
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فندقيةالو سياحيةالمعلومات النظم  المقرر:اسم 

 سيح  312 المقرر:رمز 

 بكالوريوس البرنامج:

 اإلدارة السياحية والفندقية العلمي:القسم 

 السياحة واآلثار  الكلية:

 جامعة الملك سعود المؤسسة:

 

 

  



 
2 

 

 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 4 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 4 ..................................................................................................................... العام للمقرر:وصف ال. 1

 4 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... ر:. مخرجات التعلم للمقر3

 5 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 5 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 5 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 6 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 7 .................................................................................. اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:أنشطة  -هـ 

 7 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 7 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 7 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 8 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 8 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف

 



 
3 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

من خالل التعريف  والفندقي والفنادقيتناول املقرر دراسة شاملة لنظم املعلومات في القطاعين السياحي 

القطاعين في  املستخدمة املعلوماتيةباملوضوع ودراسة كل من ادارة نظم املعلومات وكذلك لبرامج النظم 

في الحجز الفندقي  املستخدمةج والعمل على البرام املعرفةان املقرر يشتمل على  والفندقي كما السياحي

 . والحجز السياحي وادارة تذاكر الطيران

واستخدام تكنولوجيا املعلومات من خالل ربط املقرر االلكتروني املتاح في نظام ادارة التعلم مع جدول 

سئلة الطالب الدراس ي بحيث يستطيع الطالب الدخول إلى املقرر الكترونيا ومراجعة املادة التعليمية وحل اال 

 .والواجبات.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

السياحية باإلدارة وربط هذه املفاهيم  والفندقيةمعرفة اهم املفاهيم االساسية في نظم املعلومات السياحية 

ووظائفها, تصنيفها  وخصائصها وتعريفهانظم املعلومات  عن أدارة الكاملة املعرفةمن خالل  الفندقية

 .والسياحية . الفندقيةللخدمات  اإللكترونية املعالجة واهدافها اسس ومصادرها

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

المرتبط 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

األطييييييير واليييييينظم والقيييييييوانين املنظميييييية للنشيييييييا  السييييييياحي اليييييييدولي وممييييييي ات السيييييييياحة يبييييييين  1.1

 الدوليه.

4.1 

 1.1 .وماتخصائص ووظائف واهداف أدارة نظم املعليوضح  1.2

 5.1 الفندقية.للخدمات  اإللكترونية واملعالجة السياحةسس نظم املعلومات في أ ناقشي 1.3

أسيييييس نظيييييم املعلوميييييات فيييييي السيييييياحة واملعالجييييية اإللكترونيييييية للخيييييدمات الفندقيييييية يشيييييرح  1.4

 .والعمالة السياحية والفندقيةواستخدام الكمبيوتر في السياحة وأطر تدريب الكوادر 

3.1 

 2.1 .والسياحية من خالل التدريب النظري    الفندقيةنظم املعلومات ية أهمذكر ي 1.5

  المهارات 2

 3.2 عن غيرها. الحركة املتغيرة للسياحة الدولية واتجاهاتهايمي   2.1

 1.2 ووظائفها.، دارة نظم املعلوماتلخصائص وإيوظف النظريات املتنوعة  2.2

 2.2  .الفندقيةللخدمات  اإللكترونية واملعالجة السياحةاسس نظم املعلومات في يقارن بين  2.3

طبيعتهييييييا واهميتهييييييا  الفندقيييييييةنظييييييم املعلومييييييات  ملعرفيييييية يوظييييييف وسييييييائل التقنييييييية الحدي يييييية 2.4

 .وطرقها

5.2 

 3.2 .في برنامج الحجوزات في القطاع السياحي والطيران. املكتسبةاملعارف واملهارات م صمي   2.5

  القيم 3

 1.3يتحمللم ؤوللة لعة ؤ رلللة الللنظن  الملللوا لل املنظمللة لي اللال الوللعات  الللح     ؤمللل ات الوللعا ة  3.1
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 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

المرتبط 

  للبرنامج

 الح لعة.  يظهر االلت ام  الملحرة توظعفها ف  الملطاع املنهي.
ويلتي م بخخالقييات املهنية بكيل  الفندقييةللخيدمات  اإللكترونيية املعالجية يةموضيوعبيحاور  3.2

 ما يتصل بالقطاع السياحي والفندقي والفعاليات.

