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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 تانساع المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

)مسار  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 اإلرشاد السياحي(

 الثامن( )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

 %67 20 المحاضرات التقليدية 1

 %33 10 التعليم المدمج  2

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

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات 7 ساعات االستذكار 1
 ساعات 5 الواجبات 2
 ساعات4 المكتبة 3
 ساعات 6 المشاريع /إعداد البحوث 4
 ساعات 8 أخرى )تذكر( 5
 ساعة30 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال .1

 

لمسار اصميم تيتناول المقرر خطة إرشاد سياحي متكاملة ألحد المواقع السياحية، بما يشمل  

قت والسياحي للموقع، وتحديد عناصر الزيارة، وعدد الزوار، ومدة الزيارة، وأنسب 

 لتنفيذها.
 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

مج لموقع وإعداد برنااكساب الطالب المعارف والمهارات الالزمة لتصميم مسار سياحي 

 متكامل لزيارته.
 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1.1 ..وحدات اإلرشاد السياحي . الزوارمراكز يبين  1.1

 1.2 خطوات البحث الميداني.يوضح  1.2

 1.3 السياحية ودورها في تخطيط الزياراتطبيعة المواقع يناقش  1.3

 1.4 .تنفيذ االستبيانات في مجال االرشاد السياحييشرح  1.4

 1.1 دراسة إقامة مراكز الزوار ووحدات اإلرشاد السياحي  يذكر  1.5

  المهارات 2

 2.1 .مخطط ومسار الزيارة وتحديدها على خريطة الموقعالعمل البين يميز  2.1

 2.2 .عناصر البرنامج السياحيدراسة ليوظف النظريات المتنوعة  2.2

 2.3 .طبيعة المواقع السياحية ودورها في تخطيط الزياراتيقارن بين  2.3

 -همساحة الموقع وطبيعة األرض فيمعرفة ل يوظف وسائل التقنية الحديثة 2.4

 المقومات الطبيعية والبيئية والمناخية

2.4 

 2.5 .عمل إحصائية لعدد الزائرين المتوقعيندراسة لنموذج م صمي 2.5

  القيم 3

ويظهوور  إجووراتات تيسووير الزيوواراتدراسووة ل يقووود العموول فووي مجموعووات 3.1

 االلتزام وتحمل مسؤولية.

3.1 

 ويلتووزم بالخالقيوات المهنوة بكول مووا ،مناقشوة االبحواث  يةموضووعبيحواور  3.2

 يتصل بالعمل السياحي وفعالياته المتنوعة.

3.2 

 -مسووواحة الموقووووع وطبيعوووة األرض فيووووهلمعرفووووة بووووروح الفريوووق ل يعمووو 3.3

 .ويحترم آرات اآلخرين ، المقومات الطبيعية والبيئية والمناخية

3.3 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

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

 2طبيعة المواقع السياحية ودورها في تخطيط الزيارات ووضع خطط اإلرشاد  2
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 توقيت الرحلة -السياحي

3 
دن بعد الموقع عون المو -وسيلة الوصول للموقع -عناصر البرنامج السياحي  

 المالهولة

2 

 2 القوة البيعية المتوقعة –عوامل الجذب السياحي    4

 2 الزوار أو وحدات اإلرشاد السياحيدراسة إقامة مراكز    5

 2 مناخيةالمقومات الطبيعية والبيئية وال -مساحة الموقع وطبيعة األرض فيه -  6

7 
رسووم مسووار  -تخطوويط الزيوارة -دراسوة عناصوور المنووتج السوياحي بووالموقع - 

 الزيارة

2 

 2 تحديد أنسب أوقات الزيارة -تحديد الوقفات وفقرات الشرح - 8

 2 اقتراح إجراتات تيسير الزيارات -    9

 2 اإلضاتة الليلية لبعض المواقع  - 10

 2 -كاسيت اإلرشاد السياحي )الدليل الناطق(   -  11

 2 عمل مخطط لمراحل ومسار الزيارة وتحديدها على خريطة الموقع    12

13 
نب، واألجاعمل دراسة إحصائية لعدد الزائرين المتوقعين، من المواطنين    

 خالل اليوم وفي الموسم السياحي وخارجه

2 

 2  مناقشة االبحاث 14

 2 نصوص متخصصة باللغة االنجليزية 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

1.1 
مراكوووووز الوووووزوار أو وحوووووودات يبوووووين 

 ..اإلرشاد السياحي .
 تالمحاضرا

 الحوار والمناقشة
 بطاقة المتابعة

 العروض التقديمية

1.2 
 المحاضرات خطوات البحث الميداني.يوضح 

 الحوار والمناقشة
 بطاقة المتابعة

 العروض التقديمية

1.3 
طبيعووووووة المواقووووووع السووووووياحية ينوووووواقش 

 ودورها في تخطيط الزيارات
 المحاضرات

 الحوار والمناقشة
 بطاقة المتابعة

 العروض التقديمية

1.4 
تنفيوووذ االسوووتبيانات فوووي مجوووال يشووورح 

 .االرشاد السياحي

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 العروض التقديمية

1.5 
دراسوووة إقاموووة مراكوووز الوووزوار  يوووذكر

 ووحدات اإلرشاد السياحي
 المحاضرات

 الحوار والمناقشة
 العروض التقديمية

 المهارات 2.0

2.1 

مخطووووط ومسووووار العموووول البووووين يميووووز 
الزيوووووارة وتحديووووودها علوووووى خريطوووووة 

