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 أ. التعريف بالخبرة الميدانية: 

 تسع ساعات  المعتمدة: . الساعات1

 :. السنة / المستوى الذي تقدم فيه الخبرة الميدانية2

 :. األوقات المخصصة ألنشطة الخبرة الميدانية3

 بالفصل الدراسي  ( أسبوع14) األسابيع:عدد  •

 األسبوع/يوم (5)عدد األيام:  •

 ساعة تدريبة 560المجموع      اليوم /ساعة (8)عدد الساعات:  •

 )إن وجدت( لاللتحاق بالخبرة الميدانية. المتطلبات السابقة 4

       بنجاح  سيح 415سيح و 413سيح و 412مقررات  يجتاز الطالب 
 

 

 

 ب. مخرجات التعلم وطرق التدريب والتقييم
 . مخرجات التعلم المستهدفة في الخبرة الميدانية1

 مخرجات التعلم المستهدفة 
 رمز 

مخرج تعلم البرنامج 

  المرتبط به

  المعرفة والفهم 1

  السياحة والسفر تقدمها وكاالتالخدمات املختلفة التي  يوضح 1.1

  البرامج واألدوات املستخدمة في مجاالت العمل السياحييذكر  1.2

  عمل واعداد البرامج السياحيةالاليات يشرح  1.3

  السعوديالوجهات السياحية الرئيسة املختلفة للسائح  يبين ...1

  المهارات 2

  همية األقسام املختلفة في املنشات السياحيةأل  يوظف النظريات املتنوعة 2.1

  أهمية وكاالت السياحة والسفر في القطاع السياحي يقارن بين 2.2

م 2.3 ِّ
  القيمة االقتصادية لبرامج الحجوزات السياحية ُيصم 

  تنشيط الحركة السياحية دور وكاالت السياحة والسفر في يميز بين 2.4

  القيم 3

، ويظهر االلتزام عداد البرامج السياحية وحساب التكاليف إيتحمل مسؤولية  3.1

 والقدرة على التكيف مع املتغيرات.
 

عمليات املحاسبة وحساب قيم واسعار التذاكر والبرامج يحاور بموضوعية  3.2

يتصل بالقطاع السياحي والفندقي ويلتزم بأخالقيات املهنة بكل ما ، السياحية 

 والفعاليات.

 

، املهمات املتعلقة بالحجز واعداد البرامج السياحية إلنهاء يعمل بروح الفريق  3.3

 ويتقبل النقد البناء، ويحترم آراء اآلخرين
 

3...   

 أنشطة التدريب والتقييم  /.  ربط مخرجات التعلم مع كل من طرق2

 طرق التقييم أنشطة التدريب /طرق مخرجات التعلم  الرمز

 المعرفة والفهم 1.0
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 طرق التقييم أنشطة التدريب /طرق مخرجات التعلم  الرمز

1.1 
 تقحححدمهحححا وكحححاالتالخحححدمحححات املختلفحححة التي  يوضحححححححححححححح

 السياحة والسفر

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

1.2 
البرامج واألدوات املسحححححححححححححتخححححدمححححة في مجححححاالت يححححذكر 

 العمل السياحي

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

 العروض التقديمية

 عمل واعداد البرامج السياحيةالاليات يشرح  1.3
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

االختبارات الفصلية، 

 والشفهية.

1.4 
الوجهحححححات السحححححححححححححيحححححاحيحححححة الرئيسحححححححححححححححححة املختلفحححححة  يبين

 للسائح السعودي

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

االختبارات الفصلية، 

 والشفهية

 المهارات 2.0

2.1 
هميححححححة األقسحححححححححححححححححححام أل  يوظف النظريححححححات املتنوعححححححة

 املختلفة في املنشات السياحية

 العصف الذهني

 لعب األدوار

 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة 

2.2 
أهميححة وكححاالت السحححححححححححححيححاحححة والسحححححححححححححفر في  يقححارن بين

 القطاع السياحي

 التكليفات   حل املشكالت

 البحوث والتقارير

2.3 
م ِّ
القيمحححة االقتصحححححححححححححححاديحححة لبرامج الحجوزات  ُيصحححححححححححححم 

 السياحية

 التعليم التعاوني 

 حلقات النقاش 

 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة

2.4 
دور وكاالت السحححياحة والسحححفر في تنشحححيط  يميز بين

 الحركة السياحية

 التعلم التعاوني

 العصف الذهني

 بطاقة املتابعة 

 عرض تقديمي
 القيم 3.0

3.1 

اعححححححداد البرامج السحححححححححححححيححححححاحيححححححة يتحمححححححل مسحححححححححححححؤوليححححححة 

، ويظهر االلتزام والقدرة على وحسحححححححححححححاب التكاليف 

 التكيف مع املتغيرات.

