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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 10 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 
 



 
4 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

، السياحية تاملعوقا –التحول في دوافع السائحين  –االنماط السياحية وصناعة السياحة  التعرف على

مقومات السياحة في اململكة  –بحوث االسواق السياحية  –في االنماط السياحية وسلوكية السائح التغير 

 .عناصر ومقومات الجذب السياحي –العربية السعودية 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

. وتصنيف الخبراء لألنماط السياحية لعدة معايير وعناصرالسياحية املختلفة االنماط يهدف إلى معرقة 

 الرياضية(.السياحة  –)السياحة العالجية 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 4.1 النقل السياحيو  البيع السياحيمثل  النشاط السياحيمكونات يبين  1.1

 1.1 .االمن السياحيو  االرشاد السياحييوضح  1.2

 –س       ياحة الي        وت  –س       ياحة كب       ار الس       ن :) الس       ياحية الحديث       ةاالنم       اط  ذكري        1.3

 االقامة(سياحة بيوت 

2.1 

 –س   ياحة الجول   ف و  الس  ياحية الح   ديي ) س  ياحة املش   اركة بالوق   االنم   اط يش  ر   1.4

 .سياحة الدراجات (و سياحة نهاية االسبوع 

3.1 

 5.1 .النشاط السياحي: السياحة والسفرمكونات  ناقشي 1.5

  المهارات 2

 4.2 .لعدة معايير وعناصر لهاالسياحية املختلفة وتصنيف الخبراء االنماط يميز  2.1

 1.1  .في االنماط السياحية وسلوكية السائحالتغير عايير مليوظف النظريات املتنوعة  2.2

س ياحة  –سياحة الجول ف  –املشاركة بالوق   )سياحةاالنماط السياحية الحديي  2.3

 الدراجات(سياحة  –نهاية االسبوع 

2.1 

مقوم       ات ،و بح       وث االس       واق الس       ياحية عرف       ة مل يوظ       ف وس       ائل التقني       ة الحديث       ة 2.4

 .السياحة في اململكة العربية السعودية

5.2 

 –الس   ياحة العبيعي   ة  –االنم   اط الس   ياحية الحديث   ة )الس   ياحة البديل   ة يق   ارن ب   ين  2.5

 سياحة مراقبة العيور ( –سياحة اوراق الخريف 

3.2 

  القيم 3

 املغ  امرات، وس  ياحةس  ياحة مث  ل الس  ياحية الحديث  ة االنم  اط  إب  را يتحمللم ؤوللة ل ة  3.1

 القلرة   االلتلاا  يظهلر  .التس وق  الفضائية، وس ياحةالسياحة ، و الصحاري والواحات

 على التك ف ؤع املتغيرات.

 

 يلتلللا  القيات لللات املهنلللة  نش   اط ش   رسات الس   ياحة ووس   االت الس   فر يةموض   وعبيح   اور  3.2

 . الفعال ات الالقطاع الو احي  الفنرقيالكم ؤا يتصم 
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 –س    ياحة املهرجان    ات و  س    ياحة اتري    ات م    ا تح      البح    ارملعرف    ة ب    رو  الفري      ل يعم     3.3

 .ويتقبل النقد البناء، ويحترم آراء اآلخرين للجذور،سياحة العودة 

 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
 –التح     ول ف    ي دواف     ع الس     ائحين  –ع     ن االنم    اط الس     ياحية وص     ناعة الس    ياحة مقدم    ة 

 السياحية تاملعوقا
3 

2 
مقوم  ات  –بح  وث االس  واق الس  ياحية  –ف  ي االنم  اط الس  ياحية وس  لوكية الس  ائح التغي  ر 

 عناصر ومقومات الجذب السياحي –السياحة في اململكة العربية السعودية 
3 

3 
. السياحية املختلفة وتصنيف الخبراء لألنماط السياحية لع دة مع ايير وعناص راالنماط 

 الرياضية(السياحة  –)السياحة العالجية 
3 

4 
س ياحة االتتمام ات  –س ياحة الح واف   –السياحية الحديثة )سياحة املعاقين االنماط 

 الخاصة (

3 

5 
س   ياحة اوراق  –الس   ياحة العبيعي   ة  –الس   ياحية الحديث   ة )الس   ياحة البديل   ة االنم   اط 

 سياحة مراقبة العيور ( –الخريف 

3 

6 
 –س       ياحة الص       حاري والواح       ات  –الس       ياحية الحديث       ة )س       ياحة املغ       امرات االنم       اط 

 سياحة التسوق( –السياحة الفضائية 

3 

7 
س   ياحة  –س   ياحة الجول   ف  –الس   ياحية الح   ديي ) س   ياحة املش   اركة بالوق     االنم   اط 

 سياحة الدراجات ( –نهاية االسبوع 

3 

8 

س   ياحة بي    وت  –س    ياحة الي    وت  –الس   ياحية الحديث   ة )س    ياحة كب   ار الس   ن االنم   اط 

س    ياحة اتري    ات م    ا تح        –س    ياحة ت     ذوق العع    ا   –س    ياحة ش    هر العس    ل  –االقام    ة 

 سياحة مشاتدة الفراشات( –سياحة العودة للجذور  –سياحة املهرجانات  -البحار

3 

 3 االقامة السياحية ) االيواء السياحي( - النشاط السياحي:مكونات  9

10 
 السياحة ووساالت السفر(النشاط السياحي: السياحة والسفر )نشاط شرسات مكونات 

 الترفيه السياحي -

6 

 6 النقل السياحي. -البيع السياحي. -النشاط السياحي: مكونات  11

 6 االمن السياحي. -االرشاد السياحي. -النشاط السياحي: مكونات  12

 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

1.1 
 البي   ع الس    ياحيمث   ل  النش   اط الس   ياحيمكون   ات يب   ين 

 النقل السياحيو 

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية. 

