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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

 20 محاضرات 1
 4 ستوديوأو معمل  2
 2 إضافيةدروس  3
 4 ى )تذكر(أخر 4
 ساعة 30 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

  لمقرر:العام لوصف ال

والميداني، تناول المقرر مهارات البحث العلمي في مجال االرشاد السياحي المرجعي ي
، استخدام الشبكة الدولية في البحث العلمي األبحاث، ومراجع مصادر اختيار وطريقة

 مناهج واساليب كتابة الرسائل

 فكيفية عمل بحث ميداني في المناطق السياحية والمتاح  

 للمقرر:الهدف الرئيس . 2

تعليم و ،البحثاستخدام التقنية الحديثة في ، واكتساب الطالب مهارات البحث المرجعي   

ات علي جمع االحصائي هتدريبو ،السياحيالطالب اجراء البحوث الميدانية في االرشاد 

 .السياحية
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1.1 خطوات البحث الميداني.يوضح  1.1

األساسرررية التررري يتطلبهرررا البحرررث العلمررري فررري االرشررراد المهرررارات يشرررر   1.2

 السياحي

1.2 

 1.3 مجاالت البحوث العلمية في مجال االرشاد السياحي.يبين  1.3

 1.4 .كيفية تنفيذ االستبيانات في مجال االرشاد السياحييحدد  1.4

 1.1 سبل التعاون مع العاملين في مجال السياحة والزمالءيوضح  1.5

  المهارات 2

 2.1  احصائية واستطالع آراء السيا  يحلل 2.1

 2.2 التحاليل واالحصائيات الميدانية في االرشاديطبق  2.2

 2.3 .تقرير عن البرنامج السياحيالكتابة م صمي 2.3

 2.4 .تقسيم الرسالة الي فصول وابواب مع مراعاة الوزن النسبيبين يميز  2.4

بحثيررة فرري الموضرروعات الاختيررار  معرفررةل يوظررف وسررائل التقنيررة الحديثررة 2.5

 .االرشاد

2.5 

  القيم 3

ويظهر  مناهج واساليب كتابة الرسائللتوضيح  يقود العمل في مجموعات 3.1
 مسؤولية.الااللتزام وتحمل 

3.1 

ويلتررزم  ،العلمررياسررتخدام الشرربكة الدوليررة فرري البحررث  يةموضرروعبيحرراور  3.2

 باألعمال والمهام التي يمارسهابأخالقيات المهنة بكل ما يتصل 

3.2 

، السررياحيالرردوريات العلميررة فرري االرشرراد لمعرفررة برررو  الفريررق ل يعمرر 3.3
 ويحترم آراء اآلخرين.ويتقبل النقد 

3.3 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

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

 2 كيفية اختيار موضوعات بحثية في االرشاد 2

 2 طريقة اختيار مصادر ومراجع االبحاث 3

 2 استخدام الشبكة الدولية في البحث العلمي 4

 2 تقسيم الرسالة الي فصول وابواب مع مراعاة الوزن النسبي 5

 2 مناهج واساليب كتابة الرسائل 6

 2  1 اختبار اعمال فصلية   7
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 2 كيفية عمل بحث ميداني في المناطق السياحية والمتاحف   8

 2 عمل احصائية واستطالع آراء السيا     9

 2 ادارة وتقسيم وقت البحث   10

 2 كتابة تقرير عن البرنامج السياحي    11

 2 اقسام ومسارات االرشاد السياحي 12

 2 الدوريات العلمية في االرشاد السياحي 13

 2  بحث عملي يطبق فيه الطالب ما قام بدراسته 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

 خطوات البحث الميداني.يوضح  1.1
 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

.االختبارات الفصلية  

 والنهائية

1.2 
المهرررارات األساسرررية التررري يتطلبهرررا يشررر  

 البحث العلمي في االرشاد السياحي

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

.االختبارات الفصلية  

 العروض التقديمية

1.3 
مجرراالت البحرروث العلميررة فرري مجررال يبررين 

 االرشاد السياحي.
 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

، االختبرررررررارات الفصرررررررلية

 والشفهية.

