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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 
الساعات . 1

 المعتمدة:

 ثالث ساعات 

 المقررنوع . 2

   أخرى X متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

 الخامس يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 ال يوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 اليوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  التدريسية عدد الساعات الدراسة نمط م

 - - المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 %100 45  أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات 9 محاضرات 1

 ساعات 8 معمل أو إستوديو 2

 ساعات 9 إضافية دروس 3

Hu]  ساعات 9 إعداد بحوث 

 ساعات 10 تذكر(ى )أخر 4

 ساعة 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 ملشروع 
ً
 ملا  فندقياعداد الطالب بشكل فردى او جماعي مقترحا

ً
 عمليا

ً
قابل للتنفيذ على أرض الواقع، تطبيقا

والتسويق واملوارد بشرية واالقتصاد السياحي  الفندقيةدرسه الطالب من مقررات مختلفة في مجال االدارة 

 ودراسة الجدوى االقتصادية ..... وغيرها... الفندقيةواملحاسبة 

 :للمقررالهدف الرئيس . 2

 ملااا درسااااااااااااااه الطالب من مقررات مختلفااة فى مجااال ا دارة  تطبيق الطالب
ً
 عمليااا

ً
والتساااااااااااااويق  الفناادقيااةتطبيقااا

من خالل  وغيرهاودراسااااااة الجدوى االقتصااااااادية..... الفندقيةواملحاساااااابة  السااااااياحيواملوارد بشاااااارية واالقتصاااااااد 

 .قابل للتنفيذ على أرض الواقع فندقيمشروع فكرة 
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 4.1 .البحث العلمي مكونات يبين 1.1

 5.1 في القطاع الفندقي املشكالت البحثية يناقش 1.2

 2.1 .أهمية البحث العلميطرق  يذكر 1.3

 3.1 .منهجية البحثيشرح  1.4

 1.1 وتحليلها وقرأتها. جمع البياناتطريقة   يوضح 1.5

  المهارات 2

 4.2  عن غيرها. صياغة هدف الدراسةيميز  2.1

 5.2 صياغة مشكلة الدراسة يوظف النظريات املتنوعة 2.2

 2.2 .تحليل النتائجيقارن  2.3

 5.2 .صياغة الفرضيات توضيحيوظف وسائل التقنية الحديثة ل 2.4

 3.2 .إعداد االستبيانعمليات  يصمم 2.5

  القيم 3

  يظهر اال تزام البحثياااة، بااااافكاااارالنقاااد الهاااادف والبناااال بماااا بتعلق يتحمللم ؤوللللللللللل    لل   3.1

  ا قدرة على ا تك ف ؤع املتغيرات.

1.3 

بأخالقيات املهنة بكل  ويلتزم البحث،تنقيح النسااااااااا ة ااولية من يحاور بموضاااااااااوعية  3.2

 ما يتصل بالقطاع السياحي والفندقي والفعاليات.

2.3 

 3.3 .وتقبل وجهات النظراساسيات البحث العلمي يعمل بروح الفريق  3.3

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 5 اساسيات البحث العلمي 1

 5 تحديد العناوين البحثية 2

 5 تنقيح النس ة ااولية من البحث  3

 5 منهجية البحث 4

 5 مشكلة البحث  5

 5 فرضية البحث  6

 5 إعداد االستبيان  7
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 5 جمع البيانات  8

 5 تحليل البيانات  9

  المجموع
 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

4.1 

 املحاضرات .كونات البحث العلميم يبين

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصاااالية

 والشفهية.

5.1 

 املحاضرات يناقش املشكالت البحثية في القطاع الفندقي

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

2.1 

 املحاضرات .أهمية البحث العلميطرق  يذكر

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصاااالية

 والشفهية.

3.1 

 املحاضرات .منهجية البحثيشرح 

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصاااالية

 والشفهية.

