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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات أربع  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 (الخامس )المستوى

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ترث مقدمة في إدارة موارد التراث 206

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 - - املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 %75 45 التعليم عن بعد  4

 %25 15 أخرى  5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات  13 ساعات االستذكار 1
 ساعات  12 الواجبات 2
 ساعات  10 املكتبة 3
 ساعات  10 املشاريع /إعداد البحوث 4
 ساعات 15 أخرى )تذكر( 5
 ساعة 60 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

  :لمقرر العام لوصف ال .1

عرض وإدارة التراث، إضافة إلى تقنية املعلومات  فييتناول هذا املقرر دراسة التقنيات الحديثة ودورها 

 مجال العروض الصوتية والضوئية والتفاعلية. فيوتوظيفها 

 للمقرر:الهدف الرئيس . 2
 

، .التقنيات الحديثة معرفة مبادئ وتقنيات عرض التراث في البيئة املتحفية واملواقع التراثية باستخدام    

معرفة تقنيات املتحف ، و معرفة تقنيات الواقع االفتراض ي والبيئة االفتراضية وتوظيفها في عرض التراثو 

معرفة تقنيات حديثة أخرى في عرض املواقع التراثية )مثل الصوت ، و االفتراض ي ودوره في عرض التراث

 والضوء..(.

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 للمقرر مخرجات التعلم
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1.1  عرض التراث فيوتوظيفها  االفتراض يتقنيات الواقع يوضح  1.1

 1.2 .عرض التراث )مثل الصوت والضوء( فيتقنيات حديثة أخرى يشرح  1.2

 1.3 .البيئة املتحفية فيمبادئ وتقنيات عرض التراث يبين  1.3

 1.4 .االفتراض يتقنيات املتحف يحدد  1.4

 1.1 مهارات اإلدارة والقيادةيوضح  1.5

  المهارات 2

 2.1 .تقنيات املعلومات والحاسوب في مجال عرض التراث وتسجيله يحلل 2.1

 2.2 مفهوم عملية عرض التراث في بيئة املتحف والبيئة املفتوحة.يطبق  2.2

 2.3 والصوت والضوء وتطبيقاتها في عرض التراث. تقنية املرشد االلكترونيم صمي 2.3

 2.4 .االفتراض يتكنولوجيا وأدوات تطبيق تقنيات الواقع بين يميز  2.4

 2.5 مراحل إعداد العروض االفتراضيةعرفة مل يوظف وسائل التقنية الحديثة 2.5

  القيم 3

تقنيووات املعلوموووات والحاسووووب فووي مجوووال عووورض لتوضوووي   يقووود العمووول فووي مجموعوووات 3.1

 سؤولية.املالتراث ويظهر االلتزام وتحمل 

3.1 

ويلتوزم  راث،توالتقنيات املتحف االفتراض ي واستخداماته فوي عورض  يةموضوعبيحاور  3.2

 باألعمال واملهام التي يمارسها..بأخالقيات املهنة بكل ما يتصل 

3.2 

يووووومين، يتقبوووول رحلووووة تعليميووووة ألحوووود املواقووووع لتراثيووووة ملوووودة إلقامووووة بووووروح الفريووووق ل يعموووو 3.3

 ويحترم آراء اآلخرين.النقد 

3.3 

3...   
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  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 املقرر  مراجع-األبحاث موضوعات-التقييم-األهداف-باملقرر التعريف  1

