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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتان المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 (سادسال )المستوى

 

 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 30 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

 20 محاضرات 1
 4 ستوديوأو معمل  2
 2 إضافيةدروس  3
 4 ى )تذكر(أخر 4
 ساعة 30 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف-ب

  لمقرر:العام لوصف ال

في  لعالميةمعرفة منهجية إدارة التراث وفصص النجاح او، نظريات إدارة التراثيتناول المقرر 
 .تطبيقها

 :للمقررالهدف الرئيس . 2

ى قصص أن يتعرف الطالب على النظريات والمناهج المتبعة في إدارة التراث ويطلع عل    

 .النجاح العالمية في هذا الصدد

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1.1 .العالمية في إدارة التراثصص النجاح يوضح ق 1.1

 1.2 .نظرية أصحاب المصلحةيشرح  1.2

 1.3 .المناهج والنظريات الحديثة في إدارة التراثيبين  1.3

 1.4 .المواقعالمناهج المستخدمة في إدارة يصف  1.4

 1.1 .منهج الحماية المتكاملةيوضح  1.5

  المهارات 2

 2.1 البيئية على التراث التأثيرات يحلل 2.1

 2.2 .هاإلبداعي وغيرنظرية النظام يطبق  2.2

 2.3 منهج اإلدارة المحليةم صمي 2.3

 2.4 .تقييم التأثيرات البيئية على مواقع التراثبين يميز  2.4

 2.5 .نظرية أصحاب المصلحةمعرفة ل يوظف وسائل التقنية الحديثة 2.5

  القيم 3

زام ويظهر االلت منهج الحماية المتكاملةلدراسة  مجموعاتيقود العمل في  3.1

 مسؤولية.الوتحمل 

3.1 

ويلتاازم بأخيقيااات  ،التااراثنظريااة القيمااة فااي إدارة  يةموضااوعبيحاااور  3.2

 باألعمال والمهام التي يمارسهاالمهنة بكل ما يتصل 

3.2 

متخصصااااة فااااي الل ااااة الموضااااوعات لمعرفااااة البااااروح الفريااااق ل يعماااا 3.3
 ويحترم آراء اآلخرين.، ويتقبل النقد اإلنجليزية

3.3 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 6 .المقرر مراجع-األبحاث موضوعات-التقييم-األهداف-بالمقررالتعريف  1

 3 نظرية أصحاب المصلحة 2

 3 منهج الحماية المتكاملة 3

 3 التراثنظرية القيمة في إدارة  4

 3 نظرية النظام االبداعي 5

 3 منهج اإلدارة المحلية 6

 3 تقييم التأثيرات البيئية على التراث 7

 3 قصص نجاح عالمية 8

 3 موضوعات متخصصة في الل ة اإلنجليزية 9

 ساعة 30 المجموع
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 والتقييم:التدريس  د.

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

 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
صااص النجاااح العالميااة فااي إدارة يوضااح ق

 .التراث

 المحاضرات

الحوار 

 والمناقشة

.االختبارات الفصلية  

 والنهائية

1.2 

 المحاضرات .نظرية أصحاب المصلحةيشرح 

الحوار 

 والمناقشة

.االختبارات الفصلية  

 العروض التقديمية

1.3 

المنااهج والنظرياات الحديثاة فاي إدارة يباين 

 .التراث

 المحاضرات

الحوار 

 والمناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

1.4 

المناااااااهج المسااااااتخدمة فااااااي إدارة يصااااااف 

 .المواقع

 المحاضرات

 الحوار

 والمناقشة

 الفصلية، االختبارات

 والشفهية

1.5 

 المحاضرات .منهج الحماية المتكاملةيوضح 

الحوار 

 والمناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

 المهارات 2.0

2.1 
 البيئية على التراث التأثيرات يحلل

 التعلم التعاوني
  بطاقة المتابعة 

 عرض تقديمي

2.2 
 عرض تقديمية حل المشكيت .هاإلبداعي وغيرنظرية النظام يطبق 

 بطاقة المتابعة

2.3 
 العصف الذهني منهج اإلدارة المحليةم صمي

  التعليم التعاوني

   التكليفات

 البحوث والتقارير.

2.4 
ع تقييم التأثيرات البيئية على مواقابين يميز .

 .التراث

 المسح والتوثيق

 التعلم التعاوني

 بطاقة الميحظة 

 اإلنجازملف 

2.5 
نظرية معرفة ل يوظف وسائل التقنية الحديثة

 .أصحاب المصلحة

 التعليم التعاوني 

 حلقات النقاش

 عرض تقديمي 

 .بطاقة المتابعة
 القيم 3.0

3.1 

يقااود العماال فااي مجموعااات لدراسااة ماانهج 

الحمايااة المتكاملااة ويظهاار االلتاازام وتحماال 

 المسؤولية.

إدارة فريق 

 العمل

قبل الميحظة من 

المشرف على التدريب 

 الميداني
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 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

3.2 

يحاور بموضاوعية نظرياة القيماة فاي إدارة 

ويلتاازم بأخيقيااات المهنااة بكاال مااا التااراث، 

 يتصل باألعمال والمهام التي يمارسها

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 

يعماال بااروح الفريااق لمعرفااة الموضااوعات 

يتقباال و الل ااة اإلنجليزيااة،المتخصصااة فااي 

 النقد ويحترم آراء اآلخرين.

مجموعات 

 العمل

الميحظة من قبل 

المشرف على التدريب 

 الميداني

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30  اختبار فصلى 1

 %30  عرض لهاورقة بحث فردي أو جماعي مع  2

 %40  نهائياختبار  3

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشاد أنشطة-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

 ال رض في كل أسبوع(.  

 .تثبيت جدول األستاذ على المكتب وتحديد الساعات المكتبية به
   .إعين الطيب في المحاضرة بأوقات التواجد والتركيز عليها من حين آلخر -

 ب من خيل الموقع والبريد االلكترونيالتواصل مع الطي -

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 المرجع الرئيس للمقرر

Donald. Cultural Resources Management Longman, 
London,2008 - 

Charli chg.  Cultural Resources Theory, Rutledge, 

20. 

 المساندةالمراجع 
Flour, D. Integrated Protection Theory, London, 

1998. 

 ال يوجد اإللكترونيةالمصادر 

 ال يوجد  ىأخر
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
، قاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 ... إلخ( المحاكاة

 ال يوجد

 التجهيزات التقنية
 عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات()جهاز 

 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

تصااااحيح أساااائلة االختبااااارات 

 الفصلية ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.
 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطيع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجات الاتعلم مدى تحصيل 

 للمقرر

 التادريس،أعضاء هيئة  الطلبة،

 البرنامجقيادات 

 ـ االختبارات الشهرية.1

 ـ األسئلة الشفوية. 2

 ـ التقويم المستمر. 3
إضااافية أو ـالقيام بواجبااات  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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