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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

 ( الخامس )المستوى

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 سيح 102

 

 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 أخرى )تذكر( 5
 ساعة 45 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

مقرر إداري، يسلط الضوء على مفهوم التخطيط بشكل عام، ثم التخطيط اإلستراتيجي، واملراحل التي تمر 

 
ً
بها هذه العملية اإلدارية منذ تأس ي املنظمة، وقبل البدء بوضع األهداف اإلستراتيجية وحتى تحقيقها، مرورا

مجموعة من األدوات. مع التركيز على حاالت دراسية مرتبطة بصناعة  موباستخدابمجموعة من املراحل، 

 .2030السياحة السعودية، وأهداف وزارة السياحة ضمن رؤية السعودية 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

تزويد الطالب باملهارات الالزمة لبناء وتطوير الخطط اإلستراتيجية، والقدرة على تحليل البيئتين الداخلية 

حقيقية مرتبطة بصناعة السياحة  دراسيةوالخارجية التي يتم وضع الخطط فيها، مع التركيز على حاالت 

 السعودية في الوقت الراهن.

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 م للمقررمخرجات التعل
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 4.1 .ماهية البيئة الداخلية لوزارة السياحةيبين  1.1

 1.1 الخارجية لصناعة السياحة البيئةيوضح  1.2

 5.1 .أهمية وضع الخطط اإلستراتيجية لصناعة السياحة ناقشي 1.3

 3.1 .االستراتيجية الخططتنفيذ و لبناء  التخطيط يشرح طريقة 1.4

 2.1 ةاإلستراتيجيطريقة بناء وتنفيذ يذكر  1.5

  المهارات 2

 4.1 الرؤية والرسالة ضمن الخطة اإلستراتيجيةبين يميز  2.1

 1.2 اإلستراتيجية خطةدراسة ليوظف النظريات املتنوعة  2.2

 2.2 وضع األهداف اإلستراتيجية وتحديد الفجواتيقارن بين  2.3

 5.2 إعداد مشروع تطوير الخطة اإلستراتيجيةعرفة مل يوظف وسائل التقنية الحديثة 2.4

 3.2 التخطيط لتنفيذ اإلستراتيجيةم صمي 2.5

  القيم 3

ويظهر  .دراسةةةةةةةة معايير األمن والسةةةةةةةالمة املهنية للمشةةةةةةةروعل يقود العمل في مجموعات 3.1

 االلتزام وتحمل مسؤولية.

1.3 

ويلتزم بأخالقيات املهنة بكل  ،اإلستراتيجيةمشروع تطوير الخطة  يةموضوعبيحاور  3.2

 ما يتصل بالعمل السياحي وفعالياته املتنوعة.

2.3 

ويحترم آراء  ،األهةةداف اإلسةةةةةةةةةةةةةتراتيجيةةة وتحةةديةةد الفجواتملعرفةةة بروح الفريق ل يعمةة 3.3

 .اآلخرين

3.3 

3...   
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  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 9 مدخل إلى اإلستراتيجية 1

 9 إعداد مشروع تطوير الخطة اإلستراتيجية 2

 6 الرؤية والرسالة ضمن الخطة اإلستراتيجية 3

 9 وضع األهداف اإلستراتيجية وتحديد الفجوات 4

 6 تحديد وتفصيل املبادرات 5

 6 التخطيط لتنفيذ اإلستراتيجية 6
 ساعة 45 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

4.1 
 .ماهية البيئة الداخلية لوزارة السياحةيبين 

 تاملحاضرا

 الحوار واملناقشة
 الفصلية، االختبارات

 والشفهية
 املحاضرات الخارجية لصناعة السياحة البيئةيوضح  1.1

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

أهمية وضةةةةةةةةع الخطط اإلسةةةةةةةةتراتيجية يناقش  5.1

 .لصناعة السياحة

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

تةنةفةيةةةةةةذ لةبةنةةةةةةاء و  الةتةخةطةيةطيشةةةةةةةةةةةةةرح طةريةقةةةةةةة  3.1

 .االستراتيجية الخطط

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والشفهية.

