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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

 ) المستوى الثالث (

 

 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  8 ساعات االستذكار 1
 ساعات9 الواجبات 2
 ساعات 9 المكتبة 3
 ساعات 9 المشاريع /إعداد البحوث 4
 ساعات 10 أخرى )تذكر( 5
 ساعة 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 هذا املقرر البروتوكول وأصول الضيافة املحلية والدولية تناول ي
  

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

، االستقباالت الرسمية، و قواعد البروتوكول و  مفهوم البروتوكول واإلتيكيتمثل  االملام باملواضيع التالية
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 العاملية.البروتوكوالت و  طرق التقديم، و مهارات اإلتيكيتو 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

المرتبط 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  .ماهية البروتوكول يبين  1.1

  .أصول اإلتيكيتيوضح  1.2

  السياحية.دراسة قواعد البروتوكول واإلتيكيت وأهميتها  أهمية يناقش 1.3

  .االحداث العاملية وكيفية التعامل مع كبار املسؤولين أثناء الزيارات الرسمية أهميشرح  1.4

  .تطوير منتج سياحي يناسب أصول البروتوكول واإلتيكيت كيفية ذكري 1.5

  المهارات 2

  .غير غيرها مهارات اإلتيكيتيميز  2.1

  .قواعد البروتوكول ليوظف النظريات املتنوعة  2.2

  .مفهوم البروتوكول واإلتيكيتيقارن بين  2.3

  .البروتوكوالت العامليةأهم  عرفةمل يوظف وسائل التقنية الحديثة 2.4

  .للبروتوكول تطوير منتج سياحي يناسب القواعد العاملية ل خطة مصمي 2.5

  القيم 3

 القللللللى  عتلللللع الت  لللللف يللللل    يظهلللللر امل للللل ا  ،.البروتوكةةةةةوالت العامليةةةةةةتابعةةةةةة مليتحملللللو يةللللل  ل ة  3.1

 املتغيرات.

 

 يل للل   القيات لللات املهنلللة الللللو يلللا يت لللو  البروتوكةةةول واإلتيكيةةةت فهةةةومم زمالئةةةع ملعرفةةةة يحةةةاور  3.2

 . الفعال ات الالقطاع الة احي  الفنلقي

 

   يتقبو النقل البناء،  يح ر  آىاء اآليرين ،قواعد البروتوكول بروح الفريق لتوضيح  يعمل 3.3

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 .مفهوم البروتوكول واإلتيكيت 1

 6 قواعد البروتوكول  2

 9 االستقباالت الرسمية 3

 9 مهارات اإلتيكيت 4

 9 طرق التقديم 5

 9 البروتوكوالت العاملية 6

 ساعة 45 المجموع
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 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

 .ماهية البروتوكول يبين  1.1

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 

، االختبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات الفصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلية

 والشفهية

1.2 
 املحاضرات .أصول اإلتيكيتيوضح 

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

1.3 
دراسةةةةةةةةةةةةة قواعةةةةةةةةةةةةد البروتوكةةةةةةةةةةةةةول ينةةةةةةةةةةةةاقش أهميةةةةةةةةةةةةة 

 السياحية.واإلتيكيت وأهميتها 

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

1.4 
االحداث العامليةة وكيفيةة التعامةل مةع  أهميشرح 

 .كبار املسؤولين أثناء الزيارات الرسمية

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

، االختبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات الفصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلية

 والشفهية

1.5 
تطةوير منةةتج سةياحي يناسةب أصةةول  كيفيةةيةذكر 

 .البروتوكول واإلتيكيت

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

.االختبارات الفصلية  

 التقديميةالعروض 

1.6    

 المهارات 2.0

2.1 
 التعلم التعاوني غير غيرها. مهارات اإلتيكيتيميز 

 العصف الذهني
  بطاقة املتابعة

 عرض تقديمي

2.2 
 العصف الذهني .قواعد البروتوكول ليوظف النظريات املتنوعة 

 لعب األدوار

 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة

2.3 
 .واإلتيكيتمفهوم البروتوكول يقارن بين 

 حل املشكالت
 التكليفات

 البحوث والتقارير

2.4 
أهةةةةةةةم  عرفةةةةةةةةمل يوظةةةةةةةف وسةةةةةةةائل التقنيةةةةةةةة الحديثةةةةةةةة

 .البروتوكوالت العاملية

التعلم التعاوني 

 حلقات النقاش
 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

2.5 
تطةةةةةةةةوير منةةةةةةةةتج سةةةةةةةةياحي يناسةةةةةةةةب خطةةةةةةةةة ل مصةةةةةةةةمي

 .القواعد العاملية للبروتوكول 

 التعليم التعاوني 

 حلقات النقاش
 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة

 القيم 3.0

3.1 
 ،.البروتوكةةةةوالت العامليةةةةةتابعةةةةة مليتحمللللو يةلللل  ل ة 

  القلى  عتع الت  ف ي  املتغيرات.  يظهر امل  ا 

املالحظة من قبل املشرف على  إدارة فريق العمل

 التدريب امليداني

3.2 

البروتوكةةةةةةةةةةةةةةول  فهةةةةةةةةةةةةةةومم زمالئةةةةةةةةةةةةةةع ملعرفةةةةةةةةةةةةةةة يحةةةةةةةةةةةةةةاور 

 يل للل   القيات لللات املهنلللة الللللو يلللا يت لللو  واإلتيكيةةةت

 . الفعال ات الالقطاع الة احي  الفنلقي

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني
 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.3 
 ،قواعةةد البروتوكةةول بةةروح الفريةةق لتوضةيح  يعمةل

  يتقبو النقل البناء،  يح ر  آىاء اآليرين
 املتابعة مجموعات العمل

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20  مجموعات عمل الختيار أحد البروتوكوالت العاملية 1

 %20  اختبار أول   2

 %20  اختبار ثاني 3

 %40 - اختبار نهائي 4

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

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

 .التواصل املباشر لإلرشاد األكاديمي -

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

 كتاب البروتوكول واإلتيكيت املرج  الرئيس للمقرى 

 املةانل املراج  

Macfee, Mary Jane and Inns, Pauline, Protocol: The Complete 

Handbook of 

Diplomatic, Official and Social Usage, Devon Publishing Company, 

2007. 

 

Abdel Bari Dura, Nabeel Magali, Public Relation, Al weal                 

Publishing, Amman ,2010 

 ال يوجد        اإلل  ر ن ةامل ادى 

 ال يوجد      ى أير 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافق

الدراسية، املختبرات، قاعات  القاعات)

 ... إلخ( ، قاعات املحاكاةالعرض

طالب مزودة بجهاز عرض البيانات وبرامج  50قاعة تتسع الى 

 والورد البوربوينت
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 متطلبات المقرر العناصر

 التجهيزات التقنية

البيانات، السبورة الذكية، )جهاز عرض 

 البرمجيات(

Data show + PowerPoint 

 

 لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 
ً
 جهاز كمبيوتر مكتبي ألستاذ المقرر تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق املقررات

 استبيان

تصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحيح أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئلة االختبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات 

 الفصلية ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجةةةةةةةات الةةةةةةةتعلم مةةةةةةةدى تحصةةةةةةةيل 

 للمقرر 

 التةةةةةةةةدريس،أعضةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةة  الطلبةةةةةةةةة،

 البرنامجقيادات 

 ة االختبارات الشهرية.1

 الشفوية.ة األسئلة  2

 ة التقويم املستمر. 3

ةالقيام بواجبةةةةةةةةةةةةات إضةةةةةةةةةةةةةافية 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
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 . اعتماد التوصيف ح

 


