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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

 ( الرابع) 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 9 ساعات االستذكار 1
 ساعات 10 الواجبات 2
 ساعات 9 المكتبة 3
 ساعات 10 المشاريع /إعداد البحوث 4
 ساعات 6 )تذكر(أخرى  5
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

والفندقية الدولية واإلقليمية واملحلية من حيث املفهوم واالهمية يتناول املقرر دراسة املنظمات السياحية 

واالهداف والقوانين والتشريعات السياحية والفندقية ومجاالت العمل ودورها في تنشيط حركة السياحة 

 الدولية واإلقليمية واملحلية

 :للمقررالهدف الرئيس . 2

املنظمة الدولية وأجهزتها وشروط قيامها، إضافة لدراسة يدرس املقرر ظهور فكرة املنظمات الدولية، ومعنى 

أهم املنظمات الدولية واإلقليمية واملحلية فى مجال السياحة واملجاالت املرتبطة بها مثل الطيران والفندقة 

والتعليم السياحي ...وغيرها، مع توضيح نشأة وأهداف وأعمال وأنشطة كل منظمة وموقعها على اإلنترنت.  

املقرر بدراسة القوانين واألنظمة الضابطة للنشاط السياحي والفندقي في اململكة واثرها على تطور  كما يهتم

 .هذا القطاع

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

مخرج 

التعلم 

المرتبط 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 4.1 .عامةظروف واسباب نشأة املنظمات الدولية بصفة يبين  1.1

 5.1 .للمنظمة الدولية ياملفهوم العلم ناقشي 1.2

 2.1 .بدوليتها االعترافوشروط  للمنظمة الدولية الالزمة زةجهاأل  ذكري 1.3

 3.1 .نظمة السياحية العاملية ة املنشأيشرح  1.4

األهحححححم علحححححى مسحححححتوى  باعتبارهحححححاومشحححححروعاتها  واختصاصحححححاتهايحححححة املنظمحححححة العامليحححححة أهم ضححححح يو  1.5

 .العالم

1.1 

  المهارات 2

 3.2 .تحديد أهدافها ومجاالت عملهاو  املنظمات املتخصصة في مجال السياحةدور  يميز 2.1

سححححححمات وخصححححححاري انظمححححححة وحشححححححريعات قطححححححاع السححححححياحة  ملعرفححححححة يوظففففففر ات املتففففففات ا   وعففففففة 2.2

 .والسفر

1.1 

 2.2  الدولية واإلقليمية. مجاالت ومهام املنظمات السياحية يقارن بين 2.3

، الهيئة العامة للترفيه، و املنظمات املحلية / الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنييميز بين  2.4

 .البرنامج الوطني للمعارض واملؤتمراتو 

3.2 

الجمعيحححححة الدوليحححححة  ، وUFTAAاالتححححححاد الحححححدالي لحححححوكالر السحححححياحة والسحححححفر األوفتحححححا قحححححارن بحححححيني 2.5

ححححاالت السحححححفر الجمعيحححححة األمر كيحححححة  ، وIHRAاالتححححححاد الحححححدالي للفنحححححاد  واملطحححححاعم ، وWATAلوكح

االتححاد الحدالي لبربحرار  ، وIATاألكاديمية الدولية للسحياح ، وASTAلوكاالت السياحة والسفر

 .AIESTاالختصاصين العلميين فى السياحة

2.2 

  القيم 3
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 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

مخرج 

التعلم 

المرتبط 

  للبرنامج

 .الححى مواقححع املنظمححات السححياحية ومناقشححة أهححدافها ومجححاالت عملهححا لوصححول اي حمففم ؤوففة ت ة  3.1

 , اتقدرة على ات ك ر ؤع ا  غيرات.  تاهمل االتتزام

 

ححححاالت السحححححياحة والسحححححفر يةموضحححححوعبيحححححاور  3.2  تلتفففففزم يات   فففففات  .ASTAالجمعيحححححة األمر كيحححححة لوكح

 . اتفعات ات ياتقطاع اتو احي  اتف دقيا ه ة يكم ؤا ي صم 

 

