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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  ساعتان المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ( سادس) المستوى ال

 

 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 30 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

 30 محاضرات 1
 --- ستوديوأو معمل  2
 --- إضافيةدروس  3
 --- ى )تذكر(أخر 4
 ساعة 30 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

  لمقرر:العام لوصف ال .1

حياااا  دورا -مفهااوم اقتصاااديات التااراا -طبيعااة التااراا كمااادا خااام اسااتراتيجيةيتنااو  المقاارر  

 ن مفاااميم التحلياال االقتصااادي: ) العاار،  الطلااب  تااوا ن المسااتهل   تااوا -المااورد الترا ااي
ن مار  ميازاالمنتج  نظرية المنفعة  عوامل االنتاا،  التكااليف  اوساواق  الادخل القاومي  االسات 

 -ل التكلفاةاقتصاديات الحفاظ على التاراا )المفهاوم  تحليا -المدفوعات  التشغيل  سلسلة القيمة(

فاة ماياة  تكللتقييم المشروط  نظرية ساعر التمتاع  طريقاة تكلفاة السافر  تكلفاة الحالعائد  نظرية ا
ات الفرصااة  طاارق التعااويؤ  المالاارات الكميااة والكيفيااة للحفاااظ علااى التااراا  مفهااوم العائااد

ذ، االقتصااادية وتطبيقااى علااى مشااروعات الحفاااظ  التم ياال الهندسااي القتصاااديات الحفاااظ  نمااا

اقتصاااديات توظيااف  –ماانهج اقتصاااديات الحفاااظ علااى التااراا(  لمشااروعات عالميااة اعتماادت
 عار، الجاواذ  -الطلاب علاى التاراا ومحدداتاى -مفهوم المضااعف الساياحي -التراا ال قافي

 تجرباة -كاةتجربة المملكة في التوظيف االقتصادي للتراا )الماوارد الساياحية فاي الممل-الترا ية
بارامج  -ةاقتصااديات التاراا وتنمياة الساياحة الوطنيا –الهيئة العامة للساياحة والتاراا الاوطني 

 .تحفيز الطلب (

 :للمقررالهدف الرئيس . 2
 

تحليل مفاميم ال  والتعرف على مفهوم اقتصاديات التراا ودورا حياا المورد الترا ي    

ووسائل  دراسة اقتصاديات الحفاظ على الترااو , االقتصادي على المستويين الجزئي والكلي

 .التحليل المستخدمة في توظيف التراا
 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1.1 .عمليات الحفاظ على التراا ومكونها االقتصادييوضح  1.1

 1.2 .سياحيا  عمليات تطوير وتنمية مواقع التراا وتخطيط است مارما يشرح  1.2

 1.3 القيمة االقتصادية للموارد الترا ية المختلفة.يبين  1.3

 1.4 ال قافي.التوظيف االقتصادي لموارد التراا يحدد  1.4

 1.1 كيفية است مار معطيات التراا في تنمية السياحة ال قافية.يوضح  1.5

  المهارات 2

 2.1 .التراااقتصاديات الحفاظ على  يحلل 2.1

 2.2 .مفهوم اقتصاديات الترا ي ودورا حياا المورد الترا ييطبق  2.2

 اتالساياحية للمجتمعااقتصاديات التراا ودورما فاي التنمياة تقنية م صمي 2.3

 المحلية

2.3 

 2.4 .المستهل  توا نو مفاميم التحليل االقتصاديبين يميز  2.4

 2.5 .توظيف التراا ال قافياقتصاديات معرفة ل يوظف وسائل التقنية الحدي ة 2.5

  القيم 3

ل ويظهار االلتاازام وتحماا قتصااديات توظيااف التاراا ال قااافيال يقاود العماال فاي مجموعااات 3.1

 مساولية.ال

3.1 

 3.2ويلتاازم  تكاااليف االنتااا،ومفاااميم التحلياال االقتصااادي  يةموضااوعبيحاااور  3.2
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 يمارسهاباوعما  والمهام التي بأخالقيات المهنة بكل ما يتصل 
نقاد يتقبال الو  اقتصااديات التاراا الحفااظ علاىلمعرفاة بروح الفرياق ل يعم 3.3

 ويحترم آراء اآلخرين.

