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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الجامعة الهاشمية

 الملكة رانيا للسياحة والتراث كلية

   علم المحافظة على االثارقسم 

 الخطــة الدراسيـــة لدرجة الماجستير في 

المواقع السياحية والتراثية "  وتطوير" إدارة   

 

 مسار الشامل 

 

 

 : أحكام و شروط عامة :    أوالا 

 

  تلتزم هذه الخطة باإلطار العام لبرنامج الماجستير في الجامعة .   -1

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

 .2016( لسنة 9رقم )تطبق تعليمات منح درجة الماجستير في الجامعة الهاشمية  -3

 

ا   :المواد االستدراكية :  ثانيا

(  9من تعليمات منح درجة الماجسةةةتير رقم )الفقر  )أ(  ( 6يتم تحديدها ودراسةةةة الطاله لهاس  سةةةه نص الماد  )

 .2016لسنة 

 

 

 مدلول منزلة العشرات في أرقام مواد

 ادارة وصيانة المواقع السياحية والتراثيةبرنامج ماجستير 

 

 التخصص عنوان مجال  رمز المجال 

 س مشروع بحث أساليه بحث 0

 سيا ة 1

 وتراث  آثار 2

 إدار   3

 تسويق  4

 العلوم التطبيقية  5

 معلوماتية 6

 علم المحافظة على االثار 7

 تخطيط  8

 موضوعات خاصة  9

 

 مثـــــــال:

 

 موضوعات متقدمة في ادارة المواقع السياحية والتراثية   160903731

1 3 7 3 0 9 0 16 

 والسنة  الكلةةةية القسةةةم  المستوى المجال  التسلسل 
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ا :   تتكون الخطة الدراسية من :ثالثا

 

 ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية:  أربعة وعشرون( 24وتتكون من ) . المواد اإلجبارية:1

الساعات   المتطلبات السابقة 

 المعتمدة

 رقم المادة  اسم المادة الساعات األسبوعية

 نظري  عملي

 160903701 البحث العلمي  وطرق أساليه  3 - 3 -

 160903702 مشروع بحث   3 - 3 -

 160903712 صناعة السيا ةموضوعات متقدمة في  3 - 3 -

موضوعات متقدمة في ادار  المواقع   3 - 3 -

 السيا ية والتراثية

160903731 

 160903733 إدار  المتا ف والمقتنيات المتحفية 3 - 3 160903731

موضوعات متقدمة في علم المحافظة   3 - 3 -

 على اآلثار 

160903771 

موضوعات متقدمة في التخطيط  3 - 3 160903712

 السيا ي

160903781 

 160903792 في التراث  موضوعات خاصة 3 - 3 -

 

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

الساعات   المتطلبات السابقة 

 المعتمدة

 رقم المادة  اسم المادة الساعات األسبوعية

 نظري  عملي

موضوعات متقدمة في السيا ة الثقافية  3 - 3 160903731

 والتراثية 

160903716 

 160903721 والسيا ية  تقديم المواقع التراثية 3 - 3 160903731

 160903722 موضوعات خاصة في التراث الكتابي   3 - 3 -

 160903723 اثار وتاريخ  ضارات قديمة  3 - 3 -

 160903743 السيا يوالتسويق اقتصاديات السيا ة  3 - 3 160903712

العلوم التطبيقية في المحافظة على  3 - 3 160903771

 االثار

160903752 

 موضوعات خاصة في السيا ة العالمية 3 - 3 160903712

 

160903791 

 

 

 

 

 (160903798) ورقمه ) صفر ساعة(  . امتحان شامل3
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 الـمـواد وصـف 

 

المواقع السياحية والتراثية "  وتطوير" إدارة   

 

 (0+3س م ) 3 البحث العلمي :وطرق  اساليب   701903160

منهجية البحث واالسةةةةتراتيجيات المتعلقة بموضةةةةوع  ومهارات اعداد  س البحث العلمي  فيالمهارات الضةةةةرورية  

والنوعية تحليل المعلومات الكمية واسةةةاليه البحثس واختيار العينةس واسةةةتخدام المعلومات اسسةةةاسةةةية والثانويةس  

اسةةةةتخةدام أسةةةةاليةه جمع البيةانةات وتحليلهةاس ومعرفةة  ومهةارات  . والتراثوتوظيفهةا في عمليةات إدار  السةةةةيةا يةة 

