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 التعريف بالخبرة امليدانية: أ. 

 ساعات تسع . الساعات املعتمدة:1

 الفصل الثامن/ الفصل الدراس ي الثاني . السنة / املستوى الذي تقدم فيه الخبرة امليدانية:2

 :. األوقات املخصصة ألنشطة الخبرة امليدانية3

 ( أسبوع  8)   عدد األسابيع

 األسبوع/( يوم 60) عدد األيام )األوقات(

 اليوم /( ساعة  9)   عدد الساعات

 الفصل الدراس ي الثاني. التاريخ

 يتم تنظيم الوقت على النحو التالي:
.الشهر األول  -

ً
 : محاضرات نظرية في القسم بواقع محاضرتين أسبوعيا

 التدريب امليداني في املوقع على ثالث فترات يومية: يوم(: 60الشهران التاليان ) -
 التنقيب في املوقع. – صباحا 6

ً
 الواحدة ظهرا

 مساًء غداء واستراحة 4 -1
 مساًء التدريب على التصنيف والتنظيف 6 -4
 مساًء راحة وعشاء 8 – 6
 تسجيل الظواهر واملعثورات ووصفها على أجهزة الكمبيوتر. 10  -8

ً
 ليال

 .التدريب امليداني عمله/إنجازه في فترةبعد العودة من املوقع: يقوم الطالب بكتابة تقرير علمي عن ما تم  :الرابع* الشهر 

 )إن وجدت( لاللتحاق بالخبرة امليدانية. املتطلبات السابقة 4

 

 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(.5
 

 

 

 ( األهداف   

 :لخبرة امليدانيةنواتج التعلم األساسية ل –1

 اتقان املهارات الالزمة للعمل في مجال املكاتب السياحية ووكاالت السفر واعمال النقل

 

 خطط تطوير أو تحسين الخبرة امليدانية: –2

متابعة الطلبة في امليدان واالشراف على عمليات التدريب ومناقشة البرنامج التدريبي مع املشرفين في املؤسسات 

املستقبلة للطلبة وتقديم تقارير عن سير عمليات التدريب واملشكالت التي تواجه كل من الطلبة واملؤسسات في 

 مجال التدريب والعمل على تحسين البرنامج التدريبي 
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 مخرجات التعلم وطرق التدريب والتقييم ب.

 . مخرجات التعلم املستهدفة في الخبرة امليدانية1

 مخرجات التعلم املستهدفة 
 رمز 

مخرج تعلم 

  البرنامج املرتبط به

  املعرفة والفهم 1

  .لعمل في مجال ادارة املكاتب السياحيةا يبين 1.1

  .برنامج االميدوسالبيانات الخاصة بالعميل من خالل يوضح  1.2

  .مجال وكاالت السياحة والسفردد عي 1.3

  .تسويق الخدمات السياحية وسائلشرح ي 1.4

  املهارات 2

  .وعمليات اصدار التذاكر السياحيةادارة املكاتب ميز بين ي 2.1

  .املشكالت التي تواجه العميليحلل  2.2

  املبيعاتيقارن بين ادارة التسويق وتحسين مستوى  2.3

  .الخدمات السياحيةالتقنية في يوظف وسائل  2.4

  الالزمة للعمل في مجال ادارة املكاتب السياحية تيستخدم املهارا 2.5

  القيم 3

  ، ويظهر االلتزام بمعايير العملمواجهة املشكالت والعمل على وضع الحلول لها يتحمل  3.1

مهارات االعتماد على الذات والتفكير املستقل والتعرض للمواقف الحقيقية يحاور بموضوعية  3.2

 ويتقبل اآلراء واملقترحات ووجهات النظر األخرى.،في بيئة العمل 
 

ويتقبل النقد البناء، ويحترم والتعامل املباشر مع املشرفيين والزبائن يعمل ضمن فريق عمل في  3.3

 .آراء اآلخرين
 

3...   

 أنشطة التدريب والتقييم  /مخرجات التعلم مع كل من طرق .  ربط 2

 مخرجات التعلم  الرمز
أنشطة  /طرق 

 التدريب
 طرق التقييم

 املعرفة والفهم 1.0

1.1 
 املحاضرات .لعمل في مجال ادارة املكاتب السياحيةا يبين

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 العروض التقديمية

1.2 
الخحاصححححححححححححة بحالعميحل من خالل برنحامج البيحانحات يوضحححححححححححح 

 .االميدوس

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة 

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

1.3 
 املحاضرات .مجال وكاالت السياحة والسفرعدد ي

 الحوار واملناقشة 

، االختبارات الفصلية

 والشفهية
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 مخرجات التعلم  الرمز
أنشطة  /طرق 