3.3 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 2 مفهوم اقتصاديات الترا ي ودورا حياا المورد الترا ي 1

 2 العر،  الطلب  نظرية المنفعةمفاميم التحليل االقتصادي:  2

 2 ،مفاميم التحليل االقتصادي: توا ن المستهل   توا ن المنتج  عوامل االنتا 3

 2 مفاميم التحليل االقتصادي: تكاليف االنتا،  اوسواق 4

5 

لسالة سمفاميم التحليل االقتصادي: الدخل القومي  االست مار  ميازان المادفوعات  

 القيمة

2 

6 

لتقياايم العائااد  نظريااة ا -المفهااوم  تحلياال التكلفااة التااراا:اقتصاااديات الحفاااظ علااى 

 المشروط 

2 

7 

كلفاة نظرية سعر التمتاع  طريقاة تكلفاة السافر  ت : اقتصاديات الحفاظ على التراا

 .الحماية

2 

8 
اقتصاااديات الحفاااظ علااى التااراا: تكلفااة الفرصااة  طاارق التعااويؤ  المالاارات 

 .الترااالكمية والكيفية للحفاظ على 

2 

9 

مفهاااوم العائاادات االقتصااادية وتطبيقااى علاااى  : اقتصاااديات الحفاااظ علااى التااراا

مشااروعات الحفاااظ  التم ياال الهندسااي القتصاااديات الحفاااظ  نماااذ، لمشااروعات 

 عالمية اعتمدت منهج اقتصاديات الحفاظ على التراا

2 

10 

الطلااب علااى  -المضاااعف السااياحي مال قااافي:. مفهااواقتصاااديات توظيااف التااراا 

 -عر، الجواذ  الترا ية -التراا ومحدداتى

2 

 2  -كةالسياحية في الممل للتراا: المواردتجربة المملكة في التوظيف االقتصادي  11

 2  تجربة المملكة: تجربة الهيئة العامة للسياحة والتراا الوطني 12

 2  السياحة الوطنيةتجربة المملكة: اقتصاديات التراا وتنمية  13
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 2 .المحلية السياحية للمجتمعاتاقتصاديات التراا ودورما في التنمية  14

 2 موضوعات متخصصة في اللغة اإلنجليزية 15

 ساعة 30 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 
عمليات الحفاظ على التراا ومكونها يوضح 

 .االقتصادي

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

1.2 
عمليات تطوير وتنمية مواقع التراا يشرح 

 .وتخطيط است مارما سياحيا  
 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 .االختبارات الفصلية

 العرو، التقديمية

1.3 
القيمة االقتصادية للموارد الترا ية يبين 

 المختلفة.

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

  االختبارات الفصلية

 والشفهية.

1.4 
التوظيف االقتصادي لموارد التراا يحدد 

 ال قافي.
 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 الفصلية  االختبارات

 والشفهية

1.5 
كيفية است مار معطيات التراا في يوضح 

 تنمية السياحة ال قافية.

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

 المهارات 2.0

2.1 
 ة، تقديميوعر حل المشكالت .التراااقتصاديات الحفاظ على  يحلل

 بطاقة المتابعة

2.2 
اقتصاديات الترا ي ودورا حياا مفهوم يطبق 

 .المورد الترا ي

 العصف الذمني

 التعليم التعاوني
 التكليفات

 البحوا والتقارير

2.3 
اقتصاديات التاراا ودورماا فاي تقنية م صمي

 المحلية السياحية للمجتمعاتالتنمية 

 التعليم التعاوني

 حلقات النقاش
 ة، تقديميوعر

 بطاقة المتابعة

2.4 
 تاوا نو مفاميم التحليل االقتصاديبين يميز 

 .المستهل 

 ة، تقديميوعر التعلم التعاوني

 بطاقة المتابعة

2.5 
معرفاااااة ل يوظاااااف وساااااائل التقنياااااة الحدي اااااة

 .اقتصاديات توظيف التراا ال قافي

 المسح والتو يق

 التعلم التعاوني
 بطاقة المالحظة

 ملف اإلنجا 

 القيم 3.0

3.1 

قتصاااااديات ال يقاااود العمااال فااااي مجموعاااات
توظياااف التاااراا ال قاااافي ويظهااار االلتااازام 

