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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  ساعتان 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 30 املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - -  أخرى  
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 ساعات 6 ساعات االستذكار 1
 ساعات 7 الواجبات 2
 ساعات 4 املكتبة 3
 ساعات 8 املشاريع /إعداد البحوث 4
 ساعات 5 أخرى )تذكر( 5

 ساعة30 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

اململكة وتحويلها الى موارد اقتصادية  واملساعدة فييهدف املقرر الى التعريف بأهمية املوارد الطبيعة والبشرية 

 .اململكةوالتي من شأنها أن تساعد في تطوير الحركة السياحية في 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

التعرف على املوارد الطبيعية والبشرية في اململكة )أصل املورد، العمر الزمني للمورد، أماكن تواجد 
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 .املورد, طبيعة املورد(

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

    .خصائص السياحة السعودية يبين 1.1

  .املوارد السياحية الطبيعية والبشرية واملساعدة في اململكة العربية السعودية يوضح 1.2

  السعودية.أنماط وأنواع الحركة السياحية  ذكري 1.3

  .النظريات والفرضيات السياحيةيشرح  1.4

  .الجلسات الدراسية التركيزية واملتعلقة باملنهج األكاديمي ناقشي 1.5

  المهارات 2

  عن غيرها. وسائل السالمة في املنشأة الفندقيةيميز  2.1

   .من قبل املنشآت ةالخطة األمنية املوضوعملعرفة يوظف النظريات املتنوعة  2.2

  .األنظمة واملعدات األمنية في املنشأة الفندقيةيقارن بين  2.3

  .في الفنادقعمليات اإلجالء املختلفة  عرفةمل يوظف وسائل التقنية الحديثة 2.4

م 2.5 ِّ
   .حل املشاكل واملصاعب في النطاق السياحيل طخطال ُيصم 

  القيم 3

 ويظهرر اللزرما  الفندقيأةاإلجراءات املتبعة من قبل رجال االمن في املنشأأة يتحمل مسؤولية  3.1

 والقدرة على التكيف مع املتغيرات.

 

ويلزم  بأخالقيات املهنة بكل ما  املنشأة الفندقيةإدارة موظفين األمن في  يحاور بموضوعية 3.2

 .والفعاليات بالقطاع السياحي والفندقييتصل 

 

ويتقبأل النقأد البنأاء،  تأدريب مأوظفين األمأن فأي املنشأأة الفندقيأةعمل بروح الفريق أثناء ي 3.3

 .ويحترم آراء اآلخرين

 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 5 املوارد الطبيعية )تعريفها, أنواعها وأهميتها( 1

 5 املوارد البشرية واملساعدة في اململكة )تعريفها ,أنواعها وأهميتها( 2

 6 التعرف على خصائص السياحة السعودية 3

 8 التعرف على أنماط وأنواع الحركة السياحية السعودية 4

 6 السعوديةالتعرف على خصائص السياحة  5
 ساعة30 المجموع
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 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

 المعرفة والفهم 1.0

   .خصائص السياحة السعودية يبين 1.1

 املحاضرات

الحوار 

 واملناقشة

 

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

1.2 

املوارد السياحية الطبيعية والبشرية  يوضح

 .واملساعدة في اململكة العربية السعودية

 املحاضرات

الحوار 

 واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

1.3 

 املحاضرات السعودية.أنماط وأنواع الحركة السياحية  ذكري

الحوار 

 واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

1.4 

 املحاضرات .النظريات والفرضيات السياحيةيشرح 

الحوار 

 واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

1.5 

الجلسات الدراسية التركيزية واملتعلقة  ناقشي

 .باملنهج األكاديمي

االختبارات 

 الفصلية.

العروض 

 التقديمية

 .الفصليةاالختبارات 

 والنهائية

 المهارات 2.0

2.1 
عأأأأأأأن  وسأأأأأأأائل السأأأأأأأالمة فأأأأأأأي املنشأأأأأأأأة الفندقيأأأأأأأةيميأأأأأأأز 

 غيرها.

