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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

 السادس () المستوى 

 

 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

 ساعات 10 ساعات االستذكار 1
 ساعات 9 الواجبات 2
 ساعات 9 المكتبة 3
 ساعات 9 المشاريع /إعداد البحوث 4
 ساعات 8 أخرى )تذكر( 5
 ساعة 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 تلمعوقاا –التحول في دوافع السائحين  –السياحية وصناعة السياحة  االنماطيتناول المقرر 
مقومات  –بحوث االسواق السياحية  –في االنماط السياحية وسلوكية السائح التغير ، السياحية

 .عناصر ومقومات الجذب السياحي –السياحة في المملكة العربية السعودية 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

يير عدة معاوتصنيف الخبراء لألنماط السياحية لالسياحية المختلفة االنماط يهدف إلى معرقة 

 الرياضية(.السياحة  –. )السياحة العالجية وعناصر
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1.1 . االمن السياحيو االرشاد السياحييوضح مفهوم  1.1

سرررياحة و السرررياحية الحرررديح )سرررياحة المشررراركة بالوقررر االنمررراط يشرررر   1.2

 .سياحة الدراجات(وسياحة نهاية االسبوع  –الجولف 

1.2 

 1.3 النقل السياحيو البيع السياحيمثل  النشاط السياحيمكونات  نيبي 1.3

 – سرياحة اليخروت –سرياحة كبرار السرن :) السياحية الحديثةاالنماط يحدد  1.4

 سياحة بيوت االقامة(

1.4 

 1.1 .النشاط السياحي: السياحة والسفرمكونات يوضح  1.5

  المهارات 2

ة فرري االنمرراط السررياحية وسررلوكيالتغيررر معررايير لالمتنوعللة  النظريللاتيحللل   2.1

  .السائح

2.1 

 2.2 االنماط السياحية وصناعة السياحةيطبق  2.2

)سرررياحة المعررراقين، وسرررياحة لمعرفرررة  السرررياحية الحديثرررةالنمررراط ام صرررمي 2.3
 الحوافز، وسياحة االهتمامات الخاصة(

2.3 

لعررردة معرررايير  لهررراالسرررياحية المختلفرررة وتصرررنيف الخبرررراء االنمررراط يميرررز  2.4

 .وعناصر

2.4 

ات بحوث االسواق السياحية، ومقوممعرفة ل يوظف وسائل التقنية الحديثة 2.5
 .السياحة في المملكة العربية السعودية

2.5 

  القيم 3

ات، إبراز االنماط السياحية الحديثة مثرل سرياحة المغرامريتحمل مسؤولية  3.1

وسررياحة الصررحاري والواحررات، والسررياحة الفسررائية، وسررياحة التسرروق. 
 ويظهر االلتزام والقدرة على التكيف مع المتغيرات.

3.1 

ويلترررزم  يحررراور بموضررروعية نشررراط شرررركات السرررياحة ووكررراالت السرررفر 3.2

 ات.بأخالقيات المهنة بكل ما يتصل بالقطاع السياحي والفندقي والفعالي

3.2 

يعمررل برررو  الفريررق لمعرفررة سررياحة احريررات مررا تحرر  البحررار وسررياحة  3.3
راء آسياحة العرودة للجرذور، ويتقبرل النقرد البنراء، ويحتررم  –المهرجانات 

 اآلخرين.

3.3 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  الموضوعاتقائمة  م

1 
حين التحول في دوافع السرائ –عن االنماط السياحية وصناعة السياحة مقدمة 

 السياحية تالمعوقا –
3 

2 

 –ة بحروث االسرواق السرياحي –في االنماط السياحية وسرلوكية السرائح التغير 
 عناصرر ومقومرات الجرذب –مقومات السياحة في المملكة العربية السرعودية 

 السياحي

3 

 3السياحية المختلفة وتصرنيف الخبرراء لألنمراط السرياحية لعردة معرايير االنماط  3
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 الرياضية(السياحة  –. )السياحة العالجية وعناصر

4 
سرررياحة  –سرررياحة الحررروافز  –السرررياحية الحديثرررة )سرررياحة المعررراقين االنمررراط 

 االهتمامات الخاصة (

3 

5 
احة سرري –السررياحة الطبيعيررة  –السررياحية الحديثررة )السررياحة البديلررة االنمرراط 

 سياحة مراقبة الطيور ( –اوراق الخريف 

3 

6 
ات سياحة الصحاري والواحر –السياحية الحديثة )سياحة المغامرات االنماط 

 سياحة التسوق( –السياحة الفسائية  –
3 

7 
 –سررياحة الجولررف  –السررياحية الحررديح ) سررياحة المشرراركة بالوقرر  االنمرراط 

 سياحة الدراجات ( –سياحة نهاية االسبوع 

3 

8 

سررياحة  –سررياحة اليخرروت  –السررياحية الحديثررة )سررياحة كبررار السررن االنمرراط 
ت سرياحة احريرا –سياحة تذوق الطعام  –سياحة شهر العسل  –بيوت االقامة 

سررياحة  –سررياحة العررودة للجررذور  –سررياحة المهرجانررات  -مررا تحرر  البحررار

 مشاهدة الفراشات(

3 

 3 االقامة السياحية ) االيواء السياحي( - النشاط السياحي:مكونات  9

10 

ت النشاط السياحي: السياحة والسفر )نشاط شركات السياحة ووكاالمكونات 

 السفر(

 الترفيه السياحي -

6 

 6 النقل السياحي. -البيع السياحي. -النشاط السياحي: مكونات  11
 6 االمن السياحي. -االرشاد السياحي. -النشاط السياحي: مكونات  12

 ساعة 45 المجموع
 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع ك  من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
االمن و االرشاد السياحييوضح مفهوم 

 . السياحي

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

1.2 

السياحية الحديح )سياحة االنماط يشر  

 –سياحة الجولف و المشاركة بالوق 

سياحة وسياحة نهاية االسبوع 
 .الدراجات(

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 االختبارات الفصلية.

