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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  
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

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

 ساعة45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

يتناول املقرر اسس اقتصاديات السياحة والفنادق وتطبيقاتها في اململكة العربية السعودية , ومدي انعكاس 

 ذلك علي مجمل النشاط السياحي  

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

ان يعرف الطالب مهارات االتصال الشخص ي وفنون واساليب االقناع، التواصل والتعامل البناء مع االخرين، 
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كيفية تجاوز الفروق الثقافية, قنوات االتصال التقليدية، وان ، و العالقات العامة ومهارات االتصالمفهوم 

اتجاهات التواصل املختلفة مع املجتمع املستهلك، وان يتقن  ، وتحليليدرك أهمية قنوات االتصال الحديثة

 اجراء االتصال مع االفواج السياحية، اساليب كسب العميل.

 للمقرر:علم مخرجات الت. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

  .أهمية ودور االقتصاد السياحييبين  1.1

  .واملفاهيم املختلفة في موضوعات االقتصاد السياحي املصطلحات يوضح 1.2

  .إجراءات الطوارئ وكيفية التعامل معها ذكري 1.3

  .نظريات االقتصاد السياحي أهم محاور تحليل يشرح 1.4

  .النظريات العلمية التي تساعد في فهم الوضع االقتصادي السياحي ناقشي 1.5

  المهارات 2

  .في اململكةدراسة اقتصاديات السياحة يميز  2.1

  .االقتصاد القومي علىاآلثار اإليجابية لقطاع السياحة  ملعرفة يوظف النظريات املتنوعة 2.2

  .دراسة النماذج العاملية وتطبيقاتها في مجال االقتصاد  يقارن بين 2.3

اقتصفففففففاديات السفففففففياحة ففففففففي اململكفففففففة العربيفففففففة  يوظففففففف  وسفففففففادل التقنيفففففففة الحديثفففففففة ملعرففففففففة 2.4

 السعودية.

 

  .النظريات واملصطلحات الحديثة في فهم اقتصاديات السياحة صممي 2.5

  القيم 3

  يظهللللللر ا ل لللللل ا ، املفففففففاهيم العامففففففة فففففففي اقتصففففففاديات السففففففياحة والفنففففففادق يتحمللللللل ة لللللل  ل ة 3.1

  القدرة على التك ف ةع املتغيرات.

 

 يل    بأخالق ات املهنة بكل ةا يتصل الطلب والعرض وسوق الخدمات  يحاور موضوع 3.2

 . الفعال ات بالقطاع ال  احي  الفندقي

 

ويتقبفل  التكالي  واإليرادات ففي املنشف ت السفياحية والفندقيفةملعرفة يعمل بروح الفريق  3.3

 .النقد البناء، ويحترم آراء اآلخرين

 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6  الفصل األول : املفاهيم العامة في اقتصاديات السياحة والفنادق 1

 6  الخدمات السياحيةالفصل الثاني : الطلب والعرض وسوق  2

 6  الفصل الثالث : مرونات الطلب والعرض السياحي 3

 6  الفصل الرابع : التكالي  واإليرادات في املنش ت السياحية والفندقية 4
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 6  الفصل الخامس : قطاع السياحة والفنادق ومؤشرات االقتصاد الكلي 5

 6  علي االقتصاد القوميالفصل السادس : اآلثار اإليجابية لقطاع السياحة  6

7 
الفصفل السفابع : العقبفات التففي تواجف  قطفاع السفياحة والفنففادق ووسفادل تطفوير القطففاع 

  السياحي
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 3  الفصل الثامن :  مصطلحات عربي انجليزي  8
 ساعة45 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

 .أهمية ودور االقتصاد السياحييبين  1.1

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 

، االختبفففارات الفصفففلية

 والشفهية.

1.2 
واملفاهيم املختلفة في  املصطلحاتيوضح 

 .موضوعات االقتصاد السياحي

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهادية

1.3 
 املحاضرات .إجراءات الطوارئ وكيفية التعامل معها يذكر

 الحوار واملناقشة

، االختبفففارات الفصفففلية

 والشفهية.

1.4 
نظريات االقتصاد  أهم محاور تحليليشرح 

 .السياحي

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

، الفصفففليةاالختبفففارات 

 والشفهية.

