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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

 ( الخامس) 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 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

 ساعات  10 ساعات االستذكار 1
 ساعات 9 الواجبات 2
 ساعات 9 املكتبة 3
 ساعات 9 املشاريع /إعداد البحوث 4
 ساعات8 أخرى )تذكر( 5
 ساعة 45 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

التراثية، وعالقتها بالتنشيط السياحي والتوعية بأهمية  يتناول املقرر دراسة إدارة املهرجانات والفعاليات

 –التنفيذ  –التسويق  –التنظيم  -وقيمة التراث الثقافي، وذلك من خالل خمسة مراحل وهي: )التخطيط 

 .التقييم(.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

املهرجانات والفعاليات التراثية يهدف املقرر إلى إثراء وتطوير معارف ومهارات الطالب في مجال تنظيم وإدارة 

بمختلف أشكالها، وتزويدهم بالقواعد العلمية الالزمة للتخطيط واإلدارة االحترافية، واألساليب الحديثة 

 إلدارة فرق العمل املختلفة في مجال تنظيم الفعاليات وتسويقها؛ لضمان التفاعل معها من قبل الجمهور.

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 التعلم للمقررمخرجات 
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1.1 .يوضح العوامل املختلفة لنجاح الفعاليات التراثية. 1.1

املفاهيم الخاصة بالفعاليات التراثية، واالتجاهات العاملية في صناعة  شرحي 1.2

 الفعاليات 

1.2 

 1.3 أهمية قطاع الفعاليات واملؤتمرات في تطوير صناعة السياحة. بيني   1.3

قاِرن فيما بينها. حددي   1.4  1.4  األنواع املختلفة للفعاليات التراثية، وي 

أهمية صناعة الفعاليات التراثية، وآثارها االقتصادية واالجتماعية  وضحي 1.5

 والثقافية والسياسية.

1.1 

  المهارات 2

 2.1  .مفاهيم علم االدارة املتعلقة باملهرجانات والفاعليات يحلل 2.1

 2.2 واإلقليميةمفهوم سياحة املؤتمرات الرسمية الدولية يطبق  2.2

 2.3 .مصطلحات خاصة باإلنجليزية في مجال املهرجانات والفاعلياتم صمي 2.3

 2.4 .علم االدارة واملوارد البشرية في مجال الفاعلياتبين يميز  2.4

 2.5 .سبل اإلدارة والقيادة املناسبةعرفة مل يوظف وسائل التقنية الحديثة 2.5

  القيم 3

اتجاهات إيجابية تجاه املهرجانات والفعاليات ملعرفة  يقود العمل في مجموعات 3.1

 سؤولية.املويظهر االلتزام وتحمل  ، التراثية

3.1 

ويلتزم  ، املهرجانات والفعاليات التراثيةتنظيم وإدارة مفهوم  يةموضوعبيحاور  3.2

 باألعمال واملهام التي يمارسها.بأخالقيات املهنة بكل ما يتصل 

3.2 
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 التعلم للمقررمخرجات 
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

ويحترم يتقبل النقد  الدولية،سياحة املؤتمرات الرسمية ملعرفة بروح الفريق ل يعم 3.3

 آراء اآلخرين.

3.3 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 مراجع املقرر  –موضوعات األبحاث  –التقييم  –األهداف  –التعريف باملقرر  1

2 
 مفهوم األحداث والفعاليات التراثية والسياحية.

 مصطلحات خاصة باإلنجليزية في مجال املهرجانات والفعاليات.
3 

 منها. 3
ً
 3 أنواع الفعاليات التراثية، وخصائص كال

4 
الفعاليات واملؤتمرات، وآثاره االقتصادية والسياحية والثقافية واملعرفية أهمية قطاع 

 واالجتماعية والسياسية.
3 

 3 عوامل نجاح الفعاليات. 5

 3 تحليل الوضع الراهن لقطاع املعارض واملؤتمرات في اململكة. 6

 3 مفهوم سياحة املؤتمرات، ومتطلبات نجاحها، واملمارسات املرتبطة بها. 7

 3 التخطيط للفعاليات التراثية. 8

 3 االختبار الفصلي 9

 3 مفهوم املهرجانات التراثية، وأهدافها، وخصائصها، وأمثلة محلية لها. 10

 3 املعارض التراثية: أهميتها، أنواعها ووظائفها. 11

 3 مفهوم سياحة املناسبات، وخصائصها وأنماطها. 12

 3 تسويق الفعاليات التراثية 13

 3 أمن الفعاليات واملؤتمرات: األمن السياحي 14

 3 عروض تقديمية –مناقشة البحوث والتقارير  15

 ساعة 45 املجموع
 

 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 
يوضححح العوامححل املختلفححة لنجححاح الفعاليححات 

 التراثية..

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والنهائية.

.الفصليةاالختبارات  املحاضراتاملفحححححححححححححححاهيم الخاصحححححححححححححححة بالفعاليحححححححححححححححات  شحححححححححححححححرحي 1.2  
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

التراثيححححححة، واالتجاهحححححححات العامليححححححة فحححححححي صحححححححناعة 

 الفعاليات 

 العروض التقديمية الحوار واملناقشة

1.3 
أهميححة قطححاع الفعاليححات واملححؤتمرات فححي  بححيني  

 تطوير صناعة السياحة.

