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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 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

يتناول املقرر دراسة شاملة ألساسيات تخطيط وإدارة املواقع والوجهات السياحية من خالل التعريف        

 باملوضوع ودراسة كل من املحددات الطبيعة والبشرية التي تؤثر على تخطيط وإدارة املوقع   

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 السياحية.معرفة أهم املفاهيم األساسية ومبادئ تخطيط وإدارة املواقع والوجهات   
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

  املفاهيم األساسية في تخطيط املوقع السياحي والوجهة السياحيةيبين  1.1

  محددات واعتبارات تخطيط املوقع والوجهات السياحيةيوضح  1.2

  العوامل الطبيعية والبشرية التي تؤثر في تخطيط الوجهة السياحيةيناقش  1.3

  .تحليل مقومات مكانية ملواقع ووجهات سياحية عامليةيشرح  1.4

  والتطور التنموي املكاني االختيارإبراز التباين في محديدات يذكر  1.5

  المهارات 2

  .ومنحى التطور للمشاريع السياحية( BOTأساليب تخطيط وادارة للموقع )بين يميز  2.1

أهمية تخطيط وإدارة املوقع والوجهة السيييييييياحية على ملعرفة يوظف النظريات املتنوعة  2.2

 .التنمية السياحية

 

املواقع والوجهييييييات آلييييييية مويييييييييييييعيييييييل مواقع الترا  العيييييياملي وأهمي  ييييييا لتطوير يقييييييارن بين  2.3

 .السياحية في اململكة

 

انعكاسيييييات التكامل بين التخطيط وإدارة املوقع يوظف وسييييياتل التقنية اةحديرة ملعرفة  2.4

 .في استدامة التنمية السياحية

 

أسييييييييييييياليب أدارة ومشيييييييييييييييل املواقع والوجهات السيييييييييييييياحية في مع ي  اةعا بية  سيييييييييييييتخد ي 2.5

 السياحية لها

 

  القيم 3

والقدرة  ويظهر االلتزا  .مواقع الترا  العاملي على ثقافة خريج القسييييميتحمل مسييييؤولية  3.1

 على التكيف مع املتييرات.

 

ويلتز  بأخالقيات املهنة بكل ما يتصيييل  للمشييياريع  التشيييييليةاةخطة  يةموضيييوعبيحاور  3.2

 .والفعاليات بالقطاع السياحي والفندقي

 

أسييييييييياليب التطوير واإلدارة للموقع  سيييييييييياحية ومناقشييييييييية يارة مواقع لبروح الفريق ل يعم 3.3

 .ويحتر  آراء اآلخرين يتقبل النقدوالصعوبات أن وجدت والية التعامل معها 

 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 املفاهيم األساسية في تخطيط املوقع السياحي والوجهة السياحية 1

 9 محددات واعتبارات تخطيط املوقع والوجهات السياحية 2

 9 العوامل الطبيعية والبشرية التي تؤثر في تخطيط الوجهة السياحية 3
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4 
تحلييييل مقوميييات مكيييانيييية ملواقع ووجهيييات سييييييييييييييييياحيييية عيييامليييية إلبراز التبييياين في محيييدييييدات 

  والتطور التنموي املكاني االختيار
6 

 6 (ومنحى التطور للمشاريع السياحية BOT) وادارة للموقعدراسة أساليب تخطيط  5

 9  لتطير املواقع والوجهات السياحية في اململكة العاملي وأهمي  اآلية موعيل مواقع الترا   6
 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 
املفاهيم األسيييييييياسييييييييية في تخطيط املوقع السييييييييياحي يبين 

 والوجهة السياحية

 املحاضرات

 اةحوار واملناقشة

  االختبارات الفصلية

 والشفهية. 

1.2 
محددات واعتبارات تخطيط املوقع والوجهات يوضيييييييح 

 السياحية

 املحاضرات

 اةحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والن اتية

1.3 
العوامييييييل الطبيعييييييية والبشيييييييييييييرييييييية التي تؤثر في ينيييييياقش 

 تخطيط الوجهة السياحية

 املحاضرات

 اةحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والن اتية

1.4 

تحليل مقومات مكانية ملواقع ووجهات سيييياحية يشيييرح 

 .عاملية
 ملحاضراتا

 اةحوار واملناقشة

  االختبارات الفصلية

 والشفهية. 

