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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √ إجباري  ب.

 المستوى الثالث يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 ال يوجد

 )إن وجدت(. المتطلبات 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
  معمل أو إستوديو 2
  دروس إضافية 3
  المشاريع /إعداد البحوث 4
  أخرى )تذكر( 5
 ساعة 45 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

، وأشاااكالها، لسااايااة الترا ياااةالمتعلقاااة باطااار األو يتنااااوذ  اااذا المقااارر دراساااة المفاااا يم

علاى المساتوى المحلاي وأ ميتها، ومبادئها، فضاً  عان القضاايا التاي تواجاي السايااة الترا ياة 

، مع التركيز علاى االساتراتيجيات التاي تحقاق االساتدامة للمواقاع الترا ياة، والعالمي واالقليمي

لاى االساتثمار إوااجتهاا الثقافي  وترا ها المحلية بين ااتياجات المجتمعات بما يضمن التوازن

 .النمو االقتصاديالتنمية السيااية ووتعزيز 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

يهاادف المقاارر إلااى اكساااا الطااًا المعااارف والمهااارات المرتبطااة بالساايااة الترا يااة، 

ف مفاا يم السايااة الترا ياة، واتجا اتهاا، ، وتكوين اتجا اات وسالوكيات إيجابياة تجا هاا ويُعارِّف

ااا التطااور التاااريخي للساايااة الترا يااةومقوماتهااا،  يُصاانِّفف أشااكاذ الساايااة الترا يااة، ، وويُلخِّف

ومسااتوياتها، ونطاقاتهااا، ويسااتنتج أ ميااة الساايااة الترا يااة، وأدوار ااا الفاعلااة فااي المجتمااع، 

 .وتنمية الحرف والصناعات التقليدية

 
 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

، وتنمية المجتمعوأدوار ا الفاعلة في  ،أ مية السيااة الترا يةيوضح  1.1

  الحرف والصناعات التقليدية

1.1 

 1.2 ة.السيااة المستدامالتنمية ارتباط السيااة الترا ية بمفا يم يشرح  1.2

 1.3 .دور السيااة الترا ية في تعميق التفا م بين الشعوا يُبين معرفة 1.3

 1.4 يحدد موارد ومقومات السيااة الترا ية في المملكة. 1.4

 1.1 الترا يةللسيااة  التأ يرات المختلفةيوضح  1.5

  المهارات 2

 2.1  يُحلفل المبادئ المختلفة للسيااة الترا ية 2.1

 2.2 للسيااة الثقافيةاالتفاقية العالمية يطبق  2.2

 2.3 البرامج السيااية، ويدير الفعاليات والمهرجانات الثقافيةيصمم    2.3

 2.4 ..األنماط السيااية الرئيسة في المملكةيميز بين  2.4

يوظف وسائل التقنية الحديثة في إدارة وتو يق موارد التراث والحفاظ  . 2.5

 عليي، وفي تطبيقات اإلرشاد السيااي.

2.5 

  القيم 3

ويظهار االلتازام وتحمال  ،ومجاالتهااالسيااية  المجموعاتيقود العمل في  3.1

 مسؤولية.

1.3 

 ،السايااة الترا ياة فاي المملكاة العربياة الساعوديةعان  يةموضاوعبيحاور  3.2

 باألعماذ والمهام التي يمارسها.ويلتزم بأخًقيات المهنة بكل ما يتصل 

2.3 
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

يتقبال  ،الثقافياةاماية ماوارد ومواقاع السايااة لمعرفة بروح الفريق ل يعم 3.3

 ويحترم آراء اآلخرين.النقد 

3.3 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 امومفا يمه والتراثتعريفات السيااة  1
 2 العًقة بين السيااة والتراث 2
 2 مفهوم السيااة الترا ية واتجا اتها 3
 2 الترا يةللسيااة  التطور التاريخي 4
 3 الترا يةللسيااة  التأ يرات المختلفة 5
 2 .الترا يةالسيااة  أشكاذ 6
 2 الترا ية.السيااة نطاقات  7
 2 أتواع الثقافات في السيااة الترا ية 8
 2 الترا يةاماية موارد ومواقع السيااة  9
 2 الثقافيةاالتفاقية العالمية للسيااة  10
 5 الترا يةالسيااة مبادئ  11
 2 الترا يةالصناعات والحرف التقليدية المرتبطة بالسيااة  12
 2 إدارة الفعاليات والمهرجانات الثقافية 13
 2 ، وأبعاد امةاالتنمية المستد 14
 3 ، وأ دافها، وخصائصهامةاالمستد التنمية السيااية 15
 2 المستدامةالترا ية السيااة  16
 2 المملكة العربية السعوديةفي  الترا يةالسيااة  17
 4 في منطقة العً، موارد ا الثقافية والطبيعية الترا يةالسيااة  18
 2 مصطلحات خاصة بالسيااة الترا ية 19
 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

وأدوار ا  ،أ مية السيااة الترا يةيوضح  1.1

، وتنمية الحرف المجتمعالفاعلة في 

  والصناعات التقليدية

 المحاضرات

 والمناقشةالحوار 

، االختبارات الفصلية

 والنهائية.

التنمية ارتباط السيااة الترا ية بمفا يم يشرح  1.2

 ة.السيااة المستدام

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

.االختبارات الفصلية  

 العروض التقديمية
دور السيااة الترا ية في تعميق  يُبين معرفة 1.3

 .التفا م بين الشعوا

 المحاضرات

  الحوار والمناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية
يحدد موارد ومقومات السيااة الترا ية في  1.4

 المملكة.

