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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

 ( ني) المستوى الثا

 

 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

 45 محاضرات 1
 0 إستوديوأو معمل  2
 0 إضافيةدروس  3
 0 ى )تذكر(أخر 4
 ساعة 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

وأهم  فيها يتناول المقرر التعريف بمهنة اإلرشاد السياحي ومفاهيمها وأطر تأهيل العاملين 

 .المرشد السياحيومسئوليات  مهام

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

مرشد بطبيعة عالقة ال ،بطبيعة عمل المرشد السياحي ومسئولياته إلىيهدف المقرر 

احي, السي بالمرشد ،باإلرشاد السياحي واتجاهاته المختلفة ،السياحي باألفواج السياحية
 .سماته الشخصية, تأهيله األكاديمي, وخبراته العملية
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1.1 .شروط العمل في مهنة االرشاد السياحييوضح  1.1
 1.2 لتأهيل العامليين في مجال اإلرشاد السياحي األكاديمي يشرح اإلطار 1.2
 1.3  تتوفر في المرشدالصفات الشخصية التي يجب أن يبين  1.3
 1.4 قواعد الحصول على ترخيص االرشاديحدد  1.4
 1.1 .شروط العمل في مهنة اإلرشاد السياحييوضح  1.5
  المهارات 2

 2.1  أسس اإلرشاد السياحي يحلل 2.1

 2.2 وتطورها.نشأة اإلرشاد السياحي وتاريخ المهنة يطبق  2.2
 2.3 ةم برامج سياحيصمي 2.3
 2.4 بين المهارات والخبرات التي يجب أن يكتسبها المرشد يميز  2.4
ي مجةال اإلطةار األكةاديمي لتأهيةل العةامليين فةيوظف وسائل التقنية الحديثة لمعرفةة  2.5

 اإلرشاد السياحي

2.5 

  القيم 3

، ويظهةةر االلتةةزام وتحمةةل .يقةةود العمةةل فةةي مجموعةةات فةةي مهنةةة اإلرشةةاد السةةياحي 3.1

 المسؤولية.

3.1 

ل مةا يحاور موضوع مفهوم الرحلة السةياحية الشةاملة، ويلتةزم بأخالقيةات المهنةة بكة 3.2

 يتصل باألعمال والمهام التي يمارسها.

3.2 

 يعمل بروح الفريق لمعرفة قواعد الحصول على ترخيص المرشد السياحي. مناقشةة 3.3

 االبحاث يتقبل النقد ويحترم آراء اآلخرين.

3.3 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 .مراجع المقرر -موضوعات االبحاث -التقييم -االهداف -التعريف بالمقرر 1

 3   مهنة المرشد السياحي السياحي +تعريف اإلرشاد  2

 3 لتأهيل العامليين في مجال اإلرشاد السياحي األكاديمي اإلطار 3

 3 التي يجب أن يكتسبها المرشدالمهارات والخبرات  4

 3 شروط العمل في مهنة اإلرشاد السياحي 5

 3 الصفات الشخصية التي يجب أن تتوفر في المرشد  6

 3  أفضلية المرشد السياحي الوطني اختبار اعمال فصلية 7

 3       أسس اإلرشاد السياحي.  +مصطلحات 8

 3  وتطورها + مشاركةنشأة اإلرشاد السياحي وتاريخ المهنة  9

 3     م1864المفهوم الحديث لإلرشاد السياحي منذ عام   10

11 
بةةروا الةةرحالت السةةياحية مةةع تطةةور نظةةام )منظمةةي الةةرحالت السةةياحية( أو )منتجةةي 

  الرحالت السياحية(

3 

 3 مناقشة االبحاث المرشد السياحي.قواعد الحصول على ترخيص  12

 3 الشاملة مفهوم الرحلة السياحية 13

 3 طبيعة عالقة المرشد باألفواج السياحية وأخالقيات مهنة اإلرشاد السياحي 14
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 3 موضوعات متخصصة في اللغة اإلنجليزية 15
 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

1.1 
شةةةروط العمةةةل فةةةي مهنةةةة االرشةةةاد يوضةةةح 

 .السياحي

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

1.2 
لتأهيةةل العةةامليين  األكةةاديمي يشةةرح اإلطةةار

 في مجال اإلرشاد السياحي

 المحاضرات

 والمناقشةالحوار 

 االختبارات الفصلية.

 العروض التقديمية

1.3 
الصةةةةفات الشخصةةةةية التةةةةي يجةةةةب أن يبةةةةين 

  تتوفر في المرشد

 المحاضرات

  الحوار والمناقشة

االختبارات الفصلية، 

 والشفهية. 

1.4 
قواعةةةةد الحصةةةةول علةةةةى تةةةةرخيص يحةةةةدد 

 االرشاد

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

االختبارات الفصلية، 

 والشفهية. 

1.5 
شةةةروط العمةةةل فةةةي مهنةةةة اإلرشةةةاد يوضةةةح 

 .السياحي

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية
 المهارات 2.0

2.1 
  أسس اإلرشاد السياحي يحلل

 التعلم التعاوني
  بطاقة المتابعة 

 عرض تقديمي

2.2 
نشأة اإلرشاد السياحي وتةاريخ المهنةة يطبق 

 وتطورها.

