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  جامعة الملك سعود المؤسسة التعليمية: تاريخ التقرير:

 السياحة واآلثارية: الكل إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي القسم:

 

 عامة عنهمعلومات و تحديد المقرر  أ.        

 

 ترث 315 الحضارى واالجتماعى للمملكة العربية السعودية" خموضوعات فى التاري" . عنوان المقرر ورمزه:1

 وحدات 3 . الساعات المعتمدة:2

 

يرجى اإلشارة إلى ذلك  مقرر يُقدم مادة اختيارية ضمن برامج متعددةإذا كان ال) ضمنها. البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر 3

 برنامج إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي بدالً من تعداد البرامج.(:

 د/ محمد إسماعيل أبو العطا  المقرر: .  اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس٤

 السياحيالسادس مسار اإلرشاد المستوى  .  المستوى أو السنة التي يُقدم فيها المقرر:5

  لمقرر )إن وجد(:ل.  المتطلب السابق 6

 لمقرر )إن وجد(:ل. المتطلب المصاحب ٧

 . مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:٨

 

 في المكان المناسب(:  أنماط التعليم )ضع إشارة . ٩

 

                     النسبة المئوية                          لتقليدي                       أ.  الفصل الدراسي ا    

 

              النسبة المئوية                              واإللكتروني(  ب. التعليم المدمج )التقليدي     

 

                         النسبة المئوية                                         بعد                   ج.  التعليم عن     

 

                       النسبة المئوية                             المراسلة                                       د.      

 

            هـ. طرق أخرى                                                                 النسبة المئوية

 

 

 :لحوظاتم

 

 

 

   06%   

  ٤0%  
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   األهداف ب.          

 لهذا المقرر؟ . ما الهدف الرئيس1

 أهداف المقرر

  ولة السعودية.دتاريخ الجزيرة العربية قبل قيام الأن يكون الطالب قادراً على معرفة 

  لسعودية الثالث.نشأة وتاريخ الدول اأن يكون الطالب قادراً على معرفة 

  النهضة الحديثة بالمملكة ومظاهرهاأن يكون الطالب قادراً على معرفة 

  نظم الحكم واإلدارة فى المملكة العربية السعودية.أن يكون الطالب قادراً على معرفة 

ى تكنولوجيففا لتطففوير وتحسففين المقففرر. )مففثالً: تيففادة اسففتخدام المراجففع التففي تعتمففد علفف تنفَّففذ.  صففف باختصففار أي خطفف  2

 نترنت، أو تغييرات في محتوى المقرر بناًء على بحوث علمية جديدة في المجال العلمي(اإلأو شبكة  ،المعلومات

  خطة تطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ المادة، وتتم هذه العملية بشكل دوري بناء على نتائج التقويم الداخلي، وأبفرت

 .ما يستجد من نتائج الدراسات الحديثة

 خطة لجنة القسم للمراجعة الدورية للمقرر وتطويره، والمبنية على نتائج التقويم 

 

  : ينبغي إرفاق الوصف العام كما يظهر في دليل أو نشرة البرنامج(ملحوظة) وصف المقرر  ج.        

 

  :مقررالوصف  

دارة والتطور الحضاري واالجتماعي في المملكة، الحديث ونظم الحكم واإل التعريف بتاريخ المملكة السياسييتناول هذا المقرر 

  وأهم المعالم الحديثة.
 

 

 . قائمة الموضوعات التي ينبغي تغطيتها:1

 ضوعاتقائمة المو عدد األسابيع ساعات التدريس

3 1 
 -موضوعات االبحاث -التقييم -االهداف -التعريف بالمقرر

 مراجع المقرر.

3 1 
 لدولة السعودية األولي الجزيرة العربية قبل قيام ا

3 1 
 ميثاق الدرعية وتأسيس الدولة األولي

3 1 
 حكام الدولة واهم أعمالهم

3 1 
الصراع مع السلطان العثماني وحملة إبراهيم باشا بن محمد 

 علي

3 1 
 نشأة الدولة السعودية الثانية+ االختبار الفصلي
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3 1 
 الصراع علي الحكم

3 1 
 موحد الملك عبد العزيزتوحيد المملكة وجهود ال

3 1 
 المملكة والبترول

3 1 
 بناء وإنشاء المملكة الحديثة والنهضة في كافة المجاالت

3 1 
 نظام الحكم واإلدارة في عهود أبناء الملك عبد العزيز

3 1 
  تأسيس الرياض العاصمة+مناقشة وعرض االبحاث

3 1 
 أهم المعالم الحديثة بالرياض والمملكة

3 1 
 ضة الفكريةالنه

3 1 
 حروب الخليج

3 1 
 مكانة المملكة في العالم اإلسالمي والدولي.+ مراجعة

 

 المعتمدة خالل الفصل الدراسي(: والساعات ،الفعلية)مجموع ساعات التدريس  .  مكونات المقرر2

 المعمل العملي أخرى المجموع
الدروس 

 اإلضافية
  المحاضرة

٤5ال   ال يوجد ال يوجد ال يوجد 
 ٤5 ال يوجد

ساعات 

 التدريس الفعلية

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد
3 

الساعات 

 المعتمدة

 

 

                 :المتوقعة من الطالب في األسبوع التعلم اإلضافية ساعات. 3

   

 

ع طرق التقويم واستراتيجيات متها مء. مخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت وموا٤

 التدريس

 مرقمة في العمود األيمن. ،مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤهالت أدرجت  في الجدول التالي 

المقترحة  المطلوب تحققها في مجاالت التعلم المالئمة )انظر األمثلة، وأدرج مخرجات التعلم المناسبة القابلة للقياس أوالً:

 دول(. تحت الج

 أدرج استراتيجيات التدريس المساندة المتالئمة مع طرق التقويم ومخرجات التعلم المرجوة.  ثانياً:

وكل  التعلم للمقررالتي تقيس وتُقيَم مخرج التعلم بدقة. ينبغي لكل مخرج من مخرجات أدرج طرق التقويم المناسبة  ثالثاً:   

ليس بالضرورة أن يتضمن ) م سوياً وبشكل منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة.أن تتناغ ستراتيجية تدريساوكل طريقة تقويم 

 (كل مقرر دراسي مخرجات تعلم من كل مجال من مجاالت التعلم.

 

 ال يوجد    
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أساليب التقويم المستخدمة 

 في المقرر
 استراتيجيات تدريس المقرر

 مجاالت التعلّم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت

 ومخرجات التعلم للمقرر
 م

 1.٠ المعرفة

، حوار تفاعلى، أسئلة شفهية

تقييم التقارير، اختبارات 

 تحريرية

، تقارير، حلقات محاضرات

نقاش وأبحاث، تيارات 

 ميدانية

تاريخ الجزيرة العربية قبل قيام الدولة معرفة 

 السعودية.
1.1 

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

 ير، حلقاتمحاضرات، تقار

نقاش وأبحاث، تيارات 

 ميدانية

 2.1 نشأة وتاريخ الدول السعودية الثالث.معرفة 

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

 محاضرات، تقارير، حلقات

نقاش وأبحاث، تيارات 

 ميدانية

معرفة دور السياحة التراثية في تعميق التفاهم بين 

 الشعوب
3.1 

ى، ئلة شفهية، حوار تفاعلأس

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

 محاضرات، تقارير، حلقات

نقاش وأبحاث، تيارات 

 ميدانية

 ٤.1 النهضة الحديثة بالمملكة ومظاهرهامعرفة 

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

 محاضرات، تقارير، حلقات

نقاش وأبحاث، تيارات 

دانيةمي  

نظم الحكم واإلدارة فى المملكة العربية معرفة 

 السعودية.
5.1 

 2.٠ المهارات اإلدراكية

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

 محاضرات، تقارير، حلقات

نقاش وأبحاث، تيارات 

 ميدانية

 2.1 إدراك األسباب التى تؤدى إلى نشأة الدول

ى، حوار تفاعلأسئلة شفهية، 

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

 محاضرات، تقارير، حلقات

نقاش وأبحاث، تيارات 

 ميدانية

 2.2 القدرة على تحليل األحداث التاريخية

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

 محاضرات، تقارير، حلقات

نقاش وأبحاث، تيارات 

 ميدانية

ى استنباط المظاهر الحضارية والنهضة القدرة عل

 الفكرية
3.2 

 3.٠ مهارات التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤولية

 واجبات، تقارير
مناقشة فردية وجماعية، عمل 

 جماعى 
 3.1 التعاون الفعال فى استقصاء معالم المملكةمهارات 

 مناقشة فردية وجماعية، عمل واجبات، تقارير

 جماعى
 3.2 مل ضمن فريقلقدرة على العا

 مناقشة فردية وجماعية، عمل واجبات، تقارير

 جماعى
 3.3 إتقان العمل وتحمل المسئولية

 ٤.٠ مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية

 واجبات، تقارير
مناقشة فردية وجماعية، عمل 

 جماعى
 ٤.1 مهارات الحوار

   ٤.2 

   3.٤ 

 5.٠ مهارات النفس حركيةال

 5.1 ال يوجد  
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   5.2 

 

)توضع مخرجات المقرر في العمود األيسر وتوضع بين المخرجات التعلُمَية للبرنامج والمخرجات التعلُميَة للمقرر  زاوج- 5

 مخرجات البرنامج في األعلى(.

 المخرجات

التعلُميَة 

 للمقرر

 المخرجات التعلُميَة للبرنامج

 ة للبرنامج الموجودة في توصيف البرنامج()استخدم رمز المخرجات التعلُميَ 

1.1 1.2  2.1 2.2 3.1 3.2 ٤.1 ٤.2 

1.1          

2.1          

2.1          

2.2          

1.3          

2.3          

1.٤          

2.٤          

 

 



 

 

    ٧صفحة                                                                                                النسخة العربية     -م  1/2/2015 -توصيف المقرر - 6 نموذج      

  

  

Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

 المملكــة العربيــة السعوديــة

مــة للتقـويــالهيئــــة الوطنيــ  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 

 صل الدراسيخالل الفالطلبة فيها  يقيَّمالتي والتكاليف مهام جدول ال. 6

 المهمة أو التكليف موعد تسليم النهائي التقييم النسبة من
 مهمة التقويم

، مشروع جماعي، اختبار فصلي، اختبار: مقالة، )مثالً 

 لخ(ي، ... إشفه خطبة، عرض

 

  .1 اختبار فصلى أول 7األسبوع  2٠

  .2 ورقة بحثية 9األسبوع  2٠

  .3 اختبار فصلى ثان 12األسبوع  2٠

 .٤ نهائياختبار  15األسبوع  ٤٠

   5. 

   6.  

   ٧.  

   ٨.  

 

 :الدعم المقدم للطلبةاإلرشاد األكاديمي و د.         

 

)حفدد المفدة   أعضفاء هيئفة التفدريس ومفن ففي حكمهفم لتقفديم المشفورة واإلرشفاد األكفاديمي الففردي للطفالب. وجفود. ترتيبفات 1

 خاللها في األسبوع( ومن في حكمهم لتدريسأعضاء هيئة ا وجودالزمنية المتوقع 

  (.الخميسإلى  االحديخصص األستاذ عدد ستة ساعات مكتبية، موتعة على أيام األسبوع )من 

  عدد من المحاضرات. فيترتيب حلقات نقاش 

 .التواصل من خالل موقع األستاذ على موقع الكلية والبريد اإللكتروني 

  الدراسة فيتواجهه  التيالدراسة وتسهيل بعض الصعوبات  فيي مشكالت تواجه الطالب حل أ فيالمرشد األكاديمي للمساعدة 

 

 

 مصادر التعلّم:هـ.          

 1 .:قائمة الكتب المقررة 

 Al-Rasheed, Madawi Counter-Narratives : History, Contemporary Society, and Politics in 

Saudi Arabia and Yemen ,2004 

 Bowen, Wayne H., The history of Saudi Arabia, Greenwood Press, 2008 

 

  الثنيان ،محمد واخرون: دراسات تاريخ الجزيرة العربية،"الجزيرة العربية من القرن الخامس حتي نهاية القرن السابع

 1٤2٩/200٨الهجري" الكتاب السادس الرياض 

 الرياض  1995 كه العربيه السعوديهالحضاري للممل العمري، عمر بن صالح دراسه في التاريخ 

 م نظرة 1٩6٩-1٩02هـ/ 13٨٩-131٩عبدالعزيز تاريخ الملك سعود بن عبدالعزيز  ل سعود، سلمان بن سعود بنآ

 تاريخية لدوره في توحيد المملكة العربية السعودية وحكمها الوثيقة والحقيقة علمية ورؤية

 سعودية الحديث والمعاصرالزيدي، مفيد موسوعة تاريخ المملكة العربية ال 

 وتاره المعارف الرياض موسوعه تاريخ التعليم في المملكه العربيه السعوديه في مائه عام  

 الطاهري، حمدي المملكه العربيه السعوديه : تاريخ وواقع 

 تاريخ المملكه العربيه السعوديه عبد هللا الصالح العثيمين  

 1960-1380/1933-1352 على الحياه االقتصاديه فى المنطقه الشرقيه السبيعي، عبدهللا ناصر اكتشاف النف  واثره 

     دراسه فى التاريخ االقتصادى :
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 :لخ(... إ ،العلمية، التقارير الدورياتمثالً: )قائمة المراجع المساندة األساسية . 2

 

 (:لخ... إ ،العلمية، التقارير الدورياتمثالً: )قائمة الكتب والمراجع المقترحة .  3

 

 لخ(:... إل التواصل االجتماعيمواقع اإلنترنت، وسائ: مثالً اإللكترونية )قائمة المصادر . ٤

-contest@tirhal.com مجلة ترحال مجلة السياحة السعودية 

http://www.sct.gov.الهيئة العامة للسياحة   

http://www.international.icomos.org/home.htm  

http://whc.unesco.org/en/gidelines  

urismgov.sashttp://www.saudito 

أو ، المهنيفة المعفايير أو ،تالبرمجيفا أو ،المضفغوطة صاألقرا أو، لكمبيوترالبرامج التي تعتمد على ا :مثل ،مواد تعلم أخرى. 5

 واألنظمة: حاللوائ

 

 

        

mailto:contest@tirhal.com
mailto:contest@tirhal.com
http://www.sct.gov/
http://www.international.icomos.org/home.htm
http://whc.unesco.org/en/gidelines
http://www.sauditourismgov.sas/
http://www.sauditourismgov.sas/
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  المطلوبة والتجهيزات المرافق و.        

 

مفدى ، عفدد المقاعفد ففي الفصفول الدراسفية والمعامفل)مثالً: المعامل حدد احتياجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول الدراسية و

 لخ(.إ ... ،فر أجهزة الكمبيوترتو

 

 لخ(:إ...  ،إيضاحعرض أو معامل  قاعاتمعامل، ، دراسيةمثالً: فصول . المرافق التعليمية )1

  فصول دراسية 

 (:... إلخ ،برامج الكمبيوتر ،الذكية ةالسبور ،العرض أجهزة ،(AV)أجهزة الصوت والصورة )مثالً: التجهيزات الحاسوبية . 2

 أجهزة صوت وصورةرأجهزة عرض، سبورة ذكية، برامج كمبيوت ، 

 أو أرفق قائمة(: االحتياجات فحدد معينةمعدات مختبر  المطلوب: إذا )مثالً موارد أخرى . 3

 

 

 يم المقرر وعمليات التحسين:تقي  ز.          

 

 من الطالب حول فعالية عملية التدريس: الراجعةصول على التغذية استراتيجيات الح. 1

 

 التغذية الراجعة من الطالب عن طريق البوابة االلكترونية للجامعة

 

 :القسم العلميأو  األستاذ من قِبَلتقييم عملية التدريس ل استراتيجيات أخرى. 2

  لدراسي وإضافة ما يلزم من مراجع وتقنيات حديثة.مجال المقرر ا فيمن قبل األستاذ: عن طريق متابعة ما يستجد 

 .من قبل القسم العلمي: عن طريق تطوير الخطة الدراسية 

  المقرر. فيالمؤسسة أو خارجها )مثل عمادة الجودة(: باستطالع أراء الطالب  فيمن قبل جهة أخرى 

 :عمليات تحسين التدريس. 3

 .تطوير أهداف المقرر 

 الل نتائج عملية التقويم.تطوير محتوى المقرر من، خ 

  على الدراسات الحديثة. والفكرية المبنيةتضمين المقرر أبرت ما يستجد من االتجاهات النظرية 

من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال مراجعة التصحيح : مثالً الطلبة )عمليات التحقق من مستويات إنجات . ٤

 :عينة من الواجبات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس في مؤسسة تعليمية أخرى(و أ ،االختباراتتبادل تصحيح أو الطلبة، 

 تقويم الواجبات والتكاليف 

 تقويم االوراق ورصد الدرجات المستحقة من قبل الطالب أنفسهم 

  أوراق اختبار الطالب، وعينة أخرى من أوراق البحث، من قبل تميل عضو هيئة تدريس في مجال فحص عينة من

 التخصص.

 إحصائي لنتائج اختبارات الطالب. تحليل 

 تحسين:لتخطي  للاوللمراجعة الدورية لفاعلية المقرر  ترتيبات التخطي  . صف5

 وأبرت ما يستجد  الداخلي،دوري بناء على نتائج التقويم  العملية بشكلتطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ المادة، وتتم هذه  خطة

 الحديثة من نتائج الدراسات

 والمبنية على نتائج التقويم وتطويره،لجنة القسم للمراجعة الدورية للمقرر  طةخ 
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    ____________________________________التوقيع:        د/ محمد إسماعيل أبو العطا :أستاذ المقرراسم         

 __________________التقرير: _ إكمالتاريخ 

 

 ___________________القسم: _رئيس عميد/    ________________________ َبل:ق  من  تم استالم التقرير       

 

   ____________________________ :_ التاريخ___________________________________التوقيع:        
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 )هـ( 2ملحق رقم 

  توصيف المقرر 

 

 

 

 ةالمملكة العربية السعودي

 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي 
 

 

  
 

 

 

 

(ترث 316)  

 
 

 بحوث في اإلرشاد السياحي
 

 

 

 
 قسم إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي

م2٠17 -هـ 1٤38  

 
 

 
 
 

  

 (6 جنموذ (المقررتوصيف 
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 نموذج توصيف المقرر

 

 جامعة الملك سعودالمؤسسة التعليمية:  تاريخ التقرير:

 السياحة واآلثارالكلية:  واالرشاد السياحيادارة موارد التراث  القسم:

 

 أ.  تحديد المقرر ومعلومات عامة عنه        

 

 (ترث 316) - بحوث في اإلرشاد السياحي . عنوان المقرر ورمزه:1

 ساعتان . الساعات المعتمدة:2

 

يرجى اإلشارة إلى ذلك  ختيارية ضمن برامج متعددةإذا كان المقرر يُقدم مادة ا) ضمنها. البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر 3

 ادارة موارد التراث واالرشاد السياحي  بدالً من تعداد البرامج.(:

  سعيد عبد الحفيظ عبد هللا خضرد/ المقرر: .  اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس٤

 ادارة موارد التراث واالرشاد السياحي. مسار االرشاد السياحيالمستوى السادس في  .  المستوى أو السنة التي يُقدم فيها المقرر:5

 اليوجد لمقرر )إن وجد(:ل.  المتطلب السابق 6

 اليوجد لمقرر )إن وجد(:ل. المتطلب المصاحب ٧

 . مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:٨

 

 لمناسب(:في المكان ا  أنماط التعليم )ضع إشارة . ٩

 

                     النسبة المئوية                          أ.  الفصل الدراسي التقليدي                           

 

              النسبة المئوية                              واإللكتروني(  ب. التعليم المدمج )التقليدي     

 

                         النسبة المئوية                                         عد                   بج.  التعليم عن     

 

                       النسبة المئوية                             المراسلة                                       د.      

 

            هـ. طرق أخرى                                                                 النسبة المئوية

 :لحوظاتم

 

 100% 
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 ب.  األهداف           

لهذا المقرر؟ . ما الهدف الرئيس1  

 اكتساب الطالب مهارات البحث المرجعي 

   استخدام التقنية الحديثة في البحث 

 شاد السياحي تعليم الطالب اجراء البحوث الميدانية في االر 

 تدريب الطالب علي جمع االحصائيات السياحية  

لتطففوير وتحسففين المقففرر. )مففثالً: زيففادة اسففتخدام المراجففع التففي تعتمففد علففى تكنولوجيففا  تنفَّففذصففف باختصففار أط خطفف  .  2

 لعلمي(نترنت، أو تغييرات في محتوى المقرر بناًء على بحوث علمية جديدة في المجال اأو شبكة اإل ،المعلومات

 دوري بناء على نتائج التقويم الداخلي العملية بشكلوتتم هذه  قرر،خطة تطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ الم. 

 تحديث مصادر التعلم باستمرار،  واستخدام المراجع االلكترونية الحديثة 

 التنويع في استخدام أساليب التدريس  

 

  ق الوصف العام كما يظهر في دليل أو نشرة البرنامج(: ينبغي إرفاملحوظة) ج.  وصف المقرر        

 

  :مقررالوصف  

 يتناول المقرر مهارات البحث العلمي في مجال االرشاد السياحي المرجعي والميداني 
 

 . قائمة الموضوعات التي ينبغي تغطيتها:1

 ضوعاتقائمة المو عدد األسابيع ساعات التدريس

 -موضوعات االبحاث -التقييم -االهداف -التعريف بالمقرر 1 2

 .مراجع المقرر

 كيفية اختيار موضوعات بحثية في االرشاد 1 2

 طريقة اختيار مصادر ومراجع االبحاث 1 2

 استخدام الشبكة الدولية في البحث العلمي 1 2

 تقسيم الرسالة الي فصول وابواب مع مراعاة الوتن النسبي 1 2

 لمناهج واساليب كتابة الرسائ 1 2

  1اختبار اعمال فصلية    1 2

 كيفية عمل بحث ميداني في المناطق السياحية والمتاحف   1 2
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 عمل احصائية واستطالع آراء السياح    1 2

 ادارة وتقسيم وقت البحث        1 2

 كتابة تقرير عن البرنامج السياحي    1 2

 اقسام ومسارات االرشاد السياحي 1 2

 لمية في االرشاد السياحيالدوريات الع 1 2

  قام بدراسته بحث عملي يطبق فيه الطالب ما 1 2

  مناقشة االبحاث 1 2

 

 المعتمدة خالل الفصل الدراسي(: والساعات ،الفعلية)مجموع ساعات التدريس  .  مكونات المقرر2

 المعمل العملي أخرى المجموع
الدروس 

 اإلضافية
  المحاضرة

30     30 
ساعات 

 يس الفعليةالتدر

2     2 
الساعات 

 المعتمدة

 

                 :المتوقعة من الطالب في األسبوع ساعات التعلم اإلضافية. 3

متها مع طرق التقويم واستراتيجيات ء. مخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت وموا٤

 التدريس

 مرقمة في العمود األيمن. ،االت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤهالتمج أدرجت  في الجدول التالي 

المقترحة  المطلوب تحققها في مجاالت التعلم المالئمة )انظر األمثلة، وأدرج مخرجات التعلم المناسبة القابلة للقياس أوالً:

 تحت الجدول(. 