 .كتابة خطة الرسالة واعداد الرسالة الجامعيةل المنهجية العلميةبة البحثيةس اخالقيات الكتا

 

 (0+3س م ) 3:   مشروع بحث270903160

وتحت   والتراثيةسإدار  وتطوير المواقع السةيا ية من الموضةوعات المتخصةصةة في  في وا د بحث    كتابة مشةروع

 يتم مناقشةةمع مراعا  كل شةروط البحث العلمي وفي نهاية الفصةل  سالكليةاعضةا  هيةة التدري  في   أ د  اشةرا 

 .ويتم تقييمه على اساس ذلك في الكليةالبحث من قبل لجنة مختصة 

 

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

 

العمليات المرتبطة بهذه الصةةةناعة من  يث  وس بهامفاهيم المتعلقة  والموضةةةوعات متقدمة في صةةةناعة السةةةيا ة  

تربط بين   التيوالعالقات وتكوين التجربة السةةيا ية وعملية التطوير السةةيا يس  واالجتماعية االبعاد االقتصةةادية  

س ومقومات الجذب السةيا ي ودور القطاع ثر عليهاوالعوامل البيةية والبشةرية التي قد ت   ةالسةيا ي  مكونات صةناعة

 الخاص والقطاع العام في تطوير صناعة السيا ة. 

 

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

731903160 

 

النظريات الموضوعة لدراسة  وهذه السيا ةس    وخصائص  سموضوعات متقدمة في السيا ة الثقافية والتراثية اهم 

المنتج السيا ي التراثيس واشكال  خصائص مصادر ونشاطات ومنشآت السيا ة الثقافية والتراثيةس  والسائح الثقافيس  

 واالنماط المرتبطة بهذا النوع من السيا ة.  

 

 

  731903160(، المتطلب السابق  0+3س م )3 والسياحية تقديم المواقع التراثية 217903160

 

التراثيةتقديم     تفسير وتقديم وأساليه  مناهج  وعرض    ساتصال وتعلمومن تفسير  والعمليات المرتبطة به    سالمواقع 

استخدام وسائل اإلعالم س وإضافةً إلى التفسير الموّجه لذوي اال تياجات الخاصة س ملموسالتراث الملموس والغير  

لل التفسير لخدمة  المختلفة  التراثيةس  اتفسير وتسخير  الموارد  المجتمع   أخالقيات هذهودار   العملية وسبل مشاركة 

 كيفية إيصال الحقائق التاريخية والقيم المرتبطةو سالمحلي في هذه العملية
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  (0+3س م )3 ،وضوعات خاصة في التراث الكتابيم 722903160

القديمةس اهمية التراث الكتابي في التأريخس   النقوش والمخطوطات  القديمس  موضوعات خاصة في التراث الكتابي 

 . السامية القديمةومنهجية دراسة النقوش والكتابات القديمةس واهم نماذج التراث الكتابي في االردنس الكتابات 

 

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

الحضارات المختلفة  االدنىس وتأثيراتالحضارات القديمةس اثاراها وتاريخهاس واهم الحضارات القديمة في الشرق 

من النا ية الفكرية والفنية والتاريخيةس و ضارات االردن القديمةس المواقع التاريخية والحضارية واهميتها كمواقع  

 جذب سا ي.   

 

  ( 0+3س م ) 3المواقع السياحية والتراثية موضوعات متقدمة في ادارة 317903160

إدار  المواقع السيا ية التراثيةس والتشريعات والهيةات والمنظمات المحلية والدولية الحكومية والغير  كومية التي 

س والطرق العلمية السليمة المتبعة في إدار  الموقع السيا يس وطرق والتراثية  تعمل في مجال إدار  المواقع السيا ية

تحديد وتقييم ووضع استراتيجيات إدارية في المواقع السيا ية والتراثية وسبل تطبيقهاس ودراسة الزوار وأساليه 

دراسات ا تياجات الزوار وخدمتهمس ومهارات االتصال وكيفية استخدامها في إدار  المواقع السيا ية بشكل علمي 

 سليم.