 املحاضرات

  الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية

1.4 
األنحححواع املختلفحححة للفعاليحححات التراثيحححة،  ححححددي  

قاِرن فيما بينها.   وي 

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية

1.5 

أهميححححة صححححناعة الفعاليححححات التراثيحححححة،  وضحححححي

وآثارهحححا االقتصحححادية واالجتماعيحححة والثقافيحححة 

 والسياسية.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية

 والنهائية

   املهارات 

2.1 
مفحححححححححححححححححاهيم علحححححححححححححححححم االدارة املتعلقحححححححححححححححححة  يحلحححححححححححححححححل

  .باملهرجانات والفاعليات

 ةض تقديميو عر  حل املشكالت

 بطاقة املتابعة

2.2 
مفهحححححوم سحححححياحة املحححححؤتمرات الرسحححححمية يطبحححححق 

 واإلقليميةالدولية 

 العصف الذهني

 التعليم التعاوني
 التكليفات

 البحوث والتقارير

2.3 
مصحححححطلحات خاصحححححة باإلنجليزيحححححة فحححححي م صحححححمي

 .مجال املهرجانات والفاعليات

 التعليم التعاوني

 حلقات النقاش
 ةتقديمي ضو عر 

 بطاقة املتابعة

2.4 
علححححححم االدارة واملححححححوارد البشححححححرية فححححححي بححححححين يميححححححز 

 .مجال الفاعليات

 ةض تقديميو عر  التعلم التعاوني

 بطاقة املتابعة

2.5 
عرفححححححححة مل يوظححححححححف وسححححححححائل التقنيححححححححة الحديثححححححححة

 .سبل اإلدارة والقيادة املناسبة

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني
 بطاقة املالحظة

 اإلنجازملف 

 القيم 3.0

3.1 

اتجاهححات ملعرفححة  يقححود العمححل فححي مجموعححات

إيجابيححححححححححححححة تجححححححححححححححاه املهرجانححححححححححححححات والفعاليححححححححححححححات 

 سؤولية.املويظهر االلتزام وتحمل  ، التراثية

املالحظة من قبل املشرف  إدارة فريق العمل

 على التدريب امليداني

3.2 

تنظحححححححححيم وإدارة مفهحححححححححوم  يةموضحححححححححوعبيححححححححححاور 

ويلتححححححححححزم  ، والفعاليححححححححححات التراثيحححححححححةاملهرجانحححححححححات 

باألعمحححححال بأخالقيححححات املهنحححححة بكححححل محححححا يتصححححل 

 واملهام التي يمارسها.

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 
سحياحة املحؤتمرات ملعرفة بروح الفريق ل يعم

ويحتححرم آراء يتقبححل النقححد  الدوليححة،الرسححمية 

املالحظة من قبل املشرف  مجموعات العمل

 على التدريب امليداني
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 اآلخرين.

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 الرابع Quiz اختبار 1

 %20 الثامن اختبار نصفي 2

 %15 مستمر واجبات 3

 %10 مستمر بحث فردي او جماعي 4

 %5 الرابع عشر بوربوينت عن موضوع البحثتقديم عرض  5

6 
الخامس عشر او  اختبار نهاية الفصل

 السادس عشر
40% 

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

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

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

 لى أيام األسبوعتواجد عضو هيئة التدريس لتقديم املشورة والنصح ست ساعات مكتبية موزعة ع

 .تثبيت جدول األستاذ على املكتب وتحديد الساعات املكتبية وساعات االرشاد األكاديمي به •

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

 .التواصل مع الطالب من خالل املوقع والبريد االلكتروني •

 للطالب في حال استدعى االمر ذلك.االستعانة باملرشد األكاديمي  •

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

 املرجع الرئيس للمقرر 

السححححححححعيدي، عصححححححححام حسححححححححن   إدارة الحفححححححححالت واملححححححححؤتمرات فححححححححي املنشحححححححح ت  •

 2014الفندقية والسياحية دار الراية للنشر والتوزيع 

واملححححححؤتمرات مكتبحححححححة بسحححححححتان أبححححححو طحححححححور، السححححححيد محمحححححححد  إدارة الحفحححححححالت  •

 2007املعرفة، االسكندرية، 

 املساندةاملراجع 

 2007أقيوم أكمجو مسلم: السياحة...صناعة العصر، القاهرة،  -1

فؤاد عبد املنعم البكري: العالقات العامة في املنش ت السياحية  -2

 2004القاهرة 

 2007، اإلسكندرية، واملؤتمراتهالة حسن: إدارة الحفالت  -3
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 WTO العاملية www.uia1999 االتحاد الدولي لالجتماعات -4

                 WTOاحصائية منظمة السياحة العاملية -5

 اإللكترونيةاملصادر 

http://www.sct.gov 

"http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_shopping_malls_in_Saudi_Ara

bia 

http: //event. Set. Gov. sa 

"http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_shopping_malls_in_Saudi_Ara

bia 

  ى أخر 
البححرامج التحححي تعتمحححد علحححى الكمبيحححوتر، أو األقحححراص املضحححغوطة، أو البرمجيحححات، أو 

 املعايير املهنية، أو اللوائح واألنظمة:
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافق

 ... إلخ( ، قاعات املحاكاةالدراسية، املختبرات، قاعات العرض القاعات)

بما ال الذكية )قاعات الفصول 

 مقعد( 25يقل عن 

 التجهيزات التقنية

 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

الفصول الدراسية مزودة 

بكمبيوتر وجهاز عرض املعلومات 

data show 

 لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 
ً
 السبورة الذكية –أجهزة عرض  تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق املقررات

تصحححححححححححححححححححححيح أسححححححححححححححححححححئلة االختبححححححححححححححححححححارات 

 الفصلية ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

  .العملورش 

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجحححححححات الحححححححتعلم محححححححدى تحصحححححححيل 

 للمقرر 

 التححححححححدريس،أعضححححححححاء هيئححححححححة  الطلبححححححححة،

 البرنامجقيادات 

 ح االختبارات الشهرية.1

 ح األسئلة الشفوية. 2

 ح التقويم املستمر. 3

حالقيام بواجبححححححححححححات إضحححححححححححححافية أو  4
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 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

 