 طرق التقويم ومخرجات التعلم المرجوة. أدرج استراتيجيات التدريس المساندة المتالئمة مع  ثانياً:

وكل  التعلم للمقررالتي تقيس وتُقيَم مخرج التعلم بدقة. ينبغي لكل مخرج من مخرجات أدرج طرق التقويم المناسبة  ثالثاً:   

أن يتضمن ليس بالضرورة ) أن تتناغم سوياً وبشكل منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة. ستراتيجية تدريساوكل طريقة تقويم 

 (كل مقرر دراسي مخرجات تعلم من كل مجال من مجاالت التعلم.

أساليب التقويم المستخدمة 

 في المقرر
 استراتيجيات تدريس المقرر

 مجاالت التعلّم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت

 ومخرجات التعلم للمقرر
 م

 1.٠ المعرفة

اختبارات دورية تتضمن 

 اختيارات متعددة
 محاضرات

في مجال  مجاالت البحوث العلميةنف الطالب ان يص

 .االرشاد السياحي
1.1 

 تصميم استبيان  تحليل نتائج االستبيانات
خطوات البحث الميداني.ان يصف    

ي اد السياحكيفية تنفيذ االستبيانات في مجال االرشو  
1.2 

 2.٠ المهارات اإلدراكية

 مشاركة الطالبتقييم 

   
  العصف الذهني

البحث  لمهارات األساسية التي يتطلبهاا ان يلخص

 العلمي في االرشاد السياحي.
2.1 

جزء من اسئلة  تخصيص

 الفصلي  االختبار

عقد حلقات نقاش تحت اشراف 

 استاذ المقرر

ليل واالحصائيات الميدانية في االتح ان يقارن

 االرشاد 
2.2 

 ال ينطبق
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 3.٠ مهارات التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤولية

مال الجماعية تقييم األع
 بمشاركة الطالب أنفسهم 

عمل ابحاث جماعية وتحدد كل 
 مجموعة رائد لها

ان يعرض سبل التعاون مع العاملين في مجال 
 السياحة والزمالء.

3.1 

 تقييم العرض الجماعي للبحث
تقديم النصح والمساعدة من قبل 

 3.2 ان يستخدم مهارات العمل في مجموعات   أستاذ المقرر

 ٤.٠ االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية مهارات

 ٤.1 مهارة االتصال والحوار بحث فردي أو جماعي تقييم األبحاث والتقارير

تقييم اداء الطالب من خالل 

 عرض بحثه او التقرير.

شرح عملي لتصميم عروض 

  البوربوينت

استخدام الحاسب اآللي في  مهاراتان يبحث في 

 البحث 
٤.2 

 5.٠ هارات النفس حركيةمال

 5.1 ال يوجد  -----

   5.2 

 

)توضع مخرجات المقرر في العمود األيسر وتوضع زاوج بين المخرجات التعلُمَية للبرنامج والمخرجات التعلُميَة للمقرر - 5

 مخرجات البرنامج في األعلى(.

 المخرجات

التعلُميَة 

 للمقرر

 المخرجات التعلُميَة للبرنامج

 م رمز المخرجات التعلُميَة للبرنامج الموجودة في توصيف البرنامج()استخد

1.1 1.2  2.1  3.1  ٤.1  

1.1          

          

2.1          
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 فيها الطلبة خالل الفصل الدراسي يقيَّم. جدول المهام والتكاليف التي 6

 موعد تسليم المهمة أو التكليف التقييم النهائيالنسبة من 
 مهمة التقويم

، مشروع جماعي، اختبار فصلي، اختبار)مثالً: مقالة، 

 خطبة، عرض شفهي، ... إلخ(

 

 . 1 اختبار االسبوع السابع %3٠

 . 2 بحث فردط او جماعي االسبوع الثاني عشر %2٠

 . 3 موضوع البحثتقديم عرض بوربوينت عن  االسبوع الثاني عشر %1٠

٤٠% 
االسبوع السابع عشر 

 والثامن عشر
 .٤ اختبار نهاية الفصل

   5. 

   6 . 

   ٧ . 

   ٨ . 

 

 د.  اإلرشاد األكاديمي والدعم المقدم للطلبة:        

 

)حفدد المفدة   أعضفاء هيئفة التفدريس ومفن ففي حكمهفم لتقفديم المشفورة واإلرشفاد األكفاديمي الففردي للطفالب. وجفود. ترتيبفات 1

 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خاللها في األسبوع( وجودالزمنية المتوقع 

 تواجد عضو هيئة التدريس لتقديم المشورة والنصح ست ساعات مكتبية موتعة علي أيام األسبوع 

 به. وساعات االرشاد االكاديمي تثبيت جدول األستاذ على المكتب وتحديد الساعات المكتبية 

 ن الطالب في المحاضرة بأوقات التواجد والتركيز عليها من حين آلخر.  إعال 

 التواصل مع الطالب من خالل الموقع والبريد االلكتروني 

 

 مصادر التعلّم:هـ.          

  . قائمة الكتب المقررة:1

 ية واالجتماعية بجديات البحث وإعداد الرسائل الجامعية في العلوم النفسية والتربوا  العمار، خالد يوسف 

   2015 دار اإلعصار العلمي

 2015لوجيز في مناهج البحث العلمي خوارتم العلمية ناشرون ومكتباتا ، المزجاجي، أحمد داود عبد هللا  

 

 العلمية، التقارير، ... إلخ(: الدورياتمثالً: ). قائمة المراجع المساندة األساسية 2

 200٨، لمي في التربية والعلوم اإلجتماعيةمنهجية البحث الع :دعمس، مصطفي نمر 

 200٤فؤاده عبد المنعم البكري:العالقات العامة في المنشآت السياحية القاهرة 

 لخ(:العلمية، التقارير، ... إ الدورياتمثالً: ).  قائمة الكتب والمراجع المقترحة 3 -1

،الرياضعبيدات، محمد منهجيه البحث العلمي : القواعد والمراحل والتطبيقات  

 1٩٩٧، القاهرة، رايتستون، ج. واينتنظيم الفصول الدراسيه للتعليم 

 ... إلخ(:ل التواصل االجتماعيمثالً: مواقع اإلنترنت، وسائاإللكترونية ). قائمة المصادر ٤ -2

http://www.sct.gov.الهيئة العامة للسياحة   

http://www.international.icomos.org/home.htm  

http://whc.unesco.org/en/gidelines  

http://www.sauditourismgov.sas  

http://www.sct.gov/
http://www.international.icomos.org/home.htm
http://whc.unesco.org/en/gidelines
http://www.sauditourismgov.sas/
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أو ، المهنيفة المعفايير، أو تالبرمجيفا أو ،المضفغوطة صاألقرا ، أولكمبيوترالبرامج التي تعتمد على ا :مثل ،. مواد تعلم أخرى5

 واألنظمة: حاللوائ

 ال يوجد

 

  و.  المرافق والتجهيزات المطلوبة            

 

مفدى : عفدد المقاعفد ففي الفصفول الدراسفية والمعامفل، حدد احتياجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول الدراسية والمعامل )مثالً 

 فر أجهزة الكمبيوتر، ... إلخ(.تو

 مقعد( 25)بما ال يقل عن  عات الفصول الذكية قا

 عرض أو معامل إيضاح، ... إلخ(: قاعاتمعامل، . المرافق التعليمية )مثالً: فصول دراسية، 1

 data showلومات الفصول الدراسية مزودة بكمبيوتر وجهات عرض المع

 برامج الكمبيوتر، ... إلخ(: الذكية، ة، السبور، أجهزة العرض(AV). التجهيزات الحاسوبية )مثالً: أجهزة الصوت والصورة 2

 أجهزة العرض، السبورة الذكية

 االحتياجات أو أرفق قائمة(: فحدد معينةمعدات مختبر  المطلوب: إذا )مثالً . موارد أخرى 3

 ال يوجد

 

 ز.   تقييم المقرر وعمليات التحسين:         

 

 . استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب حول فعالية عملية التدريس:1

 لتقييم المقرر الباستبيانات الط 

 البتقارير من عدد محدود من الط 

 يتم وضع آلية عمل لجنة االستبيانات  

 :القسم العلميأو  األستاذس من ق بَل . استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدري2

 المراجعة الداخلية 

 ) المراجعة الخارجية  )الرأي المستقل 

  تقييم النظير 

 التقييم الذاتي  

 . عمليات تحسين التدريس:3

  االطالع على الجديد من المقرر من شبكة االنترنت 

 العمل بالتوصيات من لجنة المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية 

 عمل بالخط  التطويرية الدورية الموضوعة بواسطة استاذ المقرر بعد قياس نتائج تعلم المقرر بتقرير المقررال  

مثالً: مراجعة التصحيح من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة ). عمليات التحقق من مستويات إنجاز ٤

 واجبات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس في مؤسسة تعليمية أخرى(:أو عينة من ال ،الطلبة، أو تبادل تصحيح االختبارات

 . تقويم للواجبات والتكاليف 

 . تقويم األوراق ورصد الدرجات المستحقة من قبل الطالب أنفسهم 

  فحص عينة من أوراق اختبار الطالب ، وعينة أخرى من أوراق البحث ، من قبل تميل عضو هيئة تدريس في مجال

 التخصص .

http://www.mas.gov.sa/
http://www.mas.gov.sa/
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 ل إحصائي لنتائج اختبارات الطالبتحلي 

 

 لتخطي  للتحسين:اصف ترتيبات التخطي  للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر و. 5

داخلي ، وأبرز ما خطة تطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ المادة ،وتتم هذه العملية  بشكل دوري بناء على نتائج التقويم ال
تائج التقويمطة لجنة القسم للمراجعة الدورية للمقرر وتطويره ، والمبنية على نخ .يستجد من  نتائج  الدراسات الحديثة  

      

 د/ سعيد عبد الحفيظ عبد هللا خضر_: أستاذ المقرراسم           

 __________________التقرير: _تاريخ إكمال     ____________________________________التوقيع:        

 

 ___________________القسم: _عميد/ رئيس    ________________________ ق َبل:م التقرير من تم استال       

 

   ____________________________: _ التاريخ___________________________________التوقيع:        
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 )هـ( 2ملحق رقم 

  توصيف المقرر 

 

 

 

 لسعوديةالمملكة العربية ا

 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي 
 

 

  
 

 

 

  
 

 
 
 

  

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6 جنموذ (المقررتوصيف 
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 نموذج توصيف المقرر

 

  جامعة الملك سعود المؤسسة التعليمية: تاريخ التقرير:

 السياحة واآلثارالكلية:  إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي القسم:

 

 مات عامة عنهأ.  تحديد المقرر ومعلو        

 

 ترث 317 إدارة المجموعات السياحية"" . عنوان المقرر ورمزه:1

 وحدات 3 . الساعات المعتمدة:2

 

يرجى اإلشارة إلى ذلك  إذا كان المقرر يُقدم مادة اختيارية ضمن برامج متعددة) ضمنها. البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر 3

 السياحيرنامج إدارة موارد التراث واإلرشاد ب بدالً من تعداد البرامج.(:

 د/ محمد إسماعيل أبو العطا المقرر: .  اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس٤

 المستوى السادس مسار اإلرشاد السياحي .  المستوى أو السنة التي يُقدم فيها المقرر:5

 ترث 20٧ لمقرر )إن وجد(:ل.  المتطلب السابق 6

 لمقرر )إن وجد(:لب المصاحب . المتطل٧

 . مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:٨

 

 في المكان المناسب(:  أنماط التعليم )ضع إشارة . ٩

 

                     النسبة المئوية                          أ.  الفصل الدراسي التقليدي                           

 

              النسبة المئوية                              واإللكتروني(  ب. التعليم المدمج )التقليدي     

 

                         النسبة المئوية                                         بعد                   ج.  التعليم عن     

 

                       النسبة المئوية                             لة                                      المراس د.      

 

            هـ. طرق أخرى                                                                 النسبة المئوية

 

 

 :لحوظاتم

 

 

 

   60%   

  ٤0%  
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 ب.  األهداف           

 لهذا المقرر؟ ا الهدف الرئيس. م1

 أهداف المقرر

  كيفية تنفيذ خط  البرامج السياحية.أن يكون الطالب قادراً على معرفة 

  اكتساب خبرة إدارة الزوار فى المواقع السياحية.أن يكون الطالب قادراً على 

  احةطبيعة عمل مختلف الكوادر السياحية فى مجال السيأن يكون الطالب قادراً على معرفة 

 خبرة تنفيذ البرنامج الزمنى للرحلة السياحية. أن يكون الطالب قادراً على معرفة 

لتطففوير وتحسففين المقففرر. )مففثالً: تيففادة اسففتخدام المراجففع التففي تعتمففد علففى تكنولوجيففا  تنفَّففذ.  صففف باختصففار أي خطفف  2

 ث علمية جديدة في المجال العلمي(نترنت، أو تغييرات في محتوى المقرر بناًء على بحواإلأو شبكة  ،المعلومات

  خطة تطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ المادة، وتتم هذه العملية بشكل دوري بناء على نتائج التقويم الداخلي، وأبفرت

 ما يستجد من نتائج الدراسات الحديثة.

 خطة لجنة القسم للمراجعة الدورية للمقرر وتطويره، والمبنية على نتائج التقويم 

 

  : ينبغي إرفاق الوصف العام كما يظهر في دليل أو نشرة البرنامج(ملحوظة) ج.  وصف المقرر        

 

  :مقررالوصف  

لمتاحف المقرر مهارات إدارة المجموعات السياحية أثناء تنفيذ الرحالت السياحية الشاملة، ومهارات إدارة الزوار في ايتناول 

احية األخرى.ومواقع اآلثار والتراث والمناطق السي  
 

 

 

 . قائمة الموضوعات التي ينبغي تغطيتها:1

 ضوعاتقائمة المو عدد األسابيع ساعات التدريس

3 1 
 -موضوعات االبحاث -التقييم -االهداف -التعريف بالمقرر

 مراجع المقرر.

 مراحل تنفيذ الرحالت السياحية الشاملة. 1 3

3 1 
 سياحية البرنامج الزمني لتنفيذ خطة البرامج ال

3 1 
 القائمين علي التنفيذ.

3 1 
 معامالت المطارات والموانئ .
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3 1 
مهام القائمين على تنفيذ الرحلة:عند وصول المجموعات 

 السياحية، عند الوصول إلى الفندق

3 1 
أثناء تنفيذ برامج الزيارات، في الجوالت الحرة، أثناء 

 التسّوق.

3 1 
األثرية والتراثية  مهارات إدارة الزوار في المناطق

 والمتاحف.

3 1 
 مهارات إدارة الزوار في المناطق التراثية والمتاحف

3 1 
-Tourطبيعة عمل مرافقي الرحالت السياحية : مدير الرحلة 

Manager . 

3 1 
 .+ مناقشة األبحاثTour-Guideالمرشد السياحي 

3 1 
، قائد المجموعة السياحية Escort-manمرافق الرحلة 

Tour-Leader, or Group-Leader  

3 1 
 .Driverسائق السياحة 

3 1 
-Tourطبيعة عمل مرافقي الرحالت السياحية : مدير الرحلة 

Manager . 

 

 المعتمدة خالل الفصل الدراسي(: والساعات ،الفعلية)مجموع ساعات التدريس  .  مكونات المقرر2

 المعمل العملي أخرى المجموع
الدروس 

 اإلضافية
  حاضرةالم

٤5ال   ال يوجد ال يوجد ال يوجد 
 ٤5 ال يوجد

ساعات 

 التدريس الفعلية

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 3
3 

الساعات 

 المعتمدة

 

 

                 :المتوقعة من الطالب في األسبوع ساعات التعلم اإلضافية. 3

   

 

متها مع طرق التقويم واستراتيجيات ءطار الوطني للمؤهالت وموا. مخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإل٤

 التدريس

 مرقمة في العمود األيمن. ،مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤهالت أدرجت  في الجدول التالي 

المقترحة  )انظر األمثلة المطلوب تحققها في مجاالت التعلم المالئمة، وأدرج مخرجات التعلم المناسبة القابلة للقياس أوالً:

 تحت الجدول(. 

 أدرج استراتيجيات التدريس المساندة المتالئمة مع طرق التقويم ومخرجات التعلم المرجوة.  ثانياً:

وكل  التعلم للمقررالتي تقيس وتُقيَم مخرج التعلم بدقة. ينبغي لكل مخرج من مخرجات أدرج طرق التقويم المناسبة  ثالثاً:   

ليس بالضرورة أن يتضمن ) أن تتناغم سوياً وبشكل منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة. ستراتيجية تدريساوكل م طريقة تقوي

 (كل مقرر دراسي مخرجات تعلم من كل مجال من مجاالت التعلم.

 

 ال يوجد    
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أساليب التقويم المستخدمة 

 في المقرر
 استراتيجيات تدريس المقرر

 لمؤهالتمجاالت التعلّم وفق اإلطار الوطني ل

 ومخرجات التعلم للمقرر
 م

 1.٠ المعرفة

أسئلة شفهية، حوار تفاعلى، 

تقييم التقارير، اختبارات 

 تحريرية

محاضرات، تقارير، حلقات 

نقاش وأبحاث، تيارات 

 ميدانية

 1.1 كيفية تنفيذ خط  البرامج السياحية.معرفة 

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

ريةتحري  

 محاضرات، تقارير، حلقات

نقاش وأبحاث، تيارات 

 ميدانية

 2.1 اكتساب خبرة إدارة الزوار فى المواقع السياحية.

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

 محاضرات، تقارير، حلقات

نقاش وأبحاث، تيارات 

 ميدانية

ى مجال طبيعة عمل مختلف الكوادر السياحية فمعرفة 

 السياحة
3.1 

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

 محاضرات، تقارير، حلقات

نقاش وأبحاث، تيارات 

 ميدانية

 ٤.1 خبرة تنفيذ البرنامج الزمنى للرحلة السياحية معرفة

 2.٠ المهارات اإلدراكية

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

 محاضرات، تقارير، حلقات

نقاش وأبحاث، تيارات 

 ميدانية

 2.1 مهارات تخطي  وتنفيذ برنامج سياحى

 3.٠ مهارات التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤولية

 واجبات، تقارير
مناقشة فردية وجماعية، عمل 

 جماعى 
 3.1 االتصال مع السائحمهارات 

 اعية، عملمناقشة فردية وجم واجبات، تقارير

 جماعى
 3.2 مختلف السائحين ةمعرفة سيكولوجي

 مناقشة فردية وجماعية، عمل واجبات، تقارير

 جماعى
 3.3 مهارات القيادة والتوجيه

 ٤.٠ مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية

   ٤.1 

   ٤.2 

   3.٤ 

 5.٠ مهارات النفس حركيةال

 5.1 ال يوجد  

   5.2 

 

 

 

 

)توضع مخرجات المقرر في العمود األيسر وتوضع زاوج بين المخرجات التعلُمَية للبرنامج والمخرجات التعلُميَة للمقرر - 5

 مخرجات البرنامج في األعلى(.

 المخرجات

التعلُميَة 

 المخرجات التعلُميَة للبرنامج

 توصيف البرنامج()استخدم رمز المخرجات التعلُميَة للبرنامج الموجودة في 
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 ٤.2 ٤.1 3.2 3.1 2.2 2.1  1.2 1.1 للمقرر

1.1          

2.1          

2.1          

2.2          

1.3          

2.3          

1.٤          

2.٤          
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 فيها الطلبة خالل الفصل الدراسي يقيَّم. جدول المهام والتكاليف التي 6

 موعد تسليم المهمة أو التكليف قييم النهائيالنسبة من الت
 مهمة التقويم

، مشروع جماعي، اختبار فصلي، اختبار)مثالً: مقالة، 

 خطبة، عرض شفهي، ... إلخ(

 

 . 1 اختبار فصلى أول 7األسبوع  2٠

 . 2 ورقة بحثية 9األسبوع  2٠

 . 3 اختبار فصلى ثان 12األسبوع  2٠

 .٤ اختبار نهائي 15األسبوع  ٤٠

   5. 

   6 . 

   ٧ . 

   ٨ . 

 

 د.  اإلرشاد األكاديمي والدعم المقدم للطلبة:        

 

)حفدد المفدة   أعضفاء هيئفة التفدريس ومفن ففي حكمهفم لتقفديم المشفورة واإلرشفاد األكفاديمي الففردي للطفالب. وجفود. ترتيبفات 1

 ا في األسبوع(أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خالله وجودالزمنية المتوقع 

  (.الخميسإلى  االحديخصص األستاذ عدد ستة ساعات مكتبية، موتعة على أيام األسبوع )من 

  عدد من المحاضرات. فيترتيب حلقات نقاش 

 .التواصل من خالل موقع األستاذ على موقع الكلية والبريد اإللكتروني 

  الدراسة فيتواجهه  التيالدراسة وتسهيل بعض الصعوبات  فيحل أي مشكالت تواجه الطالب  فيالمرشد األكاديمي للمساعدة 

 

 

 مصادر التعلّم:هـ.          

 1:قائمة الكتب المقررة . 

