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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ثالث ساعات  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ) المستوى الثالث (

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - -  أخرى  5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 ساعات  10 ساعات االستذكار 1
 ساعات 9 الواجبات 2
 ساعات 9 المكتبة 3
 ساعات 9 المشاريع /إعداد البحوث 4
 ساعات8 أخرى )تذكر( 5
 ساعة 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

ومسئوليات  ومفاهيمها وأطر تأهيل العاملين فيها وأهم مهاميتناول املقرر التعريف بمهنة اإلرشاد السياحي  .

 .املرشد السياحي

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

بطبيعة عالقة املرشد السياحي باألفواج  ،بطبيعة عمل املرشد السياحي ومسئولياته إلىيهدف املقرر 
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سماته الشخصية, تأهيله باملرشد السياحي,  ،باإلرشاد السياحي واتجاهاته املختلفة ،السياحية

 .األكاديمي, وخبراته العملية

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  الصفات الشخصية التي يجب أن تتوفر في املرشد وضحي 1.1

  قواعد الحصول على ترخيص االرشاديذكر  1.2

  العربية  يصنف املرشدين السياحيين في اململكةيبين  1.3

  لتأهيل العامليين في مجال اإلرشاد السياحي األكاديمي اإلطاريشرح  1.4

  .شروط العمل في مهنة اإلرشاد السياحي ناقشي 1.5

  المهارات 2

  سس اإلرشاد السياحيأل يوظف النظريات املتنوعة  2.1

  وتطورها.نشأة اإلرشاد السياحي وتاريخ املهنة بين  2.2

  قارن ي برنامج سياحيم صمي 2.3

  املهارات والخبرات التي يجب أن يكتسبها املرشدبين يميز  2.4

اإلطففار األكففاديمي لتأهيففل العففامليين فففي مجففال عرفففة مل يوظففف وسففالل التقنيففة الحدي ففة 2.5

 اإلرشاد السياحي

 

  القيم 3

 القللللللل ال عيللللللل  الت  لللللللف  للللللل    يظهلللللللر ا ل للللللل ا  مهنفففففففة اإلرشفففففففاد السفففففففياحييتحملللللللي   للللللل  ل ة  3.1

 .املتغيرات.

 

 يل لل   خالقيا للات املهنللة خ للي  للا  مفهففوم الرحلففة السففياحية الشففاملة، يةموضففوعبيحففاور  3.2

 . الفعال ات خالقطاع ال  احي  الفن قييتصي 

 

قواعففد الحصففول علففى تففرخيص املرشففد السففياحي. مناقشففة بففروح الفريففر ملعرفففة ل يعمفف 3.3

 النقد ويحترم آراء اآلخرين. يتقبلاالبحاث 

 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 .مراجع املقرر  -موضوعات االبحاث -التقييم -االهداف -التعريف باملقرر  1

 3   مهنة املرشد السياحي السياحي +تعريف اإلرشاد  2

 3 لتأهيل العامليين في مجال اإلرشاد السياحي األكاديمي اإلطار 3

 3 املهارات والخبرات التي يجب أن يكتسبها املرشد 4

 3 شروط العمل في مهنة اإلرشاد السياحي 5
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 3 الصفات الشخصية التي يجب أن تتوفر في املرشد  6

 3  الوطني اختبار اعمال فصليةأفضلية املرشد السياحي  7

 3       أسس اإلرشاد السياحي.  +مصطلحات 8

 3  نشأة اإلرشاد السياحي وتاريخ املهنة وتطورها + مشاركة 9

 3     م1864املفهوم الحديث لإلرشاد السياحي منذ عام   10

11 
 منتجففففففي بففففففروال الففففففرحالت السففففففياحية مففففففع تطففففففور ن ففففففام  من مففففففي الففففففرحالت السففففففياحية  أو 

  الرحالت السياحية 

3 

 3 مناقشة االبحاث .املرشد السياحيقواعد الحصول على ترخيص  12

 3 مفهوم الرحلة السياحية الشاملة 13

 3 طبيعة عالقة املرشد باألفواج السياحية وأخالقيات مهنة اإلرشاد السياحي 14

 3 موضوعات متخصصة في اللغة اإلنجليزية 15

 ساعة 45 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
الصففففففات الشخصفففففية التفففففي يجفففففب أن يوضففففح 

 تتوفر في املرشد

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهالية

1.2 
قواعففففففففففففد الحصففففففففففففول علففففففففففففى تففففففففففففرخيص يففففففففففففذكر 

 االرشاد

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 العروض التقديمية

1.3 
يصففففففففففنف املرشففففففففففدين السففففففففففياحيين فففففففففففي يبففففففففففين 

 العربية  اململكة

 املحاضرات

  الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية. 

1.4 
لتأهيفل العففامليين فففي  األكففاديمي اإلطففاريشفرح 

 مجال اإلرشاد السياحي

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية

1.5 
شففففففففروط العمففففففففل فففففففففي مهنففففففففة اإلرشففففففففاد ينففففففففاقش 

 .السياحي

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهالية

1.6    

 المهارات 2.0

2.1 
سفففففففس اإلرشفففففففاد أل يوظلللللللف النظريلللللللات املتنوعلللللللة 

 السياحي

 العصف الذهني

 لعب األدوار

 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة 

2.2 
نشففففففأة اإلرشففففففاد السففففففياحي وتففففففاريخ يقففففففارن بففففففين 

 وتطورها.املهنة 

 التكليفات   حل املشكالت

 البحوث والتقارير
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.3 
 التعليم التعاوني  يقارن  برنامج سياحيم صمي