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المحاضرات الترا يةللسيااة  التأ يرات المختلفةيوضح  1.5

 الحوار والمناقشة

 االختبارات الفصلية

 والنهائية

 المهارات 2.0
 ةض تقديميوعر ال المشكًت  يُحلفل المبادئ المختلفة للسيااة الترا ية 2.1

 بطاقة المتابعة
 العصف الذ ني االتفاقية العالمية للسيااة الثقافيةيطبق  2.2

 التعليم التعاوني
 التكليفات

 البحوث والتقارير
البرامج السيااية، ويدير يصمم    2.3

 الفعاليات والمهرجانات الثقافية

 التعليم التعاوني

 القات النقاش
 ةض تقديميوعر

 بطاقة المتابعة

األنماط السيااية الرئيسة في يميز بين  2.4

 ..المملكة

 ةض تقديميوعر التعلم التعاوني

 بطاقة المتابعة

يوظف وسائل التقنية الحديثة في إدارة  . 2.5

عليي، وتو يق موارد التراث والحفاظ 

 وفي تطبيقات اإلرشاد السيااي.

 المسح والتو يق

 التعلم التعاوني
 بطاقة المًاظة

 ملف اإلنجاز

 القيم 3.0

الساااااايااية  المجموعاااااااتيقااااااود العماااااال فااااااي  3.1

 ويظهر االلتزام وتحمل مسؤولية. ومجاالتها،

المًاظة من قبل  إدارة فريق العمل

المشرف على التدريب 

 الميداني
الساايااة الترا يااة فااي عاان  يةموضااوعبيحاااور  3.2

ويلتاازم بأخًقيااات  ،المملكااة العربيااة السااعودية

باألعماااذ والمهااام التااي المهنااة بكاال مااا يتصاال 

 يمارسها.

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

اماياااة ماااوارد لمعرفاااة باااروح الفرياااق ل يعمااا 3.3

ويحتاارم يتقباال النقااد  الثقافيااة،ومواقااع الساايااة 

 آراء اآلخرين.

المًاظة من قبل  مجموعات العمل

المشرف على التدريب 

 الميداني

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2
 

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر واجبات 1

 %20 الثامن اختبار نصفي 2

 %15 مستمر بحث فردي او جماعي 3

 %10 الثالث عشر Quizاختبار  4

5 
تقااااديم عاااارض بوربويناااا  عاااان موضااااوع 

 البحث
 %5 الرابع عشر

 اختبار نهاية الفصل 6
الخامس عشر او 

 السادس عشر
40% 
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 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

الخاا  لًستشارات واإلرشااد األكااديمي والهيئة التعليمية أعضاء  يئة التدريس ترتيبات إتااة 

ر الوقاا  الااذي يتوقااع أن يتواجااد خًلااي أعضاااء  يئااة التاادريس لهااذا اقاادمذكاار مااع ) لكاال طالااب

 الغرض في كل أسبوع(.  

األساابوع )ماان السااب  إلااى يخصااا األسااتاذ عاادد ساا  ساااعات مكتبيااة، موزعااة علااى أيااام   -

 األربعاء(.

يخصا األستاذ عدد ستة ساعات مكتبية، موزعة على أيام األسابوع )مان االااد  ترتيب القات 

 .إلى الخميس(

 .ترتيب القات نقاش في عدد من المحاضرات

 .، ومجموعات الواتس آاى موقع الكلية والبريد اإللكترونالتواصل من خًذ موقع األستاذ عل

الدراساة وتساهيل  فايال أي مشكًت تواجي الطالاب  فيالمرشد األكاديمي للمساعدة االستعانة ب

 .الدراسة فيتواجهي  التيبعض الصعوبات 

 

 

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

 للمقرر المرجع الرئيس

 Timothy, D. Boud, S. 2006. Heritage tourism, Harlow: Prentice 

Hall 
 Boniface, Q. 2008.Tourism Cultural, university of Pennsylvania 

Press. 

 المساندةالمراجع 

  ،2007أقيوم أكمجو مسلم: السياحة...صناعة العصر، القاهرة 

  2004فؤاد عبد المنعم البكري: العالقات العامة في المنشآت السياحية القاهرة 
  2007والمؤتمرات، اإلسكندرية، هالة حسن: إدارة الحفالت 
  االتحاد الدولي لالجتماعاتwww.uia1999   
  احصائية منظمة السياحة العالميةWTO 

 اإللكترونيةالمصادر 

 http://www.sct.gov 

 http://www.hotmailclub.com/hotmaillink/go.php?id=662 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_tourism 

 http://www.icomos.org/tourism/ 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Heritage_Management 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

الدراسية، المختبرات،  القاعات)

...  قاعات المحاكاة، قاعات العرض

 مقعد( 25قاعات الفصوذ الذكية  )بما ال يقل عن 

http://www.sct.gov/
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 متطلبات المقرر العناصر

 إلخ(

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة 

 الذكية، البرمجيات(

، ر، ، برامج كمبيوتأجهزة العرض، السبورة الذكية

 أجهزة صوت وصورة

تبعا  لطبيعة )أخرى تجهيزات 

 التخصا(
 ال يوجد

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو  يئة التدريس 

 لجنة تنسيق المقررات

تصااااحيح أساااائلة االختبااااارات 

 الفصلية ومناقشة الحلوذ.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 القات النقاش

  .ورش العمل

 استطًع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجات الاتعلم مدى تحصيل 

 للمقرر

 التادريس،أعضاء  يئاة  الطلبة،

 البرنامجقيادات 

 ـ االختبارات الشهرية.1

 ـ األسئلة الشفوية. 2

 ـ التقويم المستمر. 3

ـالقيام بواجبااات إضااافية أو  4

 أساسية.

   
   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطًا، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديد ا( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء  يئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 . اعتماد التوصيف ح

 


