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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
 ساعات9 المكتبة 3
 ساعات10 المشاريع /إعداد البحوث 4
 ساعات7 )تذكر(أخرى  5
 ساعة 45 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

يتناول املقرر التعريف بالظهور التاريخي لشركات السياحة، وانواع الشركات السياحية والعمليات والعموالت، 

الى التعريف بأقسام الشركات  باإلضافةوجودة الخدمات املقدمة من شركات السياحة ووكاالت السفر. 

ل شركات السياحة في العالم، واهم السياحية وهياكلها التنظيمية واهم املتغيرات والتحديات التي تواجه عم

 .املنظمات الدولية التي ترعى شركات ووكاالت السفر في العالم

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

فهم ومعرفة وتحليل جوانب ومراحل وعالقات العمل املختلفة فى الشركات السياحية ووكاالت السفر 

 بإعتبارها من أكبر قطاعات العمل فى صناعة السياحة. 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

   عمليات مكاتب السياحة والسفر وارتباطها بموردي الخدمات السياحيةيبين  1.1

  .التطور التاريخي لظهور شركات السياحة في العالميوضح  1.2

  .ة ووكاالت السفريالسياحشركات النواع أ ددحي 1.3

  .جودة الخدمات التي تقدمها الشركات السياحية يشرح 1.4

  .العموالت التي تحصل عليها شركات السياحة ووكاالت السفر يوضح 1.5

  المهارات 2

  .نشطة شركات السياحةأيميز  2.1

  .جودة الخدمات التي تقدمها الشركات السياحيةمعايير يحلل  2.2

  .العموالت التي تحصل عليها شركات السياحة ووكاالت السفريقارن بين  2.3

  .شركات السياحة في العالمعرفة مل يوظف وسائل التقنية الحديثة 2.4

  .الخطوات املتبعة لتنفيذ البرامج السياحيةم َصم  ي   2.5

  القيم 3

املتغيوووووورات والتحووووووديات التووووووي تواجووووووه شوووووووركات  لتوضووووووي يقووووووود العموووووول فووووووي م موعووووووات  3.1

 سؤوليةامل، ويظهر االلتزام وتحمل العالمالسياحة في 

 

ويلتووووووزم  ،التطووووووور التوووووواريخي لظهووووووور شووووووركات السووووووياحة فووووووي العووووووالم يةموضوووووووعبيحوووووواور  3.2

 بأخالقيات املهنة بكل ما يتصل بالعمل السياحي وفعالياته املتنوعة

 

وواالت السوووفرأ ملعرفوووة بوووروح الفريووو  يعمووول 3.3 ، ويتقبووول النقووود نوووواع شوووركات السوووياحة ووكو

 البناء، ويحترم آراء اآلخرين

 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة املوضوعات م
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 3 التطور التاريخي لظهور شركات السياحة في العالم 1

 3 .نواع شركات السياحة ووكاالت السفرأ 2

 6 والسفر وارتباطها بموردي الخدمات السياحيةعمليات مكاتب السياحة  3

 6 العموالت التي تحصل عليها شركات السياحة ووكاالت السفر 4

 3 جودة الخدمات التي تقدمها الشركات السياحية 5

 6 اهم املتغيرات والتحديات التي تواجه شركات السياحة في العالم 6

 3 .التنظيم الداخلي لشركات السياحة 7

 6 .انشطة شركات السياحة 8

 3 .الخطوات املتبعة لتنفيذ البرامج السياحية 9

 6 اهم املنظمات الدولية في م ال السياحة 10

 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

1.1 
عمليووووات مكاتووووب السووووياحة والسووووفر يبووووين 

  وارتباطها بموردي الخدمات السياحية

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

 التدريبات امليدانية

 الزيارات امليدانية

1.2 
التطووووور التوووواريخي لظهووووور شووووركات يوضووووح 

 في العالم السياحة

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

.االختبارات الفصلية  

 العروض التقديمية

1.3 
وووواالت أ ددحوووووي نوووووواع شوووووركات السوووووياحة ووكو

 .السفر

 الحوار واملناقشة

 

 التدريبات العملية

 الزيارات امليدانية

1.4 
جوووووووووودة الخووووووووودمات التوووووووووي تقووووووووودمها  يشووووووووورح

 .الشركات السياحية

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

.االختبارات الفصلية  

 األبحاث

1.5 
العمووووووووووالت التوووووووووي تحصووووووووول عليهوووووووووا يوضوووووووووح 

 .شركات السياحة ووكاالت السفر

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

.االختبارات الفصلية  

 العروض التقديمية
 المهارات 2.0

2.1 

 .نشطة شركات السياحةيميز أ
 الدورات املتخصصة

 تقديم العروض

 التكاليف

 النقاشات

 التقديمةالعروض 

 عرض تقديمي العصف الذهنيجوووووووووووودة الخووووووووووودمات التوووووووووووي معوووووووووووايير يحلوووووووووول  2.2
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 بطاقة املتابعة لعب األدوار .تقدمها الشركات السياحية

