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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

 ( السابع) المستوى 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 سيح 104

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - -  أخرى  
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

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

 ساعة45 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

واألقسام املساعدة ومرافقها التي تحتاجها أماكن اإليواء لتعرف على جميع تجهيزات األقسام الرئيسية ا 

 .السياحي )فندق، منتجع، موتيالت، شقق فندقية...الخ(
 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

تعريف الطالب بالشروط التي يجب توافرها في التصميمات الداخلية والخارجية ملرافق اإليواء السياحي إلخذ 

 .التشغيل واألمن والسالمة( من الجهات املسؤولة عن إعطاء هذه التراخيص.التراخيص املناسبة )للبناء و 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

 4.1 .عمليات استخراج التسجيل والتراخيص ملنشآت اإليواء السياحي يبين 1.1

 1.1 . التجهيزات املختلفة التي يحتاجها كل قسم في مكان اإليواء السياحي يوضح 1.2

ش    هادات الج    ودة املختلف    ة الت    ي يج    ب أخ    ذها قب    ل تجدي    د رخص    ة منش    اة اإلي    واء ذكر ي     1.3

 .السياحي ملزاولة العمل

2.1 

اس  تراتيجية تقس  يم عم  ل األقس  ام ف  ي مركل  ة بن  اء مك  ان اإلي  واء الس  ياحي وم  ا بع  د  يش  ر  1.4

 . االنتهاء من املشروع الى الوصول الى التشغيل

3.1 

 5.1 .التصميم الخارجي والداخلي للفندق ناقشي 1.5

  المهارات 2

 2.2 .التي يحتاجها الفندقاملوردين للمواد الخام واملعدات والتجهيزات  يقارن بين 2.1

 1.2  .باإلدارة الفندقية خاصةالصطلحات املو  التعاريف يحلل 2.2

 5.2 .مع فريق العمل للمناقشة يوظف وسائل التقنية الحديثة 2.4

م 2.5 ِّ
 3.2 في الفندق. ألقسام املساعدةلتجهيزات الرافق و امل ُيصم 

  القيم 3

ويلت  زم بالخالقي  ات املهن  ة  ،ف  ي كيفي  ة التعام  ل م  ع اللج  ويات الفندقي  ة يح  اور بموض  وعية 3.2

 .الفندقيبكل ما يتصل بالقطاع 

2.3 

 3.3  ها.مرافقو  تجهيزات قطاع الغرفعمل برو  الفريق أثناء ي 3.3

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 تعاريف ومصطلحات خاصه باإلدارة الفندقية 1

2 
ف ي اململك ة العرةي ة  التصميم الخارجي والداخلي للفندق، أنواع فن ادق السالس ل العاملي ة

 لشروط املنصوص عليها من ويارة السياكة.السعودية، تراخيص 
ً
 الفنادق تبعا

6 

 7 مرافق وتجهيزات قسم املكاتب األمامية 3
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 8 مرافق وتجهيزات قطاع الغرف 4

 10 مرافق وتجهيزات قسم األغذية واملشروةات 5

 6 مرافق وتجهيزات األمن والسالمة 6

7 
البش      رية، املحاس      بة، اللج      ويات، مراف      ق وتجهي      زات األقس      ام املس      اعدة )أدارة امل      وارد 

 .النادي الصحي....الخ (
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 ساعة45 املجموع
 

 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

استخراج التسجيل والتراخيص عمليات  يبين 4.1

 .ملنشآت اإليواء السياحي

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.
التجهيزات املختلفة التي يحتاجها كل قسم  يوضح 1.1

 .السياحيفي مكان اإليواء 

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

الجودة املختلفة التي يجب أخذها شهادات ذكر ي 2.1

قبل تجديد رخصة منشاة اإليواء السياحي ملزاولة 

 .العمل

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 

.االختبارات الفصلية  

 العروض التقديمية

استراتيجية تقسيم عمل األقسام في مركلة  يشر  3.1

بناء مكان اإليواء السياحي وما بعد االنتهاء من 

 .التشغيلاملشروع الى الوصول الى 

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية

 االختبارات الفصلية. .التصميم الخارجي والداخلي للفندقناقش ي 5.1

 العروض التقديمية

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

 المهارات 2.0

امل             وردين للم             واد الخ             ام واملع             دات  يق             ارن ب             ين 2.2

