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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

 ( سابع) المستوى ال

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

307 

 

 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 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

 36 المحاضرات 1
 5 معمل أو إستوديو 2
  دروس إضافية 3
  المشاريع /إعداد البحوث 4
 4 أخرى )تذكر( 5
 ساعة 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

  لمقرر:العام لوصف ال .1

م والتنظي تخطيطوالللمتحف، إدارة المتاحف: تعريفها ومفهومها، والبنية اإلدارية  يتناول المقرر

المتاحف في، وواألنظمة في المجال المتح نالمتاحف، والقوانيفي إدارة المتاحف، مجاالت إدارة 

لهندسية اارة والتسويق، وإدارة العالقات العامة في المتاحف، وأخالقيات العمل المتحفي واإلد
 في المتحف، وإدارة المجموعات في المتحف.

 :للمقررالهدف الرئيس . 2

المفهوم الحديث لإلدارة  ح، ويوض.التعرف على اإلطار التنظيمي واإلداري للمتحف   

اإللمام على القوانين واألنظمة في مجال ، والتنظيم البنائي وأسسه في المجال المتحفي .المتحفية
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 .العمل المتحفي
 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1.1 فهم مفهوم اإلدارة المتحفية ومجاالتها. -يوضح  1.1
 1.2 .عالقة المتحف والمعطيات الحديثةيشرح  1.2
 1.3 اإلطار التنظيمي واإلداري للمتحف.يحدد  1.3
 1.4 أسس ومبادئ اإلدارة.يبين  1.4
 1.1 .عالقة المتحف بالعولمةيوضح  1.5

  المهارات 2

 2.1 والتنظيم في اإلدارة المتحفية مبادي التخطيط يحلل 2.1
 2.2 .التدريب وأهميته في اإلدارة المتحفيةيطبق  2.2
 2.3 .القوانين واألنظمة في المجال المتحفيم صمي 2.3
 2.4 القوانين واألنظمة في المجال المتحفيبين يميز  2.4
 2.5 مجاالت اإلدارة المتحفيةمعرفة ل يوظف وسائل التقنية الحديثة 2.5
  القيم 3

 يقود العمل في مجموعات لتوضيح اإلدارة الهندسية في المتحف، ويظهر 3.1

 االلتزام وتحمل المسؤولية.

3.1 

ويلتااازم بقخالقياااات يحااااور بموضاااوعية اإلدارة الهندساااية فاااي المتحاااف،  3.2

 .المهنة بكل ما يتصل باألعمال والمهام التي يمارسها

3.2 

يعماااال بااااروح الفريااااق لمعرفااااة الموضااااوعات المتخصصااااة فااااي الل ااااة  3.3

 يتقبل النقد ويحترم آراء اآلخرين.و اإلنجليزية،

3.3 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 3   :تمهيد وتعريف بالمقرر وأهدافه ومراجعة اإلدارة 1

 3 .نظرة تاريخية اإلدارة -تعريفها ومفهومها - 2

 3 اإلدارة: أهدافها ومستوياتها 3

 3 اإلدارة المتحفية: تعريفها ومفهومها 4

 3 البنية اإلدارية المتحفية 5

 3 التخطيط والتنظيم في اإلدارة المتحفية 6

 3 حلقة نقاش 7

 3 مجاالت اإلدارة المتحفية 8

 3 التدريب وأهميته في اإلدارة المتحفية 9
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 3 القوانين واألنظمة في المجال المتحفي 10

 3 إدارة العالقات العامة-المتاحف والتسويق 11

 3 أخالقيات العمل المتحفي 12

 3 .إدارة المجموعات المتحفية ومجاالتها 13

 3 اإلدارة الهندسية في المتحف 14

 3 موضوعات متخصصة في الل ة اإلنجليزية 15

 ساعة 45 المجموع
 

 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 
فهم مفهوم اإلدارة المتحفية  -يوضح 

 ومجاالتها.