 .الموقع

العصف  التعلم التعاوني

 الذهني

 بطاقة المتابعة

 عرض تقديمي

 عرض تقديمي العصف الذهنيدراسوووة ليوظوووف النظريوووات المتنوعوووة  2.2
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 بطاقة المتابعة لعب األدوار .عناصر البرنامج السياحي

2.3 
طبيعووة المواقوووع السوووياحية يقووارن بوووين 

 .ودورها في تخطيط الزيارات
 حل المشكالت

 التكليفات
 البحوث والتقارير.

2.4 

معرفوة ل يوظف وسوائل التقنيوة الحديثوة

 -الموقووع وطبيعووة األرض فيووهمسوواحة 
 المقومات الطبيعية والبيئية والمناخية

التعلم التعاوني حلقات 

 النقاش

 

 بطاقة المالحظة

 ملف اإلنجاز

2.5 
عمول إحصوائية دراسوة لنمووذج م صمي

 .لعدد الزائرين المتوقعين

 التعليم التعاوني

 حلقات النقاش

 عرض تقديمي

 بطاقة المتابعة
 القيم 3.0

3.1 

دراسوووة ل العمووول فوووي مجموعووواتيقوووود 

ويظهووور  إجوووراتات تيسوووير الزيوووارات

 االلتزام وتحمل مسؤولية.

  إدارة فريق العمل

المالحظة من قبل 

المشرف على 

 التدريب الميداني

3.2 

 ،مناقشوة االبحواث  يةموضوعبيحاور 

ويلتووووزم بالخالقيووووات المهنووووة بكوووول مووووا 

يتصوووول بالعموووول السووووياحي وفعالياتووووه 
 المتنوعة.

 الجماعيالعمل 

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران
 .تقييم ذاتي

 

3.3 

مسوواحة لمعرفووة بووروح الفريووق ل يعموو

 -الموقوووووووووع وطبيعوووووووووة األرض فيوووووووووه
 المقومات الطبيعيوة والبيئيوة والمناخيوة

 .ويحترم آرات اآلخرين ،

 المتابعة مجموعات العمل

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 إجماليمن 

 يميالتقدرجة 

 %10  ورشة عمل لتصميم خطة مشروع البحث 1
 %10  تقرير عن الشق المكتبي للبحث)جماعي( 2
 %10  تقرير عن الشق الميداني للبحث)جماعي( 3
 %10  تقرير فردي عن دور الطالب في انجاز المشروع 4
 %40  مناقشة مشروع البحث من لجنة ثنائية 5
 %20  عروض البوربوينت والبوستر 6
 % 100  المجموع 

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

لخاص اكاديمي لالستشارات واإلرشاد األوالهيئة التعليمية أعضات هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

لهذا  ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضات هيئة التدريساقدمذكر مع ) لكل طالب
 الغرض في كل أسبوع(.  

 علىتواجد عضو هيئة التدريس لتقديم المشورة والنصح ست ساعات مكتبية موزعة  -
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 أيام األسبوع

د تثبيت جدول األستاذ على المكتب وتحديد الساعات المكتبية وساعات االرشا -
 به. األكاديمي

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

 التواصل مع الطالب من خالل الموقع والبريد االلكتروني -

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

 لمرجع الرئيس للمقررا

منهجية البحث العلمي في التربية والعلوم  :مصطفى دعمس -

 .2008االجتماعية، 

العالقوووات العاموووة فوووي المنشووو ت السوووياحية،  :فوووؤادة البكوووري -
 .2004القاهرة، 

زهوران،  دار وفون، علوم السوياحي واإلرشواد الداللوة :عوويس غسوان
2003 

 المساندةالمراجع 

  2006 عمان السياحي، االرشاد :الفاعوري اسامه -

منهجية البحث العلمي القواعد، والمراحل،  :محمد عبيدات -

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

contest@tirhal.com 

 http://www.sct.gov. 

 دورات تدريبية متخصصة  ىأخر

 

 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

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://whc.unesco.org/en/gidelines
http://www.sauditourismgov.sas/
mailto:contest@tirhal.com
http://www.sct.gov/
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 متطلبات المقرر العناصر

 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

تصووووحيح أسووووئلة االختبووووارات 

 الفصلية ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.
 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجات الوتعلم مدى تحصيل 
 للمقرر

 التودريس،أعضات هيئة  الطلبة،
 البرنامجقيادات 

 ـ االختبارات الشهرية.1
 ـ األسئلة الشفوية. 2

 ـ التقويم المستمر. 3
ـالقيام بواجبووات إضووافية 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،أعضات هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 . اعتماد التوصيف ح
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