 حلقات النقاش 

 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة

2.4 
املهفففففارات والخبفففففرات التفففففي يجفففففب أن بفففففين يميفففففز 

 يكتسبها املرشد

العصف  التعلم التعاوني

 الذهني

  بطاقة املتابعة

 عرض تقديمي

2.5 

عرفففففففففة مل يوظففففففففف وسففففففففالل التقنيففففففففة الحدي ففففففففة

اإلطفار األكففاديمي لتأهيفل العففامليين ففي مجففال 

 اإلرشاد السياحي

حلقات التعلم التعاوني 

 النقاش

 بطاقة املالح ة

 ملف اإلنجاال

 القيم 3.0

3.1 

 مهنفففففففففة اإلرشفففففففففاد السفففففففففياحييتحملللللللللي   للللللللل  ل ة 

 القلللللللللل ال عيلللللللللل  الت  للللللللللف  لللللللللل    يظهللللللللللر ا ل لللللللللل ا 

 .املتغيرات.

املالح ة من قبل  إدارة فرير العمل

املشرف على التدريب 

 امليداني

3.2 

مفهفوم الرحلفة السفياحية  يةموضوعبيحاور 

 يل للللللل   خالقيا لللللللات املهنلللللللة خ لللللللي  لللللللا الشفففففففاملة، 

 . الفعال ات خالقطاع ال  احي  الفن قييتصي 

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 

يعمففل بففروح الفريففر ملعرفففة قواعففد الحصففول 

علففففففففى تففففففففرخيص املرشففففففففد السففففففففياحي. مناقشففففففففة 

 االبحاث يتقبل النقد ويحترم آراء اآلخرين.

 املتابعة العملمجموعات 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30 نهاية األسبوع ال امن اختبار شهري تحريري  1

 %20 نهاية االسبوع الخامس عشر بحث فردي او جماعي 2

 %10 نهاية االسبوع ال اني عشر  تقديم عرض بوربوينت عن موضوع البحث 3

 %40 نهاية الفصل الدراس ي اختبار نهاية الفصل 4

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع .  اقدمذكر مع  

 أيام األسبوع علىتواجد عضو هيئة التدريس لتقديم املشورة والنصح ست ساعات مكتبية موالعة  •  -

 .ل األستاذ على املكتب وتحديد الساعات املكتبية وساعات االرشاد االكاديمي بهت بيت جدو  •
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   .إعالن الطالب في املحاضرة بأوقات التواجد والتركيز عليها من حين آلخر •

 .التواصل مع الطالب من خالل املوقع والبريد االلكتروني •

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

 املرج  الرئيس للمقرا 

اإلرشففففاد السففففياحي دار اإلعصففففار العلمففففي تففففاريخ  محمففففد مبففففاد أبففففو رحمففففه، مففففروان 

  2014النشر

السففياحي التطبيقففي مكتبففة بسففتان املعرفففة تففاريخ  عبففاا اإلرشففادأحمففد، محمففود  

 2011النشر

 امل ان لاملراج  

 .2006اسامه الفاعوري: االرشاد السياحي، عمان 

 .2002اإلرشاد السياحي عمان  الحوري:م نى طة 

 .2001عمان  والسياحة،م ني الحوري، إسماعيل الدباغ: مباد  السفر 

 .2002السياحية عمان  املنشآتأسيا محمد أمام وإبراهيم خالد عواد: إدارة 

 .1992القاهرة ن رية السياحة  السميع:صبري عبد 

العامفففففة ففففففي املنشفففففآت السفففففياحية القفففففاهرة  تالبكفففففري: العالقفففففاففففففعاد  عبفففففد املفففففنعم 

2004. 

 السعيدي، عصام حسن: الداللة واإلرشاد السياحي

 2009، عمان األردن،1ط

Lee-Ross, Darren Human resources and tourism : skills, culture and 

industry,2010 

 اإلل  ر ن ةاملصادا 

-  

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  

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

www.blue-badge-guides.com (www.blue-

badge.org.uk) 

   ى أقر 

 ال يوجد

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/
http://www.travel.nytimes.com/travel/guides
http://www.visitbritain.ae/redirect/bounce.aspx?cid=1&url=http://www.blue-badge.org.uk/
http://www.visitbritain.ae/redirect/bounce.aspx?cid=1&url=http://www.blue-badge.org.uk/
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافر

الدراسية، املختبرات، قاعات  القاعات 

 ... إلخ  ، قاعات املحاكاةالعرض

 مقعد  25بما ال يقل عن الذكية  قاعات الفصول  –

 التجهيزات التقنية

 جهاال عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات 

الفصول الدراسية مزودة بكمبيوتر وجهاال عرض املعلومات 

data show 

 لطبيعة التخصص  أخرى تجهيزات 
ً
 أجهزة العرض، السبورة الذكية تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسير املقررات

تصففففففففففففففففففففحي  أسففففففففففففففففففففئلة االختبففففففففففففففففففففارات 

 الفصلية ومناقشة الحلول.

 تصحي  الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

  .العملورش 

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجفففففففات الفففففففتعلم مفففففففدى تحصفففففففيل 

 للمقرر 

 التففففففففدريس،أعضففففففففاء هيئففففففففة  الطلبففففففففة،

 البرنامجقيادات 

 ف االختبارات الشهرية.1

 ف األسئلة الشفوية. 2

 ف التقويم املستمر. 3

فالقيام بواجبففففففففففففات إضفففففففففففففافية أو  4

 أساسية.

   

   
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق
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 . اعتماد التوصيف ح

 


