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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

 ملشروع  جماعيفردى او اعداد الطالب بشكل 
ً
 ملا  سياحيمقترحا

ً
 عمليا

ً
قابل للتنفيذ على أرض الواقع، تطبيقا

مجال اإلدارة واالدارة السياحية والتسويق واملوارد بشرية واالقتصاد  فيدرسه الطالب من مقررات مختلفة 

 ....... وغيرها.ودراسة الجدوى االقتصادية  واملحاسبة السياحية السياحي

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 ملا درسه الطالب من مقررات مختلفة فى مجال اإلدارة واالدارة السياحية  الطالبتطبيق 
ً
 عمليا

ً
تطبيقا

 وغيرها.....ودراسة الجدوى االقتصادية واملحاسبة السياحية السياحيوالتسويق واملوارد بشرية واالقتصاد 

 .مشروع سياحي قابل للتنفيذ على أرض الواقعمن خالل فكرة 

 للمقرر:م مخرجات التعل. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  .ة.ياألساسية إلعداد مشروعات األبحاث السياح واملبادئالقواعد يبين  1.1

  .املجتمع املحلى فكرة احتياجات عنالقائم  شروع البحثمفكرة يوضح  1.2

  واإلدارية للمشروع.الدراسة القانونية  ناقشي 1.3

  .مشروع البحث النهائي ملناقشةالتقييم يشرح  1.4

  .املقترح ووصفه املشروعوأسباب اختيار هذا  شروطيذكر  1.5

  المهارات 2

  .ألجهزة واملعدات الالزمة لكافة تفاصيل عمل املشروعادراسة بين يميز  2.1

  .دراسة املنافسينو  املستهدفةدراسة األسواق ليوظف النظريات املتنوعة  2.2

  الدراسة القانونية واإلدارية للمشروع.يقارن بين  2.3

قففففد تواجففففه  التففف  واملعوقففففاتأهففففم التحفففديات عرففففة مل يوظفففف وسففففائل التقنيفففة الحدي ففففة 2.4

 .املشروع من وجهة نظر أعضاءه

 

  دراسة موقع املشروعلنموذج م صمي 2.5

  القيم 3

ويظهففر  .دراسففة معففايير األمففن والسففالمة املهنيففة للمشففروعل مجموعففاتيقففود العمففل فففي  3.1

 االلتزام وتحمل مسؤولية.

 

ويلتفففزم بقخالقيفففات املهنفففة  ،للمشفففروعالدراسفففة القانونيفففة واإلداريفففة  يةموضفففوعبيحفففاور  3.2

 بكل ما يتصل بالعمل السياحي وفعالياته املتنوعة.

 

اإلجفففففراءات اإلداريفففففة والتفففففراخي  ومفففففدى قانونيفففففة أنفففففواع ملعرففففففة بفففففروح الفريفففففق ل يعمففففف 3.3

 .ويحترم آراء اآلخرين ،املشروع

 

3...   
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  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
وأسفففففا اعفففففداد مشفففففروعات التخفففففرج البح يفففففة ودراسفففففة مجموعفففففة مفففففن مشفففففروعات  مبفففففادئ

 تخص  اإلدارة السياحية فيالتخرج البح ية السابقة 
6 

2 
املجتمفففع املحلفففى، وتتصفففل بطبيعفففة  احتياجفففات وحفففيفكفففرة املشفففروع. البحفففث عفففن فكفففرة مفففن 

 نشاط الدارسين )قطاع السياحة(
6 

 3 .املقترحهذا املشروع، ووصف املشروع  اختيارموضوع املشروع )مقدمة(، وأسباب  3

 3 املوقع والبيئة املحيطة به اختياردراسة موقع املشروع. وأسباب  4

5 
القانونيففة واإلداريففة للمشففروع. مففن حيففث اإلجففراءات اإلداريففة والتففراخي  ومففدى  الدراسففة

 قانونية املشروع
3 

6 
املناسفففففح، وتحليفففففل املركفففففز  والترويجفففففي التسفففففويقياملفففففزيج  :،الدراسفففففة التسفففففويقية. و شفففففمل

 SWOT التنافس  
6 

 3 للمشروع الدراس  منتصف الفصل  فيتقييم  7

8 
للمشففففروع كدراسففففة  املففففاليالدراسففففة املاليففففة. وتم ففففل عففففرض متكامففففل لكافففففة عناصففففر اإل ففففار 

 جدوى است مارية
6 

9 
املشفففففروع مفففففن املففففففوارد  احتياجفففففاتالدراسفففففة ال شفففففرية )املفففففوارد ال شفففففرية( و شففففففمل: تحديفففففد 

 ال شرية
3 

10 

دراسفات نوعيفة حسففح  بيعفة املشففروع واحتياجاتفه ومنهففا: دراسفة معففايير األمفن والسففالمة 

املهنيفففة للمشفففروع، دراسفففة لعجهفففزة واملعفففدات الالزمفففة لكاففففة تفاصفففيل عمفففل املشفففروع. أهفففم 

 .قد تواجه املشروع من وجهة نظر أعضاءه الت التحديات أو املعوقات 

3 

 3 ولجنة مناقشة مشروع البحث النهائيالتقييم  11

 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 
األساسففففففية إلعففففففداد  واملبففففففادئالقواعففففففد يبففففففين 

 .ة.يمشروعات األبحاث السياح

 تاملحاضرا

 الحوار واملناقشة
 بطاقة املتابعة

 العروض التقديمية

1.2 
 عفففففففنالقفففففففائم  شفففففففروع البحفففففففثمفكفففففففرة يوضفففففففح 

 .املجتمع املحلى فكرة احتياجات

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 بطاقة املتابعة

 العروض التقديمية

1.3 
القانونيففففففففففففففففة واإلداريففففففففففففففففة الدراسففففففففففففففففة ينففففففففففففففففاقش 

