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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

 ( السابع) المستوى 

 

 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
 ساعات9 الواجبات 2
 ساعات9 المكتبة 3
 ساعات10 المشاريع /إعداد البحوث 4
 ساعات7 )تذكر(أخرى  5
 ساعة45 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 :لمقررالعام لوصف ال. 1

بيان مواصفات وعناصر الرحالت السياحية  الحديثة معيناقش املقرر أسس تصميم البرامج السياحية 

أسس تطوير املنتجات السياحية كما انه يتيح للطالب التعرف على كيفية تنظيم البرامج  الشاملة ودراسة

البرامج السياحية من خالل  شاملة لتصميماملقرر دراسة  ويتناول وحساب تكلفتها وتقدير مراحل تنفيذه ,كما 

 السياحية تحليل البرامجوالعمل على  املعرفةرها كما ان املقرر يشتمل على تطوي بأسسها وكيفيةالتعريف 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

معرفة اهم املفاهيم االساسية في تصميم البرامج السياحية وربط هذه املفاهيم في البرامج السياحية 

 .بتصميم البرنامج السياحي. الكاملة املعرفةمن خالل  والدولية واملحلية اإلقليمية

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 4.1 .األطر والنظم والقوانين املنظمة للنشاط السياحي الدولييبين  1.1

 1.1 السياحية الحديثةأسس تطوير املنتجات السياحية وأسس تصميم البرامج  يوضح 1.2

حسذذذذاب  -كيفيذذذذة تنظيمهذذذذا -مواصذذذذفات وعناصذذذذر الذذذذرحالت السذذذياحية الشذذذذاملة يذذذذكر  1.3

عمذذذوالت  -هذذذوامش الذذذربح-تقذذذدير البرنذذذامج التمفذذ  لتنفيذذذذ الذذذرحالت السذذياحية -تكلفتهذذا

 Travel-Agentsالوكالء السياحيين 

2.1 

األطر والنظم والقوانين املنظمذة  -واتجاهاتهاالحركة املتغيرة للسياحة الدولية يشرح  1.4

 للنشاط السياحي الدولي ومميزات السياحة الدولية

3.1 

 5.1 .تاريخ تنظيم الرحالت والبرامج السياحية ناقشي 1.5

  المهارات 2

انذذواا الذذرحالت وطذذرق اسذذويقها وتوسسعهذذا وأسذذس تصذذميم البذذرامج السذذياحية يميذذز بذذين  2.1

 .دراسة الطلب والعرض السياحيالحديثة من خالل 

3.2 

 1.2 .السائح لتصميم برامج سياحية مناسبة الحتياجاتاملتنوعة يوظف النظريات  2.2

 2.2 تنظيم وتأسيس برامج سياحيه محليه ودوليه  يقارن بين  2.3

 4.2 .مكونات الرحلة الشاملة وعناصرهاعرفة مل يوظف وسائل التقنية الحديثة 2.4

 5.2 في تطوير البرنامج السياحي املكتسبةاملعارف واملهارات م صمي 2.5

3   

 يظهلللللر  وعناصذذذذذر الذذذذذرحالت السذذذذذياحية الشذذذذذاملة مواصذذذذذفات توضذذذذذيحمسللللل  ل ة يتحمللللل   3.1

  القدرة على التك ف مع املتغيرات. االلتزام

1.3 

اا الذذرحالت السذذياحية ومنظموهذذا  يةموضذذوعبيحذذاور  3.2 ويلتزززم  -Tour-Operatorsصذذنع

 بأخالقيات المهنة بكل ما يتصل بالعمل السياحي وفعالياته المتنوعة.

2.3 

 3.3. ويتقبزززل النقزززد  .أسذذذس تطذذذوير املنتجذذذات السذذذياحيةأهذذذم الفريذذذت لتوضذذذيح  بذذذروحل يعمذذذ 3.3
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 البناء، ويحترم آراء اآلخرين.
3...   

