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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الجامعة الهاشمية

 معهد الملكة رانيا للسياحة والتراث

   علم المحافظة على االثارقسم 

 الخطــة الدراسيـــة لدرجة الماجستير في 

"  والتراثية المواقع السياحية وتطوير إدارة"   

 

 مسار الرسالة  

 

 

 : أحكام و شروط عامة :    أوالا 

 

  اإلطار العام لبرنامج الماجستير في الجامعة . تلتزم هذه الخطة ب  -1

 يقبل في هذا البرنامج الطلبة الحاصلون على درجة البكالوريوس في أي تخصص أكاديمي.  -2

 

ا:    :المواد االستدراكية ثانيا

( 9مننت تعليمنناح مننة  درجننة الماجسننتير ر ننم )الفقرة )أ(  (  6حسب نص المادة )  لها،يتم تحديدها ودراسة الطالب  

 .2016لسةة 

 

 

 مدلول مةزلة العشراح في أر ام مواد

 " المواقع السياحية والتراثية وتطوير" إدارة برنامج ماجستير 

 

 عنوان مجال التخصص  رمز المجال 

 ، مشروع بحث أساليب بحث 0

 سياحة 1

 وتراث  آثار 2

 إدارة  3

 تسويق  4

 العلوم التطبيقية  5

 معلوماتية 6

 ثارعلم المحافظة على اال 7

 تخطيط  8

 موضوعاح خاصة  9

 

 مثـــــــال:

 

 موضوعات متقدمة في ادارة المواقع السياحية والتراثية   160903731

1 3 7 1 0 9 0 16 

 والسةة  الكلنننية القسنننم  المستوى المجال  التسلسل 
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ا :   تتكون الخطة الدراسية من :ثالثا

 

 عشرة ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية:  خمس( 15)وتتكون من  . المواد اإلجبارية:1

الساعات   المتطلبات السابقة 

 المعتمدة

 رقم المادة  اسم المادة الساعات األسبوعية

 نظري  عملي

 160903701 البحث العلمي  وطرق أساليب  3 - 3 -

 160903712 صةاعة السياحةموضوعاح متقدمة في  3 - 3 -

ة في ادارة الموا ع  موضوعاح متقدم 3 - 3 -

 السياحية والتراثية

160903731 

موضوعاح متقدمة في علم المحافظة   3 - 3 -

 على اآلثار 

160903771 

 160903792 في التراث  موضوعاح خاصة 3 - 3 -

 

   التالية:بين المواد ساعات معتمدة يختارهـا من   تسع( 9. المواد االختيارية: )2
 

  الساعات المتطلبات السابقة 

 المعتمدة

 رقم المادة  اسم المادة الساعات األسبوعية

 نظري  عملي

موضوعاح متقدمة في السياحة الثقافية  3 - 3 160903731

 والتراثية 

160903716 

 160903721 والسياحية  تقديم الموا ع التراثية 3 - 3 160903731

 160903722 موضوعاح خاصة في التراث الكتابي   3 - 3 -

 160903723 حضاراح  ديمة وتاريخ اثار  3 - 3 -

 160903733 إدارة المتاحف والمقتةياح المتحفية 3 - 3 160903731

 160903743 السياحيوالتسويق ا تصادياح السياحة  3 - 3 160903712

العلوم التطبيقية في المحافظة على  3 - 3 160903771

 االثار

160903752 

قدمة في التخطيط موضوعاح مت 3 - 3 160903712

 السياحي

160903781 

 160903791 موضوعاح خاصة في السياحة العالمية 3 - 3 160903712

 

 

 

 

 (.160903799( تسع ساعاح معتمدة ور مها )9)رسالة جامعية:   3
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 واد ـمـف الـوص

 

"  المواقع السياحية والتراثية وتطوير إدارة"   

 

 (0+3س م ) 3 العلمي:بحث الوطرق  اساليب   701903160

مةهجيننة البحننث واالسننتراتيجياح المتعلقننة بموضننوع ومهنناراح اعننداد    العلمنني،البحننث    فيالمهاراح الضرورية  

 الكميننة والةوعيننةتحليننل المعلومنناح واسنناليب البحث، واختيار العيةة، واستخدام المعلومنناح ااساسننية والثانويننة، 

اسننتخدام أسنناليب جمننع البياننناح وتحليلهننا، ومعرفننة ومهنناراح . تننراثوالوتوظيفهننا فنني عملينناح إدارة السننياحية 

 .كتابة خطة الرسالة واعداد الرسالة الجامعيةل المةهجية العلميةاخال ياح الكتابة البحثية، 

