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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 أخرى )تذكر( 5
 ساعة 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 :لمقررالعام لوصف ال. 1

لعمليات هم االعام إلدارة الحرف والصناعات التقليدية، والتعرف على أ يتناول المقرر اإلطار

على  حفاظاإلدارية المتبعة في هذا المجال والتي تسمح بتنظيم ورعاية الحرف وأحيائها وال
ها وتحويل ت،والخدماوتصاميمها األصيلة بما يضمن استمرارها لتزويد المجتمع بالسلع  تقنياتها

 .ةالثقافيإلى قطاع اقتصادي مثمر وعامل مساعد لالستقرار االجتماعي وداعم للسياحة 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

الطالب موظف المستقبل بإدارة التراث للقيام بمهامه ومسؤولياته اإلدارية والفنية في تمكين 

ويسعى المقرر إلى تعريف  يثة.الحدمؤسسات إدارة التراث وفق أسس ومعايير الجودة باإلدارة 
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الطالب بمعايير الجودة في العمل والخدمات، وتطوير الممارسات الجيدة لحفز عملية التحسين 

ويركز المقرر على بعض القضايا  المتخصصة.المستمر إلدارة التراث وضبط جودة خدماتها 
 ل مع احتياجاته.المهمة المعنية بإدارة التراث والحفاظ عليه، والطرق المناسبة للتعام

 
 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

المرتبط 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1.1 الحرف.مصطلح إدارة يوضح  1.1

 1.2 العمليات اإلدارية المتبعة في إدارة الحرفيشرح  1.2

 1.3 .مفاهيم ونظريات ومناهج علم المتاحفيحدد  1.3

 1.4 أهمية إدارة الحرف والصناعات التقليدية. يبين 1.4

 1.1 إدارة التدريب الحرفييوضح  1.5

  المهارات 2

 2.1  متخصصة في اللغة اإلنجليزيةالموضوعات ال يحلل 2.1

 2.2 .الفولكلوريةإدارة البحوث والدراسات يطبق  2.2

 2.3 إدارة الحرف والصناعات التقليدية.م صمي 2.3

 2.4 إدارة حرفومناقشة تقارير زيارة بين يميز  2.4

 2.5 .إدارة التطوير الحرفيمعرفة ل يوظف وسائل التقنية الحديثة 2.5

  القيم 3

 ريظهو ،التقليديةهمية إدارة الحرف والصناعات أل يقود العمل في مجموعات 3.1

 االلتزام وتحمل مسؤولية.

3.1 

ت ويلتزم بأخالقيا ،حرفمناقشة تقارير زيارة إدارة  يةموضوعبيحاور  3.2
 .باألعمال والمهام التي يمارسهاالمهنة بكل ما يتصل 

3.2 

اء ويحت  رم  ريتقب  ل النق  د  ،الحرف  يإدارة الت  دريب لمعرف  ة ب  روح الفري  ق ل يعم   3.3

 اآلخرين.

3.3 

   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 6 عن أهمية إدارة الحرف والصناعات التقليدية.مقدمة  1
 6 تعريف إدارة الحرف والصناعات التقليدية. 2
 6 المنظمات العالمية المعنية بإدارة الحرف ووظائفها  3
 6 إدارة البحوث والدراسات الفولكلورية  4
 6 إدارة حرف إدارة حرف وصناعات تقليدية الفصلي زيارةاالختبار  5
 3 التدريب الحرفيإدارة  6
 3 مناقشة تقارير زيارة إدارة حرف 7
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 3 إدارة التطوير الحرفي 8
 3 إدارة تسويق الحرف 9

 3 موضوعات متخصصة في اللغة اإلنجليزية 10

 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

 الحرف.مصطلح إدارة يوضح  1.1
 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

.االختبارات الفصلية  

 والنهائية

1.2 
 العمليات اإلدارية المتبعة في إدارةيشرح 

 الحرف
 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

.االختبارات الفصلية  

 العروض التقديمية

1.3 
مف    اهيم ونظري    ات ومن    اهج عل    م يح    دد 

 .المتاحف

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

1.4 
أهمي    ة إدارة الح    رف والص    ناعات  يب    ين

 التقليدية.
 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 الفصلية، االختبارات