2.3 
العموووووالت التووووي تحصوووول عليهووووا يقووووارن بووووين 

 .شركات السياحة ووكاالت السفر
 حل املشكالت

 التكليفات

 البحوث والتقارير

2.4 

 

عرفووووة مل الحديثووووةيوظووووف وسووووائل التقنيووووة 

 .شركات السياحة في العالم

 تقديم العروض

 التعاوني التعليم

 الدورات التدريبية

 بطاقة املالحظة

2.5 
الخطوووات املتبعووة لتنفيووذ البوورامج م صووم  ي  

 .السياحية

 التعليم التعاوني 

 حلقات النقاش

االختبارات التحريرية  

.والشفوية  
 القيم 3.0

3.1 

 لتوضوووووووووي يقوووووووووود العمووووووووول فوووووووووي م موعوووووووووات 

املتغيرات والتحديات التي تواجوه شوركات 

ويظهووووووووور االلتوووووووووزام ، السوووووووووياحة فوووووووووي العوووووووووالم

 سؤوليةاملوتحمل 

 التدريب امليداني

 

املالحظة من قبل املشرف 

 على التدريب امليداني

3.2 

التطوووووووووووور التووووووووووواريخي  يةموضووووووووووووعبيحووووووووووواور 

 ،لظهوووووووووور شوووووووووركات السوووووووووياحة فوووووووووي العوووووووووالم

ويلتووووزم بأخالقيووووات املهنووووة بكوووول مووووا يتصوووول 

 بالعمل السياحي وفعالياته املتنوعة

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

 بطاقة املالحظة

3.3 

نووواع شووركات أ ملعرفووة بووروح الفريوو  يعموول

، ويتقبوول النقوود السووياحة ووكوواالت السووفر

 البناء، ويحترم آراء اآلخرين

امليداني التدريب  

 الزيارات امليدانية

 املالحظة من قبل املشرف

 التدريب امليداني

 التقارير

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 إجماليمن 

 يميالتقدرجة 

1 
تقارير عن موردي الخدمات السياحية )فنادق، خطوط طيران،  4

 .دولية( أغذية ومشروبات، مهرجانات

 

 الرابع

20% 

 %20 األول  اختبار فصلي 2

 %20 األول  مشروع خاص للمادة  3

 %40  ئياالختبار النها 4

 %100  املجموع 
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 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  -

-  

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

 املرجع الرئيس للمقرر 

 2017سمير خليل شمطو، إدارة وكاالت السياحة والسفر، بغداد، 

 

وواالت السوووفر، مكتبوووة األن لوووو املصووورية،  سوووعيد البطووووطا، شوووركات السوووياحة ووكو

 2010القاهرة، 

 2000ماهر عبد الخال  السيس ى، شركات السياحة ووكاالت السفر، القاهرة،  املساندةاملراجع 

 اإللكترونيةاملصادر 

 املواقع الرسمية للمنظمات الدولية لشركات السياحة

www.uftaa.com 

www.asta.com 

www.wata.com 

 مى الرحالت ووكاالت السفرموقع وزارة السياحة السعودية لتراخيص منظ

Services/Pages/TravelAgenciesSystem.aspx-https://mt.gov.sa/E 

 

 ال يوجد  ى أخر 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املراف 

الدراسية، املختبرات، قاعات  القاعات)

 ... إلخ( ، قاعات املحاكاةالعرض

 ال يوجد

 الت هيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرم يات(

 ال يوجد

 لطبيعة التخصص()أخرى ت هيزات 
ً
 ال يوجد تبعا

http://www.uftaa.com/
http://www.asta.com/
http://www.wata.com/
https://mt.gov.sa/E-Services/Pages/TravelAgenciesSystem.aspx
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 التدريسفاعلية 
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسي  املقررات

تصووووووحي  أسووووووئلة االختبووووووارات الفصوووووولية 

 ومناقشة الحلول.

 تصحي  الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجووات الووتعلم موودى تحصوويل 

 للمقرر 

 التوووووودريس،أعضوووووواء هيئووووووة  الطلبووووووة،

 البرنامجقيادات 

 و التقويم املستمر.

 القيام بواجبات إضافية أو 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

 


