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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

 (خامس) المستوى ال

 

 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 املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  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 املكتبة 3

 ساعات 9 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات8 أخرى )تذكر( 5

 ساعة 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

تاريخية عن نشأة املتاحف وتطورها ودراسة اتجاهاتها وأهدافها يتناول املقرر التعريف بعلم املتاحف ومقدمة 

 .ومفاهيمها وأوجه نشاطها وتخصصاتها.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

بمفهوم املتحف  ،بالتطور التاريخي ملراحل ظهور املتحف ،التعريف بعلم املتاحف ومجاالته املختلفة يهدف



 
4 

 بأوجه النشاط املتحفي في العالم(. واهتماماتها.بالدراسات املتحفية  وأهميته في املجتمع.

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

المرتبط 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1.1 أنواع املتاحف واهتماماتهايوضح  1.1

 1.2 وأهدافهأهم مجاالت علم املتاحف يشرح  1.2

 1.3 املتحفية وأسس تصميمها أساليب العمارة يبين 1.3

 1.4 .مفاهيم ونظريات ومناهج علم املتاحفيحدد  1.4

 1.1 .في اللغات االوربية والعربية مفهوم املتاحفيوضح  1.5

  المهارات 2

 2.1 .تخصصة في اللغة اإلنجليزيةاملوضوعات امل يحلل 2.1

 2.2 .باملتاحفاملنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية املعنية يطبق  2.2

 2.3 مناهج البحث العلمي في مجال املتاحفم صمي 2.3

 2.4 .علم املتاحف وتطوره عبر العصور  ةنشأبين يميز  2.4

 2.5 .الحماية واألمن املتحفيعرفة مل يوظف وسائل التقنية الحديثة 2.5

  القيم 3

 3.1 سؤولية.املااللتزام وتحمل  رويظه ،موضوعات االبحاث يقود العمل في مجموعات 3.1

ويلتزم بأخالقيات املهنة بكل ما ، متاحف اململكة العربية السعودية يةموضوعبيحاور  3.2

 باألعمال واملهام التي يمارسها.يتصل 

3.2 

يتقبلل   اقس  ام البح  ث،-من  اهج البح  ث العلم  ي ف  ي مج ال املت  احفملعرف  ة ب  روح الفري  ق ل يعم  3.3

 اآلخرين.ويحترم آراء النقد 

3.3 

   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 3 مراجع املقرر  -موضوعات االبحاث -التقييم -االهداف -التعريف باملقرر  1

 3 علم املتاحف وتطوره عبر العصور  ةتعريف علم املتاحف نشأ 2

 3  في اللغات االوربية والعربية تعريف ومفهوم املتاحف 3

 3 في العصور القديمة والوسطى والحديثة املتحف: النشأة والتطور  4

5 
-التب      ادل-الش      را -االه      دا -الجم      ع واالقتن      ا  املتنوع      ة: املجموع      ات املتحفي      ة ومص      ادرها

 االعارة.

3 
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6 
اقس  ام البح  ث واه  م املراج  ع الحديث  ة وال  دوريات -من  اهج البح  ث العلم  ي ف  ي مج  ال املت  احف

 وتدريب الطالب على البحوثالعلمية في مجال املتاحف 

3 

 3 املتاحف الخاصة-دراسية-متخصصة-اقليمية او محلية -وطنية-: عامليةأنواع املتاحف 7

8 
 املتحف واملجتمع

 اختبار فصلي أول 

3 

 3 أوجه النشاط املتحفي في أوروبا والواليات املتحدة األمريكية 9

 3 الحماية واألمن املتحفي 10

11 
 حلقة نقاش

 االبحاث مناقشة

3 

 3 املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية املعنية باملتاحف 12

 3 املتاحف في الوطن العربي 13

14 
 متاحف اململكة العربية السعودية

 اختبار فصلي ثاني

3 

 3 موضوعات متخصصة في اللغة اإلنجليزية 15

 ساعة 45 املجموع
 

 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

 أنواع املتاحف واهتماماتهايوضح  1.1
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

.االختبارات الفصلية  

 والنهائية

1.2 
 املحاضرات وأهدافهأهم مجاالت علم املتاحف يشرح 

 الحوار واملناقشة

.االختبارات الفصلية  

 العروض التقديمية

1.3 
أس         اليب العم         ارة املتحفي         ة وأس         س  يب         ين

 تصميمها

 املحاضرات

  الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

1.4 
مف           اهيم ونظري           ات ومن           اهج عل           م يح           دد 

 .املتاحف

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 الفصلية، االختبارات

 والشفهية

1.5 
ف   ي اللغ   ات االوربي   ة  مفه   وم املت   احفيوض   ح 

 .والعربية

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

.االختبارات الفصلية  

 والنهائية

   املهارات  

 ةض تقديميو عر  حل املشكالتتخصص        ة ف        ي اللغ        ة املوض        وعات امل يحل        ل 2.1
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 املتابعةبطاقة  .اإلنجليزية

2.2 
املنظم                ات الدولي                ة واإلقليمي                ة يطب               ق 