 3 املتحف والبيئة املفتوحةعرض التراث في بيئة ومنظومة مفهوم عملية  2

 3 واستخداماته في عرض التراث الواقع االفتراض يتقنية  3

 3 الواقع االفتراض ي واستخداماته في عرض التراثتقنية  4

 3 واستخداماته في عرض التراثاملعزز  الواقعتقنية  5

 3 واستخداماته في عرض التراث االنفوجرافيكتقنية  6

 3 واستخداماته في عرض التراث االنفوجرافيكتقنية  7

 3 واستخداماته في عرض التراث تقنية املسح الليزري ثالثي األبعاد 8

 3 واستخداماته في عرض التراث املترية التصويرية المساحة« وجرامترى تالفو »تقنية  9

 3 واستخداماته في عرض التراثتقنيات صناعة املحتوى  10

 3 واستخداماته في عرض التراثالطباعة ثالثية االبعاد  تقنية 11

 3 واستخداماته في عرض التراث املاسحات الضوئية ثالثية األبعادتقنية  12

 3 واستخداماته في عرض التراث االسقاط )التمثيل( الضوئي ثالثي األبعادتقنية  13

 3 عرض التراثتقنية املرشد االلكتروني والصوت والضوء وتطبيقاتها في  14

 3 واستخداماته في عرض التراث Storytelling )السياق القصص ي( تصميم وبناء القصة 15

 ساعة 45 املجموع
 

 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرق مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
وتوظيفهووا  االفتراضوو يتقنيووات الواقووع يوضووح 

  عرض التراث في

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

.االختبارات الفصلية  

 والنهائية

1.2 
عرض التوراث  فيتقنيات حديثة أخرى يشرح 

 .)مثل الصوت والضوء(

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

.االختبارات الفصلية  

 التقديميةالعروض 

1.3 
البيئوة  فويمبادئ وتقنيات عورض التوراث يبين 

 .املتحفية

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

1.4 
 املحاضرات .االفتراض يتقنيات املتحف يحدد 

 الحوار واملناقشة

 الفصلية، االختبارات

 والشفهية

 .االختبارات الفصلية املحاضرات مهارات اإلدارة والقيادةيوضح  1.5
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 والنهائية الحوار واملناقشة

 المهارات 2.0

2.1 
تقنيووووووووات املعلومووووووووات والحاسوووووووووب فووووووووي  يحلوووووووول

 .مجال عرض التراث وتسجيله

 ةض تقديميو عر  حل املشكالت

 بطاقة املتابعة

2.2 
مفهووووم عمليوووة عووورض التوووراث فوووي بيئووووة يطبوووق 

 املتحف والبيئة املفتوحة.

 العصف الذهني

 التعاونيالتعليم 
 التكليفات

 البحوث والتقارير

2.3 
تقنيووووة املرشوووود االلكترونووووي والصووووووت م صوووومي

 والضوء وتطبيقاتها في عرض التراث.

 التعليم التعاوني

 حلقات النقاش
 ةض تقديميو عر 

 بطاقة املتابعة

2.4 
تكنولوجيووا وأدوات تطبيووق تقنيووات بووين يميووز 

 .االفتراض يالواقع 

 ةتقديميض و عر  التعلم التعاوني

 بطاقة املتابعة

2.5 
عرفووووووووة مل يوظووووووووف وسووووووووائل التقنيووووووووة الحديثووووووووة

 مراحل إعداد العروض االفتراضية

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني
 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

 القيم 3.0

3.1 

تقنيووات لتوضووي   يقووود العموول فووي مجموعووات

املعلوموووووووووات والحاسووووووووووب فوووووووووي مجوووووووووال عووووووووورض 

 .سؤوليةاملالتراث ويظهر االلتزام وتحمل 

املالحظة من قبل املشرف  إدارة فريق العمل

 على التدريب امليداني

3.2 

تقنيوووووووووووووووووات املتحوووووووووووووووووف  يةموضووووووووووووووووووعبيحووووووووووووووووواور 

 راث،توووالاالفتراضووو ي واسوووتخداماته فوووي عووورض 

بأخالقيوووووووووات املهنوووووووووة بكووووووووول موووووووووا يتصووووووووول ويلتوووووووووزم 

 ..واملهام التي يمارسهاباألعمال 

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 

رحلة تعليمية ألحد إلقاموة بروح الفريوق ل يعم

ويحترر  يتقبل النقد  يومين،المواقع لتراثية لمدة 
 آراء اآلخرين.