 مساولية.الوتحمل 

المالحظة من قبل  إدارا فريق العمل
المشرف على 

 التدريب الميداني

3.2 

مفااااااااميم التحليااااااال  يةموضاااااااوعبيحااااااااور 
ويلتااااااازم  تكااااااااليف االنتاااااااا،واالقتصاااااااادي 

باوعمااا  بأخالقيااات المهنااة بكاال مااا يتصاال 

 والمهام التي يمارسها

 الجماعي العمل
 التعليم التعاوني

 تقييم اوقران
 .تقييم ذاتي

المالحظة من قبل  مجموعات العمل الحفااااظ علاااىلمعرفاااة باااروح الفرياااق ل يعمااا 3.3
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

ويحتااارم   ويتقبااال النقاااد اقتصااااديات التاااراا

 آراء اآلخرين.

المشرف على 

 التدريب الميداني
 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باوسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5  واجب فردي )مقالة قصيرا(  1
 %7  تمارين(واجب فردي )  2
 %20  اختبار الشهر اوو  3
 %4  واجب فردي )عر، تقديمي(  4
 %4   واجب فردي 5
 %20  اختبار الشهر ال اني 6
 %40   اختبار نهائي 7
 % 100  المجموع 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي    تقديميعر،  لفهي   تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

لخاص اكاديمي لالستشارات واإلرلاد اووالهيئة التعليمية أعضاء ميئة التدريس ترتيبات إتاحة 
لهذا  ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خاللى أعضاء ميئة التدريساقدمذكر مع ) لكل طالب

 الغر، في كل أسبوع(.  

 

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

 المرجع الرئيس للمقرر
ما،  ممقدماة فااي 1429عباد الناصار الزمراناي   كبالااي قسايمة    -

 .إدارا التراا

 المساندةالمراجع 
Shorter, Q. B. 2006, cultural information 

technology. , John Wiley and sons 

 اإللكترونيةالمصادر 

1- Ashwnth, Q.1. 2009 Routalge.: Heritage and 

Economy.  

2-Tommony, D , 2009: Tourism on mixed industry , 
John Wiley and sons 

  ىأخر

الكمبيااوتر  أو اوقااراص المضااغوطة  أو الباارامج التااي تعتمااد علااى 

 البرمجيات  أو المعايير المهنية  أو اللوائح واونظمة:
جلاة مقاربات منهجياة  م -اقتصاديات التراا: المفهوم وآليات التحليل

  -جامعة المل  س

  موسوعة عالمية -
http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Heritage_Man

agement 
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 العامة للسياحة واآل ارالهيئة  -  

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

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

http://www.icomos.org/tourism  
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
  قاعات الدراسية  المختبرات  قاعات العر، القاعات)

 ... إلخ( المحاكاا

قاعة دراسية تسع  •

 ا .طالب خمسة عشر

 التجهيزات التقنية
 )جها  عر، البيانات  السبورا الذكية  البرمجيات(

 ال يوجد

 ال يوجد تبعا  لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 

 
 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو ميئة التدريس 

 لجنة تنسيق المقررات

تصااااحيح أساااائلة االختبااااارات 

 الفصلية ومناقشة الحلو .

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.
 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودا  فاعلية طرق التقييم

مخرجات الاتعلم مدى تحصيل 

 للمقرر

 التادريس أعضاء ميئة  الطلبة 

 البرنامجقيادات 

 ، االختبارات الشهرية.1

 ، اوسئلة الشفوية. 2

 ، التقويم المستمر. 3
،القيام بواجبااات إضااافية أو  4

 أساسية.

   
   
   
   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطال   مدى تحصيل   فاعلية التدريس )م ل.مجاالت التقويم 

 تحديدما( تمي) أخرى  يرظالمراجع الن البرنامج قيادات  التدريس أعضاء ميئة  )الطلبة  ونالمقيم

 (مبالر وغير مبالر)يم قيالت طرق
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 . اعتماد التوصيف ح
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