 

 ... تحديث الموضوعات المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
األطذذر والذذنظم والقذذوانين املنظمذذة للنشذذاط  -الحركذذة املتغيذذرة للسذذياحة الدوليذذة واتجاهاتهذذا

 .الدوليةالسياحي الدولي ومميزات السياحة 

8 

2 

اا الذرحالت السذذياحية ومنظموهذا -تذاريخ تنظذيم الذذرحالت والبذرامج السذياحية -Tour صذذنع

Operators-  أسذذذذذس تصذذذذميم البذذذذذرامج السذذذذذياحية  -السذذذذياحية أسذذذذس تطذذذذذوير املنتجذذذذذات

 الحديثة

7 

3 

 -حسذذذذذاب تكلفتهذذذذذا -كيفيذذذذذة تنظيمهذذذذذا -مواصذذذذذفات وعناصذذذذذر الذذذذذرحالت السذذذذذياحية الشذذذذذاملة 

عمذذذذذوالت الذذذذذوكالء  -هذذذذذوامش الذذذذذربح-تقذذذذذدير البرنذذذذذامج التمفذذذذذ  لتنفيذذذذذذ الذذذذذرحالت السذذذذذياحية

 Travel-Agents السياحيين

7 

4 
تصذذميم البذذرامج السذذياحية الحديثذذة مذذن  وأسذذسانذذواا الذذرحالت وطذذرق اسذذويقها وتوسسعهذذا 

 خالل دراسة الطلب والعرض السياحي 

8 

5 
مكونذذذات الرحلذذذة الشذذذاملة وعناصذذذرهال النقذذذل روسذذذيلة النقذذذل الرئيسذذذية  وسذذذائل االنتقذذذال 

 االقتصادية للبرامج السياحية  والجدوى الداخلية( 

8 

 7 الطلبة وتطبيت عمليعروض ومشاركات  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
4.1 

األطللللللللللر  الللللللللللنظل  القللللللللللوا ي  املنظمللللللللللة ل   للللللللللا  يبللللللللللي  

 .الس احي الد لي

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة 

 

  االختبارات الفصلية

 والشفهية

أسللللللللا نتللللللللوير املنتسللللللللات السلللللللل ا  ة  أسللللللللا يوضلللللللل   1.1

 نصم ل البرامج الس ا  ة الحديثة

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة 

 

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

مواصللتات  عناصللر الللر يت السلل ا  ة ال للام ة يللر ر  2.1

نقلللللللدير البر لللللللامج  - سلللللللاه ن  ت  لللللللا -  ت لللللللة ننظ مهلللللللا -

 -هللللللوامح الللللللر  -الزمنللللللي لتنت للللللر الللللللر يت السلللللل ا  ة

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة 

 

.االختبارات الفصلية  

 العروض التقديمية
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 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

 Travel-Agentsعموالت الو يء الس ا  ي  

 -املتغيلللرة ل سللل ا ة الد ل لللة  انساها  لللاالحر لللة ي لللر   3.1

األطلللللر  اللللللنظل  القلللللوا ي  املنظملللللة ل   لللللا  السللللل احي 

 الد لي  مميزات الس ا ة الد ل ة

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

  االختبارات الفصلية

 والشفهية

 املحاضرات .ناريخ ننظ ل الر يت  البرامج الس ا  ةيناقح  5.1

 الحوار واملناقشة 

 

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

 المهارات 2.0
ا لللللللوات اللللللللر يت  طلللللللر   سلللللللويقها  نو   هلللللللا يميلللللللز  لللللللي   3.2

 أسلللا نصلللم ل البلللرامج السللل ا  ة الحديثلللة مللل   لللي  

 .دراسة الت ب  ال رض الس احي

 التعلم التعاوني

  العصف الذهف 
  بطاقة املتابعة

 عرض تقديم 

السائ  لتصم ل  ال ت اجاتاملتنوعة يوظف النظريات  1.2

 . رامج س ا  ة مناسبة

 العصف الذهف 

 لعب األدوار

 عرض تقديم 

 بطاقة املتابعة

ننظلللللل ل  نرسللللللحا  للللللرامج سلللللل ا    مح  لللللل  يقللللللار   للللللي   2.2

  د ل    
 حل املشكالت 

   التكليفات

 البحوث والتقارير

مكو ات الر  ة يوظف  سائ  التقن ة الحديثة مل رفة  4.2

 . عناصرهاال ام ة 

التعلم التعاوني 

 حلقات النقاش

 بطاقة املالحظة 

 ملف اإلنجاس

5.2 
فلللي نتلللوير البر لللامج  املكتسلللبةامل لللارا  املهلللارات يصلللمل 

 الس احي

 التعليم التعاوني 

 حلقات النقاش

 عرض تقديم  

 .بطاقة املتابعة

 

 القيم 3.0
وعناصذذذر الذذذرحالت  مواصذذذفات توضذذذيحيتحمللل  مسللل  ل ة  1.3

 القدرة عللى التك لف   يظهر االلتزام السياحية الشاملة

 مع املتغيرات.