 التدريب
 طرق التقييم

1.4 
 املحاضرات .تسويق الخدمات السياحية وسائلشرح ي

 واملناقشةالحوار 

 الفصلية، االختبارات

 والشفهية

 املهارات 2.0

2.1 
ححاتحححب ميز بين ي وعمليحححات اصححححححححححححححدار  السحححححححححححيحححاحيحححةادارة املكح

 .التذاكر

 بطاقة املتابعة التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة حل املشكالت .املشكالت التي تواجه العميليحلل  2.2

2.3 
 التنبؤ والتقدير  املبيعاتيقارن بين ادارة التسويق وتحسين مستوى 

  دراسة الحالة

 التدرج 

 بطاقة املالحظة

2.4 
 املسح والتوثيق .الخدمات السياحيةالتقنية في يوظف وسائل 

 التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

2.5 
الالزمة للعمل في مجال ادارة املكاتب  تيسحححححتخدم املهارا

 السياحية

 تقديم العروض

 التعاوني التعليم

 الدورات التدريبية

 بطاقة املالحظة 

 القيم 3.0

3.1 
، مواجهة املشكالت والعمل على وضع الحلول لها يتحمل 

 ويظهر االلتزام بمعايير العمل

 

 إدارة فرق العمل

املتابعة من قبل املشرف 

 على التدريب امليداني

3.2 

مهارات االعتماد على الذات والتفكير يحاور بموضوعية 

املستقل والتعرض للمواقف الحقيقية في بيئة العمل 

 ويتقبل اآلراء واملقترحات ووجهات النظر األخرى.،

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني
 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 

والتعامل املباشر مع يعمل ضمن فريق عمل في 

ويتقبل النقد البناء، ويحترم آراء املشرفيين والزبائن 

 .اآلخرين

 مجموعات العمل

 املتابعةبطاقة 

 

 . تقييم مخرجات التعلم للخبرة امليدانية3
 أ. الجدول الزمني لتقييم الطلبة

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %20 األسبوع الثالث والرابع انجاز مهمات الحجز واصدار التذاكر 1

 %5 األسبوع الخامس والسادس انجاز مهمات حسابات العمالء واملقاصة 

 %15 األسبوع السابع والثامن انجاز عمل برنامج سياحي 2

 %10 األسبوع التاسع والعاشر تنظيم فعالية سياحية 3

 %10 األسبوع الحادي عشر والثاني عشر تسويق برنامج سياحي 4

 %10 األسبوع الثالث عشر والرابع عشر اعداد برامج تسويقية 5

 %30 األسبوع الثالث والرابع انجاز مهمات الحجز واصدار التذاكر 6



 
6 

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %100  المجموع  

 ، شفهي، عرض تقديمي، مشروع ، واجبات، ورقة عمل ، تقارير ....... الخ(تطبيقيأنشطة التقييم )اختبار 

  

 مسؤولية التقييم. ب. 

 مسؤولية التقييم الفئة م

1 

عضو هيئة 

 ريسالتد

 تقديم املشورة والنصح ✓

 املشاركة في اختيار موقع مربعات التدريب ✓

 القيام بزيارات متفرقة للموقع ✓

 متابعة العمل من خالل التواصل الهاتفي ✓

 تذليل الصعوبات التي تحتاج إلى حل من مركز اإلشراف في القسم والكلية ✓

 .كتابة التقرير ✓

 وتقويم كل طالب أثناء العمل امليداني.تقييم  ✓

 تقييم التقارير النهائية التي يكتبها الطالب ✓
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املشرف 

 امليداني

 .حسب الخطة االستراتيجية   ملربعات التدريب  التدريباختيار مكان  ✓

 .تحديد عدد املربعات املراد التنقيب فيها ومساحة كل منها ✓

 .توزيع الطالب والعمال على موقع التدريب ✓

 .املتابعة املستمرة في املوقع ✓

 .ومراقبة عملهم والعمال، ،والطالباملساعدين،  توجيه  ✓

 .وتقويم كل طالب أثناء العمل امليداني تقييم ✓

تقييمات مشاريع  3

 ومهام الطالب
 .كتابة مالحظات يومية عن مهام كل طالب ودرجة األداء ✓

 مراجعة التقرير النهائي الذي يعده الطالب

تقييم إجراءات  4

 األداء
 توزيع الدرجات على املقرر على النحو التالي: ✓

اقع ) 60 ✓ درجة للتقرير  15درجة للعمل امليداني،  45درجة للعمل امليداني والتقرير بو

 النهائي(.