املالحظة من قبل املشرف  مجموعات العمل

 على التدريب امليداني

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10  الحضور واملشاركة 1

 %10  تمارين 2

 %20  مشروع بحثي 3

 %20  اختبار فصلى  4

 %40  اختبار نهائي 5

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

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

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

 .يخصص األستاذ عدد ستة ساعات مكتبية، موزعة على أيام األسبوع )من االحد إلى الخميس( -

 .ترتيب حلقات نقاش في عدد من املحاضرات -

 .لكترونيالتواصل من خالل موقع األستاذ على موقع الكلية والبريد اإل

املرشد األكاديمي للمساعدة في حل أي مشكالت تواجه الطالب في الدراسة وتسهيل بعض  -

 .الصعوبات التي تواجهه في الدراسة

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 املرجع الرئيس للمقرر 

والحفووا  العبوود، خلووود. اسووتخدام تقنيووات ثالثيووة االبعوواد لتوثيووق فنووون التووراث -

 .عليه. مجلة العمارة والفنون، العدد الحادي عشر، الجزء الثاني

(. الواقووووووع االفتراضوووووو ي 2017كفايووووووة، احموووووود وكاموووووول، احموووووود ومصووووووطف ، سووووووالي. )-

 .4، 7والعرض الرقمي كوسيلة لتوثيق األزياء التراثية. مجلة التصميم العاملية، 

- ي التصوووووميم الوووووداخلي علوووووي، موووووي ويووووواقوت، يمنوووووت. دور االنفوجرافوووووك التفووووواعلي فووووو

 .للمتاحف. مجلة العمارة والفنون، العدد الحادي عشر، الجزء األول 

 املساندةاملراجع 

Redia, B.L.2008, cultural constrains and technology. Routable. 

Shorter, Q. B. 2006, cultural information technology. , John Wiley 

and sons 

 اإللكترونيةاملصادر 

http://nationalmuseum.org.sa/VitualTour360/VitualTour360.html 

https://naturalhistory.si.edu/ 

https://venngage.com/blog/9-types-of-infographic-template/ 

https://canvas.wpi.edu/courses/14090/pages/ultimate-infographic-

design-guide 

https://www.columnfivemedia.com/infographic 

http://culturalheritageimaging.org/Technologies/Photogrammetry/ 

https://blog.hubspot.com/marketing/content-

creation#:~:text=Content%20creation%20is%20the%20process,%2

C%20infographic%2C%20or%20other%20format 

https://www.epson-middleeast.com/ar/verticals/business-

http://nationalmuseum.org.sa/VitualTour360/VitualTour360.html
https://naturalhistory.si.edu/
https://venngage.com/blog/9-types-of-infographic-template/
https://canvas.wpi.edu/courses/14090/pages/ultimate-infographic-design-guide
https://canvas.wpi.edu/courses/14090/pages/ultimate-infographic-design-guide
https://www.columnfivemedia.com/infographic
http://culturalheritageimaging.org/Technologies/Photogrammetry/
https://blog.hubspot.com/marketing/content-creation#:~:text=Content%20creation%20is%20the%20process,%2C%20infographic%2C%20or%20other%20format
https://blog.hubspot.com/marketing/content-creation#:~:text=Content%20creation%20is%20the%20process,%2C%20infographic%2C%20or%20other%20format
https://blog.hubspot.com/marketing/content-creation#:~:text=Content%20creation%20is%20the%20process,%2C%20infographic%2C%20or%20other%20format
https://www.epson-middleeast.com/ar/verticals/business-projectors/ev-100series
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projectors/ev-100series 

  ى أخر 
البوورامج التوووي تعتمووود علوووى الكمبيووووتر، أو األقوووراص املضوووغوطة، أو البرمجيوووات، أو 

 املعايير املهنية، أو اللوائ  واألنظمة:

 

 املطلوبة:املرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافق

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

 قاعات الفصول الذكية •

 باإلنترنتاالتصال  •

 التجهيزات التقنية

 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

أجهزة عرض، سبورة ذكية، برامج 

 أجهزة صوت وصورة، ركمبيوت

 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

تصووووووووووووووووووووحي  أسووووووووووووووووووووئلة االختبووووووووووووووووووووارات 

 الفصلية ومناقشة الحلول.

 ومناقشتها.تصحي  الواجبات 

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجوووووووات الوووووووتعلم مووووووودى تحصووووووويل 

 للمقرر 

 التوووووووودريس،أعضوووووووواء هيئووووووووة  الطلبووووووووة،

 البرنامجقيادات 

 و االختبارات الشهرية.1

 و األسئلة الشفوية. 2

 و التقويم املستمر. 3

والقيام بواجبووووووووووووات إضوووووووووووووافية 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

 

https://www.epson-middleeast.com/ar/verticals/business-projectors/ev-100series
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 اعتماد التوصيف . ح

 


