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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
 ساعات 8 أخرى )تذكر( 5
 ساعة 45 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

والفنادق من خالل التعريف باملوضوع ودراسة كل من يتناول املقرر دراسة شاملة القتصاديات السياحة 

الطلب السياحي والعرض السياحي ودراسة مرونات الطلب والعرض وكذلك نظرية االنتاج والتكاليف في 

املنشآت السياحية واملؤشرات الكلية لقطاع السياحة والفنادق واثرها على االقتصاد الكلى للدولة مع اعطاء 

 .السياحة السعودياالمثلة عن واقع قطاع 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

االساسية التي قام عليها  والنظريات والفندقيةمعرفة اهم املفاهيم االساسية في علم ادارة االعمال السياحية 

السياحة والفنادق ,كذلك فهم عناصر  اإلدارةعلم االدارة واهم النظريات  نشأتومراحل االعمال ,علم ادارة 

 حالناجالعملية االدارة واهم واجبات املدير 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  .األسس واملفاهيم النظرية املرتبطة بريادة االعمال في املنشآت السياحيةيبين  1.1

  .األساسية لريادة االعمال وكيفية تحقيقها وتحديد خصائصهايوضح  1.2

  نظرية االساسية في االدارة السياحة والفنادق ناقشي 1.3

  نماذج من ريادة االعمال في دول مختلفةيشرح  1.4

  تجربة اململكة العربية السعودية في تنمية ريادة االعمال. ذكري 1.5

  المهارات 2

  .فرص وتحديات الجامعة وريادة األعمالبين يميز  2.1

  .مفهوم ريادة األعمالملعرفة يوظف النظريات املتنوعة  2.2

  .ريادة األعمال واملنشآت الصغيرة واملتوسطةيقارن بين  2.3

  .الرياديدراسة الجدوى االقتصادية للمشروع ل يوظف وسائل التقنية الحديثة 2.4

  للمشاريع السياحية. التسويقيةالخطة م صمي   2.5

  القيم 3

  يظهللللللر ا ل لللللل ا  .خطةةةةةةة العمةةةةةةل والبباةةةةةةة املرتبطةةةةةةة باملشةةةةةةروع الريةةةةةةادييتحمللللللل ة لللللل  ل ة  3.1

  القدرة على التك ف ةع املتغيرات.

 

 يل ل   أخالقي لات املهنلة أ لل  ،الرياديالبباة التكنولوجية للمشروع  يةموضوعبيحاور  3.2

 . الفعال ات  الفندقي السياحيأالقطاع ةا يتصل 

 

يتقبلل النقلد و ،والضيافةملشاريع الريادية للسياحة ا أفكارلتوضيح  بروح الفريقل يعم 3.3

 .يحترم آراء اآلخرين

 

3...   
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  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3  مفهوم ريادة األعمال 1

 3 واملتوسطةريادة األعمال واملنشآت الصغيرة  2

 3 توليد األفكار للمشاريع الريادية للسياحة والضيافة 3

 3 الجامعة وريادة األعمال: فرص وتحديات 4

 3 الفصلي األول( )االختبارمراجعة عامة  5

 3  :الرياديدراسة الجدوى االقتصادية للمشروع  6

 3 الخطة التسويقية 7

 3  :الرياديدراسة الجدوى االقتصادية للمشروع  8

 3 الخطة التشغيلية 9

 3  :الرياديدراسة الجدوى االقتصادية للمشروع  10

 3 الخطة املالية 11

 3 خطة العمل والبباة املرتبطة باملشروع الريادي 12

 3  كتابة خطة العمل 13

 3 البباة التكنولوجية للمشروع الريادي 14

 3 الفصلي الثاني( )االختبارمراجعة عامة  15

 ساعة 45 المجموع
 

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

 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
األسةةس واملفةةاهيم النظريةةة املرتبطةةة بريةةادة االعمةةال يبةةين 

 .السياحيةفي املنشآت 

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

االختبارات 

، الفصلية

 والشفهية. 

1.2 
األساسةةةةةةةةةةية لريةةةةةةةةةةادة االعمةةةةةةةةةةال وكيفيةةةةةةةةةةة تحقيقهةةةةةةةةةةا يوضةةةةةةةةةح 

 .وتحديد خصائصها

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

1.3 
 املحاضرات نظرية االساسية في االدارة السياحة والفنادقيناقش 

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

1.4 

 

 نماذج من ريادة االعمال في دول مختلفةيشرح 
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

االختبارات 

، الفصلية

 والشفهية. 
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 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

 

1.5 

تجربةةةة اململكةةةة العربيةةةةة السةةةعودية فةةةي تنميةةةة ريةةةةادة يةةةذكر 

 املحاضرات االعمال.

 الحوار واملناقشة

 االختبارات

، الفصلية

 والشفهية. 

 

1.6    

 المهارات 2.0

2.1 
 الةةةةةةةةةةةةةةةةةةتعلم التعةةةةةةةةةةةةةةةةةةاوني .فرص وتحديات الجامعة وريادة األعمالبين يميز 

 العصف الذهني

  بطاقة املتابعة 

 عرض تقديمي

2.2 
 العصف الذهني .مفهوم ريادة األعمالملعرفة يوظف النظريات املتنوعة 

 لعب األدوار

 عرض تقديمي

 املتابعةبطاقة 

2.3 
 .ريادة األعمال واملنشآت الصغيرة واملتوسطةيقارن بين 

 حل املشكالت 
   التكليفات

 البحوث والتقارير.