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

.الفصليةاالختبارات   

 والنهائية

1.2 
 المحاضرات .عالقة المتحف والمعطيات الحديثةيشرح 

 الحوار والمناقشة

.االختبارات الفصلية  

 العروض التقديمية

1.3 
 المحاضرات اإلطار التنظيمي واإلداري للمتحف.يحدد 

 الحوار والمناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

1.4 
 المحاضرات أسس ومبادئ اإلدارة.يبين 

 الحوار والمناقشة

 الفصلية، االختبارات

 والشفهية

1.5 
 المحاضرات .عالقة المتحف بالعولمةيوضح 

 الحوار والمناقشة
 .االختبارات الفصلية

 والنهائية
 المهارات 2.0

2.1 
والتنظيم في اإلدارة  مبادي التخطيط يحلل

 المتحفية

 ةض تقديميوعر حل المشكالت

 بطاقة المتابعة

2.2 
التدريب وأهميته في اإلدارة يطبق 

 .المتحفية

 العصف الذهني

 التعليم التعاوني
 التكليفات

 البحوث والتقارير

2.3 
القوانين واألنظمة في المجال م صمي

 .المتحفي

 التعليم التعاوني

 حلقات النقاش
 ةض تقديميوعر

 بطاقة المتابعة

2.4 
القوانين واألنظمة في المجال بين يميز 

 المتحفي

 ةض تقديميوعر التعلم التعاوني

 بطاقة المتابعة

2.5 
معرفة ل يوظف وسائل التقنية الحديثة

 مجاالت اإلدارة المتحفية

 المسح والتوثيق

 التعلم التعاوني
 بطاقة المالحظة

 ملف اإلنجاز

 القيم 3.0

3.1 

يقاااود العمااال فاااي مجموعاااات لتوضااايح 

اإلدارة الهندسااية فااي المتحااف، ويظهاار 

 االلتزام وتحمل المسؤولية.

 

 إدارة فريق العمل

المالحظة من قبل 

المشرف على التدريب 

 الميداني
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.2 

يحاور بموضوعية اإلدارة الهندسية فاي 

ويلتزم بقخالقياات المهناة بكال المتحف، 
ماااااا يتصااااال باألعماااااال والمهاااااام التاااااي 

 .يمارسها

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .ذاتيتقييم 

3.3 

يعمااااااااال باااااااااروح الفرياااااااااق لمعرفاااااااااة 
الموضاااوعات المتخصصااااة فااااي الل ااااة 

يتقباال النقااد ويحتاارم آراء و اإلنجليزيااة،

 اآلخرين.

المالحظة من قبل  مجموعات العمل
المشرف على التدريب 

 الميداني

 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  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 الوقت 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 السبت إلى ال

 ساعات مكتبية بمعدل ساعتين يومين -

 التواصل االلكتروني -

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

المرجع 

 الرئيس للمقرر
بد آدامز وفيليب وآخرون: دليل تنظيم المتاحف )إرشادات عملية(، تعريب محمد حسن ع .１

 م.1993الرحمن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

المراجع 

 المساندة

ي المجلس الدولي للمتاحف: إدارة المتاحف )دليل عملي(، المجلس الدول
 .باريس (ICOM) للمتاحف

 محمد، رفعت موسى: مدخل إلى فن المتاحف، الدار المصرية اللبنانية،

 .م2002القاهرة، 
، ربيةالعطار، حسين إبراهيم: المتاحف عمارة وفن وإدارة، هيئة النيل الع

 ..م2004

لنشر : مبادئ اإلدارة، دار اليازوي العلمية لرعبد القادالنعيمي، صالح 
 .م2008والتوزيع، عمان، 
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• R. Janes, Robert, Sandell, Richard (eds) Museums 

Management and Marketing: 1   Routledge 2006 
• Parry, Ross     Recording the Museum: Digital 

Heritage and the Technologies of Change (Museum 

Meanings) Routledge 2007 
Watson, Shella, Macleod, Suzanne, Knell, Simon (eds) 

Museum Revolutions: How Museums Change and Are 

Changed                                                                            
Routledge 2007 

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). 

المصادر 

 اإللكترونية

•    WWW.Sauditourism.gov.sa 

• WWW.mas.gov.sa 

 ال يوجد  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

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

  قاعات المحاضرات

 ..متحف الكلية

 التجهيزات التقنية

 البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات()جهاز عرض 

السبورة  –أجهزة عرض 

 الذكية

 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 
 ومناقشة الحلول.الفصلية 

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش
  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

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

 


	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

