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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

 ) المستوى الثالث (

 

 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 املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - -  أخرى  5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 36 محاضرات 1

 5 ستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

 4 أخرى )تذكر( 4

 ساعة 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 وأثراململكة  البيئية فييتناول املقرر التراث الطبيعي في اململكة ودوره الفاعل كمورد مهم من موارد السياحة 

 ذلك على االقتصاد القومي

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

واسرررترمار الترررراث الطبيعررري  ه، وتوظيررر ترررحمايو  اليونسررركوفررري اتفاقيرررات  مفهرررول الترررراث الطبيعررريالتعررررل علرررى 
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 سياحيا

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

المرتبط 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1.1 الفطري.التنوع اإلحيائي  يوضح 1.1

 1.2 .موارد التراث الطبيعي في اململكةيشرح  1.2

 1.3 .التراث الطبيعي في اململكةخصائص يبين  1.3

 1.4 .استرمار التراث الطبيعي سياحيايحدد  1.4

  11.  .التعزيز والتنمية للوعي بأهمية التراث الطبيعييوضح مفهول  1.5

  المهارات 2

 2.1 مخاطر ومهددات التراث الطبيعييحلل  2.1

 2.2 وغيرها. الطبيعي في اتفاقيات اليونسكو يطبق التراث 2.2

 2.4 عليه.حماية التراث الطبيعي والحفاظ بين يميز  2.3

 2.5  مخاطر ومهددات التراث الطبيعيعرفة مل يوظ  وسائل التقنية الحديرة 2.4

  القيم 3

 3.1 سؤولية.املويظهر االلتزال وتحمل  ،مفهول التراث الطبيعي مجموعات يقود العمل في 3.1

ويلتررررزل بأختقيررررات املهنررررة بكررررل مررررا  سررررياحياواسررررترمار التررررراث الطبيعرررري  يةموضرررروعبيحرررراور  3.2

 باألعمال واملهال التي يمارسهايتصل 

3.2 

ويحتررررل يتقبررل النقررد  .،عليررهحمايررة التررراث الطبيعرري والحفرراظ ملعرفررة بررروح الفريررق ل يعمرر 3.3

 آراء اآلخرين.

3.3 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3  مفهول التراث الطبيعي 1

 3 مفهول التراث الطبيعي في اتفاقيات اليونسكو 2

 3  مخاطر ومهددات التراث الطبيعي 3

 3  مخاطر ومهددات التراث الطبيعي 4

 3  ومهددات التراث الطبيعيمخاطر  5

 3 أهمية ودور التراث الطبيعي في التنمية السياحية 6

 3 االختبار الشهري األول  7
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 3 حماية التراث الطبيعي والحفاظ عليه 8

 3 حماية التراث الطبيعي والحفاظ عليه 9

 3 موارد التراث الطبيعي في اململكة 10

 3 موارد التراث الطبيعي في اململكة 11

 3 االختبار الشهري الراني 12

 3 توظي  واسترمار التراث الطبيعي سياحيا 13

 3 توظي  واسترمار التراث الطبيعي سياحيا 14

 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

 الفطري.التنوع اإلحيائي  يوضح 1.1
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

.االختبارات الفصلية  

 والنهائية

1.2 
 املحاضرات .موارد التراث الطبيعي في اململكةيشرح 

 الحوار واملناقشة

.االختبارات الفصلية  

 العروض التقديمية

1.3 
 املحاضرات .التراث الطبيعي في اململكةخصائص يبين 

  الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

1.4 
 املحاضرات .استرمار التراث الطبيعي سياحيايحدد 

 الحوار واملناقشة

 الفصلية، االختبارات

 والشفهية

1.5 
التعزيررررز والتنميررررة للرررروعي بأهميررررة يوضررررح مفهررررول 

 .التراث الطبيعي

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية
 المهارات 2.0

2.1 
 ةض تقديميو عر  حل املشكتت . مخاطر ومهددات التراث الطبيعييحلل 

 بطاقة املتابعة

2.2 
 الطبيعررررري فرررري اتفاقيررررات اليونسررررركو يطبررررق التررررراث

 وغيرها.