 

 (0+3س م ) 3:موضوعات متقدمة في صناعة السياحة   712903160

 

العملينناح المرتبطننة بهننذه الصننةاعة مننت حيننث و،  ابهنن مفنناهيم المتعلقننة  والموضوعاح متقدمة في صةاعة السياحة  

تننربط بننيت   التننيوالعال نناح  وتكويت التجربة السياحية وعملية التطوير السننياحي،  واالجتماعية  االبعاد اال تصادية  

، ومقوماح الجذب السياحي ودور القطنناع والعوامل البيئية والبشرية التي  د تؤثر عليها  ةالسياحي  صةاعةمكوناح  

 قطاع العام في تطوير صةاعة السياحة. الخاص وال

 

716903160  : والتراثية  الثقافية  السياحة  في  متقدمة  )  3موضوعات  م  السابق  المتطلب  ،  (0+3س 

160903731  

 

الةظرياح الموضوعة لدراسة  وهذه السياحة،    وخصائص  ،موضوعاح متقدمة في السياحة الثقافية والتراثية اهم 

الثقافي،   مصادوالسائ   والتراثية،  خصائص  الثقافية  السياحة  ومةشآح  ونشاطاح  السياحي واشكال  ر  المةتج 

 التراثي، واالنماط المرتبطة بهذا الةوع مت السياحة. 

 

 

  160903731السابق المتطلب  ، (0+3س م )3 التراثية والسياحيةتقديم المواقع  217903160

التراثيةتقديم     تفسير وتقديم   مةاهج واساليبوعرض    ،اتصال وتعلمومت تفسير  والعملياح المرتبطة به    ،الموا ع 

استخدام وسائل اإلعالم ، وإضافةً إلى التفسير الموّجه لذوي االحتياجاح الخاصة ، ملموسالتراث الملموس والغير  

التفسير لخدمة   للتفسير وتسخير  التراثية،  االمختلفة  الموارد  المجتمع   أخال ياح هذهودارة  العملية وسبل مشاركة 

 كيفية إيصال الحقائق التاريخية والقيم المرتبطةو ،حلي في هذه العمليةالم

 

  (0+3س م )3 ،وضوعات خاصة في التراث الكتابيم 722903160

القديمة، اهمية التراث الكتابي في التأريخ،   الةقوش والمخطوطاح  القديم،  موضوعاح خاصة في التراث الكتابي 

  .السامية القديمة ، الكتاباحالتراث الكتابي في االردن نماذجومةهجية دراسة الةقوش والكتاباح القديمة، واهم 

 

  (0+3س م )3،  حضارات قديمة وتاريخ ثار ا 723903160

الحضاراح المختلفة  االدنى، وتأثيراحوتاريخها، واهم الحضاراح القديمة في الشرق حضاراح القديمة، اثاراها ال

والت والفةية  الفكرية  الةاحية  واهميتها  مت  والحضارية  التاريخية  الموا ع  القديمة،  االردن  وحضاراح  اريخية، 

    كموا ع جذب ساحي.
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  ( 0+3س م ) 3لمواقع السياحية والتراثية موضوعات متقدمة في ادارة ا 317903160

إدارة الموا ع السياحية التراثية، والتشريعاح والهيئاح والمةظماح المحلية والدولية الحكومية والغير حكومية التي 

السياحية الموا ع  إدارة  مجال  في  السياحي، والتراثية  تعمل  المو ع  إدارة  في  المتبعة  السليمة  العلمية  والطرق   ،

الزوار  وطرق ت السياحية والتراثية وسبل تطبيقها، ودراسة  الموا ع  إدارية في  حديد وتقييم ووضع استراتيجياح 

السياحية  الموا ع  إدارة  الزوار وخدمتهم، ومهاراح االتصال وكيفية استخدامها في  وأساليب دراساح احتياجاح 

 بشكل علمي سليم.

