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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  
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 ساعات  9 ساعات االستذكار 1
 ساعات8 الواجبات 2
 ساعات10 المكتبة 3
 ساعات 9 المشاريع /إعداد البحوث 4
 ساعات 9 )تذكر(أخرى  5

 ساعة45 اإلجمالي 
 



 
4 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

على صناعة السياحة، والذى من خالله  واملستقبلي الحالييناقش عدد من القضايا املعاصرة ذات التأثير   

البيئة الخارجية، مثل  فيتحدث حولهم  التييمكن بناء وعى الطالب وفهم أكبر لكثير من األحداث واملظاهر 

  .املناخيوالتغير  التكنولوجيوالتطور  تواالندماجامظاهر العوملة والتكتالت 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 إلى بناء الوعى لدى طالب تخصص اإلدارة السياحية بمجموعة كبيرة من القضايا 
ً
يهدف املقرر أساسا

القريب والحاضر واملستقبل القريب، موضوعات وقضايا  املاض ي فيواملوضوعات املعاصرة ذات التأثير 

، بما يحقق قدرتهم اقتصادية وتكنولوجية وبيئية وثيقة الصلة والتأثير على صناعة السياحة بشكل مباشر

 البيئة الخارجية وعالقته بالسياحة. فيعلى فهم ما يحدث حولهم 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

  .تؤثر وتتأثر بصناعة السياحة التيأهم القضايا املعاصرة  يبين 1.1

  .القضايا السياحية املعاصرة ذكري 1.2

  .السياحة فيتطبيقات تكنولوجيا املعلومات  ناقشي 1.3

  .حرارة األرضدرجة  وارتفاعالحرارى  سقضية االحتبا يشرح 1.4

  .املناخيالتغير  ةالدولية ملواجهأهم الجهود  يوضح 1.5

  المهارات 2

  .عن غيرها إستراتيجيات مواجهة العوملة السياحيةيميز  2.1

   .على الشركات املستقلة واالندماجتأثير التكتل ليوظف النظريات املتنوعة  2.2

   .قضية العوملة وسيطرة مفهوم املنافسة يقارن بين 2.3

  .فاهيم حول التكتالت واإلندماجاتملعرفة امل الحديثةيوظف وسائل التقنية  2.4

م 2.5 ِّ
  .قطاعات الخدمات فيالجودة الشاملة  ُيصم 

  القيم 3

والقلللدرة عللللى  ويظهلللر االلتلللزام .ظلللل العومللللة يفللل يتحليلللل املركلللا التناف للل  يتحملللل مسلللؤولية 3.1

 .التكيف مع املتغيرات

 

ويلتزم بأخالقيات املهنة  .املناخيالتغير  ةالدولية ملواجهأهم الجهود  يحاور بموضوعية 3.2

 والفعاليات. بكل ما يتصل بالقطاع السياحي والفندقي

 

  ويحترم آراء اآلخرين ،قضية العوملة وسيطرة مفهوم املنافسة لفهم عمل بروح الفريقي 3.3

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م
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1 

 قضية العوملة وسيطرة مفهوم املنافسة

 تعريف العوملة -    

 العوملة السياحية -    

 إستراتيجيات مواجهة العوملة السياحية -    

 ظل العوملة يف يتحليل املركا التناف   -    

6 

2 

 قضية التكتالت واإلندماجات .

 تقديم -

 مفاهيم حول التكتالت واإلندماجات -

 مجاالت و أشكال وأهمية اإلندماجات السياحية -

 على الشركات املستقلة واالندماجتأثير التكتل  -

 السياحي األعظماملقصد  -

6 

3 

 قضية إدارة الجودة للخدمات السياحية

 للجودة التاريخيالتطور  -

 مفهوم وأهمية الجودة -

 األسس الفكرية( -)املفهومالشاملة إدارة الجودة  -

 قطاعات الخدمات فيالجودة الشاملة  -

 جودة الخدمات السياحية -

9 

 3 أعمال السنة اختبار 4

5 

 والسياحة التكنولوجيقضية التطور 

 مفهوم تكنولوجيا املعلومات -

 تطبيقات تكنولوجيا املعلومات فى السياحة -

 التجارة اإللكترونية وصناعة السياحة -

9 

6 

 ةوصناعة السياح املناخيقضية التغير 

 حرارة األرضدرجة  وارتفاعالحرارى  االحتباس -

 والكوارث الطبيعية املناخالعالقة بين التغير  -

 املناخيالتغير  ةالدولية ملواجهأهم الجهود  -

 معالج -ضحية -العالقة بين صناعة السياحة والتغيرات املناخية )مسبب -

6 

 3 مراجعة عامة 7

 3 النهائي االختبار 8

 ساعة45 املجموع
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 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 
تؤثر وتتأثر  التيأهم القضايا املعاصرة  يبين

 .بصناعة السياحة

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

1.2 
 املحاضرات .القضايا السياحية املعاصرة ذكري

 الحوار واملناقشة

.االختبارات الفصلية  

 العروض التقديمية

1.3 

 املحاضرات .السياحة فيتطبيقات تكنولوجيا املعلومات  ناقشي

 الحوار واملناقشة

 

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

1.4 
درجة  وارتفاع الحراري  سقضية االحتبا يشرح

 .حرارة األرض

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية

1.5 
 املحاضرات .املناخيالتغير  ةالدولية ملواجهأهم الجهود  يوضح

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

 المهارات 2.0

2.1 
عللللن  إسللللتراتيجيات مواجهللللة العوملللللة السللللياحيةيميللللز 

 غيرها.