 و تقبحححل الهيئححة العامحححة للسححياحة والتححراث الحححوطني فححي اململكححةدور  بححروح الفر حححض لتوضححيح يعمححل 3.3

 النقد البنار، و حترم آرار اآلخر ن

 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 نشأة املنظمات الدولية 1

 3 مفهوم املنظمة الدولية وشروط إنشائها 2

3 
األمم املتحدة وما ينبثض عنها محن وكحاالت ومنظمحات متخصصحة وعالقتهحا بالقطحاع منظمة 

 السياحي
6 

 9 املنظمات السياحية الدولية النشأة واالهداف  4

 6 نشأة املنظمات الدولية 5

6 

 UFTAAاالتحاد الدالي لوكالر السياحة والسفر األوفتا

 WATAالجمعية الدولية لوكاالت السفر -

 IHRAالدالي للفناد  واملطاعماالتحاد  -

 ASTAالجمعية األمر كية لوكاالت السياحة والسفر -

 IATاألكاديمية الدولية للسياح -

 AIESTاالتحاد الدالي لبربرار االختصاصين العلميين فى السياحة -

3 
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 WTOمنظمة السياحة العاملية 

 IATA االتحاد الدالي للنقل الجوي  -

 ICAOران املدنياملنظمة الدولية للطي  -

3 
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 املنظمات املحلية / الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

 الهيئة العامة للترفيه

 البرنامج الوطني للمعارض واملؤتمرات

9 

 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

ظحححححححروف واسححححححححباب نشحححححححأة املنظمحححححححات الدوليححححححححة يبحححححححين  4.1

 .بصفة عامة

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية

 املحاضرات .للمنظمة الدولية ياملفهوم العلميناقش  5.1

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية

وشححححروط  للمنظمححححة الدوليححححة الالزمححححة زةجهححححيححححذكر األ  2.1

 .بدوليتها االعتراف

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية

 املحاضرات العاملية.نظمة السياحية ة املنشأيشرح  3.1

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية

 واختصاصحححححححححاتهايححححححححة املنظمححححححححة العامليححححححححة أهميوضحححححححح   1.1

 .األهم على مستوى العالم باعتبارهاومشروعاتها 

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

  والنهارية

 المهارات 2.0

 املنظمات املتخصصة فحي مجحال السحياحةيميز دور  3.2

 .تحديد أهدافها ومجاالت عملهاو 

العصف  التعلم التعاوني

 الذهني
  بطاقة املتابعة 

 عرض تقديمي

سحمات وخصحاري ملعرفة  يوظر ات املتات ا   وعة 1.1

 .انظمة وحشريعات قطاع السياحة والسفر

 العصف الذهني

 لعب األدوار

 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة

مجححححححاالت ومهححححححام املنظمححححححات السححححححياحية يقححححححارن بححححححين  2.2

  الدولية واإلقليمية.
 حل املشكالت 

   التكليفات

 البحوث والتقار ر

املنظمححححححححححات املحليححححححححححة / الهيئححححححححححة العامححححححححححة يميححححححححححز بححححححححححين  3.2

، الهيئحة العامحة للترفيحه، و للسياحة والتحراث الحوطني

 .البرنامج الوطني للمعارض واملؤتمراتو 

التعلم التعاوني حلقات 

 النقاش
 بطاقة املالحظة 

 ملف اإلنجاز

السياحة والسحفر االتحاد الدالي لوكالر قارن بين ي 2.2

حححححححححححاالت  ، وUFTAAاألوفتححححححححححححا الجمعيححححححححححححة الدوليححححححححححححة لوكح

االتححححححححححححححححححاد الحححححححححححححححححدالي للفنحححححححححححححححححاد   ، وWATAالسحححححححححححححححححفر

حححححححاالت  ، وIHRAواملطححححححححاعم الجمعيححححححححة األمر كيححححححححة لوكح

األكاديميححححححححة الدوليححححححححة  ، وASTAالسححححححححياحة والسححححححححفر

االتحححححححححححححححححححححححححاد الححححححححححححححححححححححححدالي لبربححححححححححححححححححححححححرار  ، وIATللسححححححححححححححححححححححححياح

