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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

 ( سابع) المستوى ال

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 

 )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 80 24 المحاضرات التقليدية 1

 10 3 التعليم المدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3
 - - التعليم عن بعد  4
 10 3 أخرى  5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 24 محاضرات 1
 - معمل أو إستوديو 2
 3 دروس إضافية 3
 3 أخرى )تذكر( 5
 ساعة 30 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

  لمقرر:العام لوصف ال .1

ت مجاالبساط البحث والمناقشة المتغيرات والمستجدات في مختلف اتجاهات و المقرر تناولي

 .عمل اإلرشاد السياحي.
 :للمقررالهدف الرئيس . 2

، حيلسياأن يكون الطالب قادراً على معرفة األساليب والخبرات المتجددة لمهنة اإلرشاد ا

 سياحي.الجديدة في اإلرشاد ال األنماط السياحيأحدث المستجدات في مجاالت عمل المرشد و

 القضايا المعاصرة فى اإلرشاد السياحي
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 التعلم للمقرر مخرجات
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1.1  مجال عمل المرشد فيأحدث المستجدات يوضح  1.1

 1.2 اإلرشاد السياحي فيأخالقيات المهنة يشرح  1.2

 1.3  اإلرشاد السياحي فيالقضايا المعاصرة يبين  1.3

 1.4 السياحياإلرشاد  فياالنماط الجديدة يحدد  1.4

 1.1 .مشاكل مهنة اإلرشاد السياحي يوضح 1.5

  المهارات 2

 2.1 .مفهوم القضايا المعاصرة يحلل 2.1

 2.2 .اختصاصات عمل المرشد السياحي يطبق 2.2

 2.3 السياحيأسس ممارسة مهنة اإلرشاد  مصمي 2.3

 2.4  حلولالإدراك المشكالت ووضع بين يميز  2.4

اد خطاء فيي ممارسية مهنية اإلرشياألمعرفة ل التقنية الحديثةيوظف وسائل  2.5

 السياحي

2.5 

  القيم 3

المنظمييات اإلقليمييية للمرشييدين دور يقييود العمييل فييي مجموعييات لتوضيييح  3.1

 ، ويظهر االلتزام وتحمل المسؤولية. السياحيين

3.1 

ويلتييزم بالخالقيييات المهنيية ، حقييوق المرشييد وواجباتيي يحيياور بموضييوعية  3.2

 بكل ما يتصل باألعمال والمهام التي يمارسها.

3.2 

قبيل يتو ، السيياحياللجنة االستشارية لإلرشياد يعمل بروح الفريق لمعرفة  3.3

 النقد ويحترم آراء اآلخرين.

3.3 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 2 .مراجع المقرر -األبحاثموضوعات -التقييم -األهداف -التعريف بالمقرر 1

 2 مفهوم القضايا المعاصرة 2

3 
 + أسييس ممارسيية مهنيية اإلرشيياد السييياحيالتعريفييات الدولييية والمحلييية لإلرشيياد 

 السياحي

2 

 2 السياحيممارسة مهنة اإلرشاد  يأخطاء ف 4

 2 اختصاصات عمل المرشد السياحي 5

 2 السياحيموسمية مهنة اإلرشاد  6

 2 المرشد وواجبات حقوق  7

 2 المرشد الصامت 8
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 2 اإللكترونيالمرشد  9

 2 المنظمات الدولية للمرشدين السياحيين 10

 2 المنظمات اإلقليمية للمرشدين السياحيين 11

 2 السياحياللجنة االستشارية لإلرشاد  12

 2 جمعيات ونقابات المرشدين السياحيين 13

 2 مشاكل مهنة اإلرشاد السياحي 14

 2 مناقشة األبحاث 15

 ساعة 30 المجموع
 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
مجال عمل  فيأحدث المستجدات يوضح 

  المرشد

 المحاضرات

الحوار 

 والمناقشة

.االختبارات الفصلية  

 والنهائية

1.2 

اإلرشاد  فيأخالقيات المهنة يشرح 

 السياحي

 المحاضرات

الحوار 

 والمناقشة

 .االختبارات الفصلية

 العروض التقديمية

1.3 

اإلرشاد  فيالقضايا المعاصرة يبين 

  السياحي

 المحاضرات

الحوار 

 والمناقشة

، الفصييييييييليةاالختبييييييييارات 

 والشفهية.