1.5 
النظريات العلمية التي تساعد في فهم  يناقش

 .الوضع االقتصادي السياحي

 املحاضرات

 العروض التقديمية

 .االختبارات الفصلية

 والنهادية

 المهارات 2.0

2.1 
 التعلم التعاوني في اململكة.دراسة اقتصاديات السياحة يميز 

 العص  الذهني

  بطاقة املتابعة

 تقديميعرض 

2.2 
اآلثفففففففار اإليجابيفففففففة ملعرففففففففة  يوظلللللللف النظريلللللللات املتنوعلللللللة

 .االقتصاد القومي علىلقطاع السياحة 

 العص  الذهني

 لعب األدوار

 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة

2.3 
دراسفففففة النمفففففاذج العامليفففففة وتطبيقاتهفففففا ففففففي يقفففففارن بفففففين 

 االقتصاد.مجال 
 حل املشكالت

 التكليفات

 البحوث والتقارير

2.4 
اقتصففاديات  يوظفف  وسففادل التقنيففة الحديثففة ملعرفففة

 السياحة في اململكة العربية السعودية.

التعلم التعاوني 

 حلقات النقاش

 بطاقة املالحظة

 مل  اإلنجاز

2.5 
النظريففففففات واملصففففففطلحات الحديثففففففة فففففففي فهفففففففم  صففففففممي

 .اقتصاديات السياحة

 التعليم التعاوني

 حلقات النقاش

 عرض تقديمي

  بطاقة املتابعة
 القيم 3.0



 
6 

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.1 

املفاهيم العامة في اقتصاديات  يتحمل ة   ل ة

 القدرة على   يظهر ا ل  ا ، السياحة والفنادق

 التك ف ةع املتغيرات.

املالحظة من قبل  إدارة فريق العمل

املشرف على التدريب 

 امليداني

3.2 

الطلب والعرض وسوق الخدمات  يحاور موضوع

بالقطاع ال  احي  يل    بأخالق ات املهنة بكل ةا يتصل 

 . الفعال ات  الفندقي

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني
 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 

التكالي  واإليرادات في ملعرفة يعمل بروح الفريق 

ويتقبل النقد البناء،  املنش ت السياحية والفندقية

 .ويحترم آراء اآلخرين

 املتابعة مجموعات العمل

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %25 األسبوع السادس   االختبار الفصلي األول  1

 %25 األسبوع العاشر   االختبار الفصلي الثاني 2

 %10 خالل الفصل الدراس ي   الحضور املشاركة في النقاش والعرض 3

 %40 األسبوع الخامس عشر   االختبار النهائي 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 خالل  أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر مع )

 .ساعات اسبوعيا خمسساعات مكتبية بواقع  -

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

 الرئيس للمقرر املرجع 
جهففففاد عيافففف   الشففففبار : اقتصففففاديات السففففياحة والفنففففادق )وتطبيقاتهففففا فففففي اململكففففة 

 العربية السعودية(

 امل اندةاملراجع 

عبد الوهاب األمين .. فريد طاهر : مبادئ االقتصاد الكلي والجزئي مركز املعرفة 

 . 2005لالستشارات والخدمات التعليمية ,املنامة , البحرين 

الحسين : اقتصاديات النقل, وتطبيقاتها علي اململكة العربية  سعد -3

 2010السعودية , الرياض, 
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 ال يوجد اإللك ر ن ةاملصادر 

 ال يوجد  ى أخر 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافق

الدراسية، املختبرات، قاعات  القاعات)

 ... إلخ( ، قاعات املحاكاةالعرض

املباني )قاعات املحاضرات، واملختبرات، وقاعات العرض، 

 :واملعامل، وغيرها(

 مقعد 25الفصل الدراس ي 

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 اجهزة اللوح الذكي واالنترنت

 لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 
ً
 مقعد 15على  عمل يحتوي م تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق املقررات

 مل  املقرر •

 .تصحيح التكليفات والواجبات•

 تصحيح األبحاث•

 حلقات النقاش•

 ورش العمل•

 قيادة البرنامج فاعلية طرق التقييم
 .زيارة الزمالء الصفية 

 استطالع )تقويم املقرر(

مخرجفففففففات الفففففففتعلم مفففففففدى تحصفففففففيل 

 للمقرر 

 التففففففففدريس،أعضففففففففاء هيئففففففففة  الطلبففففففففة،

 البرنامجقيادات 

ملراجعففففة املسففففتمرة وطففففرح االسففففئلة ا

 أحفففففففففدثوتطبيفففففففففق النظريفففففففففات علفففففففففى 

فففففففففففففففي القطففففففففففففففاع  الجديففففففففففففففدةالبففففففففففففففرامج 

 .السياحي والفندقي

 التدريسأعضاء هيئة  فاعلية التدريس
الففففففزمالء كففففففل تبففففففادل التففففففدريس بففففففين 

 زميل يدخل شعبة زميل 

 آراء الطالب  البرنامج ةقياد فاعلية التدريس

مخرجفففففففات الفففففففتعلم مفففففففدى تحصفففففففيل 

 للمقرر 
 قراءة مل  املقرر  لجنة الجودة
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 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

 