 :2002اإلرشاد السياحى، الوراق للنشر والتوتيع،  مثنى الحورى 

 :الداللة واإلرشاد السياحي، دار الراية، عصام السعيدى 

 :2003م وفن، دار تهران، : الداللة واإلرشاد السياحي عل غسان عويس 

 ،هـ1٤2٧الهيئة العليا للسياحة: معجم المصطلحات السياحية، الرياض 

 العلمية، التقارير، ... إلخ(: الدورياتمثالً: ). قائمة المراجع المساندة األساسية 2

 

 العلمية، التقارير، ... إلخ(: الدورياتمثالً: ).  قائمة الكتب والمراجع المقترحة 3

 

 ... إلخ(:ل التواصل االجتماعيمثالً: مواقع اإلنترنت، وسائاإللكترونية )ئمة المصادر . قا٤

-contest@tirhal.com مجلة ترحال مجلة السياحة السعودية 

http://www.sct.gov.الهيئة العامة للسياحة   

http://www.international.icomos.org/home.htm  

mailto:contest@tirhal.com
mailto:contest@tirhal.com
http://www.sct.gov/
http://www.international.icomos.org/home.htm
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http://whc.unesco.org/en/gidelines  

ashttp://www.sauditourismgov.s 

أو ، المهنيفة المعفايير، أو تالبرمجيفا أو ،المضفغوطة صاألقرا ، أولكمبيوترالبرامج التي تعتمد على ا :مثل ،. مواد تعلم أخرى5

 واألنظمة: حاللوائ

 

 

        

http://whc.unesco.org/en/gidelines
http://www.sauditourismgov.sas/
http://www.sauditourismgov.sas/
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  و.  المرافق والتجهيزات المطلوبة       

 

مفدى عفدد المقاعفد ففي الفصفول الدراسفية والمعامفل،  حدد احتياجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول الدراسية والمعامل )مثالً:

 فر أجهزة الكمبيوتر، ... إلخ(.تو

 

 عرض أو معامل إيضاح، ... إلخ(: قاعاتمعامل، . المرافق التعليمية )مثالً: فصول دراسية، 1

  فصول دراسية 

 برامج الكمبيوتر، ... إلخ(: الذكية، ة، السبور، أجهزة العرض(AV). التجهيزات الحاسوبية )مثالً: أجهزة الصوت والصورة 2

 أجهزة صوت وصورةرأجهزة عرض، سبورة ذكية، برامج كمبيوت ، 

 االحتياجات أو أرفق قائمة(: فحدد معينةمعدات مختبر  المطلوب: إذا )مثالً . موارد أخرى 3

 

 

 ز.   تقييم المقرر وعمليات التحسين:         

 

 الراجعة من الطالب حول فعالية عملية التدريس: . استراتيجيات الحصول على التغذية1

 

 التغذية الراجعة من الطالب عن طريق البوابة االلكترونية للجامعة

 

 :القسم العلميأو  األستاذمن قِبَل . استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس 2

  ا يلزم من مراجع وتقنيات حديثة.مجال المقرر الدراسي وإضافة م فيمن قبل األستاذ: عن طريق متابعة ما يستجد 

 .من قبل القسم العلمي: عن طريق تطوير الخطة الدراسية 

  المقرر. فيالمؤسسة أو خارجها )مثل عمادة الجودة(: باستطالع أراء الطالب  فيمن قبل جهة أخرى 

 . عمليات تحسين التدريس:3

 .تطوير أهداف المقرر 

 التقويم. تطوير محتوى المقرر من، خالل نتائج عملية 

  على الدراسات الحديثة. والفكرية المبنيةتضمين المقرر أبرت ما يستجد من االتجاهات النظرية 

مثالً: مراجعة التصحيح من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة ). عمليات التحقق من مستويات إنجات ٤

 بات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس في مؤسسة تعليمية أخرى(:أو عينة من الواج ،الطلبة، أو تبادل تصحيح االختبارات

 تقويم الواجبات والتكاليف 

 تقويم االوراق ورصد الدرجات المستحقة من قبل الطالب أنفسهم 

  أوراق اختبار الطالب، وعينة أخرى من أوراق البحث، من قبل تميل عضو هيئة تدريس في مجال فحص عينة من

 التخصص.

 نتائج اختبارات الطالب.إحصائي ل تحليل 

 لتخطي  للتحسين:ا. صف ترتيبات التخطي  للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر و5

 وأبرت ما يستجد  الداخلي،دوري بناء على نتائج التقويم  العملية بشكلتطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ المادة، وتتم هذه  خطة

 الحديثة من نتائج الدراسات

 والمبنية على نتائج التقويم وتطويره،لمراجعة الدورية للمقرر لجنة القسم ل خطة 
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    ____________________________________التوقيع:        د/ محمد إسماعيل أبو العطا: أستاذ المقرراسم         

 __________________التقرير: _تاريخ إكمال 

 

 ___________________القسم: _عميد/ رئيس    ________________________ ق َبل:تم استالم التقرير من        

 

   ____________________________: _ التاريخ___________________________________التوقيع:        
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 )هـ( 2ملحق رقم 

  توصيف المقرر 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية

 ة للتقويم واالعتماد األكاديمي الهيئة الوطني
 

 

  
 

 

 

 

(ترث 318)   
 

 سيكولوجية السائح

 

 

 

 
 قسم إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي

م2٠17 -هـ 1٤39  

 
 

 
 
 

  

 (6 جنموذ (المقررتوصيف 
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 نموذج توصيف المقرر

 

 جامعة الملك سعودالمؤسسة التعليمية:  تاريخ التقرير:

 السياحة واآلثارة: الكلي ادارة موارد التراث واالرشاد السياحي القسم:

 

 أ.  تحديد المقرر ومعلومات عامة عنه        

 

 (ترث 31٨) - سيكولوجية السائح . عنوان المقرر ورمزه:1

 ساعتان . الساعات المعتمدة:2

 

اإلشارة إلى ذلك  يرجى إذا كان المقرر يُقدم مادة اختيارية ضمن برامج متعددة) ضمنها. البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر 3

 ادارة موارد التراث واالرشاد السياحي  بدالً من تعداد البرامج.(:

 محسن لطفي د/ المقرر: .  اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس٤

 د السياحيالمستوى السادس في ادارة موارد التراث واالرشاد السياحي. مسار االرشا .  المستوى أو السنة التي يُقدم فيها المقرر:5

 ترث مقدمة في االرشاد السياحي 20٧ لمقرر )إن وجد(:ل.  المتطلب السابق 6

 اليوجد لمقرر )إن وجد(:ل. المتطلب المصاحب ٧

 . مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:٨

 

 في المكان المناسب(:  أنماط التعليم )ضع إشارة . ٩

 

                     النسبة المئوية                          فصل الدراسي التقليدي                       أ.  ال    

 

              النسبة المئوية                              واإللكتروني(  ب. التعليم المدمج )التقليدي     

 

                         النسبة المئوية                                         بعد                   ج.  التعليم عن     

 

                       النسبة المئوية                             المراسلة                                       د.      

 

            هـ. طرق أخرى                                                                 النسبة المئوية

 :لحوظاتم

 

 100%  



 

 

    31صفحة                                                                                                النسخة العربية     -م  1/2/2015 -توصيف المقرر - 6 نموذج      

  

  

Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

 المملكــة العربيــة السعوديــة

مــة للتقـويــالهيئــــة الوطنيــ  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 

 ب.  األهداف           

. ما الهدف الرئيس لهذا المقرر؟١  
 التعرف على أنماط السلوك اإلنساني المختلفة. -1
 دراسة سيكولوجية العالقات اإلنسانية المتبادلة. -2
 لعمالء بمختلف نوعياتهم.التعرف على آليات العمل والتفاعل مع السائحين وا -3
 اكتساب مهارة حل المشكالت وابتكار الحلول -4

. )مففثالً: تيففادة اسففتخدام المراجففع التففي تعتمففد علففى تكنولوجيففا لتطففوير وتحسففين المقففرر تنفَّففذصففف باختصففار أط خطفف  .  2

 المجال العلمي( نترنت، أو تغييرات في محتوى المقرر بناًء على بحوث علمية جديدة فياإلأو شبكة  ،المعلومات

  وتتم هذه العملية  بشكل دوري بناء على نتائج التقويم الداخلي قرر،خطة تطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ الم. 

 تحديث مصادر التعلم باستمرار،  واستخدام المراجع االلكترونية الحديثة 

  التنويع في استخدام أساليب التدريس 

 

  ينبغي إرفاق الوصف العام كما يظهر في دليل أو نشرة البرنامج( :ملحوظة) ج.  وصف المقرر        

 

  :مقررالوصف  

  المختلفة للسائحين والعمالء  النوعياتيتناول المقرر عالقات وتفاعالت العاملين في قطاعات العمل السياحي مع

 والجمهور.
 

 . قائمة الموضوعات التي ينبغي تغطيتها:1

 ضوعاتقائمة المو عدد األسابيع ساعات التدريس

 -موضوعات األبحاث -التقييم -األهداف -التعريف بالمقرر 1 2

 مراجع المقرر.

 -المحددات النفسية لسلوك السائح: الخصائص الشخصية 1 2

 الدوافع

 العمليات المعرفية االجتماعية -سمات االستجابة التفاعلية 1 2

 آليات العمل والتفاعل مع الجماعات اإلنسانية 1 2

اختبارات القياس  -سيكولوجية العالقات اإلنسانية المتبادلة 1 2

 سلوكيات المستهلكين -وأنواع االستبيانات

السياحة الجماعية  -نوعيات السائحين: السياحة الفردية 1 2

 وسياحة األفواج

تصنيفات السائحين: خصائص الشعوب في الدول الرئيسية  1 2

معدالت الدخل+  -الثقافةمستوى -المصدرة للسياحة الدولية

 اختبار فصلي
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 سياحة الشباب –األنماط االجتماعية والشرائح السنية  1 2

مهارات االتصال الفعال مع السائحين والعمالء: عمليات  1 2

أسلوب مواجهة اعتراضات وشكاوى السائحين  -التواصل

 والعمالء

ناع القدرة على اإلق -مهارة حل المشكالت وابتكار الحلول 1 2

 وتغيير االنطباعات

 مهارات وآليات اتخاذ القرار 1 2

 سلوكيات المجتمع العربي والسعودط+مناقشة ابحاث 1 2

 علم االجتماع الحضرط،البدوط،الصناعي،الريفي 1 2

 الريفي الصناعي، البدوط، علم االجتماع الحضرط، 1 2

 سلوك السائح االجنبي 1 2

 

 المعتمدة خالل الفصل الدراسي(: والساعات ،الفعليةات التدريس )مجموع ساع .  مكونات المقرر2

 المعمل العملي أخرى المجموع
الدروس 

 اإلضافية
  المحاضرة

30     30 
ساعات 

 التدريس الفعلية

2     2 
الساعات 

 المعتمدة

 

                 :المتوقعة من الطالب في األسبوع ساعات التعلم اإلضافية. 3

 

متها مع طرق التقويم واستراتيجيات ءات التعلّم للمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت وموا. مخرج٤

 التدريس

 مرقمة في العمود األيمن. ،مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤهالت أدرجت  في الجدول التالي 

المقترحة  المطلوب تحققها في مجاالت التعلم المالئمة )انظر األمثلة، وأدرج مخرجات التعلم المناسبة القابلة للقياس أوالً:

 تحت الجدول(. 

 أدرج استراتيجيات التدريس المساندة المتالئمة مع طرق التقويم ومخرجات التعلم المرجوة.  ثانياً:

وكل  التعلم للمقررمخرج من مخرجات التي تقيس وتُقيَم مخرج التعلم بدقة. ينبغي لكل أدرج طرق التقويم المناسبة  ثالثاً:   

ليس بالضرورة أن يتضمن ) أن تتناغم سوياً وبشكل منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة. ستراتيجية تدريساوكل طريقة تقويم 

 (كل مقرر دراسي مخرجات تعلم من كل مجال من مجاالت التعلم.

أساليب التقويم المستخدمة 

 في المقرر
 لمقرراستراتيجيات تدريس ا

 مجاالت التعلّم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت

 ومخرجات التعلم للمقرر
 م

 1.٠ المعرفة

اختبارات دورية تتضمن 

 اختيارات متعددة
 محاضرات

   سلوك السائح االجنبي ان يتعرف على
1.1 

 ال ينطبق
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 تصميم استبيان  تحليل نتائج االستبيانات
 -تعلم اختبارات القياس وأنواع االستبياناتي ان 

 سلوكيات المستهلكين
1.2 

 2.٠ المهارات اإلدراكية

مناقشة وعرض احصائيات 

  االستبيان 
 تنفيذ استبيان ميداني  

 اختبارات القياس وأنواع االستبيانات ان يقارن بين
2.1 

جزء من اسئلة  تخصيص

 الفصلي  االختبار

عقد حلقات نقاش تحت اشراف 

 استاذ المقرر
 2.2 وابتكار الحلولالقدرة علي حل المشكالت  -

 3.٠ مهارات التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤولية

تقييم األعمال الجماعية 

 بمشاركة الطالب أنفسهم 

استخدام االنترنت في استعراض  

 نماذج

أسلوب مواجهة اعتراضات وشكاوى ان يقيم  

 السائحين والعمالء
3.1 

 من خالل ورش عمل
تقديم النصح والمساعدة من قبل 

 تاذ المقررأس
 3.2 االشتراك في مجموعات عمل

 ٤.٠ مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية

تقييم عروض الطالب 

 التفاعلية

 مهارة اجراء احصائيات التعلم التعاوني 
٤.1 

تقييم اداء الطالب من خالل 

 عرض بحثه او التقرير.

  اآللي في البحث استخدام الحاسب مهارات  بحث مكتبي او ميداني
٤.2 

 5.٠ مهارات النفس حركيةال

 5.1 ال يوجد  -----

   5.2 

 

)توضع مخرجات المقرر في العمود األيسر وتوضع زاوج بين المخرجات التعلُمَية للبرنامج والمخرجات التعلُميَة للمقرر - 5

 مخرجات البرنامج في األعلى(.

 المخرجات

التعلُميَة 

 للمقرر

 لتعلُميَة للبرنامجالمخرجات ا

 )استخدم رمز المخرجات التعلُميَة للبرنامج الموجودة في توصيف البرنامج(

1.1 1.2  2.1  3.1  ٤.1  

1.1          

          

2.1          

          

          

          

          

 

 



 

 

    3٤صفحة                                                                                                النسخة العربية     -م  1/2/2015 -توصيف المقرر - 6 نموذج      

  

  

Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

 المملكــة العربيــة السعوديــة

مــة للتقـويــالهيئــــة الوطنيــ  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 

 الفصل الدراسيفيها الطلبة خالل  يقيَّم. جدول المهام والتكاليف التي 6

 موعد تسليم المهمة أو التكليف النسبة من التقييم النهائي
 مهمة التقويم

، مشروع جماعي، اختبار فصلي، اختبار)مثالً: مقالة، 

 خطبة، عرض شفهي، ... إلخ(

 

 . 1 اختبار االسبوع السابع %3٠

 . 2 بحث فردط او جماعي االسبوع الثاني عشر %2٠

 . 3 تقديم عرض بوربوينت عن موضوع البحث شراالسبوع الثاني ع %1٠

٤٠% 
االسبوع السابع عشر 

 والثامن عشر
 .٤ اختبار نهاية الفصل

   5. 

   6 . 

   ٧ . 

   ٨ . 

 

 د.  اإلرشاد األكاديمي والدعم المقدم للطلبة:        

 

)حفدد المفدة   األكفاديمي الففردي للطفالب. أعضفاء هيئفة التفدريس ومفن ففي حكمهفم لتقفديم المشفورة واإلرشفاد وجفود. ترتيبفات 1

 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خاللها في األسبوع( وجودالزمنية المتوقع 

 تواجد عضو هيئة التدريس لتقديم المشورة والنصح ست ساعات مكتبية موتعة علي أيام األسبوع 

 به. الرشاد االكاديميوساعات ا تثبيت جدول األستاذ على المكتب وتحديد الساعات المكتبية 

   .إعالن الطالب في المحاضرة بأوقات التواجد والتركيز عليها من حين آلخر 

 التواصل مع الطالب من خالل الموقع والبريد االلكتروني 

 

 مصادر التعلّم:هـ.          

  . قائمة الكتب المقررة:1

 2011يقاته عالم الكتب الحديثتجاهات علم النفس النظرية وتطبا  أبو أسعد، أحمد عبد اللطيف 

   200٨  دار تهران  علم النفس السياحى   السامرائى، نبية صالح  

 العلمية، التقارير، ... إلخ(: الدورياتمثالً: ). قائمة المراجع المساندة األساسية 2

 2009 علم نفس الشخصية مكتبة الملك فهد   سعد، وحيد موسى 

 200٤عالقات العامة في المنشآت السياحية القاهرة فؤاده عبد المنعم البكري:ال 

200٧توفيق ، عمرو عبد الرحمن: ادارة عالقات العمالء، القاهرة   

2002سكوت دورو: تحقيق رضاء العميل، القاهرة،   
 

 لخ(:العلمية، التقارير، ... إ الدورياتمثالً: ).  قائمة الكتب والمراجع المقترحة 3 -3

Bowen, David.Contemporary tourist behaviour : yourself and others and tourists 2009  

Dann, Graham The sociology of tourism : European origins and development 2009 

  Kozak, M. (Metin)   Handbook of tourist behavior : theory & practice, 2009 

 ... إلخ(:ل التواصل االجتماعيواقع اإلنترنت، وسائمثالً: ماإللكترونية ). قائمة المصادر ٤ -٤

http://whc.unesco.org/en/gidelines 

http://whc.unesco.org/en/gidelines
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http://www.mas.gov.sahttp://www.travel.nytimes.com/travel/guides 

http://www.sauditourismgov.sas  
http://www.sauditourismgov.sas  
http://www.mas.gov.sa 
 

أو ، المهنيفة المعفايير، أو تالبرمجيفا أو ،المضفغوطة صاألقرا ، أولكمبيوترالبرامج التي تعتمد على ا :مثل ،. مواد تعلم أخرى5

 واألنظمة: حاللوائ

 ال يوجد

 

  و.  المرافق والتجهيزات المطلوبة            

 

مفدى : عفدد المقاعفد ففي الفصفول الدراسفية والمعامفل، حدد احتياجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول الدراسية والمعامل )مثالً 

 فر أجهزة الكمبيوتر، ... إلخ(.تو

 مقعد( 25)بما ال يقل عن  عات الفصول الذكية قا

 عرض أو معامل إيضاح، ... إلخ(: قاعاتمعامل، . المرافق التعليمية )مثالً: فصول دراسية، 1

 data showلومات الفصول الدراسية مزودة بكمبيوتر وجهات عرض المع

 برامج الكمبيوتر، ... إلخ(: الذكية، ة، السبور، أجهزة العرض(AV). التجهيزات الحاسوبية )مثالً: أجهزة الصوت والصورة 2

 أجهزة العرض، السبورة الذكية

 االحتياجات أو أرفق قائمة(: فحدد معينةمعدات مختبر  المطلوب: إذا )مثالً . موارد أخرى 3

 ال يوجد

 ز.   تقييم المقرر وعمليات التحسين:         

 . استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب حول فعالية عملية التدريس:1

 لتقييم المقرر الباستبيانات الط 

 البتقارير من عدد محدود من الط 

 يتم وضع آلية عمل لجنة االستبيانات  

 :القسم العلميأو  األستاذمن ق بَل . استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس 2

 المراجعة الداخلية 

 ) المراجعة الخارجية  )الرأي المستقل 

  تقييم النظير 

 التقييم الذاتي  

 . عمليات تحسين التدريس:3

  االطالع على الجديد من المقرر من شبكة االنترنت 

 العمل بالتوصيات من لجنة المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية 

 ل بالخط  التطويرية الدورية الموضوعة بواسطة استاذ المقرر بعد قياس نتائج تعلم المقرر بتقرير المقررالعم  

مثالً: مراجعة التصحيح من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة ). عمليات التحقق من مستويات إنجاز ٤

 جبات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس في مؤسسة تعليمية أخرى(:أو عينة من الوا ،الطلبة، أو تبادل تصحيح االختبارات

 . تقويم للواجبات والتكاليف 

 . تقويم األوراق ورصد الدرجات المستحقة من قبل الطالب أنفسهم 

  فحص عينة من أوراق اختبار الطالب ، وعينة أخرى من أوراق البحث ، من قبل تميل عضو هيئة تدريس في مجال

 التخصص .

http://www.mas.gov.sa/
http://www.mas.gov.sa/
http://www.sauditourismgov.sas/
http://www.sauditourismgov.sas/
http://www.mas.gov.sa/
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  إحصائي لنتائج اختبارات الطالبتحليل 

 لتخطي  للتحسين:ا. صف ترتيبات التخطي  للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر و5

داخلي ، وأبرز ما خطة تطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ المادة ،وتتم هذه العملية  بشكل دوري بناء على نتائج التقويم ال
تائج التقويملجنة القسم للمراجعة الدورية للمقرر وتطويره ، والمبنية على نخطة  .يستجد من  نتائج  الدراسات الحديثة  

 

 

 د/ محسن لطفي_: أستاذ المقرراسم         

 __________________التقرير: _تاريخ إكمال     ____________________________________التوقيع:        

 

 ___________________القسم: _عميد/ رئيس    ________________________ ق َبل:تم استالم التقرير من        

 

   ____________________________: _ التاريخ___________________________________التوقيع:        
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 )هـ( 2ملحق رقم 

  توصيف المقرر 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية

 يم واالعتماد األكاديمي الهيئة الوطنية للتقو
 

 

  
 

 

 

  
 

 
 
 

  

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6 جنموذ (ررالمقتوصيف 
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 نموذج توصيف المقرر

 

  جامعة الملك سعود المؤسسة التعليمية: تاريخ التقرير:

 السياحة واآلثارالكلية:  إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي القسم:

 

 أ.  تحديد المقرر ومعلومات عامة عنه        

 

 ترث 332 نصوص متخصصة باإلنجليزية في اإلرشاد السياحي"" ر ورمزه:. عنوان المقر1

 وحدات 3 . الساعات المعتمدة:2

 

يرجى اإلشارة إلى ذلك  إذا كان المقرر يُقدم مادة اختيارية ضمن برامج متعددة) ضمنها. البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر 3

 ة موارد التراث واإلرشاد السياحيبرنامج إدار بدالً من تعداد البرامج.(:

 د/ محمد إسماعيل أبو العطا المقرر: .  اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس٤

 المستوى السادس مسار اإلرشاد السياحي .  المستوى أو السنة التي يُقدم فيها المقرر:5

 ترث 20٧ لمقرر )إن وجد(:ل.  المتطلب السابق 6

 لمقرر )إن وجد(:ل. المتطلب المصاحب ٧

 . مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:٨

 

 في المكان المناسب(:  أنماط التعليم )ضع إشارة . ٩

 

                     النسبة المئوية                          أ.  الفصل الدراسي التقليدي                           

 

              النسبة المئوية                             واإللكتروني(  ب. التعليم المدمج )التقليدي     

 

                         النسبة المئوية                                         بعد                   ج.  التعليم عن     

 

                       النسبة المئوية                                                          المراسلة          د.      

 

            هـ. طرق أخرى                                                                 النسبة المئوية

 

 

 :لحوظاتم

 

 

 

   60%   

  ٤0%  
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 ب.  األهداف           

 لهذا المقرر؟ ئيس. ما الهدف الر1

 أهداف المقرر

  معرفة وصحة نطق المصطلحاتأن يكون الطالب قادراً على 

  فهم المفردات ضمن سياقها فى النصوص.أن يكون الطالب قادراً على 

  االرتقاء بمستواه اللغوي.أن يكون الطالب قادراً على 

 ياحي باللغة االنجليزية.أحدث ما نشر فى مجال اإلرشاد الس أن يكون الطالب قادراً على معرفة 

لتطففوير وتحسففين المقففرر. )مففثالً: تيففادة اسففتخدام المراجففع التففي تعتمففد علففى تكنولوجيففا  تنفَّففذ.  صففف باختصففار أي خطفف  2

 نترنت، أو تغييرات في محتوى المقرر بناًء على بحوث علمية جديدة في المجال العلمي(اإلأو شبكة  ،المعلومات

 ن قبل أستاذ المادة، وتتم هذه العملية بشكل دوري بناء على نتائج التقويم الداخلي، وأبفرت خطة تطوير محتوى المقرر م

 ما يستجد من نتائج الدراسات الحديثة.

