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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

  ، كلية اآلثارجامعة القادسية سسة التعليميةالمؤ .1

 قسم الدراسات المسمارية   / المركز علمي القسم ال .2

  2 ي س  2  السياحة االثرية اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات نظرية. أشكال الحضور المتاحة .4

 .الرابعةالفصالن األول والثاني/ السنة  الفصل / السنة .5

 ساعتان أسبوعياً. )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 م.2021 / األولتشرين  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 .أبمهية السياحة االثريةعريف طلبة قسم الدراسات املسمارية واقسام الكلية األخرى ت-أ

 .لبالدلتارخيية و اثرها االقتصادي على االتعريف ابملواقع االثرية وامهيتها ايف السياحة شرح أمهية -ب

 .لرافديناحلضاري يف بالد ا اإلرثف أبمهية السياحة االثرية وامهيتها الثقافية يف التعريتوضيح دور -جـ

 .ياحة وفق منهجية اكادمييةوالثقافية للسشرح الوظيفة احلضارية -د

 .ىل قمة االبداعميكن ان يفهم الطلبة كيفية توصل احلضارة القدمية إ السياحة االثرية من خالل  -ه

 صيل.اليت ميكن أن توصل إىل ابتكار رائد أ ا احلضاريةاملواقع االثرية وهويتهتوضح دراسة اتريخ  -و

ىل إعته متثيل الوصول  فان متاباستغرق زمناً طويالً  واء كانت لقى اثرية او معمارية ساملنجزات احلضارية  مبا أن التوصل إىل  -ز
 اسرار تطور احلضارة.

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 املنجز احلضاري ومتابعة زمخه.ق الفرصة لالطالع على حتقي ة االثرية السياحتتيح دراسة  -ح
 هي وسيلة املعرفة ونقلها.توثيق مثلما ابعتبارها وسيلة لل السياحة االثريةفهم كون  -ط      

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 .احة االثريةبالسيالنظريات الخاصة مناقشة -1أ

 المعرفي. وعالقتها بالتطور السياحة االثريةعليها  تالتعرف على األسس التي قام-2أ

 صادي.والتطور االجتماعي واالقت السياحة االثريةتجديد العالقة الوظيفية بين  -3أ
ي الحضارة ففي إرساء أسس االقتصاد و للمعرفة الثقافيةوسيلة ك السياحة االثريةتوضيح دور -4أ

 لقديمة. ا
 الياتها.وفع الحضارةومقومات نشوء  السياحة االثريةاستجالء العالقة الوثيقة بين  -5أ
 حضارة وادي الرافدين. منجزات في دراسة  بالسياحة االثريةاالستعانة   -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 بتواريخها ومواضيعها. وصلة ذلك المواقع االثرية بأنواعهاتعريف الطلبة على - 1ب

خالل  ومية منكتشاف االنسان لألدوات واآلالت التي يستخدمها في حياته اليالتعرف على كيفية ا – 2ب

 التنقيب األثري وطرق التعامل معها.

نحت و ر الكتابةابتكانجز العمائر و مناقشة المسائل الكبرى في نشوء الحضارة العربية مثل من - 3ب

  .وااللواح المسالت والتماثيل

 لتاريخي السياحة االثرية واثرها االقتصادي والمعرفي وا أهميةتعريف الطلبة على  -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

ن ورها مدالسياحة االثرية ووظائفها ومواضيعها، وتعليم تحديد مفردات المقرر لتغطي مختلف جوانب 

ين تقوم أساسي ركنينابراز المعرفة بها باعتبارها أحد  في الحضارة وتطورها، معخالل المنجزات االثرية 

  .عليها دراسة حضارة وادي الرافدين إلى جانب علم اآلثار )أي الدليلين الكتابي والمادي(

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 بمفردات ربطهاتتمثل طرائق التقييم في معرفة الحقائق وتحليلها ومناقشتها والتوسع في تحديد األدلة و

 المادة مع رصد تطور قابلية الطلبة على الفهم وطرح األفكار وتكوين االستنتاجات.

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 معرفة الطلبة بمعنى أن يكون بلدهم مهد الحضارة اإلنسانية ومركز اشعاعها.-1ج

 معرفة دور حضارة العراق القديم الزائد في التاريخ من خالل إنجازاتها-2ج

 الكبرى. 

