملية التحسين المستمر إلدارة التراث وضبط جودة خدماتها 

 بعض القضايا المهمة المعنية بإدارة التراث والحفاظ عليه، والطرق المناسبة للتعامل مع

 احتياجاته

. 
 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1.1 الشاملة.نظم إدارة الجودة يوضح  1.1

 1.2 العوائد المحققة من تطبيق الجودة.يشرح  1.2

 1.3 ماهية الجودة في إدارة التراث والفرق عن غيرهايبين  1.3

 1.4 .مبادئ الجودةيحدد  1.4

جححدوى تطبيححق إدارة الجححودة فححي التححراث مححن ناحيححة تححوفير الوقحح  يوضححح  1.5

 .والجهد والمال

.11 

  المهارات 2

 2.1 .مقومات نجاح تطبيق الجودة الشاملة في إدارة التراثيحلل  2.1

 2.2 .تنظيم إدارة الجودة وبناء الفرق يطبق طرق 2.2

 2.3 .الجودة وعالقتها بالتراثبين يميز  2.3

 2.4 .أهم نظم إدارة الجودة في ضوء دراستهم صمي 2.4

 2.5 الجودة.مراحل تطبيق معرفة ل يوظف وسائل التقنية الحديثة 2.5

  القيم 3

مؤشححرات قيححاس الجححودة فححي إنجححا  لتوضححيح  يقححود العمححل فححي مجموعححات 3.1

 .مسؤوليةالويظهر االلتزام وتحمل  التراث،عمليات إدارة 

3.1 

 الجححودةأسححاليب إشححراك السححكان المحليححين فححي ضححبط  يةموضححوعبيحححاور  3.2

 باألعمال والمهام التي يمارسهاويلتزم بأخالقيات المهنة بكل ما يتصل 

3.2 

يتقبحل  التراث،تطبيقية في جودة إدارة النماذج لمعرفة البروح الفريق ل يعم 3.3

 آراء اآلخرين. ويحترمالنقد 

3.3 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 تعريف الجودة وعالقتها بالتراث 1
 6 مقومات نجاح تطبيق الجودة الشاملة في إدارة التراث 2
 3 العوائد المحققة من تطبيق الجودة 3
 3  مبادئ الجودة 4
 3  مراحل تطبيق الجودة 5
 3 تنظيم الجودة وبناء فرق العمل طرق 6

 3 استضافة خبير في الجودة 7
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 6 مؤشرات قياس الجودة في إنجا  عمليات إدارة التراث 8

 3 أساليب إشراك السكان المحليين في ضبط الجودة 9
 3  أساليب ضبط العمليات الفنية بإدارة التراث 10
 3  نماذج تطبيقية في جودة إدارة التراث 11
 3 موضوعات متخصصة في اللغة اإلنجليزية 12
 3 االختبار النهائي 13

 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

 الشاملة.نظم إدارة الجودة يوضح  1.1
 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

1.2 
العوائحححد المحققحححة محححن تطبيحححق يشحححرح 

 الجودة.

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 االختبارات الفصلية.

 العروض التقديمية

1.3 
ماهيححة الجححودة فححي إدارة التححراث يبححين 

 والفرق عن غيرها

 المحاضرات

  الحوار والمناقشة

االختبارات الفصلية، 

 والشفهية.

1.4 
 المحاضرات .مبادئ الجودةيحدد 

 الحوار والمناقشة

االختبارات الفصلية، 

 والشفهية

1.5 

جححدوى تطبيححق إدارة الجححودة يوضححح 

فححي التححراث مححن ناحيححة تححوفير الوقحح  

 .والجهد والمال

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة
 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

 المهارات 2.0

2.1 
مقومححات نجححاح تطبيححق الجححودة يحلححل 

 .الشاملة في إدارة التراث

 عروض تقديمية حل المشكالت

 بطاقة المتابعة

2.2 
تنظيم إدارة الجودة وبناء  يطبق طرق

 .الفرق

 العصف الذهني

 التعليم التعاوني
 التكليفات

 البحوث والتقارير

2.3 
 التعليم التعاوني .بالتراث الجودة وعالقتهابين يميز 

 حلقات النقاش
 عروض تقديمية

 بطاقة المتابعة

2.4 
أهحححم نظحححم إدارة الجحححودة فحححي م صحححمي

 .ضوء دراسته

 عروض تقديمية التعلم التعاوني

 بطاقة المتابعة

2.5 
معرفحة ل يوظف وسائل التقنية الحديثحة

 الجودة.مراحل تطبيق 

 المسح والتوثيق

 التعلم التعاوني
 المالحظةبطاقة 

 ملف اإلنجاز

 القيم 3.0

3.1 

مؤشحرات لتوضحيح  يقود العمل فحي مجموعحات

 التحراث،قياس الجودة في إنجحا  عمليحات إدارة 

 .مسؤوليةالويظهر االلتزام وتحمل 

المالحظة من قبل  إدارة فريق العمل

المشرف على التدريب 

 الميداني
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.2 

أسحححاليب إشحححراك السحححكان  يةموضحححوعبيححححاور 

ويلتححزم بأخالقيححات  الجححودةالمحليححين فححي ضححبط 

باألعمححال والمهححام التححي المهنححة بكححل مححا يتصححل 

 يمارسها

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 

تطبيقيححة النمحاذج لمعرفحة البحروح الفريحق ل يعمح

ويحتححرم يتقبححل النقححد  التححراث،فححي جححودة إدارة 

 آراء اآلخرين.

المالحظة من قبل  مجموعات العمل

المشرف على التدريب 

 الميداني

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %40  األعمال الفصلية 1

 %20  االختبار األول  2
 % 40  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 الوق  الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا اقدمذكر مع ) لكل طالب

 الغرض في كل أسبوع(.  

 .يومياً. اتساعثالث ساعات مكتبية بمعدل 

 الطالبي.اإلعالن عن جدول بالساعات المكتبية لتقديم الدعم والمشورة واإلرشاد 

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

 الرئيس للمقررالمرجع 
فرق التحسين المستمرة في نظم الجودة, إشحراف فضحيل جمعحة اللجنحة 

 .م2005الوطنية السعودية للجودة, 

 المساندةالمراجع 

محاضرات جامعية في جودة إدارة التراث, من إعداد أستاذ المقرر. -  

بها )الدوريات العلمية، التقارير... الخ(  الموصيالكتب والمراجع  –

 )يرفق قائمة بذلك(:

إدارة الجودة الشاملة , ديل بسترفيل و مالؤه, ترجمة راشد  -

 م2004الحاملي, جامعة الملك سعود, الرياض 

 

     واآلثار.الموقع اإللكتروني لماس بالهيئة العامة للسياحة  - اإللكترونيةالمصادر 

  ىأخر
التححي تعتمححد علححى الكمبيححوتر، أو األقححراص المضححغوطة، أو البححرامج 

 البرمجيات، أو المعايير المهنية، أو اللوائح واألنظمة:
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

الدراسية، المختبرات، قاعات  القاعات)

 ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالعرض

 ال يوجد

 التقنيةالتجهيزات 

)جها  عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 ال يوجد

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 

 
 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق المقررات

تصحححححيح أسححححئلة االختبححححارات 

 ومناقشة الحلول.الفصلية 

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجات الحتعلم مدى تحصيل 

 للمقرر

 التحدريس،أعضاء هيئحة  الطلبة،

 البرنامجقيادات 

 ـ االختبارات الشهرية.1

 ـ األسئلة الشفوية. 2

 ـ التقويم المستمر. 3

ـالقيام بواجبححات إضححافية 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

 

 . اعتماد التوصيف ح

 