 املحاضرات ةاإلستراتيجيطريقة بناء وتنفيذ يذكر  2.1

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 العروض التقديمية

 المهارات 2.0

الرؤيةةةة والرسةةةةةةةةةةةةةةةالةةةة ضةةةةةةةةةةةةةمن الخطةةةة بين يميز  4.1

 اإلستراتيجية

العصف  التعلم التعاوني

 الذهني

 بطاقة املتابعة

 عرض تقديمي
 خطةةةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةة لةةةةةيوظف النظرياااااات املتنوعاااااة  1.2

 اإلستراتيجية

 العصف الذهني

 لعب األدوار

 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة
وضةةةةةةةةةةةةةع األهةةةداف اإلسةةةةةةةةةةةةةتراتيجيةةةةة يقةةةةارن بين  2.2

 وتحديد الفجوات
 حل املشكالت

 التكليفات

 والتقارير.البحوث 

عرفةةةةة مل يوظف وسةةةةةةةةةةةةةةةةائةةةةل التقنيةةةةة الحةةةةديثةةةةة 5.2

 إعداد مشروع تطوير الخطة اإلستراتيجية

التعلم التعاوني حلقات 

 النقاش

 

 بطاقة املالحظة
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 ملف اإلنجاز

3.2 

 التخطيط لتنفيذ اإلستراتيجيةم صمي
 التعليم التعاوني

 حلقات النقاش

 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة

 القيم 3.0

دراسةةةةةةةةةةةةةةة معةايير لة يقود العمةل في مجموعةات 1.3

ويظهر  .األمن والسةةةةةةةةةةةةةالمةةة املهنيةةة للمشةةةةةةةةةةةةةروع

 االلتزام وتحمل مسؤولية.

  إدارة فريق العمل

املالحظة من قبل 

املشرف على التدريب 

 امليداني
مشةةةةةةةةةةةةروع تطوير الخطة  يةموضةةةةةةةةةةةةوعبيحاور  2.3

ويلتزم بأخالقيات املهنة بكل  ،اإلسةةةةةةةةتراتيجية

مةةةا يتصةةةةةةةةةةةةةةةةل بةةةالعمةةةل السةةةةةةةةةةةةةيةةةاحي وفعةةةاليةةةاتةةةةه 

 املتنوعة.

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

 

األهةةةةةةداف ملةةةةةعةةةةةرفةةةةةةة بةةةةةروح الةةةةةفةةةةةريةةةةةق ل يةةةةةعةةةةةمةةةةةة 3.3

ويحترم  ،اإلسةةةةةةةةةةةةةتراتيجيةةةةة وتحةةةةديةةةةد الفجوات

 .آراء اآلخرين

 املتابعة مجموعات العمل

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 
تةةقةةةةةةديةةم تةةقةةريةةر عةةن أهةةم الةةتةةو ةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةات 

 لتطوير  ناعة السياحة السعودية

 %30 األسبوع العاشر

 %30 األسبوع الثاني عشر االختبار الفصلي 2

 %40 األسبوع السادس عشر االختبار النهائي 3

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

مع ) 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 

 عبد هللام. طارق  – 2020النسخة األولى  –: التخطيط اإلستراتيجي ببساطة االستراتيجيةالو فة  -

 زعبد العزي

 



 
7 

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

 املرجع الرئيس للمقرر 

 2020النسخة األولى  –الو فة االستراتيجية: التخطيط اإلستراتيجي ببساطة 

 زعبد العزي م. طارق عبد هللا –

 2019 -د. أحمد ماهر -دليل املديرين الى التخطيط االستراتيجي

 د. مجيد الكرخي –التخطيط اإلستراتيجي املبني على النتائج  , املساندةاملراجع 

 اإللكترونيةاملصادر 
 –واالستثمار  ةمقابلة مع نائب وزير السياحة لإلستراتيجي –بودكاست سقراط 

 م2020

  ى أخر 
)مثةةةةل ملف برنةةةةامج جودة الحيةةةةاة(،  2030ملفةةةةات مرتبطةةةةة برؤيةةةةة السةةةةةةةةةةةةةعوديةةةةة 

 ومقاالت صحفية عن التخطيط اإلستراتيجي في السياحة
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافق

الدراسية، املختبرات، قاعات  القاعات)

 ... إلخ( ، قاعات املحاكاةالعرض

 امللك سعود بجامعة LMSقاعة افتراضية ملنصة 

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

حاسب آلي شخص ي )أو جهاز جوال كبديل للضرورة( مع 

 اتصال سريع باإلنترنت

 لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 
ً
 ال يوجد تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق املقررات

تصةةةةةةةةةةةةةةةحةةةيةةة  أسةةةةةةةةةةةةةةةئةةةلةةةةةةة االخةةةتةةةبةةةةةةارات 

 الفصلية ومناقشة الحلول.

 تصحي  الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجةةةةات التعلم مةةةةدى تحصةةةةةةةةةةةةةيةةةةل 

 للمقرر 

 التةةةةدريس،أعضةةةةةةةةةةةةةةةةاء هيئةةةةة  الطلبةةةةة،

 البرنامجقيادات 

 ة االختبارات الشهرية.1

 ة األسئلة الشفوية. 2

 ة التقويم املستمر. 3
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالقيام بواجبات إضةةةةةةةةةةةةافية 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

 . اعتماد التوصيف ح

 


