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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

 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 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 محاضرات 1
 5 ستوديوأو معمل  2
  إضافيةدروس  3
 4 ى )تذكر(أخر 4
 ساعة 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

  لمقرر:العام لوصف ال .1
 

ت الكياناب التراث واإللمامأهم التشريعات واألنظمة التي تتعاطى مع عريف تالمقرر تناول ي
 والمنظمات المعنية بإدارة التراث على المستوى الوطني واالقليمي والعالمي.

 

 :للمقررالهدف الرئيس . 2

 

ي تقنن الطالب المعارف والمعلومات عن األنظمة والتشريعات الت المقرر لتمليكيهدف     

 .ة التراثحمايوالتراث والمنظمات والكيانات الوطنية واالقليمية والعالمية المسؤولة عن إدارة 
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1.1  الكيانات االدارية المعنية بالتراث على المستويات الوطنية يوضح 1.1

 1.2 .اإلقليميةتشريعات المنظمات يشرح  1.2

 1.3 .التشريعات واألنظمة التي تحكم التعامل مع التراثيبين  1.3

 1.4 .التشريعات وحماية التراث في المملكةيحدد  1.4

 1.1 .اإلنجليزيةموضوعات متخصصة في اللغة يوضح  1.5

  المهارات 2

 2.1  متخصصة في اللغة اإلنجليزيةالموضوعات ال يحلل 2.1

 2.2 معاهدات واتفاقيات وبروتوكوالت اليونسكو والكيانات التابعة لهايطبق  2.2

 2.3 .اإلقليميةتشريعات المنظمات م صمي 2.3

 2.4 .التشريعات وحماية التراث في المملكةبين يميز  2.4

 2.5 منظمات وتشريعات التراث الثقافيمعرفة ل يوظف وسائل التقنية الحديثة 2.5

  القيم 3

يقوود العمول فووي مجموعوات لتوضوويح تشوريعات وأنظمووة التوراث الثقووافي   3.1

 ويظهر االلتزام وتحمل المسؤولية.

3.1 

ويلتوزم بخخققيوات يحاور بموضوعية أهم منظموات التوراث فوي المملكوة   3.2

 المهنة بكل ما يتصل باألعمال والمهام التي يمارسها.

3.2 

 يعموول بووروح الفريووق لمعرفووة منظمووات التووراث الثقووافي المحليووة والوطنيووة 3.3
 يتقبل النقد ويحترم آراء اآلخرين. واالقليمية والعالمية 

3.3 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 .ررمراجع المق -موضوعات األبحاث -التقييم -األهداف -بالمقررالتعريف  1

 3 مقدمة عن منظمات وتشريعات التراث الثقافي 2

 6 منظمات التراث الثقافي المحلية والوطنية واالقليمية والعالمية 3

 3 أهم منظمات التراث في المملكة  4

 3 تشريعات وأنظمة التراث الثقافي 5

 6  واتفاقيات وبروتوكوالت اليونسكو والكيانات التابعة لهامعاهدات  6

 3 تشريعات المنظمات االقليمية  7
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 6 التشريعات المحلية )المناطق والمحافظات والبلديات( 8

 3 دور التشريعات واألنظمة في حماية التراث 9

 3 التشريعات وحماية التراث في المملكة  10

 3 اإلنجليزية موضوعات متخصصة في اللغة 11

 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 
الكيانات االدارية المعنية بالتراث  يوضح

  على المستويات الوطنية
 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

1.2 
 المحاضرات .اإلقليميةتشريعات المنظمات يشرح 

 الحوار والمناقشة

 .االختبارات الفصلية

 العروض التقديمية

1.3 
التشوووريعات واألنظموووة التوووي تحكوووم يبوووين 

 .التعامل مع التراث

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

  االختبوووووووووارات الفصووووووووولية

 والشفهية.

