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

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 ال يوجد

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

على مفاهيم اإلدارة والسياحة للعمل في مجتمعهم وعامليا. يكتسب الطالب فهًما للتفاعل بين تعريف الطالب 

 جميع قطاعات السياحة وتنوع الخبرة العملية وفرص تنظيم املشاريع املوجودة في صناعة السياحة.
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  السياحة على النطاق االجتماعي والثقافي واالقتصادييبين أهمية  1.1

  تطور القطاع السياحي السعودي يوضح  1.2

  ثاليةاملسياحية اللوجهات احاالت دراسة ذكر ي 1.3

  نماط السياحية مع تطبيقاتها على االنشطة املناسبةيشرح ال  1.4

  التفاعلية بين السائح واملجتمع املضيفالعالقة  ناقشي 1.5

  المهارات 2

   متطلبات القطاع السياحي السعودييميز  2.1

  تفسير املفاهيم السياحية املختلفةل يوظف النظريات املتنوعة 2.2

 يقارن بين  2.3
ً
  ومؤسسات سمات وخصائص السياحة افرادا

  تطوير الوجهات السياحيةعرفة اسس مل يوظف وسائل التقنية الحديثة 2.4

االبعمممممممممماد الثقافيممممممممممة واالجتماعيمممممممممة واالقتصممممممممممادية والبي يممممممممممة م طممممممممممرق وأسممممممممماليب صممممممممممي 2.5

 .للسياحة

 

  القيم 3

 القللللللى  ع للللل    يظهلللللر امل للللل ا  املحمممممددات املمممممؤيرة فمممممي عمليمممممة السمممممياحةيتحملللللو يةللللل  ل ة  3.1

 التك ف يع املتغيرات.

 

 يل لل   خالقيا للات املهنللة خ للو يللا  ،السممياحياسمماليب ووسممائل االعممالن بموضمموعية يحمماور  3.2

 . الفعال ات خالقطاع الة احي  الفنلقييتصو 

 

فمممممممي دعمممممممم صمممممممناعة ه دور و  السمممممممياحي م االعمممممممالم و مفهممممممميعممممممممل بمممممممروح الفريممممممم  لتوضممممممميح  3.3

 .. ويتقبل النقد البناء، ويحترم آراء اآلخرين،السياحة

 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 اهداف السياحة -اهمية السياحة  –نشأة السياحة: مفاهيم السياحة  1

 3 املحددات املؤيرة في عملية السياحة 2

 3 انماط السياحة: تطبيقات االنماط على الوجهات السياحية 3

 3 املناط  السياحيةأسس تنمية وتطوير  –آليات الحفاظ على التراث الثقافي  4

5 
خطممممممي وتجهيممممممزات اإلر مممممماد  –تجهيممممممز املواقممممممع بمممممماملراف  والخممممممدمات السممممممياحية املناسممممممبة 

 السياحي

3 

 3 املنظمات والهيئات الدولية في السياحة والفندقة 6
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 3 انواع الفنادق ومنشآت اإلقامة السياحية 7

 3 درجات الفنادق السياحية وتصنيفاتها 8

 3 الفندقية الرئيسية واملكملةمعايير الخدمات  9

 3 مهارات العالقات العامة وقواعد البروتوكول في العمل الفندقي 10

 3 دور االعالم في دعم صناعة السياحة –مفاهيم االعالم السياحي  11

 3 اساليب ووسائل االعالن السياحي 12

 3 املنظمات واالتحادات الدولية للسياحة والطيران واملالحة 13

 3 االبعاد الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والبي ية للسياحة 14

 3 مصطلحات لغة انجليزية - 2030تحليل مشاريع السياحة في رؤية  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 
السمممممياحة علمممممى النطممممماق االجتمممممماعي يبمممممين أهميمممممة 

 والثقافي واالقتصادي

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 الفصلية  االختبارات

 والشفهية

1.2 
 املحاضرات تطور القطاع السياحي السعودي يوضح 

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

1.3 

 املحاضرات ثاليةاملسياحية اللوجهات احاالت دراسة يذكر 

 الحوار واملناقشة

 

 الفصلية  االختبارات

  والشفهية

1.4 
نممممممماط السمممممممياحية مممممممع تطبيقاتهمممممما علمممممممى يشممممممرح ال 

