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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

 ساعات9 ساعات االستذكار 1
 ساعات9 الواجبات 2
 ساعات9 املكتبة 3
 ساعات8 املشاريع /إعداد البحوث 4
 ساعات10 أخرى )تذكر( 5

 ساعة45 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

املقرر يقوم بوصف التأثير للسياحة على النسق االجتماعي, االقتصادي, البيئي والثقافي في االتجاهين السلبي 

وااليجابي. مقومات وخصائص السياحة وتعريفاتهم. باإلضافة الى كيف تأثر السياحة على املجتمع مع تعريفه. 

 السياحة.أخيرا يوصف خطوات الحكومة في تطوير 
 

  الرئيس للمقررالهدف . 2

 

 هدف لبناء االدراك للطالب بفهم ابعاد االختالف في العالقة بين السياحة واملجتمع بشكل عام.ي

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

    .االجتماع مابعاد عل يبين 1.1

  .االجتماع السياحيعلم ذكر ي 1.2

  .البحث واهداف علم االجتماعأنواع  ناقشي 1.3

  .التأثير املجتمعي للسياحةيشرح  1.4

  .التأثير السياحي على املجتمع يوضح 1.5

  المهارات 2

  .السياحةمراحل تطور  يميز 2.1

   .البيئيأثير السياحة السلبي وااليجابي على النسق لتيوظف النظريات املتنوعة  2.2

  .تأثير السياحة السلبي وااليجابي على النسق االجتماعييقارن بين  2.3

  االجتماع مابعاد عل عرفةمل يوظف وسائل التقنية الحديثة 2.4

م 2.5 ِّ
  .تأثير السياحة السلبي وااليجابي على النسق االقتصادي والثقافي ليوضحخطة  ُيصم 

  القيم 3

  .والقدرة على التكيف مع املتغيرات. االلتزام ويظهر  االجتماعيالتأثر يتحمل مسؤولية  3.1

بالقطاع ويلتزم بأخالقيات املهنة بكل ما يتصل توضيح االثار للسياحة  يحاور بموضوعية 3.2

 .والفعاليات السياحي والفندقي

 

ويتقبلل  .توضيح االفكار من خالل فريق العملل وتقبلل وجهلات الن لرل عمل بروح الفريقي 3.3

 آراء اآلخرين البناء ويحترمالنقد 

 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 9  تعريف علم االجتماع 1
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االجتماع مابعاد عل  

 البحث وانواع واهداف علم االجتماع 

2 

 تعريف علم االجتماع السياحي

 التأثير املجتمعي للسياحة

 املجتمعالتأثير السياحي على 

9 

 9 اختبارات 3

4 

 تعريف السياحة

 السياحة بعد الحرب العاملية الثانية

 مراحل تطور السياحة

9 

5 

 الطرق لجعل وعي وثقافة للسياحة

 تأثير السياحة السلبي وااليجابي على النسق االجتماعي

 تأثير السياحة السلبي وااليجابي على النسق البيئي

 وااليجابي على النسق االقتصادي والثقافيتأثير السياحة السلبي 
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 ساعة30 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

   .االجتماع مابعاد عل يبين 1.1
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

1.2 
 املحاضرات .علم االجتماع السياحيذكر ي

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

1.3 
 املحاضرات .البحث واهداف علم االجتماعأنواع  ناقشي

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

1.4 
 املحاضرات .التأثير املجتمعي للسياحةيشرح 

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

1.5 
 املحاضرات .التأثير السياحي على املجتمع يوضح

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

 المهارات 2.0

 .السياحةمراحل تطور  يميز 2.1
 التعلم التعاوني

 العصف الذهني

  بطاقة املتابعة

 عرض تقديمي

 عرض تقديمي العصف الذهنيأثير السللللياحة السلللللبي لتلللليوظففففف النظريففففات املتنوعففففة  2.2
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 بطاقة املتابعة لعب األدوار  .وااليجابي على النسق البيئي

2.3 
تللللأثير السللللياحة السلللللبي وااليجللللابي علللللى يقللللارن بللللين 

 .النسق االجتماعي
 حل املشكالت

 التكليفات

 والتقاريرالبحوث 

2.4 
 مابعللاد عللل عرفللةمل يوظللف وسللائل التقنيللة الحديثللة

 االجتماع

 التعلم التعاوني 

 حلقات النقاش

 بطاقة املالح ة

 ملف اإلنجاز

2.5 
م ِّ
تلللللللللأثير السلللللللللياحة السللللللللللبي ليوضلللللللللح خطلللللللللة  ُيصلللللللللم 

 .وااليجابي على النسق االقتصادي والثقافي

 التعليم التعاوني 

 حلقات النقاش

 عرض تقديمي

 املتابعة بطاقة
 القيم 3.0

3.1 
 االلتزام ويظهر  االجتماعيالتأثر يتحمل مسؤولية 

 .والقدرة على التكيف مع املتغيرات.

املالحظة من قبل املشرف  إدارة فريق العمل

 على التدريب امليداني

3.2 

ويلتزم توضيح االثار للسياحة  يحاور بموضوعية

السياحي بالقطاع بأخالقيات املهنة بكل ما يتصل 

 .والفعاليات والفندقي

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 

توضيح االفكار من خالل ل عمل بروح الفريقي

ويتقبل النقد  .فريق العمل وتقبل وجهات الن ر

 آراء اآلخرين البناء ويحترم

 املتابعة مجموعات العمل

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %25 خالل االسبوع السادس االختبار الشهري االول  1

 %25 خالل االسبوع الثاني عشر االختبار الشهري الثاني 2

 %5 يتم تحديده املهام والتكاليف -الواجبات 3

 %5 كل محاضرة املحاضرةالحضور والغياب والتفاعل الذهني في  4

 %40  على حسب الجدول  االختبار النهائي 5

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

 املرجع الرئيس للمقرر 
Shalini Singh ،Dallen J. Timothy ،Ross Kingston Dowling, “Tourism 

in Destination Communities”, CABI, 2003. 

 املساندةاملراجع 
Tourism and Community Development: Asian Practices, UNWTO, 

2008 

 اإللكترونيةاملصادر 
- www.sagepub.com 

- www.unwto.com. 

 املوثوقة من شبكة االنترنت مصادر اخرى من املكتبة العامة و املصادر  ى أخر 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافق

الدراسية، املختبرات، قاعات  القاعات)

 ... إلخ( ، قاعات املحاكاةالعرض

 من الطالب  35القاعات الدراسية تتسع لعدد 

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 انترنت -السبورة الذكية -جهاز عرض البيانات

 لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 
ً
 ال يوجد تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق املقررات

تصللللللللللللللللللللحيح أسللللللللللللللللللللئلة االختبللللللللللللللللللللارات 

 الحلول.الفصلية ومناقشة 

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجلللللللات اللللللللتعلم ملللللللدى تحصللللللليل 

 للمقرر 

 التللللللللدريس،أعضللللللللاء هيئللللللللة  الطلبللللللللة،

 البرنامجقيادات 

 ل االختبارات الشهرية.1

 ل األسئلة الشفوية. 2

 ل التقويم املستمر. 3

لالقيام بواجبللللللللللللات إضلللللللللللللافية أو  4
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 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

 

 . اعتماد التوصيف ح

 