 العص  الذهني

 التعليم التعاوني
 التكليفات

 البحوث والتقارير

2.3 
 ةض تقديميو عر  التعلم التعاوني عليه.حماية التراث الطبيعي والحفاظ بين يميز 

 بطاقة املتابعة

2.4 
مخررراطر عرفرررة مل يوظررر  وسرررائل التقنيرررة الحديررررة

  ومهددات التراث الطبيعي

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني
 املتحظةبطاقة 

 مل  اإلنجاز

 القيم 3.0
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.1 
مفهررررررررررول التررررررررررراث  يقررررررررررود العمررررررررررل فرررررررررري مجموعررررررررررات

 ويظهر االلتزال وتحمل مسؤولية. ،الطبيعي

املتحظة من قبل املشرل  إدارة فريق العمل

 على التدريب امليداني

3.2 

واسررررررترمار التررررررراث الطبيعرررررري  يةموضرررررروعبيحرررررراور 

ويلتررزل بأختقيرات املهنررة بكرل مررا يتصررل  ،سرياحيا

 .بالعمل السياحي وفعالياته املتنوعة

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 

حمايرررررررررررة الترررررررررررراث ملعرفرررررررررررة برررررررررررروح الفريرررررررررررق ل يعمررررررررررر

ويحتررررل يتقبرررل النقرررد  .،عليرررهالطبيعررري والحفررراظ 

 آراء اآلخرين.

املشرل  املتحظة من قبل مجموعات العمل

 على التدريب امليداني

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30  االختبار الفصلي األول  1

 %30  إعداد ورقة بحث )أو اختبار فصلي ثاني(  2

 % 40  االختبار النهائي 3

 % 100  املجموع 
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 الخاص لكل طالبلتستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد ختله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر مع )

 عدد من املحاضرات. فيترتيب حلقات نقاش  -

 التواصل من ختل موقع األستاذ على موقع الكلية والبريد اإللكتروني. -

الدراسة وتسهيل بعض  فيحل أي مشكتت تواجه الطالب  فياملرشد األكاديمي للمساعدة  -

 الدراسة فيالصعوبات التى تواجهه 

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

 املرجع الرئيس للمقرر 

 

-Bukowski, Q. 2005. Natural Tourism, and 

Sustainable Development. Rutledge.   

   2-Butler, R.2006. Tourism and environment. 

Rutledge  

ل، التنظرررررررررررريم واالدارة فرررررررررررري قطرررررررررررراع األعمررررررررررررال، جامعررررررررررررة 1999صررررررررررررتح الشررررررررررررنواني  املساندةاملراجع 
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 اإلسكندرية

 في والتراث السياحة 1424 سلمان بن االحيدب,ابراهيم

الرياض, السعودية العربية المملكة  

  والطبيعي الثقافي العالمي التراث حماية اتفاقية 1972اليونسك و  -

 اإللكترونيةاملصادر 

 موسوعة عاملية  -

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

 الهيئة العامة للسياحة واآلثار - 

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

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

  ى أخر 
التررري تعتمرررد علرررى الكمبيررروتر، أو األقرررراص املضرررغوطة، أو البرمجيرررات، أو البرررامج 

 املعايير املهنية، أو اللوائح واألنظمة:
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافق

الدراسية، املختبرات، قاعات  القاعات)

 ... إلخ( ، قاعات املحاكاةالعرض

 ال يوجد

 التقنيةالتجهيزات 

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 ال يوجد 

 لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 
ً
 ال يوجد تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس

 

 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق املقررات

تصررررررررررررررررررررحيح أسررررررررررررررررررررئلة االختبررررررررررررررررررررارات 

 ومناقشة الحلول.الفصلية 

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطتع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجرررررررات الرررررررتعلم مررررررردى تحصررررررريل 

 للمقرر 

 الترررررررردريس،أعضرررررررراء هيئررررررررة  الطلبررررررررة،

 البرنامجقيادات 

 ر االختبارات الشهرية.1

 ر األسئلة الشفوية. 2
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 ر التقويم املستمر. 3

رالقيال بواجبررررررررررررات إضرررررررررررررافية 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

 