1.4 
كيفيرررة تنفيررذ االسرررتبيانات فرري مجرررال يحرردد 

 .االرشاد السياحي

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 الفصرررررررلية، االختبرررررررارات

 والشفهية

1.5 
مجرال سبل التعاون مع العاملين في يوضح 

 السياحة والزمالء
 المحاضرات

 الحوار والمناقشة
 .االختبارات الفصلية

 والنهائية
 المهارات 2.0

ةض تقديميوعر حل المشكالت  احصائية واستطالع آراء السيا  يحلل 2.1  

 بطاقة المتابعة

2.2 
التحاليل واالحصرائيات الميدانيرة فري يطبق 

 االرشاد

 العصف الذهني

 التعليم التعاوني
 التكليفات

 البحوث والتقارير

2.3 
تقريرررررر عرررررن البرنرررررامج الكتابرررررة م صرررررمي

 .السياحي

 التعليم التعاوني

 حلقات النقاش
ةض تقديميوعر  

 بطاقة المتابعة

2.4 
تقسرررريم الرسررررالة الرررري فصررررول بررررين يميررررز 

 .وابواب مع مراعاة الوزن النسبي

ةض تقديميوعر التعلم التعاوني  

 بطاقة المتابعة

2.5 
 معرفررررةل وسررررائل التقنيررررة الحديثررررةيوظررررف 

 .بحثية في االرشادالموضوعات الاختيار 

 المسح والتوثيق

 التعلم التعاوني
 بطاقة المالحظة

 ملف اإلنجاز

 القيم 3.0

من قبل المالحظة  إدارة فريق العملمنراهج لتوضريح  يقود العمل في مجموعات 3.1
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

ويظهررر االلتررزام  واسرراليب كتابررة الرسررائل

 مسؤولية.الوتحمل 

المشرف على 

 التدريب الميداني

3.2 

استخدام الشبكة الدوليرة  يةموضوعبيحاور 

ويلتررررزم بأخالقيررررات  ،العلمرررريفرررري البحررررث 

باألعمررال والمهرررام المهنررة بكررل مرررا يتصررل 
 التي يمارسها

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 

الررردوريات لمعرفرررة بررررو  الفريرررق ل يعمررر

، ويتقبرل النقرد السرياحيالعلمية في االرشاد 
 ويحترم آراء اآلخرين.

المالحظة من قبل  مجموعات العمل

المشرف على 
 التدريب الميداني

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30  اختبار 1

 %20  جماعيبحث فردي او  2

 %10  تقديم عرض بوربوينت عن موضوع البحث 3

 %40  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 موزعة  -
 األسبوع

 يميألكاداتثبيت جدول األستاذ على المكتب وتحديد الساعات المكتبية وساعات االرشاد  -

 .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

فري  العمار، خالد يوسف   ابجديات البحث وإعداد الرسائل الجامعية .
   2015دار اإلعصار العلمي  العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية

 الرروجيز فرري منرراهج البحررث العلمرري هللا،المزجرراجي، أحمررد داود عبررد  

 2015خوارزم العلمية ناشرون ومكتبات

 المساندةالمراجع 
دعمس، مصطفي نمر: منهجية البحث العلمي في التربية والعلوم 

 2008، االجتماعية



 
7 

احية العامة في المنشآت السي تالبكري: العالقافؤاده عبد المنعم 

 .2004القاهرة 
يقات والتطبالقواعد والمراحل  العلمي:عبيدات، محمد منهجيه البحث 

 الرياض

 1997القاهرة، للتعليم،م الفصول الدراسيه رايتستون، ج. واينتنظي 

 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 

 ال يوجد  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
، قاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 ... إلخ( المحاكاة

بما ال  الذكية.قاعات الفصول 

 مقعد( 25يقل عن 

 التجهيزات التقنية

 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

الفصول الدراسية مزودة 
بكمبيوتر وجهاز عرض 

 data showالمعلومات 

 تبعاً لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 
أجهزة العرض، السبورة 

 الذكية

 
 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق المقررات

االختبررررارات تصررررحيح أسررررئلة 

 الفصلية ومناقشة الحلول.
 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجات الرتعلم مدى تحصيل 

 للمقرر

 التردريس،أعضاء هيئة  الطلبة،

 البرنامجقيادات 

 ـ االختبارات الشهرية.1

 ـ األسئلة الشفوية. 2
 التقويم المستمر.ـ  3

ـالقيام بواجبررات إضررافية أو  4

 أساسية.
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

   
   
   
   

 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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