 ةعرض تقديمي حل المشكالت

 بطاقة المتابعة

2.3 
 العصف الذهني  ةم برامج سياحيصمي

 التعليم التعاوني

 التكليفات  

 .البحوث والتقارير

2.4 
بين المهارات والخبرات التي يجب أن يميز 

 يكتسبها المرشد 

 المسح والتوثيق

 التعاونيالتعلم 

 بطاقة المالحظة 

 ملف اإلنجاا

2.5 

يوظةةةةف وسةةةةائل التقنيةةةةة الحديثةةةةة لمعرفةةةةة 

اإلطةةةةار األكةةةةاديمي لتأهيةةةةل العةةةةامليين فةةةةي 

 مجال اإلرشاد السياحي

 التعليم التعاوني 

 حلقات النقاش

 عرض تقديمي 

 بطاقة المتابعة

 القيم 3.0

3.1 

يقود العمل في مجموعات في مهنة اإلرشاد 

ويظهةةةةةةةر االلتةةةةةةةزام وتحمةةةةةةةل ، .السةةةةةةةياحي

 المسؤولية.

المالحظة من قبل المشرف  إدارة فريق العمل

 على التدريب الميداني

3.2 

يحةةةاور موضةةةوع مفهةةةوم الرحلةةةة السةةةياحية 

الشةةاملة، ويلتةةزم بأخالقيةةات المهنةةة بكةةل مةةا 

 يتصل باألعمال والمهام التي يمارسها.

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 

يعمل بروح الفريق لمعرفة قواعد الحصةول 

علةةةى تةةةرخيص المرشةةةد السةةةياحي. مناقشةةةة 

 االبحاث يتقبل النقد ويحترم آراء اآلخرين.

المالحظة من قبل المشرف  مجموعات العمل

 على التدريب الميداني
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30 نهاية األسبوع الثامن اختبار شهري تحريري 1

2 
نهاية االسبوع الخامس  بحث فردي او جماعي

 عشر
20% 

3 
تقديم عرض بوربوينت عن موضةوع 

 البحث
 %10 نهاية االسبوع الثاني عشر 

 %40 نهاية الفصل الدراسي اختبار نهاية الفصل 4

 % 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(.  

أيام  علىتواجد عضو هيئة التدريس لتقديم المشورة والنصح ست ساعات مكتبية مواعة  •  -

 األسبوع

تثبيت جدول األستاذ على المكتب وتحديد الساعات المكتبية وساعات االرشاد االكاديمي  •

 .به

   .إعالن الطالب في المحاضرة بأوقات التواجد والتركيز عليها من حين آلخر •

 .التواصل مع الطالب من خالل الموقع والبريد االلكتروني •

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

 المرجع الرئيس للمقرر

اإلرشةةاد السةةياحي دار اإلعصةةار  محمةةد مبةةاد أبةةو رحمةةه، مةةروان 
   2014النشرالعلمي تاريخ 

السةةةياحي التطبيقةةةي مكتبةةةة بسةةةتان  عبةةةاس اإلرشةةةادأحمةةةد، محمةةةود  

 2011مال نشرالمعرفة تاريخ 

 المساندةالمراجع 

 .2006اسامه الفاعوري: االرشاد السياحي، عمان 

 .2002اإلرشاد السياحي عمان  الحوري:مثنى طة 

، عمان  والسياحةمثني الحوري، إسماعيل الدباغ: مباد  السفر 

2001. 

ان السةياحية عمةة المنشةةاةأسةيا محمةد أمةةام وإبةراهيم خالةةد عةواد: إدارة 
2002. 

 .1992القاهرة صبري عبد السميع : نظرية السياحة 

العامةةة فةةي المنشةةيت السةةياحية  تالبكةةري: العالقةةافةةؤادع عبةةد المةةنعم 
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 .2004القاهرة 

 عيدي، عصام حسن: الداللة واإلرشاد السياحيالس
 2009، عمان األردن،1ط

Lee-Ross, Darren Human resources and tourism : 

skills, culture and industry,2010 

 اإللكترونيةالمصادر 

-  

http://www.sct.gov.الهيئة العامة للسياحة   
http://www.international.icomos.org/home.htm  

http://whc.unesco.org/en/gidelines  

http://www.sauditourismgov.sas  
http://www.mas.gov.sa  

http://www.travel.nytimes.com/travel/guides 

www.blue-badge-guides.com (www.blue-

badge.org.uk) 

  ىأخر
 

 ال يوجد
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

الدراسية، المختبرات، قاعات  القاعات)
 ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالعرض

 مقعد( 25بما ال يقل عن الذكية )قاعات الفصول  –

 التجهيزات التقنية

)جهاا عرض البيانات، السبورة الذكية، 
 البرمجيات(

الفصول الدراسية مزودة بكمبيوتر وجهاا عرض 

 data showالمعلومات 

تبعاً لطبيعة )أخرى تجهيزات 

 التخصص(
 أجهزة العرض، السبورة الذكية

 
 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق المقررات

تصةةةةحيح أسةةةةئلة االختبةةةةارات 

 الفصلية ومناقشة الحلول.
 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

 ـ االختبارات الشهرية.1 التةدريس،أعضاء هيئة  الطلبة،الةتعلم مخرجات مدى تحصيل 

http://www.sct.gov/
http://www.international.icomos.org/home.htm
http://whc.unesco.org/en/gidelines
http://www.sauditourismgov.sas/
http://www.mas.gov.sa/
http://www.travel.nytimes.com/travel/guides
http://www.visitbritain.ae/redirect/bounce.aspx?cid=1&url=http://www.blue-badge.org.uk/
http://www.visitbritain.ae/redirect/bounce.aspx?cid=1&url=http://www.blue-badge.org.uk/
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

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

ـالقيام بواجبةةات إضةةافية 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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