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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

 ( سابع) 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 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

  ةساع18  محاضرات 1
  ينساعت معمل أو إستوديو 2
 ساعات 3 إعداد بحوث، مشاريع، تقارير 3
 ساعات 7  أعمال ميدانية 4
 ساعة 30 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

  لمقرر:العام لوصف ال .1

ية في لعالمصص النجاح اقومعرفة منهجية إدارة التراث و ،نظريات إدارة التراثيتناول المقرر 

ير غمحلي اإلطار العام إلدارة عناصر الفولكلور والتراث الثقافي ال التعرف علىو تطبيقها

تصادي اع اققط وتحويلها إلىأهم العمليات اإلدارية المتبعة في هذا المجال، معرفة و المادي،
ا افية. كملثقاية والسياحة مثمر وعامل مساعد لالستقرار االجتماعي وداعم لهوية المجتمع التراث

 الثقافي تراثيتناول هذا المقرر دراسة أساليب التسجيل والتوثيق الحديثة وطرق تطبيقها في ال

في غير لثقاغير المادي كما يشرح مجاالت االستفادة من هذه النظم في المحافظة على التراث ا
  وعالميا.المادي وحمايته وصونه وكذلك وضع الخطط لتطويره وتقديمه محليا  

 :للمقررالهدف الرئيس . 2

مقومات واتجاهات ، ومعرفة .التعريف بمختلف مجاالت الفولكلور والتراث غير المادي •    

ستثمار دراسة سبل ا، و.التراث غير المادي والموروث الشعبي في المملكة وقيمته الثقافية

، ةتصادياالتجاهات االجتماعية واالقمقومات وعناصر التراث الشفوي وغير المادي في خدمة 
احي اتجاهات استثمار مقومات الموروث الشعبي والتراث غير المادي من منظر سي ةودراس

ير اث غتعريف بالمناهج الحديثة في جمع ودراسة مفردات الفولكلور وعناصر التر، ووتنموي

 المادي.
 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

مقومات واتجاهاات التاراث غيار الماادي والماوروث الشاعبي فاي يوضح  1.1

 المملكة.

1.1 

 1.2 الشعبي.استثمار مقومات الموروث واتجاهات ونظم يشرح  1.2

مقوماااات وعناصااار التاااراث الشااافوي وغيااار الماااادي فاااي خدماااة يباااين  1.3

 .االجتماعية واالقتصاديةاالتجاهات 

1.3 

 1.4 .مجاالت الفولكلور والتراث غير المادييحدد  1.4

 1.1 .مجاالت دراسة علم الفولكلوريوضح  1.5

  المهارات 2

 2.1 .دراسة عناصر التراث الوطني غير المادي. يحلل 2.1

 2.2 .الثقافة المادية والفنون الشعبيةيطبق  2.2

ر ومناهج إدارة وتوثيق عناصر التراث الثقافي الوطني غيأساليب م صمي 2.3

 .المادي

2.3 

ون مهااارة التطبيقااات المختلفااة لعناصاار الثقافااة الماديااة والفناابااين يميااز  2.4
 .الشعبية وغيرها من عناصر علم الفولكلور

2.4 

 2.5 .يفي دراسة وتوثيق عناصر التراث غير الماد يوظف وسائل التقنية الحديثة 2.5

  القيم 3

 3.1 الشااعبية،الثقافااة الماديااة والفنااون لتوضاايح  يقااود العماال فااي مجموعااات 3.1
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 مسؤولية.الويظهر االلتزام وتحمل 

 ويلتازم الفولكلاور،االتجاهات الحديثة في دراسة علام  يةموضوعبيحاور  3.2

 .باألعمال والمهام التي يمارسهابأخالقيات المهنة 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

 2  .مراجع المقرر -الموضوعات  –التقييم  –التعريف بالمقرر: األهداف  1

 2 .ورالثقافي الوطني غير المادي وعناصر علم الفولكلبيان أهمية دراسة التراث  2

 2  .تقديم لمحة تاريخية توضح مفهوم التراث غير المادي وعلم الفولكلور 3

 2 .التعريف بمنهجيات اإلدارة الحديثة لعناصر التراث غير المادي 4

5 
 رمناقشااة التصاانيفات والعناصاار المتنوعااة الرئيسااة لعلاام الفولكلااور والتااراث غياا

 المادي

2 

 2 العادات والتقاليد الشعبية 6

 2 المعتقدات والمعارف الشعبية 7

 2 األدب الشعبي 8

 2 الثقافة المادية والفنون الشعبية 9

 2 .التعرض لنماذج متنوعة من التراث الثقافي المحلي غير المادي 10

11 
عناصاار  التعريااف بالمنهجيااات المتنوعااة المسااتخدمة فااي التوثيااق والحفاااظ علااى

 .التراث غير المادي وعناصر علم الفولكلور المحلي

2 

12 
ادي مناقشة المناهج العلمية المختلفة فاي دراساة وتحليال عناصار التاراث غيار الما

 .وعناصر علم الفولكلور

2 

13 
عاارض نمااااذج وتجاااارب ناجحاااة لمؤسسااات محلياااة وعالمياااة سااااهم  فاااي إدارة 

 .الثقافي غير الماديوتوثيق والحفاظ على عناصر التراث 

2 

14 
دراسااة منهجيااات إدارة واسااتثمار مقومااات عناصاار التااراث الثقااافي المحلااي غياار 

 .المادي وبيان دورها في خدمة االتجاهات االجتماعية واالقتصادية

2 

15 
التعاارف علااى نماااذج محليااة وعالميااة ناجحااة فااي االسااتثمار االقتصااادي لعناصاار 

 الفولكلور التراث غير المادي وعناصر علم

2 

 ساعة 30 المجموع
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 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 

مقومات واتجاهات التراث يوضح 

غير المادي والموروث الشعبي في 
 المملكة.