 درجة امتحان نهائي. 40

 

 ج. إدارة الخبرة امليدانية

اقع الخبرة امليدانية1  . مو
اقع الخبرة امليدانية أ.  متطلبات مو

 لخاصة**االمتطلبات  المتطلبات العامة *  مواقع الخبرة الميدانية المقترحة

 
المكاتب السياحية . 

اجهزة الحاسوب . 

البرامج الخاصة 

 آليات الحفر واملعدات. -

 اإليواء والتغذية. -
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بالحجز واصدار 

 التذاكر

 -املسح والتصوير -معامل )الترميم -

التسجيل  -الرفع املساحي -الرسم

 والحفظ(.والتوثيق 

وسائل التنقل من وإال=ى املوقع  -

 والسكن.

 

 

 بالنسبة ملوقع التدريب يتطلب اآلتي: 

اقع مؤقته لتوثيق وتدريب الطالب. -  مو

-  

   

  مثل : توفر تقنية معلومات، التجهيزات، المعامل، القاعات، السكن، مصادر التعلم، العيادات... ألخ* 

مثل: معايير السالمة والتعامل مع المرضى في التخصصات مرتبطة بطبيعة التخصص، خاصة بالمؤسسة محل التدريب أو  متطلبات** 

 الطبية.... الخ
 

 اإلجراءات المتبعة التخاذ القرار بشأن تحديد مواقع الخبرة الميدانية المناسبةب. 
 اإلجراءات املتبعة لتحديد مجال الخبرة امليدانية.  -1

 العمليات املستخدمة لتحديد تعيينات التدريب املناسبة )بما في ذلك محك االختيار(؟ما 

افق والتجهيزات الالزمة  وجود املر

 وجود مستلزمات االمان 

 وجود مدرب متمكن في التعامل مع الطلبة

 وجود البرامج الالزمة للتدريب

. 

 

 

 . الطاقم اإلشرافي2
 أ. اختيار الطاقم اإلشرافي

 عضو هيئة التدريس املشرف امليداني االختيارعناصر 

 املؤهالت
اإلدارة السياحية رئيس قسم 

 والفندقية

 أستاذ مشارك 

 أستاذ مساعد

 بروف 

 الخبرة امليدانية واملؤهالت العلمية الخبرة امليدانية واملؤهالت العلمية ضوابط االختيار

 

 ب. تأهيل وتدريب الطاقم اإلشرافي

 يتضمن اإلجراءات واألنشطة املتبعة لتأهيل وتدريب الطاقم اإلشرافي على عمليات اإلشراف وتنفيذ األنشطة التدريبية ومتابعة وتقييم 

 ترتيبات التقييم من كل من:  -1

 الطلبة -أ

 من خالل التقرير املقدم من الطالب واملقابالت املتعددة واستطالع رائ الطلبة



 
8 

 املشرف امليداني  -ب

 التقارير الدورية من قبل املشرف امليداني والقاءات معه في امليدان

 املشرف من الجامعة -ج

 األكاديميومقابالت الطلبة واملشرف  األكاديميتقرير املشرف 

 أخرى )مثل خريجين، مقيم مستقل وهكذا( -د

اقع التدريب . واستطالع اراء جهات  نواملسؤولياراء الخريجين وجهات العمل   عمل الخريجينفي مو

 والتخطيط للتحسين التقويماتالترتيبات ملراجعة  -2

التقييم املستمر للبرنامج التدريبي والحقائب التدريبية واراء الطلبة واملشرفين وجهات العمل والخريجين والعمل باستمرار 

 لتحديث املهارات بما يتناسب وحاجات سوق العمل

 . املسؤوليات3

 أ. الهيكل التنظيمي ملسؤوليات الخبرة امليدانية 

 يتضمن الوحدات أو اإلدارات واللجان املسؤولة عن الخبرة امليدانية بما يتضح به العالقات بينها.

 الكلية. ✓

 اإلدارة السياحية والفندقية ووحداتهقسم  ✓

 وحدة الجودة والتطوير. ✓

 نادي اإلرشاد والدعم الطالبي. ✓

 أنشطة الخبرة امليدانيةب. توزيع مسؤوليات 

 النشاط
القسم أو 

 الكلية

عضو هيئة 

 التدريس 
 الطالب

جهة 

 التدريب

املشرف 

 امليداني

 √ √  √ √ اختيار موقع الخبرة امليدانية

 √ √   √ اختيار الطاقم اإلشرافي

 √ √   √ توفير التجهيزات املطلوبة

 √ √   √ توفير مصادر التعلم

 √ √   √ التأكد من سالمة املوقع

التنقل من وإلى موقع الخبرة 

 امليدانية
√   √ 

√ 

  √   √ تقديم الدعم واإلرشاد

تنفيذ أنشطة التدريب )الواجبات 

 والتقارير واملشاريع، .....(
    

√ 

 √     متابعة أنشطة تدريب الطالب

 √     ضبط الحضور واالنصراف

 √    √ تقويم مخرجات التعلم

 √ √  √ √ امليدانيةتقويم جودة الخبرة 

      أخرى )تذكر(
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 . تنفيذ الخبرة امليدانية:4
 أ. آلية اإلشراف واملتابعة:

 ختيار مكان التنقيب حسب الخطة االستراتيجية   ملربعات التدريب في املوقع االثري ا 

 حديد عدد املربعات املراد التنقيب فيها ومساحة كل منهات 

 لتدريباوزيع الطالب والعمال على موقع ت 

 حديد مهام كل من الطالب والعمالت 

  دريب الطالب على التخطيط واملسح األثري ت 

  دريب الطالب على كيفية التنقيب وأساليبه وطرقه واألدوات املستخدمةت 

 إلشراف على عملية التنقيب والتصوير والرسم والتسجيلا 

 لرد على استفسارات الطالب وتوجيههم وإرشادهما 

اقصهاراجعة السجالت م   اليومية وتصحيحها وتوجيه الطالب إلى استكمال نو

 .القطع األثرية وترحيلها إلى مخازن الكلية جهيز ت 

 حديد الظواهر واملعثورات التي تحتاج إلى معالجات فورية وخاصةت 

 تابعة الطالب في املوقع ومحل اإلقامة وحل ما يعترضهم من مشكالتم 

 معدات وأجهزة واملطالبة بتوفير ما نقص منها تابعة األدوات وما يحتاجه التدريب منم 

 تابة التقرير اإلداري.ك 

. 

 

 

 أنشطة اإلرشاد والدعم الطالبي:ب. 
 إعداد كل طالب الستراتيجة يومية خاصة بموقع عمله وكيفيته •

 التنقيب في املوقع •

 التصوير للموقع واملعثورات •

 الرسم للمربع واملعثورات •

 املعثورات التنقيب وتوثيق تجهيز مربع •

 الترميم للظواهر املعمارية واملعثورات •

 الحفاظ على املوقع واملعثورات •

 التصنيف للمعثورات •

 تسجيل الظواهر واملعثورات •

 . كتابة مالحظات على املربعات والحيزات والظواهراالثرية  •

•  

 

 

 السالمة واملخاطر. إدارة 5

 املخاطر إجراءات التعامل مع إجراءات الوقاية املخاطر املحتملة
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مخححححححاطر طبيعيححححححة: حشححححححححححححرات 

ثعححححابين،  بححححار وأتربححححة، حرارة 

شحححححححححححححححديحححدة، عواصححححححححححححف رمليحححة 

السححححححححححححححححححقحححححححوط فحححححححي املحححححححربحححححححعحححححححات 

 .وتساقط األتربة واألحجار

تنبيه الطالب إلى املخاطر التي قد يتعرضون لها    -

املوقع: توفير مسححححححححححححتلزمحححات العالج ومواجهحححة مثحححل 

تلك املشححححاكل ونقل املصححححابين بأسححححرع وقت ممكن 

 إلى املستشفى للعالج.

 

تحححححححححذيححر الححطححالب قححبححححححل إجححراءات الححعححمححححححل املححيححححححدانححي 

  .باملخاطر املتوقعة

ية تأمين مواد السححححححححححالمة الخاصححححححححححة بالتنقيبات االثر -

 .وتوزيعها على الطالب بشكل يومي

 قرب الوحدات الصحية من املوقع.-

   

   

   

 د. تقويم جودة التدريب:

 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس

 اإلشراف امليدانيلجنة 

 تقييم التقارير النهائية للعمل امليداني -

 .ومناقشتها

 .حلقات النقاش -

  .ورش العملعقد  -

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

مدى تحصيل مخرجات التعلم 

 للمقرر،

الطلبة، أعضاء هيئة 

جهة التدريب، التدريس، 

 املشرف امليداني.

 .االختبارات التحصيلية. 1

 ـ األسئلة الشفوية. 2

 ـ التقويم املستمر. 3

 . القيام بعمل تقارير4

التدريب بين أعضاء هيئة التدريس . تبادل 5

 في الكلية.

   

 .)مثل. فاعلية التدريب، فاعلية طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل مخرجات التعلم ، مصادر التعلم ... إلخ( :مجاالت التقويم

 .)الطلبة، الطاقم اإلشرافي، قيادات البرنامج، املراجع النظير، أخرى )يتم تحديدها( :املقيمون 

 .)مباشر وغير مباشر( :التقييمطرق 
 

 

 هح. اعتماد التوصيف 

 