 

  731903160، المتطلب السابق   (0+3س م ) 3 ،المتاحف والمقتنيات المتحفيةادارة  337903160 

وادارة  للمتحف،  السليم  اإلداري  التخطيط  المتحفية،  والمجموعاح  المتاحف  بإدارة  خاصة  متقدمة  موضوعاح 

أ سام   إدارة  وأساليب  المتحفية،  المقتةياح  إدارة  في  الحديثة  العلمية  والطرق  المالية،  والموارد  البشرية  الموارد 

 وصاالح العرض والمستودعاح، وأسس المحافظة الو ائية على المتحف وإدارة الكوارث.    المتحف المختلفة

 

 

 712903160( ، المتطلب السابق   0+3س م )  3،التسويق السياحيو اقتصاديات السياحة 43903160

 المننؤثرة علننى هنناذيت السننياحي والعوامننلوالعننرض  للطلننب ااساسننية ينناس المكوننناح و ،السننياحة ا تصننادياح

و ينناس ااثننر اال تصننادي  وعالميننا، وتقننديرالسننياحي فنني اال تصنناد محليننا و وميننا   مساهمة القطنناعو  ،المفهوميت

ااساسننية للتسننويق السننياحي والتركيننز علننى أهميتننه وتطننوره، والمهنناراح  ،  االجتماعي والسياسنني لهننذا القطنناع

القراراح والسياسنناح المتعلقننة  ،ويقية المالئمةوبةاء االستراتيجياح التس ،التطبيقاح التسويقية في السياحة  حمجاال

  . بالمزيج التسويقي في مجال السياحة

 

 771903160(، المتطلب السابق 0+3س م ) 3العلوم التطبيقية في المحافظة على االثار  752903160

ي دراسة وتحليل وصيانة التعرف الى العلوم الكيميائيَّة والجيولوجيَّة والفيزيائيَّة وغيرها وتطبيقاح هذه العلوم ف

وترميم المواد المأخوذة مت الموا ع ااثرية، كذلك الطرق وااساليب المخبرية الحديثة المستخدمة في ترميم القطع  

 ااثرية مت مختلف المواد، وتطبيقاح الكمبيوتر والبرامج المختصة في دراسة وتوثيق وتسجيل القطع ااثرية. 

 

 ( 0+3س م ) 3،  لم المحافظة على اآلثارموضوعات متقدمة في ع771903160

اآلثار على  المحافظة  علم  في  متقدمة  وطرق  موضوعاح  لها، ،  تتعرض  التي  والمشاكل  ااثرية  الموا ع  تقييم 

وكيفية استخدام التقةياح الحديثة في المحافظة على الموا ع التراثية، وتوضي  مفاهيم المعالجة الو ائية والعالجية 

 مستخدمة في المحافظة، وأساليب عمل تخطيط مسبق لعملية المحافظة على الموا ع ااثرية.والطرق العلمية ال

 

 712903160( ، المتطلب السابق 0+3س م ) 3 موضوعات متقدمة في التخطيط السياحي 781903160

 

التخطيط    مفهوم في  متقدمة  وأهدافه،    ،السياحيموضوعاح  السياحي  التخطيط  التخطيط  وأهمية  خصائص 

عملية الس على  والبيئاح  الموا ع  تأثير  على  التركيز  مع  السياحي،  للتخطيط  المكانية  المستوياح  الجيد،  ياحي 

السياحي وتطبيقها، كذلك  التطوير  التي يجب أن يتم استخدامها عملية إعداد وصياغة خطط  التخطيط والمعايير 

بيت   اامثل  التعاون  لتحقيق  الفاعلة  التواصلية  الشبكاح  خلق  عملية  كيفية  في  الفاعلة  والمجموعاح  القطاعاح 

 السياحية. التةمية
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 712903160   المتطلب السابق،  (0+3س م )  3موضوعات خاصة في السياحة العالمية  917903160

 

واالنماط   والتحدياح  بالسياساح  المرتبطة  العالمية  القضايا  حول  تقارير  وكتابة  الطالب  بيت  نقاشية  حلقاح 

 طور  طاع السياحة.المرتبطة بحركة وت

 

  (0+3س م ) 3في التراث  موضوعات خاصة 160903792

 

المرتبطة   العالمية  القضايا  حول  تقارير  وكتابة  الطالب  بيت  نقاشية  حلقاح  خلق  على  المادة  هذه  بالتراث  تقوم 

 ملموس. والتراث االنساني الملموس والغير  الطبيعي

 
 ساعات معتمدة   9 ( الرسالة:9971903160)

 

بالتشاور مع المشرف الرئيسي على البحث ويقدم ذلك الى لجةة    بحث وذلكم الطالب بتحضير مقترح مشروع  يقو

، وبعد ا رار مشروع البحث يقوم الطالب بكتابة البحث في اطروحة تحت لألصولالدراساح العليا في القسم وفقاً  

للتعليماح الةافذة في الجامعة الهاشمية بهذا الخصوص ومت ثم   لألسس المعمول بها تشكل لجةة مةا شة وفقاً    وفقاً 

 في الجامعة الهاشمية.        

 


