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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ثالث ساعات  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

 متطلب مسار √ 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

 80 36 المحاضرات التقليدية 1

 11 5 التعليم المدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3
 5 - التعليم عن بعد  4

 4 4 أخرى  5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 36 محاضرات 1
 5 إستوديوأو معمل  2
  إضافيةدروس  3
 4 أخرى )تذكر( 4
 ساعة 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

حية لسيايتناول المقرر أدوات ومهارات إدارة المجموعات السياحية أثناء تنفيذ الرحالت ا

ية لسياحاإدارة الزوار في المتاحف ومواقع اآلثار، والتراث، والمناطق الشاملة، ومهارات 
 األخرى.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

إدارة  برةاكتساب خ، وأن يكون الطالب قادراً على معرفة كيفية تنفيذ خطط البرامج السياحية

 ،ياحةالس مجال يمعرفة طبيعة عمل مختلف الكوادر السياحية ف، والمواقع السياحيةي الزوار ف

 معرفة خبرة تنفيذ البرنامج الزمنى للرحلة السياحية.
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

المرتبط 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1.1  إدارة المجموعات السياحيةيوضح  1.1

 1.2 .تنفيذ البرنامج الزمنى للرحلة السياحيةيشرح  1.2

 1.3 كيفية تنفيذ خطط البرامج السياحية يبين 1.3

 1.4 .مجال السياحة فيطبيعة عمل مختلف الكوادر السياحية  ديحد 1.4

 1.1 يسياحالبرنامج التخطيط وتنفيذ يوضح  1.5

  المهارات 2

 2.1 معامالت المطارات والموانئ يحلل 2.1

 2.2 .األثرية والتراثية والمتاحفمهارات إدارة الزوار في المناطق يطبق  2.2

 2.3 مرافقي الرحالت السياحية:لعمل  خطةم صمي 2.3

 2.4  مهارات إدارة الزوار في المناطق التراثية والمتاحفبين يميز  2.4

امج البرنفامج الزمنففي لتنفيفذ خطففة البففرمعرفففة ل يوظفف وسففائل التقنيفة الحدي ففة 2.5

 .السياحية

2.5 

  القيم 3

 رظهوي ،الشاملةمراحل تنفيذ الرحالت السياحية ل العمل في مجموعاتيقود  3.1
 مسؤولية.الااللتزام وتحمل 

3.1 

هنة بكل ويلتزم بأخالقيات الم، .والموانئمعامالت المطارات  يةموضوعبيحاور  3.2

 .باألعمال والمهام التي يمارسهاما يتصل 

3.2 

 ،اإلنجليزيففةمتخصصففة فففي الل ففة الموضفوعات لشففرح البففروح الفريففق ل يعمف 3.3
 ويحترم آراء اآلخرين.يتقبل النقد 

3.3 

   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 3 .المقرر مراجع-األبحاث موضوعات- التقييم-األهداف-بالمقرر التعريف 1
 3 السياحية الشاملة ت الرحالمراحل تنفيذ  2
 3   لتنفيذ خطة البرامج السياحيةالبرنامج الزمني  3
 3 القائمين على التنفيذ 4
 3 معامالت المطارات والموانئ 5
 3 مهام القائمين على تنفيذ الرحلة: عند وصول المجموعات 6

7 
جفوالت، مهام القائمين علفى تنفيفذ الرحلفة: أثنفاء تنفيفذ بفرامج الزيفارات، ففي ال

 وفي التسوق

3 

 3 في المناطق التراثيةمهارات إدارة الزوار  8
 3 مهارات إدارة الزوار في المتاحف 9
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 3 طبيعة عمل مرافقي الرحالت السياحية: مدير الرحلة 10
 3 مرافقي الرحالت السياحية: المرشد السياحي 11
 3 مرافقي الرحالت السياحية: المرافق، وقائد المجموعة 12
 3 مرافقي الرحالت السياحية: السائق 13
 3 إدارة المجموعات السياحية الخاصة 14
 3 مناقشة األبحاث 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

  المجموعات السياحيةإدارة يوضح  1.1
 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

.االختبارات الفصلية  

 والنهائية

1.2 
تنفيذ البرنامج الزمنى للرحلة يشرح 

 .السياحية

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

.االختبارات الفصلية  

 العروض التقديمية

1.3 
كيفيفففففة تنفيفففففذ خطفففففط البفففففرامج  يبفففففين

 السياحية
 المحاضرات

 والمناقشةالحوار 

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

1.4 
طبيعففة عمففل مختلففف الكففوادر يحففدد .

