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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

 0 30 المحاضرات التقليدية 1
 33 - التعليم المدمج  2
 - - التعليم اإللكتروني  3
 67 - التعليم عن بعد  4
 - -  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 ساعات 5 محاضرات 1
 ساعات 6 معمل أو إستوديو 2
 ساعات 4 المكتبة 3
 ساعات 7 دروس إضافية 4
 ساعات8 أخرى )تذكر( 5
 ساعة 30 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

  لمقرر:العام لوصف ال .1

يم والمفاه القيموالتراث الثقافي، يتناول هذا المساق تعريف المناطق واألبنية التاريخية ومفهوم 

دخل ، ومالخاصة بالتراث المعماري والعمراني، وتطور أساليب البناء عبر العصور وتقنياته

ت طلحاعام ألسباب تدهور المباني والمناطق التاريخية، ومبادئ الصيانة والترميم والمص
 الخاصة بها، والمواثيق والتوصيات الدولية بهذا الخصوص

 :للمقررالهدف الرئيس . 2

وتحديد المخاطر المعرضة لها،  المحافظة على المناطق التاريخية والعمرانية وتأهيلها    

وأسس المحافظة على المناطق التاريخية والعمرانية، والمواثيق والتوصيات الدولية بهذا 
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العامة وبرامج الخصوص، وخطط اإلشفاء والمعافاة للمناطق العمرانية المتدهورة، والسياسات 

المحافظة والتأهيل للمناطق التاريخية والعمرانية، وأمثلة عامة وتطبيقات، ويتم تقييم لبرامج 
 ً  المحافظة والتأهيل للمناطق التاريخية والعمرانية محلياً وعالميا

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1.1 ماهية مقومات مواقع التراث العمراني.يوضح  1.1

 1.2 تطوير مواقع التراث العمراني وآليات الحفاظ عليها.وأسس  يشرح 1.2

 1.3 مواقع التراث العمراني من منظور سياحي وتنمويودارة اإلخطط  بيني   1.3

 1.4 ,.إدارة المواقع التراثية في المملكة لنماذج وأعمالاعرض  يحدد 1.4

  المهارات 2

 2.1 .مفهوم التراث العمراني وعناصره في المواثيق الدوليةبين  يحلل 2.1

 2.2 .متخصصة في اللغة اإلنجليزيةالموضوعات الي طب ِّق  2.2

 2.3 إدارة تطوير مواقع التراث العمراني وآليات الحفاظ عليهام صمي 2.3

 2.4  .إدارة الحفاظ والتأهيل للمواقع والمباني التراثيةميز بين ي   2.4

نظففم وتشففريعات حمايففة التففراث معرفففة ل يوظففف وسففائل التقنيففة الحديثففة 2.5

 العمراني.

2.5 

  القيم 3

يقفففود العمفففل ففففي مجموعفففات لتوضفففيح نظفففم وتشفففريعات حمايفففة التفففراث  3.1

 العمراني، ويظهر االلتزام وتحمل المسؤولية.

3.1 

 قيفاتويلتفزم بأخا يحاور بموضوعية االبعاد العلميفة والثقافيفة والتعليميفة 3.2

 المهنة بكل ما يتصل باألعمال والمهام التي يمارسها.

3.2 

يعمففففل بففففروح الفريففففق لمعرفففففة الموضففففوعات المتخصصففففة فففففي اللغففففة  3.3

 يتقبل النقد ويحترم آراء اآلخرين.و اإلنجليزية،

3.3 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 4 .مفاهيم وأسس اإلدارة في مجال التراث، والتراث العمراني 1

2 
لمحليفة مفهوم التراث العمراني وعناصره في المواثيق الدوليفة والقفوانين والفنظم ا

 .واإلقليمية

4 

 4 .نظم وتشريعات حماية التراث العمراني 3

 4 والتأهيل للمواقع والمباني التراثيةإدارة الحفاظ  4

 4  .إدارة تطوير مواقع التراث العمراني وآليات الحفاظ عليها 5

 4 خطط إدارة مواقع التراث العمراني من منظور سياحي وتنموي 6
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 4 .عرض لنماذج من أعمال إدارة المواقع التراثية في المملكة 7

 2 موضوعات متخصصة في اللغة اإلنجليزية 8

 ساعة 30 المجموع
 

 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 
ماهية مقومات مواقع التراث يوضح 

 العمراني.

 المحاضرات

الحوار 
 والمناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية. 

1.2 

تطوير مواقع التراث وأسس  يشرح

 العمراني وآليات الحفاظ عليها.

