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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

 الثاني( )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

 %100 45 املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  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
 ساعات 9 الواجبات 2
 ساعات 9 المكتبة 3
 ساعات 9 المشاريع /إعداد البحوث 4
 ساعات 8 أخرى )تذكر( 5
 ساعة 45 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

والفنادق من خالل التعريف باملوضوع ودراسة كل من يتناول املقرر دراسة شاملة القتصاديات السياحة 

الطلب السياحي والعرض السياحي ودراسة مرونات الطلب والعرض وكذلك نظرية االنتاج والتكاليف في 

املنشآت السياحية واملؤشرات الكلية لقطاع السياحة والفنادق واثرها على االقتصاد الكلى للدولة مع اعطاء 

 .السياحة السعودياالمثلة عن واقع قطاع 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

االساسية التي قام عليها  والنظريات والفندقيةمعرفة اهم املفاهيم االساسية في علم ادارة االعمال السياحية 

السياحة والفنادق ,كذلك فهم عناصر  اإلدارةعلم االدارة واهم النظريات  نشأتومراحل االعمال ,علم ادارة 

 حالناجالعملية االدارة واهم واجبات املدير 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 4.1 السياحية تاملنشآهمية ودور قطاع ادارة االعمال السياحة والفنادق في أيبين  1.1

 11 .املصطلحات واملفاهيم املختلفة في موضوع االدارة السياحة والفنادقيوضح  1.2

 5.1 نظرية االساسية في االدارة السياحة والفنادق ناقشي 1.3

العناصررر املفسرررة لنظريررة االدارة العلميررة والنظريررة هرررم ماسررلو و طبيقا هررا فرري يشرر   1.4

 املنشآت السياحية والفندقية

3.1 

 2.1 .االثار االيجابية والسلبية لقطاع السياحة على االدارة االعمال ذكري 1.5

  المهارات 2

 4.2 .بمنشآت األعمال وخصائصها ووظائفهابين يميز  2.1

 1.2 .في االنماط السياحية وسلوكية السائحالتغير ملعرفة يوظف النظريات املتنوعة  2.2

 2.2 .والفنادق في االدارة االعمالاهمية قطاع السياحة يقارن بين  2.3

 السرررررررياحيةا ومقومررررررراتبحررررررروق االسرررررررواق عرفرررررررة مل يوظرررررررف وسرررررررائل التقنيرررررررة ا حديثرررررررة 2.4

 .السياحة في اململكة العربية السعودية

5.2 

 2.2 .الرغبات والدوافع السياحيةيقارن بين  2.5

  القيم 3

 املغررامراتا وسررياحةسررياحة مثررل السررياحية ا حديثررة االنمرراط  إبرررا يتحمللم ؤوللة ل ة  3.1

 القلرة    يظهلر اللزلما  .التسروق  الفضائيةا وسرياحةالسياحة ا و الصحاري والواحات

 على التك ف ؤع املتغيرات.

1.3 

راالت السررفر يةموضرروعبيحرراور  3.2  يلزللم  خالقيا للات املهنللة  انشرراط شررركات السررياحة ووكر

 . الفعال ات خالقطاع الو احي  الفنرقيخكم ؤا يتصم 

2.3 
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 –سررررياحة املهرجانررررات و  سررررياحة اثريررررات مررررا  حرررر  البحررررارملعرفررررة برررررو  الفريرررر  ل يعمرررر 3.3

 .ويحترم آراء اآلخرين للجذوراسياحة العودة 

3.3 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 السياحية لألعمال والثانويةاال جاهات الرئيسية  1

 3  اإلدارية ا حديثةاملفاهيم  2

 3  عناصر عملية اإلدارة 3

 3     التخطيط مفاهيم وأهدافه وأنواعه  4

 3 في قطاعات السياحة والفندقة بمختلف ا جاها هماملوارد البشرية العاملة أهمية  خطيط   5

 3     التنظيم اإلداري , دراسة التوجيه  6

 3                         القيادة اإلدارية  7

 3                      اال صال اإلداري   8

 3 التعريف بمنشآت األعمال وخصائصها ووظائفها 9

 3 األسس واملبادئ األساسية إلدارة األعمال  10

 3         الرقابة فى الشركات السياحية  11

 3 التعرف على الرغبات والدوافع السياحية 12

 3 دراسة وبحوق األسواق املستهدفة وطبيعتها 13

 3 التنسي  والشراكة مع األجهزة والقطاعات 14

 3  نمية مقومات ا جذب السياحي 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

هميررررة ودور قطرررراع ادارة االعمررررال السررررياحة يبررررين أ 4.1

 السياحية تاملنشآوالفنادق في 

 املحاضرات

 ا حوار واملناقشة

ا االختبارات الفصلية

 والشفهية. 
املصرررررررررررطلحات واملفررررررررررراهيم املختلفرررررررررررة فرررررررررررري يوضرررررررررررح  11

 .والفنادقموضوع االدارة السياحة 

 املحاضرات

 ا حوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

نظريرررررررررة االساسرررررررررية فررررررررري االدارة السرررررررررياحة ينرررررررراقش  5.1
 املحاضرات

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 ا حوار واملناقشة والفنادق

 

العناصررررر املفسررررة لنظريررررة االدارة العلميررررة يشرررر   3.1

و طبيقا هرررررررا فررررررري املنشرررررررآت والنظريرررررررة هررررررررم ماسرررررررلو 

 السياحية والفندقية

 املحاضرات

 ا حوار واملناقشة

ا االختبارات الفصلية

 والشفهية. 