 .مجال السياحة فيالسياحية 

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 الفصلية، االختبارات

 والشفهية

1.5 
برنفففففامج التخطفففففيط وتنفيفففففذ يوضفففففح 

 يسياحال
 المحاضرات

 الحوار والمناقشة
 .االختبارات الفصلية

 والنهائية
 المهارات 2.0

 ةض تقديميوعر حل المشكالت معامالت المطارات والموانئ يحلل 2.1

 بطاقة المتابعة

2.2 
مهفففففارات إدارة الفففففزوار ففففففي يطبفففففق 

 .المناطق األثرية والتراثية والمتاحف

 العصف الذهني

 التعليم التعاوني
 التكليفات

 البحوث والتقارير

2.3 
مرافقفي الففرحالت لعمففل  خطفةم صفمي

 السياحية:

 التعليم التعاوني

 حلقات النقاش
 ةض تقديميوعر

 بطاقة المتابعة

2.4 
مهففارات إدارة الففزوار فففي بففين يميففز 

  المناطق التراثية والمتاحف

 ةض تقديميوعر التعلم التعاوني

 بطاقة المتابعة

2.5 

معرففة ل يوظف وسفائل التقنيفة الحدي فة

البرنفامج الزمنفي لتنفيفذ خطفة البفرامج 

 .السياحية

 المسح والتوثيق

 التعلم التعاوني
 بطاقة المالحظة

 ملف اإلنجاز

 القيم 3.0

3.1 

مراحففل ل يقففود العمففل فففي مجموعففات

 ،الشففففاملةتنفيففففذ الففففرحالت السففففياحية 
 مسؤولية.الااللتزام وتحمل  رويظه

المالحظة من قبل  إدارة فريق العمل

المشرف على التدريب 

 الميداني
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.2 

معفففففففففامالت  يةموضفففففففففوعبيحفففففففففاور 

ويلتزم بأخالقياات ، .والموانئالمطارات 

باألعمااال والمهاااام المهنااة بكااال مااا يتصااال 

 .التي يمارسها

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني
 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 

لشففففففففرح بففففففففروح الفريففففففففق ل يعمفففففففف

متخصصففة فففي الل ففة الموضففوعات ال

ويحتففففففرم آراء يتقبففففففل النقففففففد  ،اإلنجليزيففففففة

 اآلخرين.

المالحظة من قبل  مجموعات العمل

المشرف على التدريب 

 الميداني

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 األسبوع السابع 1اختبار دوري  1
 %10 األسبوع العاشر بحث فردي أو جماعي 2
 %10 األسبوع ال اني عشر تقديم عرض باور بوينت 3
 %20 األسبوع الرابع عشر 2اختبار دوري  4

5 
األسبوع الخامس  اختبار نهاية الفصل الدراسي

 عشر
40% 

 % 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

 ال رض في كل أسبوع(.  
 قديماإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل ت

عات السا –تحديد مقدار الوقت  )معالمشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك 

 :الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع( -المكتبية
يام والنصح ست ساعات مكتبية موزعة على أتواجد عضو هيئة التدريس لتقديم المشورة  -

 األسبوع

 .ي بهكاديمت بيت جدول األستاذ على المكتب وتحديد الساعات المكتبية وساعات االرشاد األ  -
 .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

 والتوزيع، للنشر الوراق السياحي، اإلرشاد :الحوري م نى -

2002. 

 الراية. دار السياحي، واإلرشاد الداللة :السعيدي عصام -
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زهفران،  دار وففن، علفم السفياحي واإلرشفاد الداللفة :عفويس غسفان

2003. 

 المساندةالمراجع 

  2006 عمان السياحي، االرشاد :الفاعوري اسامه -
 الرياض، الجماهيري، االتصال في المدخل :الموسى عصام -

.200  

- Collins, V., Becoming a tour guide: principles 
of guiding and site interpretation, London, 

Cengage Learning EMEA, 2000. 

Tilden, F., Interpreting Our Heritage, 4th edition, 
The University of North Carolina Press, 2007. 

 اإللكترونيةالمصادر 

http://www.travel.nytimes.com/travel/guides 

 www.blue-badge-guides.com (www.blue-
badge.org.uk) 

http://www.international.icomos.org/home.htm 

http://whc.unesco.org/en/gidelines 
http://www.sauditourismgov.sas 

  ىأخر
البففرامج التففي تعتمففد علففى الكمبيففوتر، أو األقففراص المضفف وطة، أو 

 البرمجيات، أو المعايير المهنية، أو اللوائح واألنظمة:
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، قاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 ... إلخ( المحاكاة

دراسية ذكية )بما ال  قاعات
  مقعد( 25يقل عن 

 التجهيزات التقنية

 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 قاعات دراسية مزودة
 عرض وأجهزة بكمبيوتر

 المعلومات

 تبعاً لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 
أجهزة صوت، اتصال 

 بالشبكة الدولية  

 
 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 
 لجنة تنسيق المقررات

تصففففحيح أسففففئلة االختبففففارات 
 الفصلية ومناقشة الحلول.

 الواجبات ومناقشتها.تصحيح 

 حلقات النقاش
  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

http://www.travel.nytimes.com/travel/guides
http://www.blue-badge-guides.com/
http://www.blue-badge.org.uk/
http://www.blue-badge.org.uk/
http://www.international.icomos.org/home.htm
http://whc.unesco.org/en/gidelines
http://www.sauditourismgov.sas/
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

مخرجات الفتعلم مدى تحصيل 
 للمقرر

 التفدريس،أعضاء هيئة  الطلبة،
 البرنامجقيادات 

 ـ االختبارات الشهرية.1
 ـ األسئلة الشفوية. 2

 ـ التقويم المستمر. 3

ـالقيام بواجبففات إضففافية أو  4
 أساسية.

   
   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )م ل.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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