1.4 

 المحاضرات السياحياإلرشاد  فياالنماط الجديدة يحدد 

الحوار 

 والمناقشة

 الفصييييييييلية، االختبييييييييارات
 والشفهية

1.5 

 المحاضرات .مشاكل مهنة اإلرشاد السياحي يوضح

الحوار 

 والمناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

 المهارات 2.0

2.1 
 ةض تقديميوعر حل المشكالت .المعاصرةمفهوم القضايا  يحلل

 بطاقة المتابعة

2.2 
 العصف الذهني .اختصاصات عمل المرشد السياحي يطبق

 التعليم التعاوني
 التكليفات

 البحوث والتقارير

2.3 
أسس ممارسة مهنة اإلرشاد  مصمي

 السياحي

 التعليم التعاوني

 حلقات النقاش
 ةض تقديميوعر

 بطاقة المتابعة

2.4 
 ةض تقديميوعر التعلم التعاوني  حلولالإدراك المشكالت ووضع بين يميز 

 بطاقة المتابعة
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 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

2.5 

معرفة ل يوظف وسائل التقنية الحديثة

خطاء في ممارسة مهنة اإلرشاد األ

 السياحي

 المسح والتوثيق

 التعلم التعاوني
 بطاقة المالحظة

 ملف اإلنجاز

 القيم 3.0

3.1 

دور يقييود العمييل فييي مجموعييات لتوضيييح 

،  المنظمات اإلقليميية للمرشيدين السيياحيين

 ويظهر االلتزام وتحمل المسؤولية.

إدارة فريق 

 العمل

المالحظة من قبل 

المشرف على التدريب 

 الميداني

3.2 

حقييييييوق المرشييييييد يحيييييياور بموضييييييوعية 

ويلتزم بالخالقيات المهنة بكيل ميا ، وواجبات 

 والمهام التي يمارسها.يتصل باألعمال 

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 

اللجنييييية يعميييييل بيييييروح الفرييييييق لمعرفييييية 

يتقبيييل و ، السيييياحياالستشيييارية لإلرشييياد 

 النقد ويحترم آراء اآلخرين.

مجموعات 

 العمل

المالحظة من قبل 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 الثاني عشر تقديم عرض باور بوينت 3

 %20 األسبوع الرابع عشر 2اختبار دوري  4
 %40 األسبوع الخامس عشر نهاية الفصل الدراسياختبار  5

 % 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 خالل  أعضاء هيئة التدريساقدمذكر مع ) لكل طالب

 الغرض في كل أسبوع(.  

  .(لخميسيخصص األستاذ عدد ستة ساعات مكتبية، موزعة على أيام األسبوع )من االحد إلى ا•

 .المحاضراترتيب حلقات نقاش في عدد من ت   

م تواجد عضو هيئة التدريس لتقديم المشورة والنصح ست ساعات مكتبية موزعة على أيا

 األسبوع

تثبيت جدول األستاذ على المكتب وتحديد الساعات المكتبية وساعات االرشاد األكاديمي   -

 .ب 

 .إعالن الطالب في المحاضرة بالوقات التواجد والتركيز عليها من حين آلخر -

 واصل مع الطالب من خالل الموقع والبريد االلكترونيالت -
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

المرجع 

 الرئيس للمقرر

 .2002 والتوزيع، للنشر الوراق السياحي، اإلرشاد :الحوري مثنى

 الراية. دار السياحي، واإلرشاد الداللة :السعيدي عصام

 .2003زهران،  دار وفن، علم السياحي واإلرشاد الداللة :عويس غسان

المراجع 

 المساندة

  2006 عمان السياحي، االرشاد :الفاعوري اسام 

  200. الرياض، الجماهيري، االتصال في المدخل :الموسى عصام

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. 

المصادر 

 اإللكترونية

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
ات، البرامج التي تعتمد عليى الكمبييوتر، أو األقيراص المضيغوطة، أو البرمجيي

 اللوائح واألنظمة:أو المعايير المهنية، أو 
 

 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

 البرمجيات()جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 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

االختبييييارات  تصييييحيح أسييييئلة

 الفصلية ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 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.international.icomos.org/home.htm
http://whc.unesco.org/en/gidelines
http://www.sauditourismgov.sas/
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

مخرجيات اليتعلم مدى تحصيل 

 للمقرر

 التيدريس،أعضاء هيئية  الطلبة،

 البرنامجقيادات 

 ـ االختبارات الشهرية.1

 ـ األسئلة الشفوية. 2

 التقويم المستمر.ـ  3

ـالقيام بواجبييات إضييافية 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
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