 .والوطنية املعنية باملتاحف

 العصف الذهني

 التعليم التعاوني

 التكليفات

 البحوث والتقارير

2.3 
من        اهج البح        ث العلم        ي ف        ي مج        ال م ص        مي

 املتاحف

 التعليم التعاوني

 حلقات النقاش

 ةض تقديميو عر 

 بطاقة املتابعة

2.4 
عل    م املت    احف وتط    وره عب    ر  ةنش    أب    ين يمي    ز 

 .العصور 

 ةض تقديميو عر  التعلم التعاوني

 بطاقة املتابعة

2.5 
عرف        ة مل يوظ        ف وس        ائل التقني        ة الحديث        ة

 .الحماية واألمن املتحفي

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز
 القيم 3.0

3.1 
موض         وعات  يق         ود العم         ل ف         ي مجموع         ات

 االلتزام وتحمل مسؤولية. رويظه ،االبحاث

املالحظة من قبل املشرف  إدارة فريق العمل

 على التدريب امليداني

3.2 

مت  احف اململك  ة العربي  ة  يةموض  وعبيح  اور 

ويلت  زم بأخالقي  ات املهن  ة بك  ل م  ا ، الس  عودية

 .وفعالياته املتنوعةيتصل بالعمل السياحي 

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 

من     اهج البح     ث ملعرف     ة ب     روح الفري     ق ل يعم     

 اقس   ام البح   ث،-العلم   ي ف   ي مج   ال املت   احف

 ويحترم آراء اآلخرين.يتقب  النقد 

املالحظة من قبل املشرف   مجموعات العمل

 على التدريب امليداني

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20  اختبار فصلي أول  1

 %20  اختبار فصلي ثاني 2

 %20  مشروع بحثي  3

 %40  اختبار نهائي  4

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

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضا  هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضا  هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر مع )

 عدد ست ساعات مكتبية، موزعة على أيام األسبوع )من األحد إلى الثالثا  

 التواصل من خالل موقع األستاذ على موقع الكلية والبريد اإللكتروني-
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 املرجع الرئيس للمقرر 
علّي   ان، جم   ال. الحف   ار عل   ى الت   راث، نح   و مدرس   ة عربي   ة ل حف   ار عل   ى الت   راث 

 .م2005الثقافي وإدارته، عالم املعرفة. الكويت, 

 املساندةاملراجع 

 

- Knell, Simon, Aronsson, Peter, Amundsen, Arne (eds 

National Museums New Studies from Around the 

World Routledge 2010 

- Knell, Simon   Museums in the Material World, 

Routledge 2007 

فيليب، آدامز وآخرون، دليل تنظيم المتاحف: )إرشادات عملية(، ترجمة  -

 م.1993، نعبد الرحممحمد حسن 

 م.1992، مقدمة في تقنية المتاحف التعليمية، نعبد الرحمالشاعر،  -

 م.2002محمد، رفعت موسى، مدخل إلى فن المتاحف،  -

 .م2002شعث، شوقي، المتاحف في الوطن العربي: النشأة والتطوير،  -

 م.2004 وإدارة،العطار، حسن إبراهيم، المتاحف: عمارة وفن  -

برناوي، بكر بن محمد، المفهوم المتحفي في العالم العربي، المجلة العربية،  -

 ، 387العدد 

 م.2009

برناوي، بكر بن محمد، المتاحف السعودية: واجهة ثقافية، أحوال المعرفة،  -

 ، 42العدد 

 م.2006

  م2004الطبعة األولى،  -المتاحف والمعارضبهنسي، عفيف، علم 
- 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). 

- Within, 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 Market, Kate The Manual of Strategic 
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Planning for Museums, 2007. 

 اإللكترونيةاملصادر 

 

- WWW.ICOM 

- WWW.SaudinationalMuseum.com 

- WWW.musuemassociation.org 

- WWW.britishmusuem.co.uk  

- WWW.globalmusuem.org 

  ى أخر 
الب  رامج الت   ي تعتم   د عل   ى الكمبي   وتر، أو األق   راص املض   غوطة، أو البرمجي   ات، أو 

 املعايير املهنية، أو اللوائح واألنظمة:
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافق

 ... إلخ( ، قاعات املحاكاةالدراسية، املختبرات، قاعات العرض القاعات)

 قاعات الفصول الذكية •

 متحف الكلية •

 التجهيزات التقنية

 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

معمل للصيانة  -دراس ي فصل 

 والحفار

 لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 
ً
 السبورة الذكية –أجهزة عرض  تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق املقررات

تص                    حيح أس                    ئلة االختب                    ارات 

 الفصلية ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرج       ات ال       تعلم م       دى تحص       يل 

 للمقرر 

 الت        دريس،أعض        ا  هيئ        ة  الطلب        ة،

 البرنامجقيادات 

   االختبارات الشهرية.1

   األسئلة الشفوية. 2

   التقويم املستمر. 3

 القيام بواجب            ات إض             افية أو  4

 أساسية.
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

   

   

 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

 