 التعلم التعاوني

 العصف الذهني

  بطاقة املتابعة

 عرض تقديمي

2.2 
الخطأأأأأأأة األمنيأأأأأأأة ملعرفرررررررة يوظرررررررف النظريرررررررات املتنوعرررررررة 

  .من قبل املنشآت ةاملوضوع

 العصف الذهني

 لعب األدوار

 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة

2.3 
األنظمأأأأأأة واملعأأأأأأدات األمنيأأأأأأة فأأأأأأي املنشأأأأأأأة يقأأأأأأارن بأأأأأأين 

 .الفندقية
 حل املشكالت

 التكليفات

 البحوث والتقارير

2.4 
عمليأأأأأأات  عرفأأأأأةمل يوظأأأأأف وسأأأأأائل التقنيأأأأأة الحديثأأأأأة

 .اإلجالء املختلفة في الفنادق

التعلم التعاوني 

 حلقات النقاش

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

2.5 
م ِّ
حل املشاكل واملصاعب فأي النطأاق ل طخطال ُيصم 

  .السياحي

 التعليم التعاوني

 حلقات النقاش

 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة
 القيم 3.0
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 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

3.1 

اإلجراءات املتبعة من قبل رجال يتحمل مسؤولية 

والقدرة على  ويظهر اللزما  الفندقيةاالمن في املنشأة 

 التكيف مع املتغيرات.

املالحظة من قبل املشرف  العملإدارة فريق 

 على التدريب امليداني

3.2 

إدارة موظفين األمن في املنشأة  يحاور بموضوعية

ويلزم  بأخالقيات املهنة بكل ما يتصل  الفندقية

 .والفعاليات بالقطاع السياحي والفندقي

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني
 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 

تدريب موظفين األمن في عمل بروح الفريق أثناء ي

ويتقبل النقد البناء، ويحترم آراء  املنشأة الفندقية

 .اآلخرين

 املتابعة مجموعات العمل

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

درجة  إجماليمن 

 يميالتق

 %15 والرابع الثاني اململكة العربية السعوديةكتاب املوارد السياحية في  1

 %5 الثاني والرابع ملخصات أكاديمية مأخوذة من املواقع العاملية األكاديمية 2

 %5 الثاني والرابع دراسات للحاالت األكاديمية واملتعلقة باملنهج 3

 %10 الثاني والرابع واجبات منزلية 4

 %40 الثاني والرابع اختبارات 5

 %10 الثاني والرابع مناقشات أكاديمية داخل املحاضرة 6

 %15 الثاني والرابع متابعة وتقييم الطالب بشكل دوري 7

 %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 خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر مع )

 .ساعات مكتبية فعالة -

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

 الرئيس للمقرر املرجع 
د. والخصأأأائص  عالسأأأعوديةل التوزيأأأكتأأأاب املأأأوارد السأأأياحية فأأأي اململكأأأة العربيأأأة 

 الفقير ربد

 ملخصات عضو هيئة التدريس املساندةاملراجع 
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 .مصادر عاملية متعلقة بخطة املقرر  اإللكزرونيةاملصادر 

 ال يوجد   ى أخر 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافق

الدراسية، املختبرات، قاعات  القاعات)

 ... إلخ( ، قاعات املحاكاةالعرض

 قاعة افتراضية -قاعة دراسية

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 البياناتجهاز عرض 

 لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 
ً
 ال يوجد تبعا

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق املقررات

أسأأأئلة االسأأأتبيان املوجهأأأة للطأأأالب 

مأأأأأأأأأأأأأأأأأأن خأأأأأأأأأأأأأأأأأأالل موقأأأأأأأأأأأأأأأأأأع الجامعأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 

 .اإللكتروني

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجأأأأأأأات الأأأأأأأتعلم مأأأأأأأدى تحصأأأأأأأيل 

 للمقرر 

 التأأأأأأأأدريس،أعضأأأأأأأأاء هيئأأأأأأأأة  الطلبأأأأأأأأة،

 البرنامجقيادات 

 أ االختبارات الشهرية.1

 أ األسئلة الشفوية. 2

 أ التقويم املستمر. 3

أالقيام بواجبأأأأأأأأأأأأات إضأأأأأأأأأأأأأافية 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

 