2.4 
دراسةةةةةةةةةةة الجةةةةةةةةةةدوى ل يوظةةةةةةةةةةف وسةةةةةةةةةةائل التقنيةةةةةةةةةةة الحديثةةةةةةةةةةة

 .الريادياالقتصادية للمشروع 

الةةةةةةةةةةةةةةةةةةتعلم التعةةةةةةةةةةةةةةةةةةاوني 

 حلقات النقاش

 بطاقة املالحظة 

 ملف اإلنجاز

 للمشاريع السياحية. التسويقية الخطةم صمي   2.5
 التعليم التعاوني 

 حلقات النقاش

 بطاقة املالحظة 

 ملف اإلنجاز

 القيم 3.0

3.1 

الطللللللة العمللللللل  ال باللللللة املر  طللللللة أامل للللللر ع يتحمللللللل ة لللللل  ل ة 

  القدرة على التك ف ةع املتغيرات.  يظهر ا ل  ا  .الريادي

املقحظلللللللللللللللللللة ةلللللللللللللللللللل  ي للللللللللللللللللللل  إدارة فريق العمل

التلللللللللدري  امل لللللللللر  عللللللللللى 

 امل داني

3.2 

 الريللللللادي ال باللللللة التكنولوم للللللة للم للللللر ع  ة موضللللللوعأيحلللللا ر 

أالقطلللللاع ال للللل ا ي  يل للللل   أخالقي لللللات املهنلللللة أ لللللل ةلللللا يتصلللللل 

 . الفعال ات  الفندقي

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 
ملشةةةةةةاريع الرياديةةةةةةةة ا أفكةةةةةةارلتوضةةةةةةةيح  بةةةةةةروح الفريةةةةةةقل يعمةةةةةة

 .يحترم آراء اآلخرينيتقبل النقد و ،والضيافةللسياحة 

مجموعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 العمل
 املتابعة

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

درجة  إجماليمن 

 يميالتق

 %20 األسبوع الرابع اختبار اول  1

 %20 األسبوع الحادي عشر  اختبار ثاني 2

 %20  واجبات -تمارين  –الحضور  3
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

درجة  إجماليمن 

 يميالتق

 %40 االسبوع الخامس عشر   االختبار 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 والهياة التعليمية أعضاء هياة التدريس ترتببات إتاحة 

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

 ساعات اسبوعيا ثالثساعات مكتبية بواقع 

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

 الرئبس للمقرر املرمع 

 محاضرات مصورة من املراجع األساسية مع شرائع العرض.

الشةةةةةةةةميري، أحمةةةةةةةةةد : ريةةةةةةةةةادة االعمةةةةةةةةةال : : مكتبةةةةةةةةة امللةةةةةةةةةك فهةةةةةةةةةد ، اململكةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةة 

 2010السعودية 

 امل اندةاملرامع 

 هة1430الطبعة األولى  –مركز ريادة األعمال  -أخالقيات رائد األعمال  - 

 .هة1430الطبعة األولى  –ريادة األعمال مركز  –خطة العمل    -

الهياةةةةة العامةةةةة للسةةةةياحة وا ثةةةةار : مشةةةةروع تنميةةةةة السةةةةياحة فةةةةي اململكةةةةة العربيةةةةة  -

 ه . 1423اإلستراتيجية العامة : الرياض  السعودية:

- Be an Entrepreneur: Entrepreneurship Principle and Practice. 

Alshegri Bookstore, 2012 

 اإللك ر ن ةاملصادر 

Ahmed Alshumaimri, Taylor Aldridge and David B. Audretsch. 

“Scientist entrepreneurship in Saudi Arabia. The Journal of 

Technology Transfer. July 2011 

  ى أالر 
البةةرامج التةةةي تعتمةةةد علةةةى الكمبيةةةوتر، أو األقةةةراص املضةةةغوطة، أو البرمجيةةةات، أو 

 املهنية، أو اللوائح واألنظمة:املعايير 
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافق

الدراسية، املختبرات، قاعات  القاعات)

 ... إلخ( ، قاعات املحاكاةالعرض

مقعد اضافة إلى اجهزة اللوح الذكي  30الفصل الدراس ي 

 واالنترنت

والسبورة التقليدية في بعض  الذكية واالنترنتاجهزة السبورة  التجهيزات التقنية
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 متطلبات المقرر العناصر

البيانات، السبورة الذكية، )جهاز عرض 

 البرمجيات(

 االحيان.

 لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 
ً
 ال يوجد تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هياة التدريس 

 املقرراتلجنة تنسيق 

تصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحيح أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالة االختبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات 

 الفصلية ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجةةةةةةةات الةةةةةةةتعلم مةةةةةةةدى تحصةةةةةةةيل 

 للمقرر 

 التةةةةةةةةدريس،أعضةةةةةةةةاء هياةةةةةةةةة  الطلبةةةةةةةةة،

 البرنامجقيادات 

 ة االختبارات الشهرية.1

 األسالة الشفوية.ة  2

 ة التقويم املستمر. 3

ةالقيام بواجبةةةةةةةةةةةةات إضةةةةةةةةةةةةةافية 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

 