 خطة لجنة القسم للمراجعة الدورية للمقرر وتطويره، والمبنية على نتائج التقويم 

 

  ا يظهر في دليل أو نشرة البرنامج(: ينبغي إرفاق الوصف العام كمملحوظة) ج.  وصف المقرر        

 

  :مقررالوصف  

 والتراث الثقافي، والموارد الثقافية بعامة، لآلثاروالحقلية  التقنية اإلنجليزيةبأهم المصطلحات  التعريفالمقرر يتناول 

 ح لبعضوالصناعات التقليدية وغيرها، مع دراسة وشر كالمتاحف، والمواقع والمحميات الطبيعية، ومفردات الحرف

 السياحي. واإلرشادالسياحة  بمختلف موضوعات العالقةذات  اإلنجليزيةالنصوص باللغة 

 

 

 

 . قائمة الموضوعات التي ينبغي تغطيتها:1

 ضوعاتقائمة المو عدد األسابيع ساعات التدريس

3 1 
ي: تمهيد وتعريف بالمقرر وأهدافه ومراجعة التراث الثقاف

 تعريفه ومفهومه

3 1 
ام العالمي بالتراث الثقافي الحضارياالهتم  

3 1 
 التراث الثقافي للمملكة العربية السعودية

3 1 
 أسس إدارة التراث الثقافي

3 1 
 حلقة نقاش
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3 1 
 نماذج من التراث الثقافي العالمي

3 1 
 السياحة: تعريفها ومفهومها

3 1 
يالسياحة الحديثة ودورها في التعريف بالتراث الثقاف  

3 1 
ياحة في المملكة العربية السعوديةالس  

3 1 
 السياحة الثقافية وأهميتها

3 1 
 العولمة والتواصل الثقافي بين الشعوب

3 1 
 حلقة نقاش

3 1 
 اإلرشاد السياحي: تعريفه ومفهومه

3 1 
 المرشد السياحي

3 1 
 حلقة نقاش

 

 مدة خالل الفصل الدراسي(:المعت والساعات ،الفعلية)مجموع ساعات التدريس  .  مكونات المقرر2

 المعمل العملي أخرى المجموع
الدروس 

 اإلضافية
  المحاضرة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ٤5
 ٤5 ال يوجد

ساعات 

 التدريس الفعلية

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2
3 

الساعات 

 المعتمدة

 

 

                 :المتوقعة من الطالب في األسبوع ساعات التعلم اإلضافية. 3

   

 

متها مع طرق التقويم واستراتيجيات ء. مخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت وموا٤

 التدريس

 مرقمة في العمود األيمن. ،مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤهالت أدرجت  في الجدول التالي 

المقترحة  المطلوب تحققها في مجاالت التعلم المالئمة )انظر األمثلة، ولم المناسبة القابلة للقياسأدرج مخرجات التع أوالً:

 تحت الجدول(. 

 أدرج استراتيجيات التدريس المساندة المتالئمة مع طرق التقويم ومخرجات التعلم المرجوة.  ثانياً:

وكل  التعلم للمقرررج التعلم بدقة. ينبغي لكل مخرج من مخرجات التي تقيس وتُقيَم مخأدرج طرق التقويم المناسبة  ثالثاً:   

ليس بالضرورة أن يتضمن ) أن تتناغم سوياً وبشكل منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة. ستراتيجية تدريساوكل طريقة تقويم 

 (كل مقرر دراسي مخرجات تعلم من كل مجال من مجاالت التعلم.

 

 ال يوجد    
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أساليب التقويم المستخدمة 

 في المقرر
 استراتيجيات تدريس المقرر

 مجاالت التعلّم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت

 ومخرجات التعلم للمقرر
 م

 1.٠ المعرفة

أسئلة شفهية، حوار تفاعلى، 

تقييم التقارير، اختبارات 

 تحريرية

محاضرات، تقارير، حلقات 

نقاش وأبحاث، تيارات 

 ميدانية

 1.1 وصحة نطق المصطلحاتمعرفة 

ى، سئلة شفهية، حوار تفاعلأ

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

 محاضرات، تقارير، حلقات

نقاش وأبحاث، تيارات 

 ميدانية

 2.1 فهم المفردات ضمن سياقها فى النصوص.

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

 محاضرات، تقارير، حلقات

نقاش وأبحاث، تيارات 

يةميدان  

 3.1  تطوير المستوى اللغوى

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

 محاضرات، تقارير، حلقات

نقاش وأبحاث، تيارات 

 ميدانية

أحدث ما نشر فى مجال اإلرشاد السياحي باللغة  معرفة

 االنجليزية.
٤.1 

 2.٠ المهارات اإلدراكية

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

 محاضرات، تقارير، حلقات

نقاش وأبحاث، تيارات 

 ميدانية

 2.1 تطوير المهارات اللغوية

 3.٠ مهارات التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤولية

 واجبات، تقارير
مناقشة فردية وجماعية، عمل 

 جماعى 
 3.1 االتصال مع السائحمهارات 

 شة فردية وجماعية، عملمناق واجبات، تقارير

 جماعى
 3.2 مهارات الحوار باللغة االنجليزية

 مناقشة فردية وجماعية، عمل واجبات، تقارير

 جماعى
 3.3 القدرة على العمل ضمن مجموعات

 ٤.٠ مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية

 واجبات، تقارير
مناقشة فردية وجماعية، عمل 

 جماعى
 ٤.1 التواص مهارات 

   ٤.2 

   3.٤ 

 5.٠ مهارات النفس حركيةال

 5.1 ال يوجد  

   5.2 

 

 

 

 

)توضع مخرجات المقرر في العمود األيسر وتوضع زاوج بين المخرجات التعلُمَية للبرنامج والمخرجات التعلُميَة للمقرر - 5

 مخرجات البرنامج في األعلى(.

 جات التعلُميَة للبرنامجالمخر المخرجات
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التعلُميَة 

 للمقرر

 )استخدم رمز المخرجات التعلُميَة للبرنامج الموجودة في توصيف البرنامج(

1.1 1.2  2.1 2.2 3.1 3.2 ٤.1 ٤.2 

1.1          

2.1          

2.1          

2.2          

1.3          

2.3          

1.٤          

2.٤          
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 فيها الطلبة خالل الفصل الدراسي يقيَّمول المهام والتكاليف التي . جد6

 موعد تسليم المهمة أو التكليف النسبة من التقييم النهائي
 مهمة التقويم

، مشروع جماعي، اختبار فصلي، اختبار)مثالً: مقالة، 

 خطبة، عرض شفهي، ... إلخ(

 

 . 1 اختبار فصلى أول 7األسبوع  2٠

 . 2 رقة بحثيةو 9األسبوع  2٠

 . 3 اختبار فصلى ثان 12األسبوع  2٠

 .٤ اختبار نهائي 15األسبوع  ٤٠

   5. 

   6 . 

   ٧ . 

   ٨ . 

 

 د.  اإلرشاد األكاديمي والدعم المقدم للطلبة:        

 

)حفدد المفدة   لطفالب.أعضفاء هيئفة التفدريس ومفن ففي حكمهفم لتقفديم المشفورة واإلرشفاد األكفاديمي الففردي ل وجفود. ترتيبفات 1

 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خاللها في األسبوع( وجودالزمنية المتوقع 

  (.الخميسإلى  االحديخصص األستاذ عدد ستة ساعات مكتبية، موتعة على أيام األسبوع )من 

  عدد من المحاضرات. فيترتيب حلقات نقاش 

 البريد اإللكتروني.التواصل من خالل موقع األستاذ على موقع الكلية و 

  الدراسة فيتواجهه  التيالدراسة وتسهيل بعض الصعوبات  فيحل أي مشكالت تواجه الطالب  فيالمرشد األكاديمي للمساعدة 

 

 

 مصادر التعلّم:هـ.          

 1:قائمة الكتب المقررة . 

 Wyatt, Rawdon Check your English vocabulary for phrasal verbs and tourism, A. & C. 

Black, 2007. 

 Collins, Verité Reily, Becoming a tour guide : principles of guiding interpretation, 

Continuum,2000 

 

 العلمية، التقارير، ... إلخ(: الدورياتمثالً: ). قائمة المراجع المساندة األساسية 2

 Timothy, Dallen and Boyd, Stephen. Heritage, Tourism, First edition Person Education 

limited, 2003. 

 Butler, R. W. The role of tourism in cultural transformation in developing countries, in 

W. Nuryanti (ed), tourism and culture; Global civilization in change, 1996. 

 Finn, M. and others. Tourism and leisure; Research methods-data collection. Analysis and 

interpretation. London, 2000. 

 Sharply, R., Tourism, Tourist and societies, EIM Publication UK, 1994. 

 Mason Peter, Tourism Impacts, Planning and Management, 2003. 

 Ministry of Education, An introduction to Saudi Arabian Antiquities. 
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 العلمية، التقارير، ... إلخ(: الدورياتمثالً: ).  قائمة الكتب والمراجع المقترحة 3

 

 ... إلخ(:ل التواصل االجتماعيمثالً: مواقع اإلنترنت، وسائاإللكترونية ). قائمة المصادر ٤

http://www.sct.gov.الهيئة العامة للسياحة   

http://www.international.icomos.org/home.htm  

http://whc.unesco.org/en/gidelines  

.sauditourismgov.sashttp://www 

أو ، المهنيفة المعفايير، أو تالبرمجيفا أو ،المضفغوطة صاألقرا ، أولكمبيوترالبرامج التي تعتمد على ا :مثل ،. مواد تعلم أخرى5

 واألنظمة: حاللوائ

 

 

        

http://www.sct.gov/
http://www.international.icomos.org/home.htm
http://whc.unesco.org/en/gidelines
http://www.sauditourismgov.sas/
http://www.sauditourismgov.sas/
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  و.  المرافق والتجهيزات المطلوبة       

 

مفدى دراسية والمعامل )مثالً: عفدد المقاعفد ففي الفصفول الدراسفية والمعامفل، حدد احتياجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول ال

 فر أجهزة الكمبيوتر، ... إلخ(.تو

 

 عرض أو معامل إيضاح، ... إلخ(: قاعاتمعامل، . المرافق التعليمية )مثالً: فصول دراسية، 1

  فصول دراسية 

 برامج الكمبيوتر، ... إلخ(: الذكية، ة، السبور، أجهزة العرض(AV). التجهيزات الحاسوبية )مثالً: أجهزة الصوت والصورة 2

 أجهزة صوت وصورةرأجهزة عرض، سبورة ذكية، برامج كمبيوت ، 

 االحتياجات أو أرفق قائمة(: فحدد معينةمعدات مختبر  المطلوب: إذا )مثالً . موارد أخرى 3

 

 

 ز.   تقييم المقرر وعمليات التحسين:         

 

 جيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب حول فعالية عملية التدريس:. استراتي1

 

 التغذية الراجعة من الطالب عن طريق البوابة االلكترونية للجامعة

 

 :القسم العلميأو  األستاذمن قِبَل . استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس 2

  المقرر الدراسي وإضافة ما يلزم من مراجع وتقنيات حديثة.مجال  فيمن قبل األستاذ: عن طريق متابعة ما يستجد 

 .من قبل القسم العلمي: عن طريق تطوير الخطة الدراسية 

  المقرر. فيالمؤسسة أو خارجها )مثل عمادة الجودة(: باستطالع أراء الطالب  فيمن قبل جهة أخرى 

 . عمليات تحسين التدريس:3

 .تطوير أهداف المقرر 

 رر من، خالل نتائج عملية التقويم.تطوير محتوى المق 

  على الدراسات الحديثة. والفكرية المبنيةتضمين المقرر أبرت ما يستجد من االتجاهات النظرية 

مثالً: مراجعة التصحيح من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة ). عمليات التحقق من مستويات إنجات ٤

 أو عينة من الواجبات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس في مؤسسة تعليمية أخرى(: ،باراتالطلبة، أو تبادل تصحيح االخت

 تقويم الواجبات والتكاليف 

 تقويم االوراق ورصد الدرجات المستحقة من قبل الطالب أنفسهم 

  أوراق اختبار الطالب، وعينة أخرى من أوراق البحث، من قبل تميل عضو هيئة تدريس في مجالفحص عينة من 

 التخصص.

 إحصائي لنتائج اختبارات الطالب. تحليل 

 لتخطي  للتحسين:ا. صف ترتيبات التخطي  للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر و5

 وأبرت ما يستجد  الداخلي،دوري بناء على نتائج التقويم  العملية بشكلتطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ المادة، وتتم هذه  خطة

 لحديثةا من نتائج الدراسات

 والمبنية على نتائج التقويم وتطويره،لجنة القسم للمراجعة الدورية للمقرر  خطة 
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 د/ محمد إسماعيل أبو العطا: أستاذ المقرراسم         

 

 __________________التقرير: _تاريخ إكمال     ____________________________________التوقيع:        

 

 ___________________القسم: _عميد/ رئيس    ________________________ ق َبل:تقرير من تم استالم ال       

 

   ____________________________: _ التاريخ___________________________________التوقيع:        
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 )هـ( 2ملحق رقم 

  توصيف المقرر 

 

 

 

 ية السعوديةالمملكة العرب

 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي 
 

 

  
 

 

 

  
 

 
 
 

  

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6 جنموذ (المقررتوصيف 
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 نموذج توصيف المقرر

 

  جامعة الملك سعود المؤسسة التعليمية: تاريخ التقرير:

 السياحة واآلثارالكلية:  إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي القسم:

 

 معلومات عامة عنهأ.  تحديد المقرر و        

 

 ترث ٤25 أساليب اإلرشاد السياحي )مواقع ومتاحف("" . عنوان المقرر ورمزه:1

 وحدات 3 . الساعات المعتمدة:2

 

يرجى اإلشارة إلى ذلك  إذا كان المقرر يُقدم مادة اختيارية ضمن برامج متعددة) ضمنها. البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر 3

 السياحيبرنامج إدارة موارد التراث واإلرشاد  عداد البرامج.(:بدالً من ت

 د/ محمد إسماعيل أبو العطا المقرر: .  اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس٤

 المستوى السابع مسار اإلرشاد السياحي .  المستوى أو السنة التي يُقدم فيها المقرر:5

 ترث 332 لمقرر )إن وجد(:ل.  المتطلب السابق 6

 لمقرر )إن وجد(:ل. المتطلب المصاحب ٧

 . مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:٨

 

 في المكان المناسب(:  أنماط التعليم )ضع إشارة . ٩

 

                     ويةالنسبة المئ                          أ.  الفصل الدراسي التقليدي                           

 

              النسبة المئوية                              واإللكتروني(  ب. التعليم المدمج )التقليدي     

 

                         النسبة المئوية                                         بعد                   ج.  التعليم عن     

 

                       النسبة المئوية                             المراسلة                                       د.      

 

            هـ. طرق أخرى                                                                 النسبة المئوية
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 .  األهداف  ب         

 لهذا المقرر؟ . ما الهدف الرئيس1

 أهداف المقرر

  أساليب اإلرشاد في المناطق المفتوحة.أن يكون الطالب قادراً على معرفة 

  المتاحفمعرفة أساليب اإلرشاد في أن يكون الطالب قادراً على. 

  استخدام وسائل اإلرشاد المختلفةأن يكون الطالب قادراً على معرفة 

  بمهارات اإلرشاد السياحى. الطالب قادراً على معرفةأن يكون 

لتطففوير وتحسففين المقففرر. )مففثالً: تيففادة اسففتخدام المراجففع التففي تعتمففد علففى تكنولوجيففا  تنفَّففذ.  صففف باختصففار أي خطفف  2

 نترنت، أو تغييرات في محتوى المقرر بناًء على بحوث علمية جديدة في المجال العلمي(اإلأو شبكة  ،المعلومات

  خطة تطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ المادة، وتتم هذه العملية بشكل دوري بناء على نتائج التقويم الداخلي، وأبفرت

 ما يستجد من نتائج الدراسات الحديثة.

 خطة لجنة القسم للمراجعة الدورية للمقرر وتطويره، والمبنية على نتائج التقويم 

 

  نبغي إرفاق الوصف العام كما يظهر في دليل أو نشرة البرنامج(: يملحوظة) ج.  وصف المقرر        

 

  :مقررالوصف  

يتناول المقرر أساليب شرح وتوصيف المناطق السياحية المفتوحة وكذلك شرح وتوصيف القطع األثرية والتراثية بعدد من 

وغيرها وذلك باللغتين العربية  د،سعوالمتاحف الرئيسية بالمملكة، مثل المتحف الوطني، ومتحف اآلثار بجامعة الملك 

 .واإلنجليزية
 

 

 

 . قائمة الموضوعات التي ينبغي تغطيتها:1

 ضوعاتقائمة المو عدد األسابيع ساعات التدريس

3 1 
 -موضوعات األبحاث -التقييم -األهداف -التعريف بالمقرر

 .مراجع المقرر

3 1 
تعريفات ومسميات ومصطلحات ومفردات باللغة 

 (ية)مواقعاالنجليز

3 1 
تعريفات ومسميات ومصطلحات ومفردات باللغة 

 (االنجليزية)متاحف

3 1 
أساليب اإلرشاد داخل منطقة اثرية بالتطبيق علي منطقة 

 المدينة والعال

3 1 
أساليب اإلرشاد داخل منطقة اثرية بالتطبيق علي منطقة 

 المدينة والعال
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3 1 
لتطبيق علي منطقة أساليب اإلرشاد داخل منطقة تاريخية با

 الدرعية وقصر المصمك

3 1 
أساليب اإلرشاد داخل منطقة تاريخية بالتطبيق علي منطقة 

 الدرعية وقصر المصمك

3 1 
 أساليب اإلرشاد داخل المتحف الوطني

3 1 
 أساليب اإلرشاد داخل المتحف الوطني

3 1 
 قراءة اللوحات االرشادية بالمواقع

3 1 
 ت الشرح بالمتاحفقراءة اللوحات وبطاقا

3 1 
 شرح التصميم الداخلي للمتحف من منظور اإلرشاد السياحي

3 1 
 أساليب اإلرشاد داخل المتاحف اإلقليمية والتعليمية

3 1 
مصطلحات اثرية وتاريخية وسياحية وتراثية بالتطبيق علي 

 منطقة جدة وغيرها

3 1 
 نماذج لمحادثات باللغة االنجليزية

 

 المعتمدة خالل الفصل الدراسي(: والساعات ،الفعلية)مجموع ساعات التدريس  قرر.  مكونات الم2

 المعمل العملي أخرى المجموع
الدروس 

 اإلضافية
  المحاضرة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ٤5
 ٤5 ال يوجد

ساعات 

 التدريس الفعلية

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 3
3 

الساعات 

 المعتمدة

 

 

                 :المتوقعة من الطالب في األسبوع لتعلم اإلضافيةساعات ا. 3

   

 

متها مع طرق التقويم واستراتيجيات ء. مخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت وموا٤

 التدريس

 مرقمة في العمود األيمن. ،مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤهالت أدرجت  في الجدول التالي 

المقترحة  المطلوب تحققها في مجاالت التعلم المالئمة )انظر األمثلة، وأدرج مخرجات التعلم المناسبة القابلة للقياس أوالً:

 تحت الجدول(. 

 أدرج استراتيجيات التدريس المساندة المتالئمة مع طرق التقويم ومخرجات التعلم المرجوة.  ثانياً:

    ً وكل  التعلم للمقررالتي تقيس وتُقيَم مخرج التعلم بدقة. ينبغي لكل مخرج من مخرجات أدرج طرق التقويم المناسبة  :ثالثا

ليس بالضرورة أن يتضمن ) أن تتناغم سوياً وبشكل منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة. ستراتيجية تدريساوكل طريقة تقويم 

 (من مجاالت التعلم.كل مقرر دراسي مخرجات تعلم من كل مجال 

 

 ال يوجد    
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أساليب التقويم المستخدمة 

 في المقرر
 استراتيجيات تدريس المقرر

 مجاالت التعلّم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت

 ومخرجات التعلم للمقرر
 م

 1.٠ المعرفة

أسئلة شفهية، حوار تفاعلى، 

تقييم التقارير، اختبارات 

 تحريرية

محاضرات، تقارير، حلقات 

، تيارات نقاش وأبحاث

 ميدانية

 1.1 الطرق المتنوعة للشرح واإلرشاد.معرفة 

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

 محاضرات، تقارير، حلقات

نقاش وأبحاث، تيارات 

 ميدانية

 2.1 اكتساب خبرة الشرح في المواقع السياحية.

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات ختبارتقييم التقارير، ا

 تحريرية

 محاضرات، تقارير، حلقات

نقاش وأبحاث، تيارات 

 ميدانية

 3.1 طبيعة اإلرشاد داخل المتاحفمعرفة 

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

 محاضرات، تقارير، حلقات

نقاش وأبحاث، تيارات 

 ميدانية

 ٤.1 المهارات األساسية لإلرشاد السياحي معرفة

 2.٠ المهارات اإلدراكية

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

 محاضرات، تقارير، حلقات

نقاش وأبحاث، تيارات 

 ميدانية

 2.1 القدرة على قراءة رموت بطاقات الشرح

 3.٠ مهارات التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤولية

 واجبات، تقارير
اعية، عمل مناقشة فردية وجم

 جماعى 
 3.1 الشرح واإلرشاد مهارات

 مناقشة فردية وجماعية، عمل واجبات، تقارير

 جماعى
 3.2 مهارات القيادة والتوجيه

 مناقشة فردية وجماعية، عمل واجبات، تقارير

 جماعى
 3.3 مهارات العمل ضمن فريق

 ٤.٠ مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية

 ، تقاريرواجبات
مناقشة فردية وجماعية، عمل 

 جماعى
 ٤.1 التواصل مع السائحمهارات 

   ٤.2 

   3.٤ 

 5.٠ مهارات النفس حركيةال

 واجبات، تقارير
مناقشة فردية وجماعية، عمل 

 جماعى
 5.1 مهارات اختيار أماكن الوقوف

 واجبات، تقارير
مناقشة فردية وجماعية، عمل 

 جماعى
 5.2 ن وإلى مواقع الزياراتم لمهارات االنتقا

 

 

 

 

)توضع مخرجات المقرر في العمود األيسر وتوضع زاوج بين المخرجات التعلُمَية للبرنامج والمخرجات التعلُميَة للمقرر - 5

 مخرجات البرنامج في األعلى(.
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 المخرجات

التعلُميَة 

 للمقرر

 المخرجات التعلُميَة للبرنامج

 ميَة للبرنامج الموجودة في توصيف البرنامج()استخدم رمز المخرجات التعلُ 

1.1 1.2  2.1 2.2 3.1 3.2 ٤.1 ٤.2 

1.1          

2.1          

2.1          

2.2          

1.3          

2.3          

1.٤          

2.٤          
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 الفصل الدراسيفيها الطلبة خالل  يقيَّم. جدول المهام والتكاليف التي 6

 موعد تسليم المهمة أو التكليف النسبة من التقييم النهائي
 مهمة التقويم

، مشروع جماعي، اختبار فصلي، اختبار)مثالً: مقالة، 

 خطبة، عرض شفهي، ... إلخ(

 

 . 1 اختبار فصلى أول 7األسبوع  2٠

 . 2 ورقة بحثية 9األسبوع  2٠

 . 3 اختبار فصلى ثان 12األسبوع  2٠

 .٤ اختبار نهائي 15األسبوع  ٤٠

   5. 

   6 . 

   ٧ . 

   ٨ . 

