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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

 ( سابع ) 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 45 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

 ساعات 10 ساعات االستذكار 1
 ساعات9 الواجبات 2
 ساعات9 المكتبة 3
 ساعات10 المشاريع /إعداد البحوث 4
 ساعات7 )تذكر(أخرى  5
 ساعة45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 :لمقررالعام لوصف ال. 1

رحالت بيان مواصفات وعناصر ال الحديثة معالمقرر أسس تصميم البرامج السياحية تناول ي

لى عتعرف أسس تطوير المنتجات السياحية كما انه يتيح للطالب ال الشاملة ودراسةالسياحية 

شاملة  راسةالمقرر د ويتناولكيفية تنظيم البرامج وحساب تكلفتها وتقدير مراحل تنفيذه ,كما 
مل ر يشترها كما ان المقرتطوي بأسسها وكيفيةالبرامج السياحية من خالل التعريف  لتصميم

 السياحية تحليل البرامجوالعمل على  المعرفةعلى 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

معرفة اهم المفاهيم االساسية في تصميم البرامج السياحية وربط هذه المفاهيم في البرامج 
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 .بتصميم البرنامج السياحي. الكاملة المعرفةمن خالل  والدولية والمحلية اإلقليميةالسياحية 
 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1.1 أسس تطوير المنتجات السياحية يوضح  1.1

 1.2 تصميم البرامج السياحية الحديثةيشرح  1.2

 1.3 .للنشاط السياحي الدولي األطر والنظم والقوانين المنظمةيبين  1.3

 1.4 تكلفتها.الرحالت السياحية الشاملة وكيفية تنظيمها وحساب يحدد  1.4

 1.1 .تاريخ تنظيم الرحالت والبرامج السياحية ضحي 1.5

  المهارات 2

 2.1 السائح  الحتياجاتالمتنوعة النظريات  حللي 2.1

 2.2   دوليةالو المحليةسياحية البرامج التنظيم وتأسيس يطبق  2.2

 2.3 في تطوير البرنامج السياحي المكتسبةالمعارف والمهارات يصمم  2.3

 2.4 .مواصفات وعناصر الرحالت السياحية الشاملةيميز  2.4

مكونففففات الرحلففففة الشففففاملة معرفففففة ل يوظففففف وسففففائل التقنيففففة الحديثففففة 2.5

 .وعناصرها

2.5 

3   

 وعناصر الفرحالت السفياحية الشفاملة مواصفاتلتوضيح يتحمل مسؤوولية  3.1

 والقدرة على التكيف مع المتغيرات. ويظهر االلتزام

3.1 

-Tourصففففناار الففففرحالت السففففياحية ومنظموهففففا  يةموضففففوعبيحففففاور  3.2

Operators-  ويلتففزم بأخالقيفففات المهنفففة بكفففل مفففا يتصفففل بالعمفففل السفففياحي وفعالياتفففه

 المتنوعة.

3.2 

ويتقبفل  أسفس تطفوير المنتجفات السفياحيالفريق لتوضيح أهفم  بروحل يعم 3.3

 النقد البناء، ويحترم آراء اآلخرين.

3.3 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
ين األطفففر والفففنظم والقفففوان -الحركفففة المتةيفففرة للسفففياحة الدوليفففة واتجاهاتهفففا

 .الدوليةالمنظمة للنشاط السياحي الدولي ومميزات السياحة 
6 

2 

صفففناار الفففرحالت السفففياحية  -تفففاريخ تنظفففيم الفففرحالت والبفففرامج السفففياحية

أسفس  -أسفس تطفوير المنتجفات السفياحية  -Tour-Operators ومنظموهفا
 البرامج السياحية الحديثةتصميم 

3 

3 

حسففاب  -كيفيففة تنظيمهففا -مواصفففات وعناصففر الففرحالت السففياحية الشففاملة 

 -حهففواما الففرب-تقففدير البرنففامج الزمنففي لتنفيففذ الففرحالت السففياحية -تكلفتهففا
 Travel-Agents عموالت الوكالء السياحيين

6 

4 
تصفميم البفرامج السفياحية  وأسفسانوار الرحالت وطرق تسويقها وتوزيعها 

 الحديثة من خالل دراسة الطلب والعرض السياحي 
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5 
ئل مكونات الرحلفة الشفاملة وعناصفرها: النقفل )وسفيلة النقفل الرئيسفية، وسفا

 االقتصادية للبرامج السياحية  والجدوىاالنتقال الداخلية( 

6 

 15 عروض ومشاركات الطلبة وتطبيق عملي 6
 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