 .التي يحتاجها الفندقوالتجهيزات 

 التعلم التعاوني

 العصف الذهني

  بطاقة املتابعة

 عرض تقديمي

ب      اإلدارة  خاص      ةالص      طلحات املو  التع      اريف يحلللللللل 1.2

  .الفندقية

 العصف الذهني

 األدوارلعب 

 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة

م  ع فري   ق  للمناقشةةةة يوظ  ف وس  ائل التقني  ة الحديث  ة 5.2

 .العمل

التعلم التعاوني 

 كلقات النقاش

 بطاقة املالكظة

 ملف اإلنجاي

م 3.2 ِّ
ف   ي  ألقس   ام املس   اعدةلتجهي   زات الراف   ق و امل ُيص   م 

 الفندق.

 التعليم التعاوني

 كلقات النقاش

 عرض تقديمي

 املتابعةبطاقة 
 القيم 3.0
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.2 

في كيفية التعامل مع  يحاور بموضوعية

ويلتزم بالخالقيات املهنة  ،اللجويات الفندقية

 .الفندقيبكل ما يتصل بالقطاع 

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني
 تقييم األقران

 .كاالت دراسيةتقييم 

3.3 

 تجهيزات قطاع الغرفعمل برو  الفريق أثناء ي

 مجموعات العمل  ها.مرافقو 

املالكظة من  و املتابعة

قبل املشرف على 

 التدريب امليداني

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 5% لثالثا  اختبار قصير أول  1

 5% سادسال اختبار قصير ثاني 2

 30% ثامنال اختبار منتصف الفصل الدراس ي 3

 5% عاشرال اختبار قصير ثالث 4

 5% ني عشر الثا اختبار قصير رابع 5

 10% رابع عشرال تسليم املشروع النهائي 6

 40% سادس عشرال اختبار النهائي 7

 %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 إتاكة 

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

الرد  –لتقديم اإلرشاد والدعم طوال الفصل الدراس ي  WhatsAppمجموعة خاصة باملادة عن طريق  -

 .على جميع االستفسارات التي ترسل عن طريق البريد اإللكتروني الخاص بالعضاء هيئة التدريس

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

 املرجع الرئيس للمقرر 

 ، واملحاضرة عايدة فايزلدكتور هاني عاطف  كتاب التجهيزات الفندقية

 

 

 يجب  توثيق  املصدر )اللقب، السم، السنة........................ وهكذا

الت         راخيص واالش         تراطات إلمك         ان اإلي         واء الس         ياحي )ويارة الس         ياكية( قس         م  املساندةاملراجع 
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 .التراخيص

 اإللكترونيةاملصادر 

 وضع الروابط                                                ويارة السياكة •

 هيئة املواصفات واملقاييس •

 البلدية •

 هيئة تطوير مدينة الرياض •

 ال يوجد  ى أخر 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافق

، الدراسية، املختبرات، قاعات العرض القاعات)

 ... إلخ( املحاكاةقاعات 

 لعرض.ا اتقاع -دراسيةال اتقاعال

 التجهيزات التقنية

)جهاي عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 السبورة الذكية، البرمجيات، جهاي عرض البيانات

 لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 
ً
 تبعا

ييارات ميدانية إلمكان اإليواء السياحي ملعرفة 

 أرض الواقعالتجهيزات على 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

  .استطالعات الرأي، الزيارات الطالب، هيئة التدريس فاعلية التدريس

  ات الرأياستطالع الطالب، هيئة التدريس فاعلية طرق التقييم

مخرج       ات ال       تعلم م       دى تحص       يل 

 للمقرر 

 الت        دريس،أعض        اء هيئ        ة  الطلب        ة،

 البرنامجقيادات 

 الزيارات، املقابالت

 

 البحث، الزيارات الطالب، هيئة التدريس مصادر التعلم

   

   

   

 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

 
 

 