 

االثررار االيجابيررة والسررلبية لقطرراع السررياحة يررذكر  2.1

 .على االدارة االعمال
 املحاضرات

 ا حوار واملناقشة

ا االختبارات الفصلية

 والشفهية. 

 
 المهارات 2.0

العصف  التعلم التعاوني .بمنشآت األعمال وخصائصها ووظائفهابين يميز  4.2

 الذهني
  بطاقة املتابعة 

 عرض  قديمي
في االنمراط التغير ملعرفة يوظف النظريات املتنوعة  1.2

 .السياحية وسلوكية السائح

 العصف الذهني

 لعب األدوار

 عرض  قديمي

 بطاقة املتابعة
السرررررياحة والفنرررررادق فررررري اهميرررررة قطررررراع يقرررررارن برررررين  2.2

 .االدارة االعمال
 حل املشكالت 

   التكليفات

 .البحوق والتقارير

بحررررروق عرفرررررة مل يوظرررررف وسرررررائل التقنيرررررة ا حديثرررررة 5.2

االسررررررررررواق السررررررررررياحيةا ومقومررررررررررات السررررررررررياحة فرررررررررري 

 .اململكة العربية السعودية

الررررتعلم التعرررراوني حلقررررات 

 النقاش
 بطاقة املالحظة 

 ملف اإلنجا 

2.2 

 .الرغبات والدوافع السياحيةيقارن بين 
 التعليم التعاوني 

 حلقات النقاش

 عرض  قديمي 

 .بطاقة املتابعة

 
 القيم 3.0

السرياحية ا حديثرة االنماط  إبرا يتحمم ؤوة ل ة  1.3

سرررررررررياحة املغرررررررررامراتا وسرررررررررياحة الصرررررررررحاري مثرررررررررل 

السرررررررررررررياحة الفضرررررررررررررائيةا وسرررررررررررررياحة ا و والواحرررررررررررررات

 القللللرة  عللللللى التك للللف ؤلللللع   يظهللللر اللزلللللما  .التسرررروق 

 املتغيرات.

املالحظرررررررررررررررررة مرررررررررررررررررن قبرررررررررررررررررل  إدارة فري  العمل

املشررررررررف علرررررررى التررررررردريب 

 امليداني

نشرررررررررراط شررررررررررركات السررررررررررياحة  يةموضرررررررررروعبيحرررررررررراور  2.3

ررراالت السرررررفر  يلزللللم  خالقيا لللللات املهنللللة خكلللللم ؤلللللا  اووكر

 . الفعال ات خالقطاع الو احي  الفنرقييتصم 

 العمل ا جماعي

 التعليم التعاوني

  قييم األقران

 . قييم ذاتي

 املتابعة مجموعات العمليعمللل بللروف الفريللق لمعرفللة سلليامة ا ريللات مللا  3.3
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

سللليامة  –تحلللل البحلللار وسللليامة المهرجانلللات 

 ويحترم آراء اآلخرين. للجذور،العودة 
 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

درجة  إجماليمن 

 يميالتق

 %20 رابعال االنماط السياحية ن قارير ع 4عدد  1

 %20 ول األ  خاص للمادة ) طبي  االنماط السياحية على برنامج سياحي(مشروع  2

 %20 ول األ  فصلياختبار  3

 %40 ول األ  نهائياختبار  4

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ا خاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس  ر يبات إ احة 

 ر الوق  الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر مع )

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

 سيح( 205االنماط السيامية )مقرر  املرجع الرئيس للمقرة 

 اليوجد  املوانر املراجع 

 املقرر املوقع ا جامعي ألستاذ  اإللكزر ن ةاملصادة 

 فيديوهات -مقاالت   ى أقر 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املراف 

الدراسيةا املختبراتا قاعات  القاعات)

 ... إ خ( ا قاعات املحاكاةالعرض

 مو عرض مباشر من خالل برنامج  و 

 التجهيزات التقنية

)جها  عرض البياناتا السبورة الذكيةا 

 جها  كمبيو ر

 لوحة عرض ذكية
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 متطلبات المقرر العناصر

 البرمجيات(

 لطبيعة التخصص()أخرى  جهيزات 
ً
 ال يوجد  بعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

  جنة  نسي  املقررات

 صررررررررررررررررررررحيح أسررررررررررررررررررررئلة االختبررررررررررررررررررررارات 

 الفصلية ومناقشة ا حلول.

 الواجبات ومناقشتها. صحيح 

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع   جنة ا جودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجرررررررات الرررررررتعلم مررررررردى  حصررررررريل 

 للمقرر 

 الترررررررردريساأعضرررررررراء هيئررررررررة  الطلبررررررررةا

 البرنامجقيادات 

 ر االختبارات الشهرية.1

 ر األسئلة الشفوية. 2

 ر التقويم املستمر. 3

رالقيام بواجبررررررررررررات إضرررررررررررررافية 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

 