1.5 
والتطور  االختييييييارإبراز التبييييياين في محيييييدييييييدات ذكر يييييي

 التنموي املكاني

 املحاضرات

 اةحوار واملناقشة

.االختبارات الفصلية  

  العروض التقديمية

1.6    

 المهارات 2.0

2.1 
 منحى  BOTأسااااااااااااااااا لااااا     ل                 بين يميز 

 .(  ت       شا ي    سلاحلة

 اليييييتيييييعيييييليييييم اليييييتيييييعييييييياونييييييي

 العصف الذهني
  بطاقة املتابعة 

 عرض تقديمي

2.2 
أهمييية تخطيط وإدارة ملعرفيية ي ظف   نظريااات  نتن عااة 

 .املوقع والوجهة السياحية على التنمية السياحية

 العصف الذهني

 لعب األدوار

 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة

2.3 
آلية مويييييييييييييعيل مواقع الترا  العاملي وأهمي  ا يقارن بين 

 .لتطوير املواقع والوجهات السياحية في اململكة
 حل املشكالت 

   التكليفات

 .البحو  والتقارير

2.4 
 ن كاساااااااات   تكامي ي ظف  سااااااااني   تحنلة  ملعريةة ن ر ة 

 .بين   ت  ل   إ      ن    في  ستر مة   تن لة   سلاحلة
اليييييتيييييعييييييياونييييييي  اليييييتيييييعيييييليييييم

 حلقات النقاش
 بطاقة املالحظة 

 ملف اإلنجاز

2.5 
أسيييييييييياليب أدارة ومشييييييييييييل املواقع والوجهات  سييييييييييتخد ي

 السياحية في مع ي  اةعا بية السياحية لها

 التعليم التعاوني 

 حلقات النقاش

 عرض تقديمي 

 .بطاقة املتابعة
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 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

 القيم 3.0

3.1 

ثقافة خريج مواقع الترا  العاملي على يتح ي مساااااااااا   لة 

    حر   على   تكلف م   نتغير ت.  يظهر  ال تز م .القسم

امليييييالحيييييظيييييية مييييين قيييييبييييييل  إدارة فريق العمل

املشييييرى على التدريب 

 امليداني

3.2 

 ي تزم  للمشيياريع  التشييييليةاةخطة  يةموضييوعبيحاور 

 با ح اع   سااالاوي    قنر يبأخال لات  نهنة بكي ما يتصاااي 

 .   ق ا لات

 اةعماعيالعمل 

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم  امي

3.3 

 سييييييييييييييياحيية ومنياقشيييييييييييييية ييارة مواقع لبروح الفريق ل يعمي

أسيييييييييييييييياليييييب التطوير واإلدارة للموقع والصيييييييييييييعوبييييات أن 

ويحترم آراء  يتقبللا النقللدوجييييدت والييييية التعييييامييييل معهييييا 

 .اآلخرين

 املتابعة مجموعات العمل

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 إجماليمن 

 يميالتقدرجة 

 %5 األسبوع الراني تقييم تحفيزي  1

 %15 األسبوع اةخامس اختبار ثاني 2

 %15 األسبوع العاشر اختبار ثالث 3

 %10 ما بين األسبوع السابع والتاسع صفحات 4تقرير خطي عن موضوع محدد ال ي يد عن  4

 %10 األسبوع اةحادي عشر مرئي يقدمه الطالب عن موضوع مرتبط باملقرر عرض  5

 %5 خالل الفصل الدراس ي اةحضور واملشاركة في النقاش 6

 %40 األسبوع اةخامس عشر االختبار الن ائي 7

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

مع ) اةخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا اليرض في كل أسبوع(.  اقدم كر 

 ساعات اسبوعياثال  ساعات مكتبية بواقع 

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

  نرج    رنيس    حر  
كتاب العمارة  -محمد القحطاني وآخرون-كتاب السيييييييييييييياحةي األسيييييييييييييس واملفاهيم

 .مشاري النفيس ي )مترجم( عبد هللاالسياحية د. 
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  نسانر  نر ج  

 .والترا  الوطني , وأمانات املدنتقارير الهيئة العامة للسياحة  -

تقارير منظمة السياحة العاملية ومنظمة اليونسكو والدول املختارة كتجارب  -

 .عاملية في تطوير وجهات سياحية

 التعلم.تخطيط وادارة املواقع السياحية , نظا  ادارة   إل كتر نلة نصا   

 ال يوجد  ى أخر 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافق

  الدراسية  املختبرات  قاعات العرض القاعات)

 ... إةخ( قاعات املحاكاة

مقعد اضافة إلى اجه ة اللوح الذكي  30الفصل الدراس ي 

 واالنترنت

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات  السبورة الذكية  

 البرمجيات(

 .فصل دراس ي  كي

 لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 
ً
 اجه ة اللوح الذكي واالنترنت تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 ةعنة تنسيق املقررات

تصيييييييييييييييحييييييي  أسيييييييييييييييئيييليييييية االخيييتيييبييييييارات 

 الفصلية ومناقشة اةحلول.

 تصحي  الواجبات ومناقش  ا.

 حلقات النقاش

  .العملورش 

 استطالع  ةعنة اةعودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجييييات التعلم مييييدى تحصييييييييييييييييييل 

 للمقرر 

 التييييدريس أعضيييييييييييييييياء هيئيييية  الطلبيييية 

 البرنامجقيادات 

 ي االختبارات الشهرية.1

 ي األسئلة الشفوية. 2

 ي التقويم املستمر. 3

يييييييييييييييييييييييييالقيا  بواجبات إضييييييييييييافية أو  4

 أساسية.
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

   

   

 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

 