املالحظة من قبل املشرف  إدارة فريت العمل

 على التدريب امليداني

اا الذذرحالت السذذياحية ومنظموهذذا  يةموضذذوعبيحذذاور  2.3 صذذنع

Tour-Operators-. ويلتزززم بأخالقيززات المهنززة بكززل ،

 السياحي وفعالياته المتنوعة.ما يتصل بالعمل 

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذااي

الفريذذت لتوضذذيح أهذذم أسذذس تطذذوير املنتجذذات  يعمذذل بذذروح 3.3

ويتقبززززل النقززززد البنززززاء، ويحتززززرم آراء  ..السذذذذياحية

 اآلخرين.

 املتابعة مجموعات العمل

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 خامسال االختبار الفصلي االول  1
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 شراالع االختبار الفصلي الثاني 2

3 
تقريذذذذذذر خطذذذذذذي عذذذذذذن موضذذذذذذوا محذذذذذذدد ال 

 صفحات 4يتيد عن 

 األسبوا العاشر
5% 

4 
عملذذي ريقسذذم الطذذالب الذذى مجموعذذذات 

 وكل مجموعه اعد بحث (

الحادي عشر الى االسبوا األسبوا 

   الرابع عشر
10% 

 %5 خالل الفصل الدراس   الحضور واملشاركة في النقاش 

 %40 األسبوا الخامس عشر االختبار النهائي 

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديم  والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدرسس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدرسس لهذا الغرض في كل أسبوا(.  اقدمذكر مع ر

    ى الطالبعلاالشراف املباشر  -

 / أسبوع اتساعخمس تخصيص  -
 
 لكل دكتور  يا

 

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

 املرجع الرئحا ل مقرر 

عطيذذذذر, سذذذذراب  نالديماسذذذذين  حسذذذذيمحمذذذذود  السذذذذياحية البذذذذرامج  كتذذذذاب تخطذذذذيط

سذذذذلمان, جامعذذذذة امللذذذذ   امللذذذذ للنشذذذذر مكتبذذذذة  املسذذذذيرةاليذذذذاس, حسذذذذن الرفذذذذاعي ,دار 

 2015ت خ ب .  33804 سعود رقم

 املسا دةاملراجع 
 املعرفذذذذةل دار كنذذذذوس مجيذذذذد الناشذذذذر دالعذذذذاني, رعذذذذ" تكنولوجيذذذذا التنظذذذذيم السذذذذياحي, 

 2014 العلمية

 اإللكتر   ةاملصادر 
Tourism Information technology Case studies edited by Roman 

Egger, Dimitrios Buhalis Publisher: Amsterdam; Oxford: 

Elsevier/Butterworth Heinemann 2008 

 ال يوجد  ى أ ر 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافت

الدراسية  املختبرات  قاعات  القاعاتر

 ... إلخ(   قاعات املحاكاةالعرض

 مقعد 25الفصل الدراس   
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 متطلبات المقرر العناصر

 التجهيزات التقنية

السبورة الذكية  رجهاس عرض البيانات  

 البرمجيات(

 1ذكيه عدد  سبورة

 لطبيعة التخصص(رأخرى تجهيزات 
 
 ال يوجد تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدرسس
 عضو هيئة التدرسس 

 لجنة تنسيت املقررات

تصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذحيح أسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذئلة االختبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذارات 

 الفصلية ومناقشة الحلول.

 الواجبات ومناقشتها.تصحيح 

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالا  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجذذذذذذذات الذذذذذذذتعلم مذذذذذذذدى تحصذذذذذذذيل 

 للمقرر 

 التذذذذذذذذدرسس أعضذذذذذذذذاء هيئذذذذذذذذة  الطلبذذذذذذذذة 

 البرنامجقيادات 

 ذ االختبارات الشهرية.1

 ذ األسئلة الشفوية. 2

 ذ التقويم املستمر. 3

ذالقيام بواجبذذذذذذذذذذذذات إضذذذذذذذذذذذذذافية 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

 