 

 د.  اإلرشاد األكاديمي والدعم المقدم للطلبة:        

 

)حفدد المفدة   أعضفاء هيئفة التفدريس ومفن ففي حكمهفم لتقفديم المشفورة واإلرشفاد األكفاديمي الففردي للطفالب. وجفود. ترتيبفات 1

 ة التدريس ومن في حكمهم خاللها في األسبوع(أعضاء هيئ وجودالزمنية المتوقع 

  (.الخميسإلى  االحديخصص األستاذ عدد ستة ساعات مكتبية، موتعة على أيام األسبوع )من 

  عدد من المحاضرات. فيترتيب حلقات نقاش 

 .التواصل من خالل موقع األستاذ على موقع الكلية والبريد اإللكتروني 

  الدراسة فيتواجهه  التيالدراسة وتسهيل بعض الصعوبات  فيل أي مشكالت تواجه الطالب ح فيالمرشد األكاديمي للمساعدة 

 

 

 مصادر التعلّم:هـ.          

 1:قائمة الكتب المقررة . 

 Wyatt, Rawdon Check your English vocabulary for phrasal verbs and tourism, A. & C. 

Black, 2007. 

  Collins, Verité Reily, Becoming a tour guide : principles of guiding interpretation, 

Continuum,2000 

  

 العلمية، التقارير، ... إلخ(: الدورياتمثالً: ). قائمة المراجع المساندة األساسية 2

 1٩٩0علي رضوان: علم الحفائر والمتاحف، القاهرة، -

 2003 علي رضوان: تاريخ الفن في العالم القديم، القاهرة، -

 2003عسان عويس: الداللة واإلرشاد السياحي علم وفن، دار تهران،  -

 فيليب ادامز وآخرون: دليل تنظيم المتاحف -

 هـ 1٤23جدة  أضواء علي ابرت آثار المملكة العربية السعودية، -

 هـ    1٤2٨كلية السياحة واآلثار: متاحف جامعة الملك سعود، الرياض  -

 العلمية، التقارير، ... إلخ(: الدورياتمثالً: )قائمة الكتب والمراجع المقترحة .  3

 هـ1٤2٧الهيئة العليا للسياحة: معجم المصطلحات السياحية، الرياض، -
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- Shrief  Elsabban. Tour guiding. Cairo, 2002 

 هـ 1٤23وتارة المعارف: آثار منطقة الرياض،  -

 هـ 1٤23طقة الشرقية، وتارة المعارف: آثار المن -

 ... إلخ(:ل التواصل االجتماعيمثالً: مواقع اإلنترنت، وسائاإللكترونية ). قائمة المصادر ٤

-contest@tirhal.com مجلة ترحال مجلة السياحة السعودية 

http://www.sct.gov.الهيئة العامة للسياحة   

http://www.international.icomos.org/home.htm  

http://whc.unesco.org/en/gidelines  

ttp://www.sauditourismgov.sash 

أو ، المهنيفة المعفايير، أو تالبرمجيفا أو ،المضفغوطة صاألقرا ، أولكمبيوترالبرامج التي تعتمد على ا :مثل ،. مواد تعلم أخرى5

 واألنظمة: حاللوائ

 

 

        

mailto:contest@tirhal.com
mailto:contest@tirhal.com
http://www.sct.gov/
http://www.international.icomos.org/home.htm
http://whc.unesco.org/en/gidelines
http://www.sauditourismgov.sas/
http://www.sauditourismgov.sas/
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  و.  المرافق والتجهيزات المطلوبة       

 

مفدى الفصول الدراسية والمعامل )مثالً: عفدد المقاعفد ففي الفصفول الدراسفية والمعامفل، حدد احتياجات المقرر بما في ذلك حجم 

 فر أجهزة الكمبيوتر، ... إلخ(.تو

 

 عرض أو معامل إيضاح، ... إلخ(: قاعاتمعامل، . المرافق التعليمية )مثالً: فصول دراسية، 1

  فصول دراسية 

 برامج الكمبيوتر، ... إلخ(: الذكية، ة، السبور، أجهزة العرض(AV)لصورة . التجهيزات الحاسوبية )مثالً: أجهزة الصوت وا2

 أجهزة صوت وصورةرأجهزة عرض، سبورة ذكية، برامج كمبيوت ، 

 االحتياجات أو أرفق قائمة(: فحدد معينةمعدات مختبر  المطلوب: إذا )مثالً . موارد أخرى 3

 

 

 ز.   تقييم المقرر وعمليات التحسين:         

 

 . استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب حول فعالية عملية التدريس:1

 

 التغذية الراجعة من الطالب عن طريق البوابة االلكترونية للجامعة

 

 :القسم العلميأو  األستاذمن قِبَل . استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس 2

 مجال المقرر الدراسي وإضافة ما يلزم من مراجع وتقنيات حديثة. في من قبل األستاذ: عن طريق متابعة ما يستجد 

 .من قبل القسم العلمي: عن طريق تطوير الخطة الدراسية 

  المقرر. فيالمؤسسة أو خارجها )مثل عمادة الجودة(: باستطالع أراء الطالب  فيمن قبل جهة أخرى 

 . عمليات تحسين التدريس:3

 .تطوير أهداف المقرر 

 حتوى المقرر من، خالل نتائج عملية التقويم.تطوير م 

  على الدراسات الحديثة. والفكرية المبنيةتضمين المقرر أبرت ما يستجد من االتجاهات النظرية 

مثالً: مراجعة التصحيح من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة ). عمليات التحقق من مستويات إنجات ٤

 أو عينة من الواجبات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس في مؤسسة تعليمية أخرى(: ،حيح االختباراتالطلبة، أو تبادل تص

 تقويم الواجبات والتكاليف 

 تقويم االوراق ورصد الدرجات المستحقة من قبل الطالب أنفسهم 

  س في مجال أوراق اختبار الطالب، وعينة أخرى من أوراق البحث، من قبل تميل عضو هيئة تدريفحص عينة من

 التخصص.

 إحصائي لنتائج اختبارات الطالب. تحليل 

 لتخطي  للتحسين:ا. صف ترتيبات التخطي  للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر و5

 وأبرت ما يستجد  الداخلي،دوري بناء على نتائج التقويم  العملية بشكلتطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ المادة، وتتم هذه  خطة

 الحديثة لدراساتمن نتائج ا

 والمبنية على نتائج التقويم وتطويره،لجنة القسم للمراجعة الدورية للمقرر  خطة 
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 د/ محمد إسماعيل أبو العطا: أستاذ المقرراسم         

 

 __________________التقرير: _تاريخ إكمال     ____________________________________التوقيع:        

 

 ___________________القسم: _عميد/ رئيس    ________________________ ق َبل:استالم التقرير من تم        

 

   ____________________________: _ التاريخ___________________________________التوقيع:        
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 )هـ( 2ملحق رقم 

  توصيف المقرر 

 

 

 

 لكة العربية السعوديةالمم

 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي 
 

 

  
 

 

 

 

(ترث ٤26)  
 

 إدارة خدمات الحج والعمرة
 

 

 
 قسم إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي

م2٠17 -هـ 1٤39  

 
 

 
 
 

  

 (6 جنموذ (المقررتوصيف 
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 نموذج توصيف المقرر

 

 جامعة الملك سعودالمؤسسة التعليمية:  تاريخ التقرير:

 السياحة واآلثارالكلية:  دارة موارد التراث واالرشاد السياحيا القسم:

 

 أ.  تحديد المقرر ومعلومات عامة عنه        

 

 (ترث ٤26) - ادارة خدمات الحج والعمرة . عنوان المقرر ورمزه:1

 ساعتان . الساعات المعتمدة:2

 

يرجى اإلشارة إلى ذلك  المقرر يُقدم مادة اختيارية ضمن برامج متعددةإذا كان ) ضمنها. البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر 3

 ادارة موارد التراث واالرشاد السياحي  بدالً من تعداد البرامج.(:

  سعيد عبد الحفيظ عبد هللا خضرد/ المقرر: .  اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس٤

 المستوى السابع في ادارة موارد التراث واالرشاد السياحي. مسار االرشاد السياحي .  المستوى أو السنة التي يُقدم فيها المقرر:5

 ادارة المجموعات السياحية ترث 31٧  لمقرر )إن وجد(:ل.  المتطلب السابق 6

 اليوجد لمقرر )إن وجد(:ل. المتطلب المصاحب ٧

 ة:. مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمي٨

 

 في المكان المناسب(:  أنماط التعليم )ضع إشارة . ٩

 

                     النسبة المئوية                          أ.  الفصل الدراسي التقليدي                           

 

              المئوية  النسبة                             واإللكتروني(  ب. التعليم المدمج )التقليدي     

 

                         النسبة المئوية                                         بعد                   ج.  التعليم عن     

 

                       النسبة المئوية                             المراسلة                                       د.      

 

            هـ. طرق أخرى                                                                 النسبة المئوية

 :لحوظاتم

 

 100%  
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 ب.  األهداف           

لهذا المقرر؟ . ما الهدف الرئيس1  

 المناسك ألداءمجموعات كبيرة  إدارةتدريب الطالب علي  .١
 تنفيذ البرنامج السياحي في الحج والعمرة يتمرس الطالب علي .2
 تنظيم رحالت العمرة الداخلية .3
 تنظيم رحالت سياحية لزيارة المدينة المنورة .4

لتطففوير وتحسففين المقففرر. )مففثالً: تيففادة اسففتخدام المراجففع التففي تعتمففد علففى تكنولوجيففا  تنفَّففذ.  صففف باختصففار أي خطفف  2

 في محتوى المقرر بناًء على بحوث علمية جديدة في المجال العلمي( نترنت، أو تغييراتاإلأو شبكة  ،المعلومات

 بناء على نتائج التقويم الداخلي وتتم هذه العملية  بشكل دورط قرر،حتوى المقرر من قبل أستاذ المخطة تطوير م. 

   ،واستخدام المراجع االلكترونية الحديثةتحديث مصادر التعلم باستمرار 

 ى البالك بوردادراج المادة العلمية عل 

 التنويع في استخدام أساليب التدريس 

 

  : ينبغي إرفاق الوصف العام كما يظهر في دليل أو نشرة البرنامج(ملحوظة) ج.  وصف المقرر        

  :مقررالوصف  

الحج والعمرة الداخلية والخارجيةالمرشد السياحي في رحالت  المقرر دوريتناول    

 

 

 ي ينبغي تغطيتها:. قائمة الموضوعات الت1

 ضوعاتقائمة المو عدد األسابيع ساعات التدريس

 -موضوعات األبحاث -التقييم -األهداف -التعريف بالمقرر 1 2

 .مراجع المقرر

تعريف المسميات والمصطلحات المستخدمة فى الحج  1 2

 والعمرة

 العاملين في خدمات الحج والعمرة 1 2

 اسك العمرةإدارة المجموعات في اداء من 1 2

 إدارة المجموعات في اداء مناسك الحج 1 2

 تفويج المجموعاتادارة  1 2

 إدارة النقل وإدارة األتمات 1 2

  تغذية المجموعات الكبيرة 1 2

 لوحات اإلرشاد في المشاعر المقدسة والمطبوعات اإلرشادية 1 2
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 الهدايا والتذكارات السياحية في الحج أو العمرة 1 2

ستخدام االجهزة الحديثة الالسلكية في ارشاد المجموعات ا 1 2

 الكبيرة في المناسك

 دور المرشد في العمرة الداخلية 1 2

 شرح معالم مكة المكرمة 1 2

 شرح معالم المدينة المنورة 1 2

 شرح معالم جدة والطائف 1 2

 

 دة خالل الفصل الدراسي(:المعتم والساعات ،الفعلية)مجموع ساعات التدريس  .  مكونات المقرر2

 المعمل العملي أخرى المجموع
الدروس 

 اإلضافية
  المحاضرة

30     30 
ساعات 

 التدريس الفعلية

2     2 
الساعات 

 المعتمدة

 

                 :المتوقعة من الطالب في األسبوع ساعات التعلم اإلضافية. 3

 

متها مع طرق التقويم واستراتيجيات ءوفق اإلطار الوطني للمؤهالت وموا . مخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاالت التعلم٤

 التدريس

 مرقمة في العمود األيمن. ،مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤهالت أدرجت  في الجدول التالي 

المقترحة  المالئمة )انظر األمثلةالمطلوب تحققها في مجاالت التعلم ، وأدرج مخرجات التعلم المناسبة القابلة للقياس أوالً:

 تحت الجدول(. 

 أدرج استراتيجيات التدريس المساندة المتالئمة مع طرق التقويم ومخرجات التعلم المرجوة.  ثانياً:

وكل  التعلم للمقررالتي تقيس وتُقيَم مخرج التعلم بدقة. ينبغي لكل مخرج من مخرجات أدرج طرق التقويم المناسبة  ثالثاً:   

ليس بالضرورة أن يتضمن ) أن تتناغم سوياً وبشكل منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة. ستراتيجية تدريساوكل يقة تقويم طر

 (كل مقرر دراسي مخرجات تعلم من كل مجال من مجاالت التعلم.

أساليب التقويم المستخدمة 

 في المقرر
 استراتيجيات تدريس المقرر

 طني للمؤهالتمجاالت التعلّم وفق اإلطار الو

 ومخرجات التعلم للمقرر
 م

 1.٠ المعرفة

اختبارات دورية تتضمن 

 اختيارات متعددة
 محاضرات

المهارات األساسية فى إدارة  ان يتذكر الطالب

 الحجاج والمعتمرين
1.1 

 1.2 تنظيم رحالت العمرة والحج مبادئ على ان يتعرف ابحاث مكتبية  تقييم االبحاث الطالبية

 2.٠ اإلدراكية المهارات

 مشاركة الطالبتقييم 

   
  العصف الذهني

 مهارات االتصال مع الحجاج والمعتمرين ان يميز

 
2.1 

 ال ينطبق
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جزء من اسئلة  تخصيص

 الفصلي  االختبار

عقد حلقات نقاش تحت اشراف 

 عروض مرئية استاذ المقرر

رموت الخرائ  واللوحات اإلرشادية  ان يحلل

 بالمشاعر المقدسة
2.2 

 3.٠ التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤولية مهارات

تقييم األعمال الجماعية 

 بمشاركة الطالب أنفسهم 

عمل ابحاث جماعية وتحدد كل 

 مجموعة رائد لها

خدمة ان يعرض سبل التعاون مع العاملين في مجال 

 .الحجاج والمعتمرين
3.1 

تقديم النصح والمساعدة من قبل  تقييم العرض الجماعي للبحث

 اذ المقررأست

   ان يستخدم مهارات العمل في مجموعات
3.2 

 ٤.٠ مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية

 ٤.1 مهارة االتصال والحوار بحث فردي أو جماعي تقييم األبحاث والتقارير

تقييم اداء الطالب من خالل 

 عرض بحثه او التقرير.

شرح عملي لتصميم عروض 

  البوربوينت

استخدام الحاسب اآللي في  مهاراتان يبحث في 

 البحث 
٤.2 

  مهارات النفس حركيةال

تقييم تقديم الطالب لعرض 

 بوربوينت

عرض مقاطع فيديو لمرشد 

 سياحي
 5.1 ان يظهر مهارة في استخدام لغة الجسد 

 تقييم عرض الطالب للبحث
عرض مقاطع فيديو لمرشد 

 سياحي
 5.2 مرشدان يؤدي بطريقة درامية دور 

 

)توضع مخرجات المقرر في العمود األيسر وتوضع زاوج بين المخرجات التعلُمَية للبرنامج والمخرجات التعلُميَة للمقرر - 5

 مخرجات البرنامج في األعلى(.

 المخرجات

التعلُميَة 

 للمقرر

 المخرجات التعلُميَة للبرنامج

 دة في توصيف البرنامج()استخدم رمز المخرجات التعلُميَة للبرنامج الموجو

1.1 1.2  2.1  3.1  ٤.1  

1.1          

          

2.1          
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 فيها الطلبة خالل الفصل الدراسي يقيَّم. جدول المهام والتكاليف التي 6

 ليفموعد تسليم المهمة أو التك النسبة من التقييم النهائي
 مهمة التقويم

، مشروع جماعي، اختبار فصلي، اختبار)مثالً: مقالة، 

 خطبة، عرض شفهي، ... إلخ(

 

 . 1 اختبار االسبوع السابع %3٠

 . 2 بحث فردط او جماعي االسبوع الثاني عشر %2٠

 . 3 تقديم عرض بوربوينت عن موضوع البحث االسبوع الثاني عشر %1٠

٤٠% 
االسبوع السابع عشر 

 الثامن عشرو
 .٤ اختبار نهاية الفصل

   5. 

   6 . 

   ٧ . 

   ٨ . 

 

 د.  اإلرشاد األكاديمي والدعم المقدم للطلبة:        

 

)حفدد المفدة   أعضفاء هيئفة التفدريس ومفن ففي حكمهفم لتقفديم المشفورة واإلرشفاد األكفاديمي الففردي للطفالب. وجفود. ترتيبفات 1

 يئة التدريس ومن في حكمهم خاللها في األسبوع(أعضاء ه وجودالزمنية المتوقع 

 تواجد عضو هيئة التدريس لتقديم المشورة والنصح ست ساعات مكتبية موتعة علي أيام األسبوع 

 به. وساعات االرشاد االكاديمي تثبيت جدول األستاذ على المكتب وتحديد الساعات المكتبية 

 كيز عليها من حين آلخر.  إعالن الطالب في المحاضرة بأوقات التواجد والتر 

 يرونالتواصل مع الطالب من خالل الموقع والبريد االلكت 

 

 

 مصادر التعلّم:هـ.          

  . قائمة الكتب المقررة:1

 .200٩محمد أحمد محمود: رحالت الحج، الدار السعودية للنشر والتوتيع،  -

 .200٧عبد هللا الطريقى: تاريخ الكعبة الشريفة،  -
 2003وتاره الحج في المملكه العربيه السعوديه : النشأه والتطور ودورها في خدمه الحجاج   د عوده الردادى، سع -

   2006 غذية الجماعات في المنشآت الفندقية دار الوفاء لدنيا الطباعةت   عبد النبي، علي أحمد 

 200٤العالقات العامة في المنشآت السياحية القاهرة  فؤاده عبد المنعم البكري:

 العلمية، التقارير، ... إلخ(: الدورياتمثالً: ). قائمة المراجع المساندة األساسية 2

هيا بنت عبدالمحسن البابطين: التنظيمات االداريه لشؤون الحج في عهد الملك عبدالعزيز ال سعود، مكتبة الوفاء، 

2003 

الرحالت  -طرقه -تنظيمه -مناسكه -تاريخهعبدالعزيز بن راشد بن عبدالكريم السنيدي: معجم ما الف عن الحج :  -

  1٤23اليه، دارة الملك عبد العزيز، 

وليد بن محمد بن احمد جميل: مرافق الحج وخدماتها المدنيه في عهد الملك عبدالعزيز، جامعة اإلمام محمد بن  -

  1٤1٩سعود، 

 1٤12فيصل بن محمد عراقي: الطوافة والمطوفون،  -
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 لخ(:العلمية، التقارير، ... إ الدورياتمثالً: )جع المقترحة .  قائمة الكتب والمرا3 -5

، جامعة المقدسةوالمشاعر  المكرمة مكةفى  والبرقية البريديةعبدالعزيز محمد يار قوقندى : االتصاالت والخدمات  -

  1٤0٨أم القرى، 

  1٤06يدانيه، جامعة أم القرى، م دراسة:  المكرمة مكةفى الحج بمدينه  العامةعبدالعزيز صقر الغامدى: الخدمات  -

  1٤01فى الحج، رابطه العالم االسالمى،   الشاملة التوعية عبدهللا عبدالمطلب بوقس :  -

  1٤35نظام اداره الحج، مطبعه ام القرى،  -

 : دليل الحاج : معلومات صحيحه وارشادات نافعه، المكرمة مكةللحج،  الدعايةمكتب  -

 في المشاعر المقدسه ومكه المتحركةامكانيه استخدام المسارات  دراسةيد: احمد البدوي طه عبدالمج -

 ... إلخ(:ل التواصل االجتماعيمثالً: مواقع اإلنترنت، وسائاإللكترونية ). قائمة المصادر ٤ -6

- http://hajj.al-islam.com/Section.aspx?pageid=1310 

-  http://www.hajjumrahguide.com/  

- http://hajjumrahtours.co.uk/ 

- http://www.tohajj.com/ 
أو ، المهنيفة المعفايير، أو تالبرمجيفا أو ،المضفغوطة صاألقرا ، أولكمبيوترالبرامج التي تعتمد على ا :مثل ،. مواد تعلم أخرى5

 واألنظمة: حاللوائ

مصورةمواد فيلمية  -   
 

  و.  المرافق والتجهيزات المطلوبة            

 

مفدى حدد احتياجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول الدراسية والمعامل )مثالً: عفدد المقاعفد ففي الفصفول الدراسفية والمعامفل، 

 فر أجهزة الكمبيوتر، ... إلخ(.تو

 مقعد( 25)بما ال يقل عن  عات الفصول الذكية قا

 عرض أو معامل إيضاح، ... إلخ(: قاعاتمعامل، التعليمية )مثالً: فصول دراسية، . المرافق 1

 data showالفصول الدراسية مزودة بكمبيوتر وجهات عرض المعلومات 

 برامج الكمبيوتر، ... إلخ(: الذكية، ة، السبور، أجهزة العرض(AV). التجهيزات الحاسوبية )مثالً: أجهزة الصوت والصورة 2

 لعرض، السبورة الذكيةأجهزة ا

 االحتياجات أو أرفق قائمة(: فحدد معينةمعدات مختبر  المطلوب: إذا )مثالً . موارد أخرى 3

 ال يوجد-

 

 ز.   تقييم المقرر وعمليات التحسين:         

 

 . استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب حول فعالية عملية التدريس:1

 لتقييم المقرر الباستبيانات الط 

 البتقارير من عدد محدود من الط 

 يتم وضع آلية عمل لجنة االستبيانات  

  

 :القسم العلميأو  األستاذ. استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من ق بَل 2

 المراجعة الداخلية 

 ) المراجعة الخارجية  )الرأي المستقل 

  تقييم النظير 

 التقييم الذاتي  

http://hajj.al-islam.com/Section.aspx?pageid=1310
mailto:contest@tirhal.com
http://hajjumrahtours.co.uk/
http://www.tohajj.com/
http://www.tohajj.com/
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 ين التدريس:. عمليات تحس3

  االطالع على الجديد من المقرر من شبكة االنترنت 

 العمل بالتوصيات من لجنة المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية 

 العمل بالخط  التطويرية الدورية الموضوعة بواسطة استاذ المقرر بعد قياس نتائج تعلم المقرر بتقرير المقرر  

مثالً: مراجعة التصحيح من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة ) . عمليات التحقق من مستويات إنجاز٤

 أو عينة من الواجبات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس في مؤسسة تعليمية أخرى(: ،الطلبة، أو تبادل تصحيح االختبارات

 . تقويم للواجبات والتكاليف 

 ب أنفسهم .تقويم األوراق ورصد الدرجات المستحقة من قبل الطال 

  فحص عينة من أوراق اختبار الطالب ، وعينة أخرى من أوراق البحث ، من قبل تميل عضو هيئة تدريس في مجال

 التخصص .