2.3 

 كيةفيي اململ تدريب الكيوادر والعمالية السيياحية والفندقييةو  السياحةفي بروح الفريق  يعمل 3.3

 اآلخرين.ويتقبل النقد البناء، ويحترم آراء 

3.3 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
األطيير واليينظم والقييوانين املنظميية للنشييا   -الحركيية املتغيييرة للسييياحة الدولييية واتجاهاتهييا

 .الدوليةالسياحي الدولي وممي ات السياحة 
6 

 3  واهدافها وظائفها, وتصنيفها ,ومصادرهاأدارة نظم املعلومات, تعريفها ,خصائصها ,  2

 6   طبيعتها واهميتها وطرقها الفندقيةدارة نظم املعلومات إ 3

 9 السياحية اإلدارةدارة نظم املعلومات السياحية واهمية تكنولوجيا املعلومات في إ 4

5 
 الفندقيية واسيتخدامللخدمات  اإللكترونية واملعالجة السياحةسس نظم املعلومات في أ

  تدريب الكوادر والعمالة السياحية والفندقية وأطر السياحةالكمبيوتر في 

6 

 15 عروض ومشاركات الطلبة وتطبيق عملي 6

 ساعة 45 المجموع
 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

األطيير واليينظم والقييوانين املنظميية للنشييا  يبييين  4.1

 السياحي الدولي وممي ات السياحة الدوليه.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 الفصلية، االختبارات

 والشفهية

خصييائص ووظييائف واهييداف أدارة نظييم يوضييح  1.1

 ومات.املعل

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

 السيييييييياحةسيييييييس نظيييييييم املعلوميييييييات فيييييييي ينييييييياقش أ 5.1

 الفندقية.للخدمات  اإللكترونية واملعالجة

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

أسييييييييس نظييييييييم املعلومييييييييات فييييييييي السييييييييياحة يشييييييييرح  3.1

واملعالجيييييييييية اإللكترونييييييييييية للخييييييييييدمات الفندقييييييييييية 

واسيييييييييييتخدام الكمبييييييييييييوتر فيييييييييييي السيييييييييييياحة وأطييييييييييير 

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة 

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 .تدريب الكوادر والعمالة السياحية والفندقية

 الفندقييييييييييييييةنظيييييييييييييم املعلوميييييييييييييات يييييييييييييية أهمييييييييييييييذكر  2.1

 .والسياحية من خالل التدريب النظري   

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

.االختبارات الفصلية  

 العروض التقديمية

 المهارات 2.0

عين  الحركة املتغيرة للسياحة الدولية واتجاهاتهيايمي   3.2

 غيرها .

 التعلم التعاوني

 العصف الذهني

  بطاقة املتابعة 

 عرض تقديمي

دارة نظيييييييم لخصيييييييائص وإيوظيييييييف النظرييييييييات املتنوعييييييية  1.2

 ، ووظائفها.املعلومات

 العصف الذهني

 لعب األدوار 

 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة

 السيييييييييييياحةاسييييييييييس نظيييييييييييم املعلومييييييييييات فيييييييييييي يقييييييييييارن بيييييييييييين  2.2

  .الفندقيةللخدمات  اإللكترونية واملعالجة
 حل املشكالت 

   التكليفات

 البحوث والتقارير

نظييييييييييييييم  التقنيييييييييييييية الحدي ييييييييييييية ملعرفييييييييييييية يوظيييييييييييييف وسيييييييييييييائل 5.2

 . وطرقهاطبيعتها واهميتها  الفندقيةاملعلومات 

 التعلم التعاوني 

  حلقات النقاش

 بطاقة املالحظة 

 ملف اإلنجاز

فيييييييييييييي برنيييييييييييييامج  املكتسيييييييييييييبةم املعيييييييييييييارف واملهيييييييييييييارات صيييييييييييييمي   3.2

 .الحجوزات في القطاع السياحي والطيران.