 تاريخ البشرية. المنجزات في مبادئ اهمفي تقديم  السياحة االثريةشرح دور  -3ج

عراق ا من قبل أقوام الفي توحيد مجتمع متعدد األعراف واستعماله السياحة االثريةتوضيح دور   -4ج

 من أكديين وأموريين وآراميين وعرب وأقوام أخرى. القدماء
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  طرائق التعليم والتعلم    

دراسة ضعت لواستعمال األمثلة الواضحة والملموسة في البرهنة على األهداف الوجدانية والقيمية التي 

 .السياحة االثرية

 

 
 طرائق التقييم    

ير قائق وتطوء الحتلمس القيم واستنباطها ومالحظة تعلم تطبيقها في دراسة الحضارة القديمة ومدى تعلم بنا

 وضوع. االستنتاجات الخاصة بالم

 

 

 
 .الشخصي ( متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ) المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 معرفة عامة بمفهوم الحضارة والتاريخ القديم. -1د

 .رافدينفي حضارة بالد ال اهم المواقع االثرية واالبنية المعمارية البارزةاطالع على -2د

 م العراق القديم وتعايشها ومشاركتها في تكوين حضارته القديمة.معرفة أقوا-3د

 فيه. المنجزات الحضاريةدراسة علم اآلثار ودور    -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
 طريقة التقييم

 امتحانات نظرية ريةالسياحة االث أهمية السياحة االثرية 2 1

   المرشد السياحي   2
   مهام المرشد السياحي   3
الصفات والثقافة التي يتحلى بها    4

 المرشد السياحي
  

دور السياحة في التعريف    5

 بالمنجز الحضاري
  

   السياحي اإلعالن   6
دور التقنيات االلكترونية في    7

 السياحة اإلعالن
  

الثاري مرشد كيف يكون ا   8

 ؟سياحي
  

كيف يستخدم التوثيق في    9

 السياحة االثرية؟
  

ماذا تحتاج المواقع االثرية    10

 لتكون مؤهلة للسياحة؟
  

كيفية التعامل وكسب السواح    11

 ؟األجانب
  

دور السياحة في تنمية الثقافة    12

 االثرية
  

   دور الوظيفة المعلوماتيةتوضيح    13

الدوات اللغوية التي يستخدمها ا   14
 المرشد السياحي

  

ماذا نقصد بتراجع ذروة    15
االحداث؟ وهل لهذا المصطلح 

 دور في ارشاد السواح؟
 

 

  

   وظائف المرشدين السياحيين   16

دور السياحة البيئية في تحقيق    17

 التنمية المستدامة
  

   أنواع المواقع السياحية   18
   ع الحضارية والتراثيةالمواق   19
   ةالمواقع الطبيعي   20
   أنواع السياحة الحضارية   21
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 البنية التحتية  .12

 حممد روكان" اعداد: أ. د. السياحة االثريةملزمة " ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 م(.1978، )بغداد، كنوز املتحف العراقي،  فرج بصمه جي-1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اكتاب مبادئ السياحة ومراحل تطوره-2
 م(.2011، )دمشق، 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
يفن بيج، ، إدارة من شأنها أن تحدث فرقاً ستالسياحة دارة-1

 .العامري ترجمة خالد
 اتاملقومرضوانية ، السياحة البيئية املفاهيم واألسس و زايد عبد ال -2

 
 ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت

.... 
                         ______ 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

تضمن تلمخططات التي " يجمع عدد من المصورات والرسوم واالسياحة االثريةيعمل على تطوير مقرر "  

 لحديثة.سات اأمثلة على مواضيع المقرر. وكذلك متابعة كل ما يستجد في هذا المجال من خالل الكتب والدرا

 

 
 

   االثار الشاخصة   22
   المواقــــع االثـــريـــة   23
   المتحف العراقي   24
   السياحة في المتاحف العالمية   25
   االهوار واهميتها السياحية   26
   المراقد الدينية   27
   المرشدين السياحيين أنواع   28
اهم المرشدين السياحيين في    29

 العالم
  

التي قدمت  واألبحاثالدراسات    30

 بشأن السياحة االثرية
  