 االنشطة املناسبة

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 الفصلية  االختبارات

 والشفهية

1.5 

العالقممة التفاعليممة بممين السممائح واملجتمممع ينمماقش 

 املضيف

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة
 

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

1.6    

 المهارات 2.0

2.1 
 الممممممممممممممممممممممممممتعلم التعمممممممممممممممممممممممممماوني  متطلبات القطاع السياحي السعودييميز 

 العصف الذهني

  بطاقة املتابعة 

 عرض تقديمي

2.2 
تفسممممممممممير املفمممممممممماهيم ل املتنوعللللللللللةيوظللللللللللف النظريللللللللللات 

 السياحية املختلفة

 العصف الذهني

 لعب الدوار

 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.3 
 يقارن بين 

ً
 سمات وخصائص السياحة افرادا

 ومؤسسات
 حل املشكالت 

 التكليفات  

 البحوث والتقارير

2.4 
عرفة اسس مل يوظف وسائل التقنية الحديثة

 تطوير الوجهات السياحية

التعلم التعاوني 

 حلقات النقاش

 بطاقة املالحظة 

 ملف اإلنجاز

2.5 
االبعاد الثقافية م طرق وأساليب صمي

 .واالجتماعية واالقتصادية والبي ية للسياحة

 التعليم التعاوني 

 حلقات النقاش

 عرض تقديمي 

 بطاقة املتابعة
 القيم 3.0

3.1 

املحمممممممددات املمممممممؤيرة فمممممممي عمليمممممممة يتحملللللللو يةللللللل  ل ة 

 القللللى  ع للل  التك لللف يلللع   يظهلللر امل للل ا  السمممياحة

 املتغيرات.

امليحظة ين ابو املشرف  إداى  فريق العمو

 ع   التلىيب امل لاني

3.2 

اسمممممممماليب ووسمممممممائل االعممممممممالن يحممممممماور بموضممممممموعية 

 يل لللل   خالقيا للللات املهنلللة خ للللو يللللا يتصللللو  ،السمممياحي

 . الفعال ات خالقطاع الة احي  الفنلقي

 العمو الجماعي

 التعل م التعا ني

 تق  م األاران

 .تق  م ذاتي

3.3 

م االعمممممممالم و مفهممممممميعممممممممل بمممممممروح الفريممممممم  لتوضممممممميح 

. ،فممممممممي دعمممممممم صممممممممناعة السممممممممياحةه دور و  السمممممممياحي 

 .ويتقبل النقد البناء، ويحترم آراء اآلخرين

 املتابعة يجموعات العمو

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 السادس االختبار الفصلي االول  1

 %20 الحادي عشر االختبار الفصلي الثاني 2

 %20 الخامس عشر –الرابع عشر  –الثالث عشر  الواجبات 3

 %40 السابع عشر ئي االختبار النها 4
 %100  المجموع  5

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 الخاص لكل طالبلالستشارات واإلر اد الكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

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

  عليهم  اال راف املبا ر  -

 تخصيص ست عشرة ساعة / أسبوع لكل دكتور  -

 



 
7 

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

 كتاب املدخل الى السياحة والفندقة املرجع الرئيس للمقرى 

 ال يوجد املةانل املراجع 

 املوقع الجامعي لستاذ املقرر  اإللك ر ن ةاملصادى 

 مقاالت   ى أقر 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املراف 

الدراسية  املختبرات  قاعات  القاعات)

 ... إلخ(   قاعات املحاكاةالعرض

 30قاعة دراسية سعة 

 التقنيةالتجهيزات 

)جهاز عرض البيانات  السبورة الذكية  

 البرمجيات(

 جهاز كمبيوتر

 لوحة عرض ذكية

 لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 
ً
 ال يوجد تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسي  املقررات

االختبممممممممممممممممممممارات تصممممممممممممممممممممحيح أسممممممممممممممممممممئلة 

 الفصلية ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجمممممممات المممممممتعلم ممممممممدى تحصممممممميل 

 للمقرر 

 التممممممممدريس أعضمممممممماء هيئممممممممة  الطلبممممممممة 

 البرنامجقيادات 

 م االختبارات الشهرية.1

 م السئلة الشفوية. 2

 التقويم املستمر.م  3

مالقيام بواجبممممممممممممات إضمممممممممممممافية أو  4

 أساسية.
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

   

   

   

   
 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

 