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

.االختبارات الفصلية  

 والنهائية

1.2 
استثمار واتجاهات ونظم يشرح 

 الشعبي.مقومات الموروث 

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

.االختبارات الفصلية  

 العروض التقديمية

1.3 

وعناصر التراث مقومات يبين 

الشفوي وغير المادي في خدمة 

 .االتجاهات االجتماعية واالقتصادية

 المحاضرات
 الحوار والمناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

1.4 
مجاالت الفولكلور والتراث غير يحدد 
 .المادي

 المحاضرات
 الحوار والمناقشة

 الفصلية، االختبارات

 والشفهية

1.5 
 المحاضرات .دراسة علم الفولكلورمجاالت يوضح 

 الحوار والمناقشة

 .االختبارات الفصلية

 . والنهائية
 المهارات 2.0

2.1 
دراسة عناصر التراث الوطني  يحلل

 .غير المادي.

 ةض تقديميوعر حل المشكالت

 بطاقة المتابعة

2.2 
 العصف الذهني .الثقافة المادية والفنون الشعبيةيطبق 

 التعليم التعاوني

 التكليفات

 البحوث والتقارير

2.3 

أساليب ومناهج إدارة وتوثيق م صمي
عناصر التراث الثقافي الوطني غير 

 .المادي

 التعليم التعاوني
 حلقات النقاش

 ةض تقديميوعر
 بطاقة المتابعة

2.4 

مهارة التطبيقات المختلفة بين يميز 

لعناصر الثقافة المادية والفنون 
علم الشعبية وغيرها من عناصر 

 .الفولكلور

 ةض تقديميوعر التعلم التعاوني

 بطاقة المتابعة

2.5 
في دراسة  يوظف وسائل التقنية الحديثة

 .وتوثيق عناصر التراث غير المادي

 المسح والتوثيق
 التعلم التعاوني

 بطاقة المالحظة
 ملف اإلنجاز

 القيم 3.0

3.1 

لتوضاااايح  يقاااود العماااال فااااي مجموعااااات
ويظهاار  الشااعبية،الثقافاة الماديااة والفنااون 

 مسؤولية.الااللتزام وتحمل 

 
 إدارة فريق العمل

المالحظة من قبل 
المشرف على التدريب 

 الميداني

3.2 

االتجاهااات الحديثااة  يةموضااوعبيحاااور 
ويلتاااازم  الفولكلااااور،فااااي دراسااااة علاااام 

باألعمال بأخالقيات المهنة بكل ما يتصل 

 .والمهام التي يمارسها

 العمل الجماعي
 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي
 بطاقة المالحظة
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.3 

موضوعات لمعرفة البروح الفريق ل يعم

، ويتقبال اإلنجليزيةمتخصصة في الل ة ال
 ويحترم آراء اآلخرين.النقد 

المالحظة من قبل  مجموعات العمل

 المشرف
 التدريب الميداني

 .التقارير
 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30 نهاية األسبوع السابع اختبار فصلي أول 1

2 
اختبااااارات قصاااايرة ب أنشااااطة بحثيااااة ب 

 منتديات نقاش

 %30 خالل الفصل الدراسي

 % 40 نهاية الفصل الدراسي اختبار نهائي 3
 % 100  المجموع 

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

لخاص اكاديمي لالستشارات واإلرشاد األوالهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 
لهذا  ر الوق  الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريساقدمذكر مع ) لكل طالب

 ال رض في كل أسبوع(.  

 .اء(ثالثيخصص األستاذ عدد ستة ساعات مكتبية، موزعة على أيام األسبوع )من السب  إلى ال
 .ترتيب حلقات نقاش في عدد من المحاضرات -

 والبريد اإللكتروني.التواصل من خالل موقع األستاذ على موقع الكلية  -

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

المرجع 

 الرئيس للمقرر

ة ، علم الفولكلور )المفاهيم والنظريات(، الهيئا2012الجوهري، محمد  -

 العامة لقصور الثقافة، مصر.

، نظريات الفولكلور المعاصرة ) ترجمة 1972دورسون، ريتشارد، 
عية، الدكتور محمد الجوهري(، دار الكتب الجام -الشاميالدكتور حسن 

 اإلسكندرية.

المراجع 

 المساندة

، مااادخل إلااى علااام الفولكلااور، وزارة اإلرشااااد، 1964كعااا ، عثمااان  -
 ب داد.

، صااون التااراث الثقاااقي غياار المااادي، المجلااس 2013مرسااي، أحمااد -

 األعلى للثقافة،  مصر.
شعبية، مركز دراسة التراث ، جمع المأثورات ال1985الصويان، سعد  -

 الشعبي لدول الخليج العربي، الدوحة. 

Donld, L ,H. 2008. . Cultural Resources Management, 

London, Longman 
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المصادر 

 اإللكترونية

https://www.folkculturebh.org/ar 

 

 ال يوجد  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، قاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)
 ... إلخ( المحاكاة

ب قاعات دراسية تقليدية

 معامل

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

أجهزة الصوت والصورة 

(AV أجهزة ، ) ،العرض
السبورة الذكية، برامج 

 الكمبيوتر.

 ال يوجد تبعا  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.
 الواجبات ومناقشتها.تصحيح 

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  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
ـالقيام بواجبااات إضااافية 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

 

https://www.folkculturebh.org/ar
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