 تحليل إحصائي لنتائج اختبارات الطالب 

 

 لتخطي  للتحسين:ا. صف ترتيبات التخطي  للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر و5

داخلي ، وأبرز ما ل أستاذ المادة ،وتتم هذه العملية  بشكل دوري بناء على نتائج التقويم الخطة تطوير محتوى المقرر من قب
تائج التقويمخطة لجنة القسم للمراجعة الدورية للمقرر وتطويره ، والمبنية على ن .يستجد من  نتائج  الدراسات الحديثة  

 د/ سعيد عبد الحفيظ عبد هللا خضر_: أستاذ المقرراسم         

 __________________التقرير: _تاريخ إكمال     ____________________________________التوقيع:        

 

 ___________________القسم: _عميد/ رئيس    ________________________ ق َبل:تم استالم التقرير من        

 

   ____________________________: تاريخ_ ال___________________________________التوقيع:        
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 )هـ( 2ملحق رقم 

  توصيف المقرر 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية

 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي 
 

 

  
 

 

 

  
 

 
 
 

  

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6 جنموذ (المقررتوصيف 
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 نموذج توصيف المقرر

 

  الملك سعودجامعة  المؤسسة التعليمية: 1٤3٩تاريخ التقرير:

 السياحة واآلثارالكلية:  إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي القسم:

 

 أ.  تحديد المقرر ومعلومات عامة عنه        

 

 ترث ٤27 تأهيل المرشد السياحي"" . عنوان المقرر ورمزه:1

 وحدات 3 . الساعات المعتمدة:2

 

يرجى اإلشارة إلى ذلك  إذا كان المقرر يُقدم مادة اختيارية ضمن برامج متعددة) ضمنها . البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر3

 السياحيبرنامج إدارة موارد التراث واإلرشاد  بدالً من تعداد البرامج.(:

 د/ محمد إسماعيل أبو العطا المقرر: .  اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس٤

 المستوى السابع مسار اإلرشاد السياحي قدم فيها المقرر:.  المستوى أو السنة التي يُ 5

 ترث 20٧ لمقرر )إن وجد(:ل.  المتطلب السابق 6

 لمقرر )إن وجد(:ل. المتطلب المصاحب ٧

 . مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:٨

 

 في المكان المناسب(:  أنماط التعليم )ضع إشارة . ٩

 

                     النسبة المئوية                          أ.  الفصل الدراسي التقليدي                           

 

              النسبة المئوية                              واإللكتروني(  ب. التعليم المدمج )التقليدي     

 

                         النسبة المئوية                                                   بعد         ج.  التعليم عن     

 

                       النسبة المئوية                             المراسلة                                       د.      

 

            هـ. طرق أخرى                                                                 النسبة المئوية

 

 

 :لحوظاتم

 

 

 

   60%   

  ٤0%  
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 ب.  األهداف           

 لهذا المقرر؟ . ما الهدف الرئيس1

 أهداف المقرر

  المهارات التي يحتاجها المرشد السياحي.أن يكون الطالب قادراً على معرفة 

  قنيات الحديثة في تأهيل المرشداستخدام التأن يكون الطالب قادراً على. 

  إدارة الحوار مع السائحأن يكون الطالب قادراً على 

 بمجاالت تنمية المهارات. أن يكون الطالب قادراً على معرفة 

لتطففوير وتحسففين المقففرر. )مففثالً: تيففادة اسففتخدام المراجففع التففي تعتمففد علففى تكنولوجيففا  تنفَّففذ.  صففف باختصففار أي خطفف  2

 نترنت، أو تغييرات في محتوى المقرر بناًء على بحوث علمية جديدة في المجال العلمي(اإلشبكة  أو ،المعلومات

  خطة تطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ المادة، وتتم هذه العملية بشكل دوري بناء على نتائج التقويم الداخلي، وأبفرت

 ما يستجد من نتائج الدراسات الحديثة.

 الدورية للمقرر وتطويره، والمبنية على نتائج التقويم خطة لجنة القسم للمراجعة 

 

  : ينبغي إرفاق الوصف العام كما يظهر في دليل أو نشرة البرنامج(ملحوظة) ج.  وصف المقرر        

 

  :مقررالوصف  

ثية بعدد من يتناول المقرر أساليب شرح وتوصيف المناطق السياحية المفتوحة وكذلك شرح وتوصيف القطع األثرية والترا

وغيرها وذلك باللغتين العربية  سعود،المتاحف الرئيسية بالمملكة، مثل المتحف الوطني، ومتحف اآلثار بجامعة الملك 

 .واإلنجليزية
 

 

 

 . قائمة الموضوعات التي ينبغي تغطيتها:1

 ضوعاتقائمة المو عدد األسابيع ساعات التدريس

3 1 
 -موضوعات األبحاث -مالتقيي -األهداف -التعريف بالمقرر

 .مراجع المقرر

3 1 
 إدارة الحوار

3 1 
 استخدام وسائل الشرح واإلرشاد الحديثة

3 1 
 البروتوكول والضيافة

3 1 
 فنون االتصال
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3 1 
 مهارات استخدام الصوت

3 1 
 استخدام المايك في الحافلة+اختبار فصلي

3 1 
 إدارة الوقت

3 1 
 مبتكرةتصميم برامج سياحية تقليدية و

3 1 
معارض ومؤتمرات البيئة -أنماط اإلرشاد الحديثة)مهرجان

 (الغوص...الخ-والمحميات

3 1 
 التعبير الحركي

3 1 
 مهارة اإلنصات + مناقشة االبحاث

3 1 
 إرشادات عامة للمرشد

3 1 
 االجتماعي -التأهيل النفسي

3 1 
 الخلفية الثقافية –التأهيل االكاديمى 

3 1 
 مراجعة

 

 المعتمدة خالل الفصل الدراسي(: والساعات ،الفعلية)مجموع ساعات التدريس  مكونات المقرر  .2

 المعمل العملي أخرى المجموع
الدروس 

 اإلضافية
  المحاضرة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ٤5
 ٤5 ال يوجد

ساعات 

 التدريس الفعلية

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 3
3 

الساعات 

 المعتمدة

 

 

                 :المتوقعة من الطالب في األسبوع ساعات التعلم اإلضافية. 3

   

 

متها مع طرق التقويم واستراتيجيات ء. مخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت وموا٤

 التدريس

 مرقمة في العمود األيمن. ،ني للمؤهالتمجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوط أدرجت  في الجدول التالي 

المقترحة  المطلوب تحققها في مجاالت التعلم المالئمة )انظر األمثلة، وأدرج مخرجات التعلم المناسبة القابلة للقياس أوالً:

 تحت الجدول(. 

 . أدرج استراتيجيات التدريس المساندة المتالئمة مع طرق التقويم ومخرجات التعلم المرجوة ثانياً:

وكل  التعلم للمقررالتي تقيس وتُقيَم مخرج التعلم بدقة. ينبغي لكل مخرج من مخرجات أدرج طرق التقويم المناسبة  ثالثاً:   

ليس بالضرورة أن يتضمن ) أن تتناغم سوياً وبشكل منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة. ستراتيجية تدريساوكل طريقة تقويم 

 ال يوجد    
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 (من كل مجال من مجاالت التعلم. كل مقرر دراسي مخرجات تعلم
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أساليب التقويم المستخدمة 

 في المقرر
 استراتيجيات تدريس المقرر

 مجاالت التعلّم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت

 ومخرجات التعلم للمقرر
 م

 1.٠ المعرفة

أسئلة شفهية، حوار تفاعلى، 

تقييم التقارير، اختبارات 

 تحريرية

 محاضرات، تقارير، حلقات

نقاش وأبحاث، تيارات 

 ميدانية

 1.1 إدارة الحوار.معرفة 

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

 محاضرات، تقارير، حلقات

نقاش وأبحاث، تيارات 

 ميدانية

 2.1 اكتساب خبرة تنفيذ البرامج السياحية.

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

 محاضرات، تقارير، حلقات

نقاش وأبحاث، تيارات 

 ميدانية

 3.1 طبيعة تأهيل المرشدمعرفة 

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

 محاضرات، تقارير، حلقات

نقاش وأبحاث، تيارات 

 ميدانية

 ٤.1 مجاالت تنمية المهارات  معرفة

 2.٠ المهارات اإلدراكية

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

 محاضرات، تقارير، حلقات

نقاش وأبحاث، تيارات 

 ميدانية

 2.1 إدراك أهمية تأهيل المرشد

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

 محاضرات، تقارير، حلقات

نقاش وأبحاث، تيارات 

 ميداني

 2.2 م وسائل الشرح واإلرشاد الحديثةاستخدا

 3.٠ مهارات التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤولية

 واجبات، تقارير
مناقشة فردية وجماعية، عمل 

 جماعى 
 3.1 الشرح واإلرشاد مهارات

 مناقشة فردية وجماعية، عمل واجبات، تقارير

 جماعى
 3.2 مهارات القيادة والتوجيه

 فردية وجماعية، عملمناقشة  واجبات، تقارير

 جماعى
 3.3 مهارات العمل ضمن فريق

 ٤.٠ مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية

 واجبات، تقارير
مناقشة فردية وجماعية، عمل 

 جماعى
 ٤.1 التواصل مع السائحمهارات 

 مناقشة فردية وجماعية، عمل واجبات، تقارير

 جماعى
 ٤.2 نمهارات استخدام الميكروفو

   3.٤ 

 5.٠ مهارات النفس حركيةال

 واجبات، تقارير
مناقشة فردية وجماعية، عمل 

 جماعى
 5.1 مهارات اختيار أماكن الوقوف

 واجبات، تقارير
مناقشة فردية وجماعية، عمل 

 جماعى
 5.2 من وإلى مواقع الزيارات لمهارات االنتقا
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)توضع مخرجات المقرر في العمود األيسر وتوضع والمخرجات التعلُميَة للمقرر  زاوج بين المخرجات التعلُمَية للبرنامج- 5

 مخرجات البرنامج في األعلى(.

 المخرجات

التعلُميَة 

 للمقرر

 المخرجات التعلُميَة للبرنامج

 )استخدم رمز المخرجات التعلُميَة للبرنامج الموجودة في توصيف البرنامج(

1.1 1.2  2.1 2.2 3.1 3.2 ٤.1 ٤.2 

1.1          

2.1          

2.1          

2.2          

1.3          

2.3          

1.٤          

2.٤          
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 فيها الطلبة خالل الفصل الدراسي يقيَّم. جدول المهام والتكاليف التي 6

 موعد تسليم المهمة أو التكليف النسبة من التقييم النهائي
 مة التقويممه

، مشروع جماعي، اختبار فصلي، اختبار)مثالً: مقالة، 

 خطبة، عرض شفهي، ... إلخ(

 

 . 1 اختبار فصلى أول 7األسبوع  2٠

 . 2 ورقة بحثية 9األسبوع  2٠

 . 3 اختبار فصلى ثان 12األسبوع  2٠

 .٤ اختبار نهائي 15األسبوع  ٤٠

   5. 

   6 . 

   ٧ . 

   ٨ . 

 

 د.  اإلرشاد األكاديمي والدعم المقدم للطلبة:        

 

)حفدد المفدة   أعضفاء هيئفة التفدريس ومفن ففي حكمهفم لتقفديم المشفورة واإلرشفاد األكفاديمي الففردي للطفالب. وجفود. ترتيبفات 1

 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خاللها في األسبوع( وجودالزمنية المتوقع 

 (.الخميسإلى  االحدبية، موتعة على أيام األسبوع )من يخصص األستاذ عدد ستة ساعات مكت 

  عدد من المحاضرات. فيترتيب حلقات نقاش 

 .التواصل من خالل موقع األستاذ على موقع الكلية والبريد اإللكتروني 

  لدراسةا فيتواجهه  التيالدراسة وتسهيل بعض الصعوبات  فيحل أي مشكالت تواجه الطالب  فيالمرشد األكاديمي للمساعدة 

 

 

 مصادر التعلّم:هـ.          

 1:قائمة الكتب المقررة . 

 Collins, Verité Reily, Becoming a tour guide : principles of guiding interpretation, 

Continuum,2000 

 Tilden, F., Interpreting Our Heritage, 4th edition, The University of North Carolina Press, 

2007. 

 Wyatt, Rawdon Check your English vocabulary for phrasal verbs and tourism, A. & C. 

Black, 2007. 

  

 العلمية، التقارير، ... إلخ(: الدورياتمثالً: ). قائمة المراجع المساندة األساسية 2

 2002مثنى طة الحورى : اإلرشاد السياحي عمان  -

 2001: مبادئ السفر و السياحة ، عمان مثني الحوري، إسماعيل الدباغ 

  Shrief  Elsabban. Tour guiding. Cairo, 2002   . 

 العلمية، التقارير، ... إلخ(: الدورياتمثالً: ).  قائمة الكتب والمراجع المقترحة 3

 ،هـ1٤2٧الهيئة العليا للسياحة: معجم المصطلحات السياحية، الرياض 

 200٤القات العامة في المنشآت السياحية القاهرة فؤاده عبد المنعم البكري:الع . 
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  صبري عبد السميع : نظرية السياحة 2002أسيا محمد أمام وإبراهيم خالد عواد: إدارة المنشات السياحية عمان .

 1٩٩2القاهرة  

  2006اسامه الفاعوري: االرشاد السياحي، عمان 

  مجلة جامعة الملك سعود 

 ة قناة السويسمجلة الدراسات السياحية جامع 

 

 ... إلخ(:ل التواصل االجتماعيمثالً: مواقع اإلنترنت، وسائاإللكترونية ). قائمة المصادر ٤

-contest@tirhal.com مجلة ترحال مجلة السياحة السعودية 

http://www.sct.gov.الهيئة العامة للسياحة   

http://www.international.icomos.org/home.htm  

http://whc.unesco.org/en/gidelines  

www.sauditourismgov.sashttp:// 

أو ، المهنيفة المعفايير، أو تالبرمجيفا أو ،المضفغوطة صاألقرا ، أولكمبيوترالبرامج التي تعتمد على ا :مثل ،. مواد تعلم أخرى5

 واألنظمة: حاللوائ

 

 

        

mailto:contest@tirhal.com
mailto:contest@tirhal.com
http://www.sct.gov/
http://www.international.icomos.org/home.htm
http://whc.unesco.org/en/gidelines
http://www.sauditourismgov.sas/
http://www.sauditourismgov.sas/
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  و.  المرافق والتجهيزات المطلوبة       

 

مفدى الدراسية والمعامل )مثالً: عفدد المقاعفد ففي الفصفول الدراسفية والمعامفل،  حدد احتياجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول

 فر أجهزة الكمبيوتر، ... إلخ(.تو

 

 عرض أو معامل إيضاح، ... إلخ(: قاعاتمعامل، . المرافق التعليمية )مثالً: فصول دراسية، 1

  فصول دراسية 

 برامج الكمبيوتر، ... إلخ(: الذكية، ة، السبور، أجهزة العرض(AV). التجهيزات الحاسوبية )مثالً: أجهزة الصوت والصورة 2

 أجهزة صوت وصورةرأجهزة عرض، سبورة ذكية، برامج كمبيوت ، 

 االحتياجات أو أرفق قائمة(: فحدد معينةمعدات مختبر  المطلوب: إذا )مثالً . موارد أخرى 3

 

 

 ز.   تقييم المقرر وعمليات التحسين:         

 

 اتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب حول فعالية عملية التدريس:. استر1

 

 التغذية الراجعة من الطالب عن طريق البوابة االلكترونية للجامعة

 

 :القسم العلميأو  األستاذمن قِبَل . استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس 2

  ال المقرر الدراسي وإضافة ما يلزم من مراجع وتقنيات حديثة.مج فيمن قبل األستاذ: عن طريق متابعة ما يستجد 

 .من قبل القسم العلمي: عن طريق تطوير الخطة الدراسية 

  المقرر. فيالمؤسسة أو خارجها )مثل عمادة الجودة(: باستطالع أراء الطالب  فيمن قبل جهة أخرى 

 . عمليات تحسين التدريس:3

 .تطوير أهداف المقرر 

 لمقرر من، خالل نتائج عملية التقويم.تطوير محتوى ا 

  على الدراسات الحديثة. والفكرية المبنيةتضمين المقرر أبرت ما يستجد من االتجاهات النظرية 

مثالً: مراجعة التصحيح من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة ). عمليات التحقق من مستويات إنجات ٤

 أو عينة من الواجبات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس في مؤسسة تعليمية أخرى(: ،ختباراتالطلبة، أو تبادل تصحيح اال

 تقويم الواجبات والتكاليف 

 تقويم االوراق ورصد الدرجات المستحقة من قبل الطالب أنفسهم 

  جال أوراق اختبار الطالب، وعينة أخرى من أوراق البحث، من قبل تميل عضو هيئة تدريس في مفحص عينة من

 التخصص.

 إحصائي لنتائج اختبارات الطالب. تحليل 

 لتخطي  للتحسين:ا. صف ترتيبات التخطي  للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر و5

 وأبرت ما يستجد  الداخلي،دوري بناء على نتائج التقويم  العملية بشكلتطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ المادة، وتتم هذه  خطة

 الحديثة تمن نتائج الدراسا

 والمبنية على نتائج التقويم وتطويره،لجنة القسم للمراجعة الدورية للمقرر  خطة 
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 د/ محمد إسماعيل أبو العطا: أستاذ المقرراسم         

 

 __________________التقرير: _تاريخ إكمال     ____________________________________التوقيع:        

 

 ___________________القسم: _عميد/ رئيس    ________________________ ق َبل:التقرير من  تم استالم       

 

   ____________________________: _ التاريخ___________________________________التوقيع:        
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 )هـ( 2ملحق رقم 

  توصيف المقرر 

 

 

 

 عربية السعوديةالمملكة ال

 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي 
 

 

  
 

 

 

  
 

 
 
 

  

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6 جنموذ (المقررتوصيف 
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 نموذج توصيف المقرر

 

  جامعة الملك سعود المؤسسة التعليمية: 1٤3٩تاريخ التقرير:

 السياحة واآلثارالكلية:  إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي القسم:

 

 لمقرر ومعلومات عامة عنهأ.  تحديد ا        

 

 ترث 375 قضايا معاصرة في اإلرشاد السياحي"" . عنوان المقرر ورمزه:1

 ةوحد 2 . الساعات المعتمدة:2

 

يرجى اإلشارة إلى ذلك  إذا كان المقرر يُقدم مادة اختيارية ضمن برامج متعددة) ضمنها. البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر 3

 السياحيبرنامج إدارة موارد التراث واإلرشاد  عداد البرامج.(:بدالً من ت

 د/ محمد إسماعيل أبو العطا المقرر: .  اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس٤

 المستوى السابع مسار اإلرشاد السياحي .  المستوى أو السنة التي يُقدم فيها المقرر:5

  لمقرر )إن وجد(:ل.  المتطلب السابق 6

 لمقرر )إن وجد(:ل. المتطلب المصاحب ٧

 . مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:٨

 

 في المكان المناسب(:  أنماط التعليم )ضع إشارة . ٩

 

                     النسبة المئوية                          أ.  الفصل الدراسي التقليدي                           

 

              النسبة المئوية                              واإللكتروني(  ب. التعليم المدمج )التقليدي     

 

                         النسبة المئوية                                         بعد                   ج.  التعليم عن     

 

                       النسبة المئوية                             المراسلة                                       د.      

 

            هـ. طرق أخرى                                                                 النسبة المئوية

 

 

 :لحوظاتم

 

 

 

   60%   

  ٤0%  
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 داف  ب.  األه         

 لهذا المقرر؟ . ما الهدف الرئيس1

 أهداف المقرر

  األساليب والخبرات المتجددة لمهنة اإلرشاد السياحيأن يكون الطالب قادراً على معرفة 

  أحدث المستجدات في مجاالت عمل المرشد السياحي.معرفة أن يكون الطالب قادراً على 

  في اإلرشاد السياحي. األنماط الجديدةأن يكون الطالب قادراً على معرفة 

 القضايا المعاصرة فى اإلرشاد السياحي أن يكون الطالب قادراً على معرفة 

لتطففوير وتحسففين المقففرر. )مففثالً: تيففادة اسففتخدام المراجففع التففي تعتمففد علففى تكنولوجيففا  تنفَّففذ.  صففف باختصففار أي خطفف  2

 على بحوث علمية جديدة في المجال العلمي( نترنت، أو تغييرات في محتوى المقرر بناءً اإلأو شبكة  ،المعلومات

  خطة تطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ المادة، وتتم هذه العملية بشكل دوري بناء على نتائج التقويم الداخلي، وأبفرت

 ما يستجد من نتائج الدراسات الحديثة.

 قويمخطة لجنة القسم للمراجعة الدورية للمقرر وتطويره، والمبنية على نتائج الت 

 

  : ينبغي إرفاق الوصف العام كما يظهر في دليل أو نشرة البرنامج(ملحوظة) ج.  وصف المقرر        

 

  :مقررالوصف  

.سياحيعلى بساط البحث والمناقشة المتغيرات والمستجدات في مختلف اتجاهات ومجاالت عمل اإلرشاد الالمقرر  طرح هذاي  

 

 

 

 تغطيتها:. قائمة الموضوعات التي ينبغي 1

 ضوعاتقائمة المو عدد األسابيع ساعات التدريس

2 
1 

 -موضوعات األبحاث-التقييم -األهداف -التعريف بالمقرر

 .مراجع المقرر

2 
1 

 مفهوم القضايا المعاصرة

2 
1 

 التعريفات الدولية والمحلية لإلرشاد السياحى

2 
1 

 أسس ممارسة مهنة اإلرشاد السياحى

2 
1 

 مهنة اإلرشاد السياحى أخطاء فى ممارسة

2 
1 

 اختصاصات عمل المرشد السياحي
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2 
1 

 موسمية مهنة اإلرشاد السياحى

2 
1 

 حقوق المرشد وواجباته

2 
1 

 المرشد الصامت

2 
1 

 المرشد االلكترونى

2 
1 

 المنظمات الدولية للمرشدين السياحيين

2 
1 

 المنظمات اإلقليمية للمرشدين السياحيين

2 
 

 شارية لإلرشاد السياحىاللجنة االست

2 
1 

 جمعيات ونقابات المرشدين السياحيين

2 
1 

 مشاكل مهنة اإلرشاد السياحي

 

 المعتمدة خالل الفصل الدراسي(: والساعات ،الفعلية)مجموع ساعات التدريس  .  مكونات المقرر2

 المعمل العملي أخرى المجموع
الدروس 

 اإلضافية
  المحاضرة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 30
 30 ال يوجد

ساعات 

 التدريس الفعلية

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2
2 

الساعات 

 المعتمدة

 

 

                 :المتوقعة من الطالب في األسبوع ساعات التعلم اإلضافية. 3

   

 

مع طرق التقويم واستراتيجيات متها ء. مخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت وموا٤

 التدريس

 مرقمة في العمود األيمن. ،مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤهالت أدرجت  في الجدول التالي 

المقترحة  المطلوب تحققها في مجاالت التعلم المالئمة )انظر األمثلة، وأدرج مخرجات التعلم المناسبة القابلة للقياس أوالً:

 جدول(. تحت ال

 أدرج استراتيجيات التدريس المساندة المتالئمة مع طرق التقويم ومخرجات التعلم المرجوة.  ثانياً:

وكل  التعلم للمقررالتي تقيس وتُقيَم مخرج التعلم بدقة. ينبغي لكل مخرج من مخرجات أدرج طرق التقويم المناسبة  ثالثاً:   

ليس بالضرورة أن يتضمن ) غم سوياً وبشكل منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة.أن تتنا ستراتيجية تدريساوكل طريقة تقويم 

 (كل مقرر دراسي مخرجات تعلم من كل مجال من مجاالت التعلم.