1.4 
التشوووريعات وحمايوووة التوووراث فوووي يحووودد 

 .المملكة

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 الفصووووووووولية  االختبوووووووووارات

 والشفهية

1.5 
موضوووووعات متخصصوووووة فووووي اللغوووووة يوضووووح 

 .اإلنجليزية
 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية
 المهارات 2.0

2.1 
متخصصة في اللغة الموضوعات ال يحلل

  اإلنجليزية
 ةض تقديميوعر حل المشكقت

 بطاقة المتابعة

2.2 
معاهدات واتفاقيات وبروتوكوالت يطبق 

 اليونسكو والكيانات التابعة لها
 العصف الذهني

 التعاونيالتعليم 
 التكليفات

 البحوث والتقارير

2.3 
 التعليم التعاوني .اإلقليميةتشريعات المنظمات م صمي

 حلقات النقاش
 ةض تقديميوعر

 بطاقة المتابعة

2.4 
التشريعات وحماية التراث في بين يميز 

 .المملكة

 ةض تقديميوعر التعلم التعاوني

 بطاقة المتابعة

2.5 
معرفة ل الحديثةيوظف وسائل التقنية 

 منظمات وتشريعات التراث الثقافي
 المسح والتوثيق

 التعلم التعاوني
 بطاقة المقحظة

 ملف اإلنجاز
 القيم 3.0

3.1 

يقود العمل في مجموعات لتوضيح 
تشريعات وأنظمة التراث الثقافي  

 ويظهر االلتزام وتحمل المسؤولية.

المقحظة من قبل  إدارة فريق العمل
التدريب المشرف على 

 الميداني
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.2 

يحاور بموضوعية أهم منظمات التراث 

ويلتزم بخخققيات المهنة في المملكة  
بكل ما يتصل باألعمال والمهام التي 

 يمارسها.

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 

يعمل بروح الفريق لمعرفة منظمات 
والوطنية التراث الثقافي المحلية 

رم يتقبل النقد ويحت واالقليمية والعالمية 

 آراء اآلخرين.

لمقحظة من قبل  مجموعات العمل
المشرف على التدريب 

 الميداني

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30  اختبار فصلى 1
 %30  جماعي مع عرض لها ورقة بحث فردي أو 2
 %40  نهائياختبار  3
    

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

لخاص اكاديمي لقستشارات واإلرشاد األوالهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

لهذا  ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خقله أعضاء هيئة التدريساقدمذكر مع ) لكل طالب

 الغرض في كل أسبوع(.  
 .تثبيت جدول األستاذ على المكتب وتحديد الساعات المكتبية به •

   .من حين آلخرإعقن الطقب في المحاضرة بخوقات التواجد والتركيز عليها  -

 التواصل مع الطقب من خقل الموقع والبريد االلكتروني -

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

 المرجع الرئيس للمقرر

قسوويمة: مقدمووة فووي إدارة التووراث   وكباشوويالزهرانووي  رعبوود الناصوو

 1429الرياض  
 Donald. Cultural Resources Management, 

Longman, London, 2008 

UNESCO Publications 

 المساندةالمراجع 

 
 ال  يوجد

 

 ال يوجد -  اإللكترونيةالمصادر 
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  ىأخر
البوورامج التووي تعتموود علووى الكمبيوووتر  أو األقووراص المضووغوطة  أو 

 البرمجيات  أو المعايير المهنية  أو اللوائح واألنظمة:
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
  قاعات الدراسية  المختبرات  قاعات العرض القاعات)

 ... إلخ( المحاكاة

 فصل دراسي    قاعات الفصول الذكية

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات  السبورة الذكية  البرمجيات(

السبورة  –أجهزة عرض 
 الذكية

 ال يوجد التخصص(تبعاً لطبيعة )أخرى تجهيزات 

 
 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق المقررات

تصووحيح أسووئلة االختبووارات الفصوولية 

 ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.
 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطقع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجات الوتعلم مدى تحصيل 

 للمقرر

أعضووواء هيئوووة  الطلبوووة 
قيوووووووووادات  التووووووووودريس 

 البرنامج

 ـ االختبارات الشهرية.1

 ـ األسئلة الشفوية. 2

 ـ التقويم المستمر. 3
 ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية. 4

   
   
   
   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطقب  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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