 التعلم التعاوني

 العصف الذهني

  بطاقة املتابعة

 عرض تقديمي

2.2 
 واالنلللللدماجتلللللأثير التكتلللللل ليوظفففففف النظريفففففات املتنوعفففففة 

  .على الشركات املستقلة

 العصف الذهني

 لعب األدوار

 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة

2.3 
 . قضية العوملة وسيطرة مفهوم املنافسة يقارن بين

 حل املشكالت
 التكليفات

 البحوث والتقارير

2.4 
فللللللاهيم ملعرفللللللة امل الحديثللللللةيوظللللللف وسللللللائل التقنيللللللة 

 .حول التكتالت واإلندماجات

التعلم التعاوني 

 حلقات النقاش

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

م 2.5 ِّ
 .قطاعات الخدمات فيالجودة الشاملة  ُيصم 

 التعليم التعاوني 

 حلقات النقاش

 عرض تقديمي

 .بطاقة املتابعة

 القيم 3.0

3.1 

ظل  يف يالتناف  تحليل املركا  يتحمل مسؤولية

والقدرة على التكيف مع  ويظهر االلتزام .العوملة

 املتغيرات.

املالحظة من قبل  إدارة فريق العمل

املشرف على التدريب 

 امليداني
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.2 

 ةالدولية ملواجهأهم الجهود  يحاور بموضوعية

ويلتزم بأخالقيات املهنة بكل ما  .املناخيالتغير 

 والفعاليات. يتصل بالقطاع السياحي والفندقي

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 
قضية العوملة وسيطرة  لفهم عمل بروح الفريقي

 ويحترم آراء اآلخرين ،مفهوم املنافسة
 املتابعة مجموعات العمل

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30 منتصف الفصل الدراس ي اختبارات فصلية ألعمال الفصل الدراس ي 1

 %15 مع نهاية كل وحدة الحضور وورش عمل جماعية وأوراق عمل 2

 بحث جماعي وعرض شفه له 3
األسبوع األخير للفصل 

 الدراس ي
15% 

 %40 نهاية الفصل الدراس ي اإلخبار النهائي 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 )

 متابعة الطالب اثناء املحاضرات -

 مناقشة التقارير والبحوث  -

 .ساعات اسبوعيا يتم اعالنها للطالب على لوحة االعالنات 9التواجد بواقع   -

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

 املرجع الرئيس للمقرر 
سلللامح أحملللد رفعلللت، اقضلللايا معاصلللرة فلللى صلللناعة السلللياحةا، دار جامعلللة امللللل  

 2018سعود للنشر، الرياض: 

 املساندةاملراجع 
االتجاهات الحديثة فلى صلناعة السلياحة ا، مطلابع “، السي  يماهر عبد الخالق 

 .. 2014الوالء الحديثة، 

 اإللكترونيةاملصادر 
 اإلنترنت، وسائل التواصل االجتماعي... إلخ(: مواقع

 

 دورات تدريبية متخصصة  ى أخر 
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافق

الدراسية، املختبرات، قاعات  القاعات)

 ... إلخ( ، قاعات املحاكاةالعرض

 smart classقاعة دراسية مع 

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 نعم

 لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 
ً
 وجود انترنت بالقاعة تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

اسلللللللللللللللللتراتيجيات الحصلللللللللللللللللول عللللللللللللللللللى 

التغذية الراجعة من الطالب حلول 

 فعالية عملية التدريس

 الطالب

االسللللللللللللللللتبانات املباشللللللللللللللللرة للطللللللللللللللللالب 

والتواصلللللل عبلللللر البريلللللد االلكترونلللللي 

 اضافة الى الساعات املكتبية

اسللتراتيجيات أخللرى لتقيلليم عمليللة 

للللللللللللل األسللللللللللللتاذ أو  ب  التللللللللللللدريس مللللللللللللن قِّ

 القسم العلمي:

 زيارة زميل ,  املراجعة الخارجية األستاذ أو القسم العلمي:

 الدراسية لجنة الخطط والجداول  عمليات تحسين التدريس

االسلللللللللللللتخدام املتواصلللللللللللللل للتقنيلللللللللللللة 

تشلللجيع عمليلللات اللللتعلم  الحديثلللة ,

تشلللللللللللللجيع الطلبلللللللللللللة عللللللللللللللى  اللللللللللللللذاتي ,

 التقديم واللقاء

عمليلللللللات التحقلللللللق ملللللللن مسللللللللتويات 

 إنجاز الطلبة
 لجنة متخصصة بالقسم

مراجعللللللة عينللللللة مللللللن االجابللللللات مللللللن 

 قبل لجنة متخصصة بالقسم

ترتيبللللللللللللللات التخطلللللللللللللليط للمراجعللللللللللللللة 

يلة املقلرر والتخطليط الدورية لفاعل

 للتحسين

 لجنة الخطط الدراسية بالقسم

يللتم مراجعللة املقللرر بشللكل مسللتمر 

ملللن قبللللل لجنلللة الخطللللط الدراسللللية 

بالقسلللللللللللللللللللللللم لضلللللللللللللللللللللللمان مواكبتللللللللللللللللللللللله 

للتطلللللللللللللللللورات الحديثلللللللللللللللللة بالسلللللللللللللللللوق 

 واحتياجاته

تحلللللديث املصلللللادر واملراجلللللع بشلللللكل 

االسللللللللللللللللتخدام املسللللللللللللللللتمر منللللللللللللللللتظم ,
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 للتقنيات الحديثة فى تقديم املقرر 

   

   

 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

 

 التوصيف . اعتماد ح

 