 

 ال يوجد    
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أساليب التقويم المستخدمة 

 في المقرر
 استراتيجيات تدريس المقرر

 مجاالت التعلّم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت

 ومخرجات التعلم للمقرر
 م

 1.٠ المعرفة

أسئلة شفهية، حوار تفاعلى، 

تقييم التقارير، اختبارات 

 تحريرية

محاضرات، تقارير، حلقات 

نقاش وأبحاث، تيارات 

 ميدانية

 1.1 القضايا المعاصرة فى اإلرشاد السياحيمعرفة 

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

 محاضرات، تقارير، حلقات

قاش وأبحاث، تيارات ن

 ميدانية

أحدث المستجدات فى مجال عمل المرشد معرفة 

 السياحي
2.1 

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

 محاضرات، تقارير، حلقات

نقاش وأبحاث، تيارات 

 ميدانية

 3.1 االنماط الجديدة فى اإلرشاد السياحىمعرفة 

ى، اعلأسئلة شفهية، حوار تف

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

 محاضرات، تقارير، حلقات

نقاش وأبحاث، تيارات 

 ميدانية

 ٤.1 أخالقيات المهنة فى اإلرشاد السياحي معرفة

 2.٠ المهارات اإلدراكية

ى، أسئلة شفهية، حوار تفاعل

ات تقييم التقارير، اختبار

 تحريرية

 محاضرات، تقارير، حلقات

يارات نقاش وأبحاث، ت

 ميدانية

 2.1 مهارات إدراك المشكالت ووضع حلول

 3.٠ مهارات التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤولية

 واجبات، تقارير
مناقشة فردية وجماعية، عمل 

 جماعى 
 3.1 التعامل مع السائحمهارات 

 مناقشة فردية وجماعية، عمل واجبات، تقارير

 جماعى
 3.2 مهارات القيادة والتوجيه

 ٤.٠ ات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابيةمهار

 واجبات، تقارير
مناقشة فردية وجماعية، عمل 

 جماعى
 ٤.1 مع السائحين لمهارات االتصا

 مناقشة فردية وجماعية، عمل واجبات، تقارير

 جماعى
 ٤.2 مهارات الحوار

   3.٤ 

 5.٠ مهارات النفس حركيةال

 5.1 ال يوجد  

   5.2 

 

 

 

 

)توضع مخرجات المقرر في العمود األيسر وتوضع زاوج بين المخرجات التعلُمَية للبرنامج والمخرجات التعلُميَة للمقرر - 5

 مخرجات البرنامج في األعلى(.

 المخرجات

التعلُميَة 

 المخرجات التعلُميَة للبرنامج

 يف البرنامج()استخدم رمز المخرجات التعلُميَة للبرنامج الموجودة في توص
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 ٤.2 ٤.1 3.2 3.1 2.2 2.1  1.2 1.1 للمقرر

1.1          

2.1          

2.1          

2.2          

1.3          

2.3          

1.٤          

2.٤          
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 فيها الطلبة خالل الفصل الدراسي يقيَّم. جدول المهام والتكاليف التي 6

 موعد تسليم المهمة أو التكليف م النهائيالنسبة من التقيي
 مهمة التقويم

، مشروع جماعي، اختبار فصلي، اختبار)مثالً: مقالة، 

 خطبة، عرض شفهي، ... إلخ(

 

 . 1 اختبار فصلى أول 7األسبوع  2٠

 . 2 ورقة بحثية 9األسبوع  2٠

 . 3 اختبار فصلى ثان 12األسبوع  2٠

 .٤ اختبار نهائي 15األسبوع  ٤٠

   5. 

   6 . 

   ٧ . 

   ٨ . 

 

 د.  اإلرشاد األكاديمي والدعم المقدم للطلبة:        

 

)حفدد المفدة   أعضفاء هيئفة التفدريس ومفن ففي حكمهفم لتقفديم المشفورة واإلرشفاد األكفاديمي الففردي للطفالب. وجفود. ترتيبفات 1

 ي األسبوع(أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خاللها ف وجودالزمنية المتوقع 

  (.الخميسإلى  االحديخصص األستاذ عدد ستة ساعات مكتبية، موتعة على أيام األسبوع )من 

  عدد من المحاضرات. فيترتيب حلقات نقاش 

 .التواصل من خالل موقع األستاذ على موقع الكلية والبريد اإللكتروني 

  الدراسة فيتواجهه  التيراسة وتسهيل بعض الصعوبات الد فيحل أي مشكالت تواجه الطالب  فيالمرشد األكاديمي للمساعدة 

 

 

 مصادر التعلّم:هـ.          

 . قائمة الكتب المقررة:1

  ،200٩عصام الموسى: المدخل فى االتصال الجماهيرى، الرياض. 

  ،2005صالح أبو اصبع: استراتيجيات االتصال وسياساته وتأثيراته، دار مجدالوى. 

 :2002سياحى، الوراق للنشر والتوتيع، اإلرشاد ال مثنى الحورى 

 :الداللة واإلرشاد السياحي، دار الراية، عصام السعيدى 

 :2003: الداللة واإلرشاد السياحي علم وفن، دار تهران،  غسان عويس 

 Collins, V., Becoming a tour guide: principles of guiding and site interpretation, London, 

Cengage Learning EMEA, 2000. 

 Tilden, F., Interpreting Our Heritage, 4th edition, The University of North Carolina Press, 

2007. 

 العلمية، التقارير، ... إلخ(: الدورياتمثالً: ). قائمة المراجع المساندة األساسية 2

  2006اسامه الفاعوري: االرشاد السياحي، عمان. 

 2001يل الدباغ: مبادئ السفر و السياحة ، عمانمثني الحوري، إسماع 

 Shrief  Elsabban. Tour guiding. Cairo, 2002 
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 العلمية، التقارير، ... إلخ(: الدورياتمثالً: ).  قائمة الكتب والمراجع المقترحة 3

  200٤ماهر السيسى : شركات السياحة ووكاالت السفر القاهرة. 

 2002واد: إدارة المنشات السياحية عمان أسيا محمد أمام وإبراهيم خالد ع. 

 ... إلخ(:ل التواصل االجتماعيمثالً: مواقع اإلنترنت، وسائاإللكترونية ). قائمة المصادر ٤

http://www.travel.nytimes.com/travel/guides 

www.blue-badge-guides.com (www.blue-badge.org.uk) 

http://www.international.icomos.org/home.htm  

http://whc.unesco.org/en/gidelines  

http://www.sauditourismgov.sas 

contest@tirhal.com مجلة ترحال مجلة السياحة السعودية 

http://www.sct.gov.الهيئة العامة للسياحة   
 

أو ، المهنيفة المعفايير، أو تالبرمجيفا أو ،المضفغوطة صاألقرا ، أولكمبيوترالبرامج التي تعتمد على ا :مثل ،. مواد تعلم أخرى5

 واألنظمة: حاللوائ

 

 

        

http://www.international.icomos.org/home.htm
http://whc.unesco.org/en/gidelines
http://www.sauditourismgov.sas/
mailto:contest@tirhal.com
http://www.sct.gov/
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  و.  المرافق والتجهيزات المطلوبة       

 

مفدى حدد احتياجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول الدراسية والمعامل )مثالً: عفدد المقاعفد ففي الفصفول الدراسفية والمعامفل، 

 فر أجهزة الكمبيوتر، ... إلخ(.تو

 

 عرض أو معامل إيضاح، ... إلخ(: قاعاتمعامل، ل دراسية، . المرافق التعليمية )مثالً: فصو1

  فصول دراسية 

 برامج الكمبيوتر، ... إلخ(: الذكية، ة، السبور، أجهزة العرض(AV). التجهيزات الحاسوبية )مثالً: أجهزة الصوت والصورة 2

 أجهزة صوت وصورةرأجهزة عرض، سبورة ذكية، برامج كمبيوت ، 

 االحتياجات أو أرفق قائمة(: فحدد معينةمعدات مختبر  المطلوبإذا  :)مثالً . موارد أخرى 3

 

 

 ز.   تقييم المقرر وعمليات التحسين:         

 

 . استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب حول فعالية عملية التدريس:1

 

 التغذية الراجعة من الطالب عن طريق البوابة االلكترونية للجامعة

 

 :القسم العلميأو  األستاذمن قِبَل استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس  .2

  مجال المقرر الدراسي وإضافة ما يلزم من مراجع وتقنيات حديثة. فيمن قبل األستاذ: عن طريق متابعة ما يستجد 

 .من قبل القسم العلمي: عن طريق تطوير الخطة الدراسية 

  المقرر. فيخارجها )مثل عمادة الجودة(: باستطالع أراء الطالب المؤسسة أو  فيمن قبل جهة أخرى 

 . عمليات تحسين التدريس:3

 .تطوير أهداف المقرر 

 .تطوير محتوى المقرر من، خالل نتائج عملية التقويم 

  على الدراسات الحديثة. والفكرية المبنيةتضمين المقرر أبرت ما يستجد من االتجاهات النظرية 

مثالً: مراجعة التصحيح من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة )قق من مستويات إنجات . عمليات التح٤

 أو عينة من الواجبات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس في مؤسسة تعليمية أخرى(: ،الطلبة، أو تبادل تصحيح االختبارات

 تقويم الواجبات والتكاليف 

 ستحقة من قبل الطالب أنفسهمتقويم االوراق ورصد الدرجات الم 

  أوراق اختبار الطالب، وعينة أخرى من أوراق البحث، من قبل تميل عضو هيئة تدريس في مجال فحص عينة من

 التخصص.

 إحصائي لنتائج اختبارات الطالب. تحليل 

 لتخطي  للتحسين:ا. صف ترتيبات التخطي  للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر و5

 وأبرت ما يستجد  الداخلي،دوري بناء على نتائج التقويم  العملية بشكلالمقرر من قبل أستاذ المادة، وتتم هذه تطوير محتوى  خطة

 الحديثة من نتائج الدراسات

 والمبنية على نتائج التقويم وتطويره،لجنة القسم للمراجعة الدورية للمقرر  خطة 
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 طاد/ محمد إسماعيل أبو الع: أستاذ المقرراسم         

 

 __________________التقرير: _تاريخ إكمال     ____________________________________التوقيع:        

 

 ___________________القسم: _عميد/ رئيس    ________________________ ق َبل:تم استالم التقرير من        

 

   ____________________________: التاريخ ____________________________________التوقيع:        
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 )هـ( 2ملحق رقم 

  توصيف المقرر 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية

 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي 
 

 

  
 

 

 

 

(ترث ٤37)  

 
 

تطبيق عملي في اإلرشاد السياحي   

 

 

 

 
واإلرشاد السياحيقسم إدارة موارد التراث   

م2٠17 -هـ 1٤39  

 
 

 
 
 

  

 (6 جنموذ (المقررتوصيف 
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 نموذج توصيف المقرر

 

 جامعة الملك سعودالمؤسسة التعليمية:  تاريخ التقرير:

 السياحة واآلثارالكلية:  ادارة موارد التراث واالرشاد السياحي القسم:

 

 أ.  تحديد المقرر ومعلومات عامة عنه        

 

 (ترث ٤3٧) - لي في اإلرشاد السياحيتطبيق عم . عنوان المقرر ورمزه:1

 ساعات  10  . الساعات المعتمدة:2

 

يرجى اإلشارة إلى ذلك  إذا كان المقرر يُقدم مادة اختيارية ضمن برامج متعددة) ضمنها. البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر 3

 ادارة موارد التراث واالرشاد السياحي  بدالً من تعداد البرامج.(:

 د/ محمد إسماعيل ابو العطا سعيد عبد الحفيظ عبد هللا خضرد/ المقرر: .  اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس٤

 المستوى الثامن في ادارة موارد التراث واالرشاد السياحي. مسار االرشاد السياحي .  المستوى أو السنة التي يُقدم فيها المقرر:5

 ترث اساليب االرشاد السياحي مواقع ومتاحف ٤25 ر )إن وجد(:لمقرل.  المتطلب السابق 6

 اليوجد لمقرر )إن وجد(:ل. المتطلب المصاحب ٧

 المتاحف والمواقع السياحية داخل وخارج مدينة الرياض . مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:٨

 

 ان المناسب(:في المك  أنماط التعليم )ضع إشارة . ٩

 

                     النسبة المئوية                          أ.  الفصل الدراسي التقليدي                           

 

              النسبة المئوية                              واإللكتروني(  ب. التعليم المدمج )التقليدي     

 

                         النسبة المئوية                                         بعد                   عن ج.  التعليم     

 

                       النسبة المئوية                             المراسلة                                       د.      

 

            هـ. طرق أخرى ) تدريب عملي(                                                  النسبة المئوية

 :لحوظاتم

 

 10%  

 
 

٩0%  
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 ب.  األهداف           

لهذا المقرر؟ . ما الهدف الرئيس1  

 ض التعارف والتواصل والتفاهم اتدريب الطالب على المحادثة االنجليزية، باللغة العربية واإلنجليزية والعربية ألغر

 المجموعات السياحية.مع 

 .تدريب الطالب على شرح مخططات المواقع األثرية والتراثية والمتاحف وأهميتها الحضارية باللغة اإلنجليزية-    

  تدريب الطالب على اختيار مواقع الشرح المناسبة لكل جزء من أجزاء الموقع السياحي بما يتناسب مع زوايا الرؤية

 المتاحف وكذلك داخل وبانوراما الموقع.

  تدريب الطالب على كيفية قراءة بطاقات ولوحات الشرح باللغتين العربية واالنجليزية الخاصة بالمواقع السياحية

 المختلفة والمتاحف.

لتطففوير وتحسففين المقففرر. )مففثالً: تيففادة اسففتخدام المراجففع التففي تعتمففد علففى تكنولوجيففا  تنفَّففذ.  صففف باختصففار أي خطفف  2

 نترنت، أو تغييرات في محتوى المقرر بناًء على بحوث علمية جديدة في المجال العلمي(اإل أو شبكة ،المعلومات

  وتتم هذه العملية  بشكل دوري بناء على نتائج التقويم الداخلي قرر،خطة تطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ الم. 

 تحديث مصادر التعلم باستمرار،  واستخدام المراجع االلكترونية الحديثة 

 والتدريب الميداني لتنويع في استخدام أساليب التدريسا  

 

  : ينبغي إرفاق الوصف العام كما يظهر في دليل أو نشرة البرنامج(ملحوظة) ج.  وصف المقرر        

 

  :مقررالوصف  

 نجليزية. ويكون يتناول المقرر أساليب شرح وتوصيف المعالم األثرية والتراثية والمتاحف الرئيسية بالمملكة باللغة اإل

 أساليب اإلرشاد السياحي)مواقع ومتاحف(. –ترث ٤25بمثابة الشق التطبيقي لمقرر: 
 

 . قائمة الموضوعات التي ينبغي تغطيتها:1

 ضوعاتقائمة المو عدد األسابيع ساعات التدريس

 -موضوعات األبحاث -التقييم -األهداف -التعريف بالمقرر 1 20

 مراجع المقرر

عة للمصطلحات الخاصة في مجال اإلرشاد وأساليب مراج 1 20

 الشرح

 تدريب الطالب علي شرح مواقع اآلثار و التراث 1 20

تدريب الطالب علي كيفية اختيار مواقع الشرح داخل  1 20

 المناطق السياحية المختلفة

 (اإلرشاد التطبيقي فى منطقة أثرية )مدائن صالح 2 ٤0

 (نطقة تاريخية أثرية )الدرعيةاإلرشاد التطبيقي فى م 1 20

 (اإلرشاد التطبيقي فى موقع تاريخى )المصمك 2 ٤0
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 مهارات التواصل مع المجموعة داخل المناطق المفتوحة 1 20

اإلرشاد التطبيقي داخل متحف تعليمي )متحف كلية السياحة  1 20

 ( واآلثار

 اإلرشاد التطبيقي داخل المتحف الوطني 1 20

 التطبيقي داخل المتحف الوطنياإلرشاد  1 20

 مهارات التواصل مع المجموعة داخل المتحف 1 20

 معالم الرياض الحديثة  1 20

 

 المعتمدة خالل الفصل الدراسي(: والساعات ،الفعلية)مجموع ساعات التدريس  .  مكونات المقرر2

 المعمل العملي أخرى المجموع
الدروس 

 اإلضافية
  المحاضرة

300  150   150 
ساعات 

 التدريس الفعلية

10     10 
الساعات 

 المعتمدة

 

                 :المتوقعة من الطالب في األسبوع ساعات التعلم اإلضافية. 3

 

متها مع طرق التقويم واستراتيجيات ء. مخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت وموا٤

 التدريس

 مرقمة في العمود األيمن. ،مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤهالت أدرجت  ل التالي في الجدو

المقترحة  المطلوب تحققها في مجاالت التعلم المالئمة )انظر األمثلة، وأدرج مخرجات التعلم المناسبة القابلة للقياس أوالً:

 تحت الجدول(. 

 اندة المتالئمة مع طرق التقويم ومخرجات التعلم المرجوة. أدرج استراتيجيات التدريس المس ثانياً:

وكل  التعلم للمقررالتي تقيس وتُقيَم مخرج التعلم بدقة. ينبغي لكل مخرج من مخرجات أدرج طرق التقويم المناسبة  ثالثاً:   

ليس بالضرورة أن يتضمن ) لة.أن تتناغم سوياً وبشكل منطقي كعملية تعلم وتعليم متكام ستراتيجية تدريساوكل طريقة تقويم 

 (كل مقرر دراسي مخرجات تعلم من كل مجال من مجاالت التعلم.

أساليب التقويم المستخدمة 

 في المقرر
 استراتيجيات تدريس المقرر

 مجاالت التعلّم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت

 ومخرجات التعلم للمقرر
 م

 1.٠ المعرفة

تقرير من المدرب المهني 

 الطالب وتقرير من

تدريب ميداني مهني واكاديمي 

 في المواقع

.التعرف على الطرق المتنوعة للشرح واإلرشاد  

 
1.1 

تقرير من المدرب المهني 

 وتقرير من الطالب

تدريب ميداني مهني واكاديمي 

 في المواقع

التعرف على كيفية شرح مناطق اآلثار والتراث 

     والثقافي. الطبيعي
1.2 

 2.٠ كيةالمهارات اإلدرا

تقرير من المدرب المهني  

  وتقرير من الطالب 

تدريب ميداني مهني واكاديمي 

 في المواقع

 مهارات قيادة المجموعة السياحية
2.1 

 ال ينطبق
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    تقييم الطالب اثناء الشرح
تدريب ميداني مهني واكاديمي 

 في المواقع

مهارة المقارنة للعناصر السياحية في المواقع   

 المختلفة
2.2 

 3.٠ ت التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤوليةمهارا

تقييم األعمال الجماعية 

 بمشاركة الطالب أنفسهم 

تقديم النصح والمساعدة من قبل 

 أستاذ المقرر
 3.1 التواصل مع العاملين في الموقع السياحيمهارة 

تقييم الطالب من قبل استاذ  

 المقرر

تقديم النصح والمساعدة من قبل 

 أستاذ المقرر
 3.2 لتواصل مع الزمالء في مواقع التدريبا

 ٤.٠ مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية

تدريب ميداني مهني واكاديمي  تقييم   الطالب اثناء الشرح

 في المواقع

 مع السياح مهارة االتصال والحوار
٤.1 

تقييم اداء الطالب من خالل 

 .التقرير

يمي تدريب ميداني مهني واكاد

 في المواقع

  محاكاة تنفيذ البرنامج السياحي
٤.2 

 5.٠ مهارات النفس حركيةال

 تقييم الطالب اثناء الشرح 
تدريب ميداني مهني واكاديمي 

 في المواقع
 5.1 مهارات استخدام لغة الجسد

عرض مقاطع فيديو لمرشد  تقييم عرض الطالب للبحث

 سياحي

 ان يؤدي بطريقة درامية دور مرشد
5.2 

 

)توضع مخرجات المقرر في العمود األيسر وتوضع زاوج بين المخرجات التعلُمَية للبرنامج والمخرجات التعلُميَة للمقرر - 5

 مخرجات البرنامج في األعلى(.

 المخرجات

التعلُميَة 

 للمقرر

 المخرجات التعلُميَة للبرنامج

 صيف البرنامج()استخدم رمز المخرجات التعلُميَة للبرنامج الموجودة في تو

1.1 1.2  2.1  3.1  ٤.1  

1.1          

          

2.1          
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 فيها الطلبة خالل الفصل الدراسي يقيَّم. جدول المهام والتكاليف التي 6

 موعد تسليم المهمة أو التكليف النسبة من التقييم النهائي
 التقويم مهمة

، مشروع جماعي، اختبار فصلي، اختبار)مثالً: مقالة، 

 خطبة، عرض شفهي، ... إلخ(

 

 . 1 تقرير عن التدريب في الدرعية االسبوع الثالث % 5

 . 2 تقرير عن التدريب في المتحف الوطني االسبوع الخامس % 1٠

 . 3 تقرير عن التدريب في المصمك االسبوع السادس %1٠

 .٤ تقرير عن التدريب في منطقة مفتوحة العال وع العاشراالسب %1٠

 االسبوع الثاني عشر %1٠
تقرير عن التدريب في جدة التاريخية)المدينة 

 المنورة(
5. 

 . 6 تقرير عن قيادة المجموعات السياحية االسبوع الثالث عشر %1٠

 . ٧ تقييم شرح الطالب عمليا في الموقع  االسبوع الرابع عشر 5%

٤٠% 
االسبوع السابع عشر 

 والثامن عشر
 . ٨ اختبار نهاية الفصل

 

 د.  اإلرشاد األكاديمي والدعم المقدم للطلبة:        

 

)حفدد المفدة   أعضفاء هيئفة التفدريس ومفن ففي حكمهفم لتقفديم المشفورة واإلرشفاد األكفاديمي الففردي للطفالب. وجفود. ترتيبفات 1

 ريس ومن في حكمهم خاللها في األسبوع(أعضاء هيئة التد وجودالزمنية المتوقع 

  مع الطالب طوال فترة التدريب داخل وخارج الرياضتواجد عضو هيئة التدريس 

 التواصل مع الطالب من خالل الموقع والبريد االلكتروني 

 

 مصادر التعلّم:هـ.          