1.2 
 املحاضرات .االمن السياحيو  االرشاد السياحييوضح 

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

1.3 
س       ياحة كب       ار :) الس       ياحية الحديث       ةاالنم       اط ي       ذكر 

 االقامة(سياحة بيوت  –سياحة الي وت  –السن 

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

1.4 

املش  اركة  )س  ياحةالس  ياحية الح  ديي االنم  اط يش  ر  

س    ياحة نهاي    ة االس    بوع  –س    ياحة الجول    ف و  بالوق     

 .سياحة الدراجات (و 

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

1.5 
 املحاضرات .النشاط السياحي: السياحة والسفرمكونات يناقش 

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

1.6    

 المهارات 2.0

2.1 
الس    ياحية املختلف    ة وتص    نيف الخب    راء االنم    اط يمي    ز 

 .لعدة معايير وعناصر لها

 التعلم التعاوني

 العصف الذتني
  بعاقة املتابعة 

 عرض تقديمي

2.2 
ف       ي االنم       اط التغي       ر ع       ايير مل يوظ       ف النملري       ات املتنوع       ة

  .السائحالسياحية وسلوكية 

 العصف الذتني

 لعب األدوار

 عرض تقديمي

 بعاقة املتابعة

2.3 
 االنماط السياحية وصناعة السياحةيقارن بين 

 حل املشكالت 
   التكليفات

 .البحوث والتقارير

2.4 

بح          وث عرف          ة مل يوظ          ف وس          ائل التقني          ة الحديث          ة

الس    ياحة ف    ي اململك    ة  الس    ياحية، ومقوم    اتاالس    واق 

 .العربية السعودية

 تقديم العروض

 التعاوني التعليم

 بعاقة املالحملة 

 ملف اإلنجا 

2.5 

)س    ياحة ملعرف    ة  الس    ياحية الحديث    ةالنم    اط ام ص   مي

االتتمام      ات  الح      واف ، وس      ياحة املع      اقين، وس      ياحة

 .الخاصة (

 التعليم التعاوني

 حلقات النقاش

 عرض تقديمي

  بعاقة املتابعة

 القيم 3.0

3.1 

الس      ياحية الحديث      ة االنم      اط  إب      را يتحمللللللم ؤوللللللة ل ة 

س               ياحة املغ               امرات، وس               ياحة الص               حاري مث               ل 

 .الس   ياحة الفض   ائية، وس   ياحة التس   وق ، و والواح   ات

املالحملة من قبل  إدارة فري  العمل

املشرف على التدريب 

 امليداني
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

  القرة  على التك ف ؤع املتغيرات.  يظهر االلتاا 

3.2 

ووس   االت نش   اط ش   رسات الس   ياحة  يةموض   وعبيح   اور 

الالقطلللاع  يلتلللا  القيات لللات املهنلللة الكلللم ؤلللا يتصلللم  الس   فر

 . الفعال ات الو احي  الفنرقي

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 

س    ياحة اتري    ات م    ا تح      ملعرف    ة ب    رو  الفري      ل يعم    

س            ياحة الع            ودة  –س            ياحة املهرجان            ات و  البح            ار

 .ويتقبل النقد البناء، ويحترم آراء اآلخرين للجذور،

 املتابعة مجموعات العمل

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

درجة  إجماليمن 

 يميالتق

 %20 رابعال االنماط السياحية نتقارير ع 4عدد  1

2 
برن        امج  خ        ا  للم       ادة )تعبي          االنم       اط الس        ياحية عل       ىمش       روع 

 سياحي(

 %20 ول األ 

 %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 

 الخا  لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األساديمي والهيئة التعليمية أعضاء تيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

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

 

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

 سيح( 205)االنماط السياحية مقرر  املرجع الرئيس للمقرة 

 ال يوجد املوانر املراجع 

 املوقع الجامعي ألستاذ املقرر  اإللكتر ن ةاملصادة 

 فيديوتات -مقاالت   ى أير 
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املراف 

الدراسية، املختبرات، قاعات  القاعات)

 ... إلخ( ، قاعات املحاساةالعرض

- 

 التقنية التجهيزات

)جها  عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 جها  كمبيوتر

 لوحة عرض ذكية

 لعبيعة الت صص()أخرى تجهيزات 
ً

 ال يوجد تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو تيئة التدريس 

 لجنة تنسي  املقررات

االختب                    ارات تص                    حيح أس                    ئلة 

 الفصلية ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استعالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

م رج       ات ال       تعلم م       دى تحص       يل 

 للمقرر 

 الت        دريس،أعض        اء تيئ        ة  العلب        ة،

 البرنامجقيادات 

   االختبارات الشهرية.1

   األسئلة الشفوية. 2

 التقويم املستمر.   3

 القيا  بواجب            ات إض             افية 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

 