 المحاضرات

الحوار 
 والمناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

1.3 

مواقع التراث ودارة اإلخطط  بيني  

 العمراني من منظور سياحي وتنموي

 المحاضرات

الحوار 
 والمناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية

1.4 

إدارة المواقع  لنماذج وأعمالاعرض  يحدد

 ,.التراثية في المملكة

 المحاضرات

الحوار 

 والمناقشة

 .االختبارات الفصلية

 العروض التقديمية

 المهارات 2.0

2.1 
مفهوم التراث العمراني بين  يحلل

 .وعناصره في المواثيق الدولية

 ةتقديميض وعر حل المشكات

 بطاقة المتابعة

2.2 
متخصصة في اللغة الموضوعات الي طب ِّق 

 .اإلنجليزية

 العصف الذهني

 التعليم التعاوني
 التكليفات

 البحوث والتقارير

2.3 
إدارة تطوير مواقع التراث م صمي

 العمراني وآليات الحفاظ عليها

 التعليم التعاوني

 حلقات النقاش
 ةض تقديميوعر

 بطاقة المتابعة

2.4 
إدارة الحفاظ والتأهيل للمواقع ميز بين ي  

 . والمباني التراثية

 ةض تقديميوعر التعلم التعاوني

 بطاقة المتابعة

2.5 
نظم معرفة ل يوظف وسائل التقنية الحديثة

 وتشريعات حماية التراث العمراني.

 المسح والتوثيق

 التعلم التعاوني
 بطاقة الماحظة

 ملف اإلنجاز

 القيم 3.0

3.1 

يقففود العمففل فففي مجموعففات لتوضففيح نظففم 
وتشفففففريعات حمايفففففة التفففففراث العمرانفففففي، 

 ويظهر االلتزام وتحمل المسؤولية.

إدارة فريق 
 العمل

الماحظة من قبل 
المشرف على التدريب 

 الميداني
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 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

3.2 

يحاور بموضوعية االبعاد العلمية والثقافية 

 ويلتزم بأخاقيات المهنة بكل مفا والتعليمية

 يتصل باألعمال والمهام التي يمارسها.

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 

يعمل بفروح الفريفق لمعرففة الموضفوعات 
يتقبففل و المتخصصففة فففي اللغففة اإلنجليزيففة،

 النقد ويحترم آراء اآلخرين.

مجموعات 
 العمل

 المتابعة

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 الخامس عشر  –األول  األسئلة الشفهي 1

 %20 السابع  االختبارات الفصلية 2

 %40 الخامس عشر  االختبار النهائية 3

 %30 كل أسبوعين  البحث 4

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

لخاص اكاديمي لاستشارات واإلرشاد األوالهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

لهذا  ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خاله أعضاء هيئة التدريساقدمذكر مع ) لكل طالب
 الغرض في كل أسبوع(.  

 .اء(ثاثيخصص األستاذ عدد ستة ساعات مكتبية، موزعة على أيام األسبوع )من السبت إلى ال

 .ترتيب حلقات نقاش في عدد من المحاضرات -
 .والبريد اإللكترونيالتواصل من خال موقع األستاذ على موقع الكلية  -

 تسهيلالمرشد األكاديمي للمساعدة في حل أي مشكات تواجه الطالب في الدراسة و -

 بعض الصعوبات التي تواجهه في الدراسة

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

المرجع 

 الرئيس للمقرر

إدارة  مقدمة في ،2009الناصر وقسيمة كباشي حسين  الزهراني عبد

 .الرياض التراث،

المراجع 

 المساندة

Donld, L ,H. 2008. . Cultural Ressources 

Management, London, Longman 

Hall, C., ed., (1998), integrated heritage management, 
stationary office, UK 

المصادر 

 اإللكترونية

  إساميةالعمارة اإلسامية صور وكتب عمارة 

  المكتبة اإللكترونية لمنظمة األغا خان العالمية
 منظمة العواصم والمدن اإلسامية
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  ىأخر

 
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، قاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 ... إلخ( المحاكاة

 الذكية.قاعات الفصول 

 التجهيزات التقنية

 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

  قاعات المحاضرات

 الكلية ف. متح

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 

 
 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق المقررات

تصففففحيح أسففففئلة االختبففففارات 

 الفصلية ومناقشة الحلول.
 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطاع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجات الفتعلم مدى تحصيل 

 للمقرر

 التفدريس،أعضاء هيئة  الطلبة،

 البرنامجقيادات 

 ـ االختبارات الشهرية.1

 الشفوية.ـ األسئلة  2
 ـ التقويم المستمر. 3

ـالقيام بواجبففات إضففافية أو  4

 أساسية.
   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطاب، 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

 


	أ. التعريف بالمقرر الدراسي:
	ب- هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
	3. مخرجات التعلم للمقرر:

	ج. موضوعات المقرر
	د. التدريس والتقييم:
	1.  ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
	2. أنشطة تقييم الطلبة

	هـ - أنشطة الإرشاد الأكاديمي والدعم الطلابي:
	و – مصادر التعلم والمرافق:
	1. قائمة مصادر التعلم:
	2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

	ز. تقويم جودة المقرر:
	ح. اعتماد التوصيف