 والشفهية

1.5 
 المحاضرات إدارة التدريب الحرفييوضح 

 الحوار والمناقشة

.االختبارات الفصلية  

 والنهائية
 المهارات 2.0

2.1 
متخصص ة ف ي اللغ ة الموض وعات ال يحلل

  اإلنجليزية

ةض تقديميوعر حل المشكالت  

 بطاقة المتابعة

2.2 
إدارة البح          وث والدراس          ات يطب          ق 

 .الفولكلورية

 العصف الذهني

 التعليم التعاوني
 التكليفات

 والتقاريرالبحوث 

2.3 
 التعليم التعاوني إدارة الحرف والصناعات التقليدية.م صمي

 حلقات النقاش
ةض تقديميوعر  

 بطاقة المتابعة

2.4 
إدارة ومناقش   ة تق   ارير زي   ارة ب   ين يمي   ز 

 حرف

ةض تقديميوعر التعلم التعاوني  

 بطاقة المتابعة

2.5 
إدارة معرفة ل يوظف وسائل التقنية الحديثة

 .الحرفيالتطوير 

 المسح والتوثيق

 التعلم التعاوني
 بطاقة المالحظة

 ملف اإلنجاز

 القيم 3.0

3.1 

همي  ة إدارة أل يق  ود العم  ل ف  ي مجموع  ات

 رويظه     ،التقليدي    ةالح    رف والص    ناعات 
 مسؤولية.الااللتزام وتحمل 

إدارة فريق 

 العمل

المالحظة من قبل 

المشرف على التدريب 
 الميداني

3.2 

مناقش  ة تق  ارير زي  ارة  يةموض  وعبيح  اور 

ويلتزم بأخالقيات المهنة بكل ، حرفإدارة 
 .باألعمال والمهام التي يمارسهاما يتصل 

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

المالحظة من قبل  مجموعات العملإدارة الت دريب لمعرف ة بروح الفريق ل يعم 3.3
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

المشرف على التدريب  ويحترم  راء اآلخرين.يتقبل النقد  ،الحرفي

 الميداني
 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10  إعداد واجب منزلي 1
 %15  زيارة إدارة الحرف والصناعات التقليدية 2
 %15  تسليم تقرير موثق عن الزيادة ومناقشتها  3
 %20  االختبار الفصلي  4
 %40  االختبار النهائي 5

 % 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
 الغرض في كل أسبوع(.  

 قديماإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل ت

عات السا –تحديد مقدار الوقت  )معاج لذلك المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب المحت
 :الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع( -المكتبية

 .يوميا  ساعة  2ساعات مكتبية بمعدل  -

 الطالبي.اإلعالن عن جدول بالساعات المكتبية لتقديم الدعم والمشورة واإلرشاد  -

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

 المرجع الرئيس للمقرر
الهيئ   ة  اليدوي   ة،اإلس   تراتيجية الوطني   ة لتنمي   ة الح   رف والص   ناعات 

 م2006العامة للسياحة واآلثار ،

 المساندةالمراجع 
 

 يوجد.ال 

 اإللكترونيةالمصادر 
 

 ال يوجد

  ىأخر
الب  رامج الت  ي تعتم  د عل  ى الكمبي  وتر، أو األق  راص المض  غوطة، أو 

 المعايير المهنية، أو اللوائح واألنظمة:البرمجيات، أو 
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

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

 .طالب 15قاعة دراسية سعة 

 قاعة محاضرات عامة
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 متطلبات المقرر العناصر

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

معمل للصيانة  -دراسي فصل 
 والحفاظ

 تبعا  لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 
السبورة  –أجهزة عرض 

 الذكية

 
 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق المقررات

االختب    ارات تص    حيح أس    ئلة 

 الفصلية ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.
 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجات ال تعلم مدى تحصيل 

 للمقرر

 الت دريس،أعضاء هيئة  الطلبة،

 البرنامجقيادات 

 ـ االختبارات الشهرية.1

 ـ األسئلة الشفوية. 2

 التقويم المستمر.ـ  3
ـالقيام بواجب  ات إض  افية 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
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