 العروض التقديمية

1.3 
البيع مثل  النشاط السياحيمكونات  نيبي

 النقل السياحيو السياحي

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

االختبارات الفصلية، 

 والشفهية.

1.4 

سياحة :) الحديثةالسياحية االنماط يحدد 
سياحة  –سياحة اليخوت  –كبار السن 

 بيوت االقامة(

 المحاضرات
 الحوار والمناقشة

االختبارات الفصلية، 

 والشفهية

1.5 
النشاط السياحي: السياحة مكونات يوضح 
 .والسفر

 المحاضرات
 الحوار والمناقشة

االختبارات 
 . والنهائيةالفصلية
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المهارات 2.0

2.1 
في التغير معايير لالمتنوعة  النظرياتيحل  

  .االنماط السياحية وسلوكية السائح
ةض تقديميوعر حل المشكالت  

 بطاقة المتابعة

2.2 
 العصف الذهني االنماط السياحية وصناعة السياحةيطبق 

 التعليم التعاوني

 التكليفات

 البحوث والتقارير

2.3 

لمعرفة  السياحية الحديثةالنماط ام صمي

)سياحة المعاقين، وسياحة الحوافز، 

 وسياحة االهتمامات الخاصة(

 التعليم التعاوني

 حلقات النقاش

ةض تقديميوعر  

 بطاقة المتابعة

2.4 
السياحية المختلفة وتصنيف االنماط يميز 

 .لعدة معايير وعناصر لهاالخبراء 
ةض تقديميوعر التعلم التعاوني  

 بطاقة المتابعة

2.5 

معرفة ل التقنية الحديثةيوظف وسائل 

بحوث االسواق السياحية، ومقومات 
 .السياحة في المملكة العربية السعودية

 المسح والتوحيق

 التعلم التعاوني

 بطاقة المالحظة

 ملف اإلنجاز

 القيم 3.0

3.1 

السرررياحية االنمررراط  إبررررازيتحملل  مسلللؤولية 

سرياحة المغرامرات، وسرياحة مثرل الحديثة 
السرررررررررياحة و، الصرررررررررحاري والواحرررررررررات

 ويظهلر االلتلزام .الفسائية، وسياحة التسوق

 والقدرة على التكيف مع المتغيرات.

المالحظة من قبل  إدارة فريق العمل

المشرف على 
 التدريب الميداني

3.2 

نشاط شركات السياحة  يةموضوعبيحاور 
ويلتزم بأخالقيات المهنة بك   ووكاالت السفر

 بالقطللللللاع السللللللياحي والفنللللللدقيمللللللا يتصلللللل  

 .والفعاليات

 العمل الجماعي
 التعليم التعاوني

 تقييم األقران
 .تقييم ذاتي

3.3 

سياحة احريات لمعرفة برو  الفريق ل يعم

 –سررياحة المهرجانررات و مررا تحرر  البحررار

ويتقبررل النقررد البنرراء،  سررياحة العررودة للجررذور،

 .ويحترم آراء اآلخرين

 مجموعات العمل

المالحظة من قبل 

المشرف على 

 التدريب الميداني

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

درجة  إجماليمن 

 يميالتق

 %20 رابعال االنماط السياحية نتقارير ع ٤عدد  1

2 
خرررال للمرررادة )تطبيرررق االنمررراط السرررياحية علرررى مشرررروع 

 برنامج سياحي(

 %20 ولاأل

 %20 ولاأل فصلياختبار  3
 %40 ولاأل نهائياختبار  4
 % 100  المجموع 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

لخال اكاديمي لالستشارات واإلرشاد األوالهيئة التعليمية أعساء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

لهذا  ر الوق  الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعساء هيئة التدريساقدمذكر مع ) طالب لكل

 الغرض في كل أسبوع(.  
 

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

 سيح( ٢٠٥االنماط السياحية )مقرر  المرجع الرئيس للمقرر

 ال يوجد المساندةالمراجع 

 الموقع الجامعي ألستاذ المقرر اإللكترونيةالمصادر 

 فيديوهات -مقاالت   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

الدراسية، المختبرات،  القاعات)

...  ، قاعات المحاكاةقاعات العرض
 إلخ(

 موعرض مباشر من خالل برنامج زو

 التجهيزات التقنية

السبورة )جهاز عرض البيانات، 
 الذكية، البرمجيات(

 جهاز كمبيوتر

 لوحة عرض ذكية

تبعاً لطبيعة )أخرى تجهيزات 

 التخصص(
 ال يوجد

 
 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عسو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق المقررات

تصررررحيح أسررررئلة االختبررررارات 

 الحلول.الفصلية ومناقشة 

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.
 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

 ـ االختبارات الشهرية.1 التردريس،أعساء هيئة  الطلبة،مخرجات الرتعلم مدى تحصيل 
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 ـ األسئلة الشفوية. 2 البرنامجقيادات  للمقرر
 ـ التقويم المستمر. 3

بواجبررات إضررافية أو ـالقيام  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،أعساء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح
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