 أسس تطوير المنتجات السياحية يوضح  1.1
 المحاضرات

 الحوار والمناقشة 

.االختبارات الفصلية  

 والنهائية

1.2 
 المحاضرات تصميم البرامج السياحية الحديثةيشرح 

 الحوار والمناقشة 

.االختبارات الفصلية  

 العروض التقديمية

1.3 
األطففففر والففففنظم والقففففوانين المنظمففففة يبففففين 

 .للنشاط السياحي الدولي

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة 

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

1.4 
الفففرحالت السفففياحية الشفففاملة وكيفيفففة يحفففدد 

 تكلفتها.تنظيمها وحساب 

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 الفصلية، االختبارات

 والشفهية

1.5 
تفففاريخ تنظفففيم الفففرحالت والبفففرامج يضفففح 

 .السياحية

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة 
 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

 المهارات 2.0

2.1 
 ةض تقديميوعر حل المشكالت السائح  الحتياجاتالمتنوعة النظريات  حللي

 بطاقة المتابعة

2.2 
سفففياحية البفففرامج التنظفففيم وتأسفففيس يطبفففق 

   دوليةالو المحلية

 العصف الذهني

 التعليم التعاوني
 التكليفات

 البحوث والتقارير

2.3 
فففي  المكتسففبةالمعففارف والمهففارات يصففمم 

 تطوير البرنامج السياحي

 التعاونيالتعليم 

 حلقات النقاش
 ةض تقديميوعر

 بطاقة المتابعة

2.4 
مواصفففففففات وعناصففففففر الففففففرحالت يميففففففز 

 .السياحية الشاملة

 ةض تقديميوعر التعلم التعاوني

 بطاقة المتابعة

2.5 
معرفففففة ل يوظففففف وسففففائل التقنيففففة الحديثففففة
 .مكونات الرحلة الشاملة وعناصرها

 المسح والتوثيق

 التعلم التعاوني
 المالحظةبطاقة 

 ملف اإلنجاز

 القيم 3.0

3.1 

 مواصففففففففاتلتوضفففففففيح يتحمؤؤؤؤؤؤؤل مسؤؤؤؤؤؤؤوولية 
ويظهؤر  وعناصر الرحالت السياحية الشاملة

 والقدرة على التكيف مع المتغيرات. االلتزام

المالحظة من قبل  إدارة فريق العمل

المشرف على التدريب 

 الميداني

3.2 

صففففففناار الففففففرحالت  يةموضففففففوعبيحففففففاور 

-Tour-Operatorsالسفففياحية ومنظموهفففا 
، ويلتففزم بأخالقيففات المهنففة بكففل مففا يتصففل بالعمففل .

 السياحي وفعالياته المتنوعة.

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني
 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

المالحظة من قبل  مجموعات العملأسفففس الفريفففق لتوضفففيح أهفففم  بفففروحل يعمففف 3.3



 
6 

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

ويتقبل النقفد البنفاء،  ..تطوير المنتجات السياحية

 ويحترم آراء اآلخرين.

المشرف على التدريب 

 الميداني
 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبور(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 خامسال االختبار الفصلي االول 1
 %20 شراالع الثانياالختبار الفصلي  2

3 
تقرير خطي عن موضور محدد 

 صفحات 4ال يزيد عن 

 األسبور العاشر
5% 

4 

عملفففففي )يقسفففففم الطفففففالب الفففففى 

مجموعففات وكففل مجموعففه تعففد 
 بحث (

األسبور الحادي عشر الى 

 %10   االسبور الرابع عشر

 %5 خالل الفصل الدراسي الحضور والمشاركة في النقاش 
 %40 األسبور الخامس عشر االختبار النهائي 
 %100  المجموع 

 الخ( ورقة عملمشرور 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

 الةرض في كل أسبور(.  
  ، ى الطالبعلاالشراف المباشر  -

 لكل دكتور  يا  / أسبوع اتساعخمس تخصيص  -

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

 المرجع الرئيس للمقرر

البففرامج السففياحية , محمففود الديماسففي ,حسففين عطيففر,  كتففاب تخطففيط
, سلمان الملكللنشر مكتبة  المسيرةسراب الياس, حسن الرفاعي ,دار 

 2015ت خ ب .  33804 سعود رقمجامعة الملك 

 المساندةالمراجع 
وز : دار كنفمجيفد الناشفر دالعفاني, رعف" تكنولوجيا التنظيم السفياحي, 

 2014 العلمية المعرفة

 اإللكترونيةالمصادر 
Tourism Information technology Case studies edited by Roman 

Egger, Dimitrios Buhalis Publisher: Amsterdam; Oxford: 

Elsevier/Butterworth Heinemann 2008 

 ال يوجد  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر
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 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
الدراسية، المختبرات،  القاعات)

...  ، قاعات المحاكاةقاعات العرض

 إلخ(

 مقعد 25الفصل الدراسي 

 التجهيزات التقنية
)جهاز عرض البيانات، السبورة 

 الذكية، البرمجيات(

 1ذكيه عدد  سبورة

تبعا  لطبيعة )أخرى تجهيزات 
 التخصص(

 ال يوجد

 
 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 
 لجنة تنسيق المقررات

تصففففحيح أسففففئلة االختبففففارات 
 الفصلية ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش
  .ورش العمل

 استطالر  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

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 )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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