  قائمة الكتب المقررة:

 201٤ر اإلعصار العلمي تاريخ النشرمبادئ اإلرشاد السياحي دا أبو رحمه، مروان محمد -

 2011إلرشاد السياحي التطبيقي مكتبة بستان المعرفة تاريخ النشر أحمد، محمود عباس - 

 العلمية، التقارير، ... إلخ(: الدورياتمثالً: ). قائمة المراجع المساندة األساسية 2

 .200٩عصام السعيدى: الداللة واإلرشاد السياحى، دار الراية، 

 .200٩عصام الموسى: المدخل فى االتصال الجماهيرى، الرياض، -

 .2005صالح أبو اصبع: استراتيجيات االتصال وسياساته وتأثيراته، دار مجدالوى، -

 2002مثنى الحورى: اإلرشاد السياحى، دار الوراق، -

 2003عسان عويس: الداللة واإلرشاد السياحي علم وفن، دار تهران،  -

 وآخرون : دليل تنظيم المتاحف فيليب ادامز -

 هـ 1٤23أضواء علي ابرت آثار المملكة العربية السعودية،جدة  -

 ه 1٤2٨كلية السياحة واآلثار : متاحف جامعة الملك سعود، الرياض،   -

 200٤فؤاده عبد المنعم البكري:العالقات العامة في المنشآت السياحية القاهرة -

 لخ(:العلمية، التقارير، ... إ الدورياتمثالً: )قترحة .  قائمة الكتب والمراجع الم3 -٧

هـ 1٤23وتارة المعارف: آثار منطقة الرياض،  -  

هـ 1٤23وتارة المعارف: آثار المنطقة الشرقية،  -  

ـه 1٤23وتارة المعارف: آثار منطقة عسير،  -  
عبد الرحمن األنصاري: العال ومدائن صالح -  
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 ... إلخ(:ل التواصل االجتماعيمثالً: مواقع اإلنترنت، وسائ)اإللكترونية . قائمة المصادر ٤ -٨

http://www.sct.gov.الهيئة العامة للسياحة   

http://www.international.icomos.org/home.htm  

http://whc.unesco.org/en/gidelines  

http://www.sauditourismgov.sas  

http://www.mas.gov.sa 

 

أو ، المهنيفة المعفايير، أو تالبرمجيفا أو ،المضفغوطة صاألقرا ، أولكمبيوترالبرامج التي تعتمد على ا :مثل ،. مواد تعلم أخرى5

 واألنظمة: حاللوائ

 ةمواد فيلمية مصوره عن المواقع السياحي

 

  و.  المرافق والتجهيزات المطلوبة            

 

مفدى حدد احتياجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول الدراسية والمعامل )مثالً: عفدد المقاعفد ففي الفصفول الدراسفية والمعامفل، 

 فر أجهزة الكمبيوتر، ... إلخ(.تو

 مقعد( 25)بما ال يقل عن  عات الفصول الذكية قا

 عرض أو معامل إيضاح، ... إلخ(: قاعاتمعامل، ليمية )مثالً: فصول دراسية، . المرافق التع1

 data showالفصول الدراسية مزودة بكمبيوتر وجهات عرض المعلومات 

 برامج الكمبيوتر، ... إلخ(: الذكية، ة، السبور، أجهزة العرض(AV). التجهيزات الحاسوبية )مثالً: أجهزة الصوت والصورة 2

 ، السبورة الذكيةأجهزة العرض

 االحتياجات أو أرفق قائمة(: فحدد معينةمعدات مختبر  المطلوب: إذا )مثالً . موارد أخرى 3

 اجهزة تسجيل منظار موقع-اجهزة قياس -كاميرا

 

 ز.   تقييم المقرر وعمليات التحسين:         

 

 لية التدريس:. استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب حول فعالية عم1

 لتقييم المقرر الباستبيانات الط 

 البتقارير من عدد محدود من الط 

 يتم وضع آلية عمل لجنة االستبيانات  

  

 :القسم العلميأو  األستاذ. استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من ق بَل 2

 المراجعة الداخلية 

 ) المراجعة الخارجية  )الرأي المستقل 

  تقييم النظير 

 لتقييم الذاتيا  

 . عمليات تحسين التدريس:3

  االطالع على الجديد من المقرر من شبكة االنترنت 

 العمل بالتوصيات من لجنة المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية 

 العمل بالخط  التطويرية الدورية الموضوعة بواسطة استاذ المقرر بعد قياس نتائج تعلم المقرر بتقرير المقرر  

http://www.sct.gov/
http://www.international.icomos.org/home.htm
http://whc.unesco.org/en/gidelines
http://www.sauditourismgov.sas/
http://www.mas.gov.sa/
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مثالً: مراجعة التصحيح من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة )مليات التحقق من مستويات إنجاز . ع٤

 أو عينة من الواجبات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس في مؤسسة تعليمية أخرى(: ،الطلبة، أو تبادل تصحيح االختبارات

 . تقويم للواجبات والتكاليف 

 الدرجات المستحقة من قبل الطالب أنفسهم . تقويم األوراق ورصد 

  فحص عينة من أوراق اختبار الطالب ، وعينة أخرى من أوراق البحث ، من قبل تميل عضو هيئة تدريس في مجال

 التخصص .

 تحليل إحصائي لنتائج اختبارات الطالب 

 

 لتخطي  للتحسين:ا. صف ترتيبات التخطي  للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر و5

داخلي ، وأبرز ما خطة تطوير محتوى المقرر من قبل أستاذ المادة ،وتتم هذه العملية  بشكل دوري بناء على نتائج التقويم ال
تائج التقويمخطة لجنة القسم للمراجعة الدورية للمقرر وتطويره ، والمبنية على ن .يستجد من  نتائج  الدراسات الحديثة  

        

 

 د/ سعيد عبد الحفيظ عبد هللا خضر_: قررأستاذ الماسم        

 __________________التقرير: _تاريخ إكمال     ____________________________________التوقيع:        

 

 ___________________القسم: _عميد/ رئيس    ________________________ ق َبل:تم استالم التقرير من        

 

   ____________________________: _ التاريخ___________________________________التوقيع:        
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 )هـ( 2ملحق رقم 

  توصيف المقرر 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية

 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي 
 

 

  
 

 

 

(ترث ٤38)  
 

 مشروع بحث
 

 

 
رشاد السياحيقسم إدارة موارد التراث واإل  

م2٠17 -هـ 1٤39  

 
 

 
 
 

  

 (6 جنموذ (المقررتوصيف 
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 جامعة الملك سعودالمؤسسة التعليمية:  تاريخ التقرير:

 السياحة واآلثارالكلية:  ادارة موارد التراث واالرشاد السياحي القسم:

 

 أ.  تحديد المقرر ومعلومات عامة عنه        

 

 (ترث ٤38) - مشروع بحث . عنوان المقرر ورمزه:1

 ساعتان . الساعات المعتمدة:2

 

يرجى اإلشارة إلى ذلك  إذا كان المقرر يُقدم مادة اختيارية ضمن برامج متعددة) ضمنها. البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر 3

 ادارة موارد التراث واالرشاد السياحي  بدالً من تعداد البرامج.(:

  سعيد عبد الحفيظ عبد هللا خضرد/ المقرر: المسؤول عن تدريس.  اسم عضو هيئة التدريس ٤

 المستوى الثامن في ادارة موارد التراث واالرشاد السياحي. مسار االرشاد السياحي .  المستوى أو السنة التي يُقدم فيها المقرر:5

   لمقرر )إن وجد(:ل.  المتطلب السابق 6

 يوجدال لمقرر )إن وجد(:ل. المتطلب المصاحب ٧

 مناطق التدريب الميداني وقاعات الدراسة بالجامعة. مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:٨

 

 في المكان المناسب(:  أنماط التعليم )ضع إشارة . ٩

 

                     سبة المئويةالن                          أ.  الفصل الدراسي التقليدي                           

 

              النسبة المئوية                              واإللكتروني(  ب. التعليم المدمج )التقليدي     

 

                         النسبة المئوية                                         بعد                   ج.  التعليم عن     

 

                       النسبة المئوية                             المراسلة                                       د.      

 

            هـ. طرق أخرى       تيارات ميدنية                                         النسبة المئوية

 :لحوظاتم

 

 60%  

 ٤0%  
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 .  األهداف  ب         

لهذا المقرر؟ . ما الهدف الرئيس1  

  تصاميم وعناصر مراكز الزيارة في المواقع السياحية الكبرى.ان يستوعب الطالب 

 .دراسة كيفية تحديد مسار مناسب إلتمام تيارة المواقع السياحية بحسب مساحتها وطبيعة مكوناتها 

 يد الزمن التقريبي إلتمام الزيارة.دراسة خط  تحديد عدد الزوار المناسب لكل جولة، وتحد 

  دراسة أنسب أوقات الزيارة بما يتناسب مع المناخ وبيئة الموقع، وتحديد اإلجراءات الالتمة لتسهيل

 .ذلك

لتطففوير وتحسففين المقففرر. )مففثالً: تيففادة اسففتخدام المراجففع التففي تعتمففد علففى تكنولوجيففا  تنفَّففذ.  صففف باختصففار أي خطفف  2

 نترنت، أو تغييرات في محتوى المقرر بناًء على بحوث علمية جديدة في المجال العلمي(اإل أو شبكة ،المعلومات

 بناء على نتائج التقويم الداخلي وتتم هذه العملية  بشكل دورط قرر،حتوى المقرر من قبل أستاذ المخطة تطوير م. 

   ،واستخدام المراجع االلكترونية الحديثةتحديث مصادر التعلم باستمرار 

  لتنويع في استخدام أساليب التدريسا 

 

  : ينبغي إرفاق الوصف العام كما يظهر في دليل أو نشرة البرنامج(ملحوظة) ج.  وصف المقرر        

 

  :مقررالوصف  

يتناول المقرر خطة إرشاد سياحي متكاملة ألحد المواقع السياحية، وبما يشمل تصميم وحدة اإلرشاد السياحي بالموقع، أو 

 ز الزيارة، وتحديد مسار الزيارة وعناصرها، وتخطي  عدد الزوار، ومدة الزيارة، وأنسب وقت إلجرائها.مراك
 

 . قائمة الموضوعات التي ينبغي تغطيتها:1

 ضوعاتقائمة المو عدد األسابيع ساعات التدريس

 -موضوعات االبحاث -التقييم -االهداف -التعريف بالمقرر 1 2

 مراجع المقرر.

بيعة المواقع السياحية ودورها في تخطي  الزيارات ط 1 2

توقيت الرحلة -ووضع خط  اإلرشاد السياحي  

عد ب -وسيلة الوصول للموقع -عناصر البرنامج السياحي   1 2

 الموقع عن المدن المأهولة

القوة البيعية المتوقعة –عوامل الجذب السياحي    1 2  

دات اإلرشاد السياحيدراسة إقامة مراكز الزوار أو وح   1 2  

ية المقومات الطبيع -مساحة الموقع وطبيعة األرض فيه -  1 2

 والبيئية والمناخية

 -يارةتخطي  الز -دراسة عناصر المنتج السياحي بالموقع -  1 2

 رسم مسار الزيارة
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تحديد أنسب أوقات  -تحديد الوقفات وفقرات الشرح - 1 2

 الزيارة

تيسير الزيارات اقتراح إجراءات -    1 2  

اإلضاءة الليلية لبعض المواقع  - 1 2  

-كاسيت اإلرشاد السياحي )الدليل الناطق(   -  1 2  

عمل مخط  لمراحل ومسار الزيارة وتحديدها على     1 2

 خريطة الموقع

عمل برنامج لتوقيت الزيارة   1 2  

 عمل دراسة إحصائية لعدد الزائرين المتوقعين، من    1 2

ي واطنين واألجانب، خالل اليوم وفي الموسم السياحالم

 وخارجه

 مناقشة االبحاث  1 2

 

 المعتمدة خالل الفصل الدراسي(: والساعات ،الفعلية)مجموع ساعات التدريس  .  مكونات المقرر2

 المعمل العملي أخرى المجموع
الدروس 

 اإلضافية
  المحاضرة

30       30 
ساعات 

 التدريس الفعلية

2     2 
الساعات 

 المعتمدة

 

                 :المتوقعة من الطالب في األسبوع ساعات التعلم اإلضافية. 3

 

متها مع طرق التقويم واستراتيجيات ء. مخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت وموا٤

 التدريس

 مرقمة في العمود األيمن. ،لخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤهالتمجاالت التعلم ا أدرجت  في الجدول التالي 

المقترحة  المطلوب تحققها في مجاالت التعلم المالئمة )انظر األمثلة، وأدرج مخرجات التعلم المناسبة القابلة للقياس أوالً:

 تحت الجدول(. 

 مخرجات التعلم المرجوة. أدرج استراتيجيات التدريس المساندة المتالئمة مع طرق التقويم و ثانياً:

وكل  التعلم للمقررالتي تقيس وتُقيَم مخرج التعلم بدقة. ينبغي لكل مخرج من مخرجات أدرج طرق التقويم المناسبة  ثالثاً:   

ليس بالضرورة أن يتضمن ) أن تتناغم سوياً وبشكل منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة. ستراتيجية تدريساوكل طريقة تقويم 

 (قرر دراسي مخرجات تعلم من كل مجال من مجاالت التعلم.كل م

أساليب التقويم المستخدمة 

 في المقرر
 استراتيجيات تدريس المقرر

 مجاالت التعلّم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت

 ومخرجات التعلم للمقرر
 م

 1.٠ المعرفة

 ال ينطبق
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 محاضرات تقرير فردي او جماعي
ات اإلرشاد اإللمام  بإقامة مراكز الزوار أو وحد

 السياحي .
1.1 

 تصميم استبيان  تحليل نتائج االستبيانات
خطوات البحث الميداني.استيعاب    

ياد السياحكيفية تنفيذ االستبيانات في مجال االرشو  
1.2 

 2.٠ المهارات اإلدراكية

 مشاركة الطالبتقييم 

   
  تدريب ميداني

 تحديد الوقفات وفقرات الشرح
2.1 

  البحثتقيييم مشروع 
عقد حلقات نقاش تحت اشراف 

 استاذ المقرر

ياحية مهارة البحث الميداني لتطوير المناطق الس        
2.2 

 3.٠ مهارات التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤولية

مشروع البحث من تقييم 

  اللجنة الثنائية

عمل ابحاث جماعية وتحدد كل 

 مجموعة رائد لها
 3.1 مهارة اجراء ابحاث جماعية

 تقييم التقارير
تقديم النصح والمساعدة من قبل 

 أستاذ المقرر
 3.2 بكتابة التقارير الجماعية  االشتراك 

 ٤.٠ مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية

تقييم عروض الطالب 

 التفاعلية وبوستر المشروع

 وير والقياساستخدام اجهزة التصمهارة  التعلم الذاتي والتدريب الميداني
٤.1 

تقييم اداء الطالب من خالل 

 عرض بحثه او التقرير.

  استخدام الحاسب اآللي في البحث مهارات  عن الشق المكتبي  تابة تقريرك
٤.2 

 5.٠ مهارات النفس حركيةال

تقييم العروض المقدمة من 

 الطالب 
 5.1 استخدام لغة الجسد  التدريب على تقديم العروض

 طالب للبحثتقييم عرض ال
عرض مقاطع فيديو لمرشد 

 سياحي
 5.2 ان يؤدي بطريقة درامية دور مرشد

 

)توضع مخرجات المقرر في العمود األيسر وتوضع زاوج بين المخرجات التعلُمَية للبرنامج والمخرجات التعلُميَة للمقرر - 5

 مخرجات البرنامج في األعلى(.

 المخرجات

التعلُميَة 

 للمقرر

 تعلُميَة للبرنامجالمخرجات ال

 )استخدم رمز المخرجات التعلُميَة للبرنامج الموجودة في توصيف البرنامج(

1.1 1.2  2.1  3.1  ٤.1  

1.1          

          

2.1          
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 لفصل الدراسيفيها الطلبة خالل ا يقيَّم. جدول المهام والتكاليف التي 6

 موعد تسليم المهمة أو التكليف النسبة من التقييم النهائي
 مهمة التقويم

، مشروع جماعي، اختبار فصلي، اختبار)مثالً: مقالة، 

 خطبة، عرض شفهي، ... إلخ(

 

 . 1 ورشة عمل لتصميم خطة مشروع البحث االسبوع الثاني %1٠

 . 2 لبحث)جماعي(تقرير عن الشق المكتبي ل االسبوع السابع %1٠

 . 3 تقرير عن الشق الميداني للبحث)جماعي( االسبوع الثاني عشر %1٠

 .٤ تقرير فردط عن دور الطالب في انجاز المشروع االسبوع الثاني عشر %1٠

 .5 مناقشة مشروع البحث من لجنة ثنائية االسبوع الرابع عشر %٤٠

 . 6 ترعروض البوربوينت والبوس االسبوع الرابع عشر %2٠

   ٧ . 

   ٨ . 

 

 د.  اإلرشاد األكاديمي والدعم المقدم للطلبة:        

 

)حفدد المفدة الزمنيفة   أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لتقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي الفردي للطالب. وجود. ترتيبات 1

 ع(أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خاللها في األسبو وجودالمتوقع 

 تواجد عضو هيئة التدريس لتقديم المشورة والنصح ست ساعات مكتبية موتعة علي أيام األسبوع 

 به. وساعات االرشاد االكاديمي تثبيت جدول األستاذ على المكتب وتحديد الساعات المكتبية 

 إعالن الطالب في المحاضرة بأوقات التواجد والتركيز عليها من حين آلخر 

 ن خالل الموقع والبريد االلكترونيالتواصل مع الطالب م 

 مصادر التعلّم:هـ.         

  . قائمة الكتب المقررة:1

 بجديات البحث وإعداد الرسائل الجامعية في العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية ا  العمار، خالد يوسف 

   2015 دار اإلعصار العلمي

 2015اهج البحث العلمي خوارتم العلمية ناشرون ومكتباتلوجيز في منا ، المزجاجي، أحمد داود عبد هللا  

 

 العلمية، التقارير، ... إلخ(: الدورياتمثالً: ). قائمة المراجع المساندة األساسية 2

 200٨، منهجية البحث العلمي في التربية والعلوم اإلجتماعية :دعمس، مصطفي نمر 

 200٤شآت السياحية القاهرة فؤاده عبد المنعم البكري:العالقات العامة في المن

 لخ(:العلمية، التقارير، ... إ الدورياتمثالً: ).  قائمة الكتب والمراجع المقترحة 3 -٩

 عبيدات، محمد منهجيه البحث العلمي : القواعد والمراحل والتطبيقات،الرياض

 1٩٩٧، القاهرة، رايتستون، ج. واينتنظيم الفصول الدراسيه للتعليم 

 ... إلخ(:ل التواصل االجتماعيمثالً: مواقع اإلنترنت، وسائاإللكترونية )ر . قائمة المصاد٤ -10

http://www.sct.gov.الهيئة العامة للسياحة   

http://www.international.icomos.org/home.htm  

http://whc.unesco.org/en/gidelines  

http://www.sauditourismgov.sas  

http://www.sct.gov/
http://www.international.icomos.org/home.htm
http://whc.unesco.org/en/gidelines
http://www.sauditourismgov.sas/
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http://www.mas.gov.sa 

أو ، المهنيفة المعفايير، أو تالبرمجيفا أو ،المضفغوطة صاألقرا ، أولكمبيوترالبرامج التي تعتمد على ا :مثل ،. مواد تعلم أخرى5

 واألنظمة: حاللوائ

 ال يوجد 

 

  .  المرافق والتجهيزات المطلوبةو            

 

مفدى حدد احتياجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول الدراسية والمعامل )مثالً: عفدد المقاعفد ففي الفصفول الدراسفية والمعامفل، 

 فر أجهزة الكمبيوتر، ... إلخ(.تو

 مقعد( 25)بما ال يقل عن  عات الفصول الذكية قا

 عرض أو معامل إيضاح، ... إلخ(: قاعاتمعامل، ل دراسية، . المرافق التعليمية )مثالً: فصو1

 data showالفصول الدراسية مزودة بكمبيوتر وجهات عرض المعلومات 

 برامج الكمبيوتر، ... إلخ(: الذكية، ة، السبور، أجهزة العرض(AV). التجهيزات الحاسوبية )مثالً: أجهزة الصوت والصورة 2

 أجهزة العرض، السبورة الذكية

 االحتياجات أو أرفق قائمة(: فحدد معينةمعدات مختبر  المطلوب: إذا )مثالً . موارد أخرى 3

 اجهزة التصوير والقياس ومنظار الميدان

 

 ز.   تقييم المقرر وعمليات التحسين:         

 

 . استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب حول فعالية عملية التدريس:1

 لتقييم المقرر البالط استبيانات 

 البتقارير من عدد محدود من الط 

 يتم وضع آلية عمل لجنة االستبيانات  

  

 :القسم العلميأو  األستاذ. استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من ق بَل 2

 المراجعة الداخلية 

 ) المراجعة الخارجية  )الرأي المستقل 

  تقييم النظير 

 التقييم الذاتي  

 يات تحسين التدريس:. عمل3

  االطالع على الجديد من المقرر من شبكة االنترنت 

 العمل بالتوصيات من لجنة المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية 

 العمل بالخط  التطويرية الدورية الموضوعة بواسطة استاذ المقرر بعد قياس نتائج تعلم المقرر بتقرير المقرر  

مثالً: مراجعة التصحيح من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة )ت إنجاز . عمليات التحقق من مستويا٤

 أو عينة من الواجبات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس في مؤسسة تعليمية أخرى(: ،الطلبة، أو تبادل تصحيح االختبارات

 . تقويم للواجبات والتكاليف 

 بل الطالب أنفسهم .تقويم األوراق ورصد الدرجات المستحقة من ق 

  فحص عينة من أوراق اختبار الطالب ، وعينة أخرى من أوراق البحث ، من قبل تميل عضو هيئة تدريس في مجال

http://www.mas.gov.sa/
http://www.mas.gov.sa/
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Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

 المملكــة العربيــة السعوديــة

مــة للتقـويــالهيئــــة الوطنيــ  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 التخصص .

 تحليل إحصائي لنتائج اختبارات الطالب 

 :لتخطي  للتحسيناصف ترتيبات التخطي  للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر و. 5

داخلي ، وأبرز ما من قبل أستاذ المادة ،وتتم هذه العملية  بشكل دوري بناء على نتائج التقويم ال خطة تطوير محتوى المقرر
تائج التقويمخطة لجنة القسم للمراجعة الدورية للمقرر وتطويره ، والمبنية على ن .يستجد من  نتائج  الدراسات الحديثة  

       

 ظ عبد هللا خضرد/ سعيد عبد الحفي_: أستاذ المقرراسم          

 __________________التقرير: _تاريخ إكمال     ____________________________________التوقيع:        

 

 ___________________القسم: _عميد/ رئيس    ________________________ ق َبل:تم استالم التقرير من        

 

   ____________________________: _ التاريخ___________________________________التوقيع:        

 

 

 

 

 

 