 .AIESTاالختصاصين العلميين فى السياحة

 التعليم التعاوني 

 حلقات النقاش

 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة

 القيم 3.0

املالحظة من قبل  إدارة فر ض العمللوصحححححححول الحححححححى مواقحححححححع املنظمحححححححات اي حمفففففففم ؤوفففففففة ت ة  1.3
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 .السححححححححياحية ومناقشححححححححة أهححححححححدافها ومجححححححححاالت عملهححححححححا

 , اتقدرة على ات ك ر ؤع ا  غيرات.  تاهمل االتتزام

املشرف على التدر ب 

 امليداني

2.3 

ححححححاالت  يةموضحححححححوعبيححححححححاور  الجمعيحححححححة األمر كيحححححححة لوكح

 تلتففففزم يات   ففففات ا ه ففففة  .ASTAالسححححياحة وال سححححفر

 . اتفعات ات ياتقطاع اتو احي  اتف دقييكم ؤا ي صم 

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني
 تقييم األقران

 .تقييم ذاحي

3.3 

الهيئححححححة العامححححححة دور  بححححححروح الفر ححححححض لتوضححححححيح يعمححححححل

النقححد  و تقبحل للسحياحة والتحراث الحوطني فححي اململكحة

 البنار، و حترم آرار اآلخر ن

 املتابعة مجموعات العمل

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30 ثامنال االختبار الفصلي االول  1

  االختبار الفصلي الثاني 2
ً
 %10 أسبوعيا

 %20 الرامس عشر –الرابع عشر  الواجبات 3

 %40 عشردس السا ئي االختبار النها 4

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 الراص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضار هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

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

  ، ى الطالبعلاالشراف املباشر  -

 / أسبوع اتساع خمستخصيي  -
ً
 لكل دكتور  يا

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

 سيح لدى مكتبة تصو ر الكلية 211مقرر  ا ملجع اتملئيس تلمقملر 

 ا واندةا ملاجع 

هححححححححدى سححححححححيد لطيححححححححف، ةاألجهححححححححزة واملنظمححححححححات السححححححححياحيةة، الشححححححححركة العر يححححححححة للنشححححححححر 

 1994والتوزيع، القاهرة: 

للسحححححياحة  العحححححالي املصحححححري ، ةهيئحححححات سحححححياحيةة، املعهحححححد السيسححححح يمحححححاهر عبحححححد الرحححححالض  

 1998 -1997والفناد ، القاهرة: 

 العلميحة املعرفحة: دار كنحوز مجيحد الناشحر دالعحاني, رعحة تكنولوجيا التنظحيم السحياحي, 
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2014. 

 اإلتكتر ن ةا صادر 

WTO magazine  

WTO barometer 

WTTC priorities, policies (Annual Tourism Highlights)  

 الموقع الخاص بكل منظمة حسب الموجود في مذكرة المنهج

  ى أتمل 
 ال يوجد

 
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافض

الدراسية، املرتبرات، قاعات  القاعات)

 ... إلخ( ، قاعات املحاكاةالعرض

  مقعد 25الفصل الدراس ي 

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 1ذكيه عدد ة سبور 

 

 لطبيعة التخصي()أخرى تجهيزات 
ً
 ال يوجد تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 املقرراتلجنة تنسيض 

تصحححححححححححححححححححححيح أسححححححححححححححححححححئلة االختبححححححححححححححححححححارات 

 الفصلية ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طر  التقييم

مخرجحححححححات الحححححححتعلم محححححححدى تحصحححححححيل 

 للمقرر 

 التححححححححدريس،أعضححححححححار هيئححححححححة  الطلبححححححححة،

 البرنامجقيادات 

 ح االختبارات الشهر ة.1

 األسئلة الشفو ة.ح  2

 ح التقو م املستمر. 3

حالقيام بواجبححححححححححححات إضحححححححححححححافية أو  4

 أساسية.

   

   



 
9 

 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

 

 