  التعليم التعاوني

 حلقات النقاش

 يتقديمعرض  

 .بطاقة املتابعة

 القيم 3.0

1.3 

الييييينظم والقيييييوانين املنظميييييية  معرفييييييةيتحميييييل مسييييي ولية 

 .الدوليييةللنشييا  السييياحي الييدولي وممييي ات السييياحة 

 توظيفها في القطاع املنهي.والقدرة  ويظهر االلت ام

  إدارة فريق العمل
املالحظة من قبل املشرف 

 على التدريب امليداني

2.3 

 اإللكترونيييييييييييييييية املعالجيييييييييييييية يةموضييييييييييييييوعبيحيييييييييييييياور 

ويلتييييي م بخخالقييييييات املهنييييية  الفندقييييييةللخيييييدمات 

بكيييييييل ميييييييا يتصيييييييل بالقطييييييياع السيييييييياحي والفنيييييييدقي 

 والفعاليات.

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

 

3.3 

تيييدريب الكيييوادر و  السيييياحةبيييروح الفرييييق فيييي  يعميييل

ويتقبييل  كييةاململوالعماليية السييياحية والفندقييية فييي 

 .اآلخرينالنقد البناء، ويحترم آراء 

 املتابعة مجموعات العمل

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 لث اال االختبار الفصلي االول  1

 %20  السادس االختبار الفصلي ال اني 2

3 
عن موضوع محدد ال يزيد عن تقرير خطي 

 صفحات 4

 %5 العاشر

4 
عملييييي )يقسييييم الطييييات الييييى مجموعييييات وكييييل 

 مجموعه تعد بحث (
 %10األسبوع الحادي عشر الى 
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

   االسبوع الرابع عشر

 %5 خالل الفصل الدراس ي الحضور والمشاركة في النقاش 3

 %40 عشر خامسال ئي االختبار النها 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 )

  ، ى الطالبعلاالشراف املباشر  -

 / أسبوع اتساع خمستخصيص  -
 
 لكل دكتور  يا

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

 املرجع الرئيس ليمملرر 

عصيييييام حسييييين الصيييييعيدي , جامعييييية  لليييييدكتور السيييييياحية كتييييياب نظيييييم املعلوميييييات 

سيييييعود سيييييلمان جامعيييية املليييييك  امللييييكص ع ن , مكتبييييية  338,4790285اليرمييييو  

 م.2014

 املوا حةاملراجع 

  2005السيراوي جامعة امللك سعود  د" د. احمادارة نظم املعلومات

 املعرفييييية: دار كنيييييوز مجييييييد الناشييييير دالعييييياني, رعيييييتكنولوجييييييا التنظييييييم السيييييياحي, 

 م.2014 العلمية

 

 اإللكتر  عةاملصادر 

Information technology for strategic tourism management Author 

Buhalis, Dimitrios Publisher: Harlow, Essex; New York: Prentice 

Hall/Financial Times 2013 

  ى أخر 

 

Tourism Information technology Case studies edited by Roman 

Egger, Dimitrios Buhalis Publisher: Amsterdam; Oxford: 

Elsevier/Butterworth Heinemann 2008 
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

  مقعد 25الفصل الدراس ي  املرافق
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 متطلبات المقرر العناصر

الدراسية، املختبرات، قاعات  القاعات)

 ... إلخ( ، قاعات املحاكاةالعرض

 التجهي ات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 1ذكيه عدد ة سبور 

 

 لطبيعة التخصص()أخرى تجهي ات 
 
 ال يوجد تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق املقررات

 نتائج االختبارات 

 

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجيييييييات اليييييييتعلم ميييييييدى تحصييييييييل 

 للمقرر 

 التييييييييدريس،أعضيييييييياء هيئيييييييية  الطلبيييييييية،

 البرنامجقيادات 

 ي االختبارات الشهرية.1

 ي األسئلة الشفوية. 2

 ي التقويم املستمر. 3

يالقيام بواجبييييييييييييات إضيييييييييييييافية أو  4

 أساسية.

   

   

   

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطات، 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

 