1.1 

 املحاضرات جمع البيانات يوضح

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

 المهارات 2.0

4.2 

 الااااااتااااااعاااااالاااااام الااااااتااااااعاااااااو اااااا  عن غيرها.  صياغة هدف الدراسةيميز 

 العصف الذهني

  بطاقة املتابعة

 عرض تقديمي

5.2 

 العصف الذهني صياغة مشكلة الدراسة يوظف النظريات املتنوعة

 لعب اادوار

 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة

2.2 

 .تحليل النتائجيقارن 
 حل املشكالت

 التكليفات

 البحوث والتقارير

5.2 

صااااااااياغة  توضاااااااايحيوظف وسااااااااائل التقنية الحديثة ل

 .الفرضيات

الااااااتااااااعاااااالاااااام الااااااتااااااعاااااااو اااااا  

 حلقات النقاش

 بطاقة املالحظة

 ملف ا نجاز

3.2 

 التعليم التعاو    .إعداد االستبيانعمليات  يصمم

 حلقات النقاش

 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة

 القيم 3.0
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.1 

النقاااد الهاااادف والبناااال بماااا بتعلق يتحملللم ؤوللللللللللل    للل  

 ا قلدرة على ا تك ف   يظهر اال تزام البحثيااة، باااافكااار

 ؤع املتغيرات.

 

 إدارة فريق العمل

املاااااااالحاااااااظاااااااة مااااااان قااااااابااااااال 

املشااااااااااااارف على التااادرياااب 

 امليدا  

3.2 

تنقيح النسااااااااااااا اااااة ااولياااااة من يحااااااور بموضاااااااااااااوعياااااة 

باااأخالقياااات املهناااة بكااال ماااا يتصااااااااااااااال  ويلتزم البحاااث،

 بالقطاع السياحي والفندقي والفعاليات.

 

 العمل الجماعي

 التعليم التعاو  

 

 تقييم ااقران

 .تقييم ذات 

3.3 

وتقبل اسااااسااايات البحث العلمي يعمل بروح الفريق 

 .وجهات النظر
 املتابعة مجموعات العمل

  الطلبة تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 التقييم توقيت

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 السابع  اختيار عنوان للبحث 1

 %20 العاشر اختبار تدريبي أول  2

 %20 الثا   عشر اختبار تدريبي ثا   3

 % 40 ال امس عشر االختبار النهائ  4

5 
 %100  المجموع 

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
مع ) ال اص لكل طالبلالستشارات وا رشاد ااكاديمي والهيئة التعليمية أعضال هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

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

 ال يوجد

 

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

 أساسيات البحث العلمي للدكتور منذر الضامن املرجع الرئيس للمقرر 

 ال يوجد املساندةاملراجع 
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 يوجدال  ا لكترونيةاملصادر 

 ال يوجد  ى أخر 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافق

 الاادراسااااااااااااايااة، امل ت رات، قاااعااات القاااعااات)

 إلخ(...  ، قاعات املحاكاةالعرض

 ال يوجد

 التقنية التجهيزات

 الذكية،السااااااااااااابورة  البيانات،عرض  )جهاز

 ال رمجيات(

 ال يوجد

 )أخرى  تجهيزات
ً
 ال يوجد لطبيعة التخصص(تبعا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق املقررات

تصاااااااااااااااحاااياااح أسااااااااااااااائااالااااااة االخاااتااابااااااارات 

 الفصلية ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  التقييمفاعلية طرق 

مخرجااااات التعلم ماااادى تحصاااااااااااااياااال 

 للمقرر 

 التاااادريس،أعضااااااااااااااااال هيئااااة  الطلبااااة،

 ال رنامجقيادات 

 ا االختبارات الشهرية.1

 ا ااسئلة الشفوية. 2

 ا التقويم املستمر. 3
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

اااااااااااااااااااااااااالقيام بواجبات إضااااااااااااافية أو  4

 أساسية.

   

   

   

   

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

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 