 للمشروع.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 بطاقة املتابعة

 العروض التقديمية
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.4 
مشففففففففففروع  النهفففففففففائي ملناقشففففففففففةالتقيففففففففففيم يشفففففففففرح 

 .البحث

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 العروض التقديمية

1.5 
 املشفففروعوأسفففباب اختيفففار هفففذا  شفففروطيفففذكر 

 .املقترح ووصفه

 املحاضرات

 واملناقشةالحوار 
 العروض التقديمية

 المهارات 2.0

2.1 
ألجهففففزة واملعففففدات الالزمففففة ادراسففففة بففففين يميففففز 

 .لكافة تفاصيل عمل املشروع

العصف  التعلم التعاوني

 الذهن 

 بطاقة املتابعة

 عرض تقديم 

2.2 
دراسففففة األسففففواق ليوظففففن ريات اففففات ر  اوعففففة 

 .دراسة املنافسينو  املستهدفة

 العصف الذهن 

 األدوارلعح 

 عرض تقديم 

 بطاقة املتابعة

2.3 
الدراسفففففففففة القانونيفففففففففة واإلداريفففففففففة يقفففففففففارن بفففففففففين 

 للمشروع.
 حل املشكالت

 التكليفات

 البحوث والتقارير.

2.4 

أهففم عرفففة مل يوظففف وسففائل التقنيففة الحدي ففة

قففففففففففففد تواجففففففففففففه  التفففففففففففف  واملعوقففففففففففففاتالتحففففففففففففديات 

 .املشروع من وجهة نظر أعضاءه

التعلم التعاوني حلقات 

 النقاش

 

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

 دراسة موقع املشروعلنموذج م صمي 2.5
 التعليم التعاوني

 حلقات النقاش

 عرض تقديم 

 بطاقة املتابعة
 القيم 3.0

3.1 

دراسففففة معففففايير ل يقففففود العمففففل فففففي مجموعففففات

ويظهففففففر  .األمففففففن والسففففففالمة املهنيففففففة للمشففففففروع

 االلتزام وتحمل مسؤولية.

  العملإدارة فريق 

املالحظة من قبل 

املشرف على التدريح 

 امليداني

3.2 

الدراسفففففففففففففة القانونيفففففففففففففة  يةموضفففففففففففففوعبيحفففففففففففففاور 

ويلتزم بقخالقيفات املهنفة  ،للمشروعواإلدارية 

بكففففل مففففا يتصففففل بالعمففففل السففففياحي وفعالياتففففه 

 املتنوعة.

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذا ي

 

3.3 

اإلجفففراءات أنفففواع ملعرففففة بفففروح الفريفففق ل يعمففف

اإلداريفففففففففففففففففة والتفففففففففففففففففراخي  ومفففففففففففففففففدى قانونيفففففففففففففففففة 

 .ويحترم آراء اآلخرين ،املشروع

 املتابعة مجموعات العمل

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 إجماليمن 

 يميالتقدرجة 

 %30 الدراس  منتصف الفصل  ففففففففي وجمفففففففاعيلتقيفففففففيم مفففففففا تفففففففم انجفففففففازه ففففففففردى  النصففففففففياللقفففففففاء  1
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 إجماليمن 

 يميالتقدرجة 

 املشروع

 %15 مع نهاية كل وحدة الحضور وورش عمل جماعية وأوراق عمل 2

3 
األسبوع األخير للفصل  املشروع فياملتابعة الدورية واملساهمات الفعلية الفردية 

 الدراس  

15% 

 %40 الدراس  نهاية الفصل  املناقشة النهائية ملشروع البحث 4

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  الحالخاص لكل لالستشارات واإلرشاد األكاديم  والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريا ترتيبات إتاحة 

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

 متابعة الطالب اثناء املحاضرات -

  مناقشة التقارير والبحوث -

 ساعات اسبوعيا يتم اعالنها للطالب على لوحة االعالنات سع التواجد بواقع  -

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

 ر  جع ري ئيس يلمق ر 
SHAN BARKATAKI, GUIDELINES ON WRITING A GRADUATE 

PROJECT THESIS, COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT, CSUN, 2011 

 ,THE GRADUATION PROJECT HANDBOOK FOR STUDENTS  ر ساندةر  رجع 

CHARLOTTE-MECKLENBURG SCHOOLS, 2011 

 (مواقع اإلنترنت، وسائل التواصل االجتماعي... إلخ رإليكترونيةر صادر 

 دورات تدري ية متخصصة  ى أخ  

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافق

 ... إلخ( ، قاعات املحاكاةالدراسية، املختبرات، قاعات العرض القاعات)
 smart classقاعة دراسية مع 

 التجهيزات التقنية

 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(
 نعم

 لطبيعة التخص ()أخرى تجهيزات 
ً
 وجود انترنت بالقاعة تبعا
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريا
 عضو هيئة التدريا 

 لجنة تنسيق املقررات

االختبففففففففففففففففففففارات تصففففففففففففففففففففحي  أسففففففففففففففففففففئلة 

 الفصلية ومناقشة الحلول.

 تصحي  الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية  رق التقييم

مخرجفففففففات الفففففففتعلم مفففففففدى تحصفففففففيل 

 للمقرر 

 التففففففففدريا،أعضففففففففاء هيئففففففففة  الطلبففففففففة،

 البرنامجقيادات 

 ف االختبارات الشهرية.1

 ف األسئلة الشفوية. 2

 التقويم املستمر.ف  3

فالقيام بواجبففففففففففففات إضفففففففففففففافية 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

 