 

  731903160(، المتطلب السابق  0+ 3س م ) 3 ،المتحفيةالمتاحف والمقتنيات ادارة  337903160

وادار   للمتحفس  السليم  اإلداري  التخطيط  المتحفيةس  والمجموعات  المتا ف  بإدار   خاصة  متقدمة  موضوعات 

أقسام   إدار   وأساليه  المتحفيةس  المقتنيات  إدار   في  الحديثة  العلمية  والطرق  الماليةس  والموارد  البشرية  الموارد 

 المختلفة وصاالت العرض والمستودعاتس وأس  المحافظة الوقائية على المتحف وإدار  الكوارث.    المتحف

 

 

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

 

 الم ثر  على هاذين السةةةيا ي والعواملوالعرض قياس المكونات اسسةةةاسةةةية للطله  و  سالسةةةيا ة اقتصةةةاديات

وقياس اسثر االقتصةةةادي   وعالمياس وتقديرالسةةةيا ي في االقتصةةةاد محليا وقوميا   مسةةةاهمة القطاعو  سالمفهومين

اسسةةةاسةةةية للتسةةةويق السةةةيا ي والتركيز على أهميته وتطورهس والمهارات س االجتماعي والسةةةياسةةةي لهذا القطاع

القرارات والسةياسةات المتعلقة  ساالسةتراتيجيات التسةويقية المالئمةوبنا     سالتطبيقات التسةويقية في السةيا ة  تمجاال

 . بالمزيج التسويقي في مجال السيا ة

 

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

والفيزيائيَّة وغيرها وتطبيقات هذه العلوم في دراسة وتحليل وصيانة التعر  الى العلوم الكيميائيَّة والجيولوجيَّة  

وترميم المواد المأخوذ  من المواقع اسثريةس كذلك الطرق واسساليه المخبرية الحديثة المستخدمة في ترميم القطع  

 قطع اسثرية. اسثرية من مختلف الموادس وتطبيقات الكمبيوتر والبرامج المختصة في دراسة وتوثيق وتسجيل ال
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 ( 0+3س م ) 3،  موضوعات متقدمة في علم المحافظة على اآلثار771903160

تقييم المواقع اسثرية والمشاكل التي تتعرض لهاس وكيفية س وطرق  موضوعات متقدمة في علم المحافظة على اآلثار

مفاهيم المعالجة الوقائية والعالجية والطرق  استخدام التقنيات الحديثة في المحافظة على المواقع التراثيةس وتوضيح  

 العلمية المستخدمة في المحافظةس وأساليه عمل تخطيط مسبق لعملية المحافظة على المواقع اسثرية.

 

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

 

خصائص التخطيط السيا ي وس أهمية التخطيط السيا ي وأهدافهس السيا يموضوعات متقدمة في التخطيط  مفهوم

الجيدس المستويات المكانية للتخطيط السيا يس مع التركيز على تأثير المواقع والبيةات على عملية التخطيط والمعايير  

التطوير السيا ي وتطبيقهاس كذلك كيفي  ة خلق الشبكات التي يجه أن يتم استخدامها عملية إعداد وصياغة خطط 

 لسيا ية.ا التنميةالتواصلية الفاعلة لتحقيق التعاون اسمثل بين القطاعات والمجموعات الفاعلة في عملية 

 

 

 712903160المتطلب السابقس  (0+3س م )  3موضوعات خاصة في السياحة العالمية  917903160

 

العالمية المرتبطة بالسياسات والتحديات واالنماط المرتبطة   لقات نقاشية بين الطالب وكتابة تقارير  ول القضايا 

 بحركة وتطور قطاع السيا ة. 

 

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

 

بالتراث  الطبيعي تقوم هذه الماد  على خلق  لقات نقاشية بين الطالب وكتابة تقارير  ول القضايا العالمية المرتبطة  

 .  والتراث االنساني الملموس والغير ملموس

 

 ( 0راسب( صفر س م ) \االمتحان الشامل  )ناجح  160903798

 

  4\3ارية للتخصص بنجاح وبمعدل تراكمي ال يقل عن  على الطاله ان ينهي جميع المتطلبات االجبارية واالختي 

   :والتي كان الطاله قد درسها سابقاً  التاليةفي المتطلبات االجبارية  نيتضمن امتحا يللتقدم لالمتحان الشامل والذ 

المتا ف  إدار   س  موضوعات متقدمة في ادار  المواقع السيا ية والتراثيةس  موضوعات متقدمة في صناعة السيا ة

س موضوعات متقدمة في التخطيط السيا يس  موضوعات متقدمة في علم المحافظة على اآلثارس  والمقتنيات المتحفية

 موضوعات خاصة في التراث والمتا ف