املالحظة من قبل املشرف  إدارة فريق العمل

 على التدريب امليداني

3.2 

عمليات املحاسبة وحساب قيم يحاور بموضوعية 

ويلتزم ، واسحححححححححححححعححححار التححححذاكر والبرامج السحححححححححححححيححححاحيححححة 

بكل ما يتصحححل بالقطاع السحححياحي بأخالقيات املهنة 

 والفندقي والفعاليات.

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 

املهمات املتعلقة بالحجز إلنهاء يعمل بروح الفريق 

، ويتقبل النقد البناء، واعداد البرامج السحححححححححححححياحية 

 ويحترم آراء اآلخرين

 املتابعة مجموعات العمل

 

 . تقييم مخرجات التعلم للخبرة الميدانية3
 أ. الجدول الزمني لتقييم الطلبة
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 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %20 خامسال تقرير اول  1

 %20 شراالع تقرير ثان 2

3 

مستمر   حضور  اربع دورات تدريبية  داخلية وعن بعد 

خالل 

 الفصل 

20% 

 %40 السابع عشر التقديم النهائي  4

 لعضو هيئة التدريس %60تغطي  ، شفهي، عرض تقديمي، مشروع ، واجبات، ورقة عمل ، تقارير ....... الخ(تطبيقيأنشطة التقييم )اختبار 

 مسؤولية التقييم.  ب.

 مسؤولية التقييم الفئة م

 %60 عضو هيئة التدريس 1

 %40 المشرف الميداني 2

  أخرى)تذكر( 3

 

 ج. إدارة الخبرة الميدانية

 
 . مواقع الخبرة الميدانية1
 متطلبات مواقع الخبرة الميدانية أ.

 لخاصة**االمتطلبات  المتطلبات العامة *  مواقع الخبرة الميدانية المقترحة

   فنادق 

   منتجعات فندقية

   هيئة الترفيه

   شركة مطارات الرياض 

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

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

 التخاذ القرار بشأن تحديد مواقع الخبرة الميدانية المناسبةاإلجراءات المتبعة ب. 

 

 املشرف الرئيس ي على البرنامج هو أستاذ املقرر 

 التدريب في منشآت التدريب لمسؤو املشرف امليداني هو 

 ويتم ابالغ أستاذ املقرر  املشآةحدوث أي مشكلة تحال الى مشرف التدريب امليداني ويتم حلها في 

عن برنامج التدريب امليداني ويوكل اليها حل  ةاملسؤولكما ويوجد لجنة للتدريب امليداني في القسم هي 

 النزاعات ان وجدت
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 . الطاقم اإلشرافي2
 أ. اختيار الطاقم اإلشرافي

 عضو هيئة التدريس المشرف الميداني عناصر االختيار

 المؤهالت
 منشآت التدريبرئيس قسم او اعلى في 

 
  في القسم عضو هيئة التدريس

 ذو خبرة واسعة وعالقات طيبة مع القطاع  نجوم او ما يعادلها  5فنادق  ضوابط االختيار

 ب. تأهيل وتدريب الطاقم اإلشرافي
 ومتابعة وتقييم الطلبة .......الخيتضمن اإلجراءات واألنشطة المتبعة لتأهيل وتدريب الطاقم اإلشرافي على عمليات اإلشراف وتنفيذ األنشطة التدريبية 

 ال ينطبق

 

 

 

 . المسؤوليات3

 
 أ. الهيكل التنظيمي لمسؤوليات الخبرة الميدانية 

 يتضمن الوحدات أو اإلدارات واللجان المسؤولة عن الخبرة الميدانية بما يتضح به العالقات بينها.

 ، منسق المقرر بالقسم  لجنة التدريب الميداني

 

 

 مسؤوليات أنشطة الخبرة الميدانيةب. توزيع 

 القسم أو الكلية النشاط
عضو هيئة 

 التدريس 
 جهة التدريب الطالب

المشرف 

 الميداني

 X     اختيار موقع الخبرة الميدانية

 X     اختيار الطاقم اإلشرافي

      توفير التجهيزات المطلوبة

 X     توفير مصادر التعلم

  X    التأكد من سالمة الموقع

   X   التنقل من وإلى موقع الخبرة الميدانية

 X     تقديم الدعم واإلرشاد

)الواجبات تنفيذ أنشطة التدريب 

 والتقارير والمشاريع، .....(
  X  

 

 X     متابعة أنشطة تدريب الطالب

 X     ضبط الحضور واالنصراف

   X X  تقويم مخرجات التعلم

   X X  الميدانيةتقويم جودة الخبرة 

      )تذكر(أخرى 

 

 

 . تنفيذ الخبرة الميدانية:4
 أ. آلية اإلشراف والمتابعة:

 

ل اجتماعات دورية مع الطلبة خالل فترة التدريب يتم خاللها مناقشة برامج التدريب وانطباعات عم

 واهتمامهاالطلبة حول سير البرنامج ومجاالت التدريب املقدمة وكفاءة مؤسسات التدريب 

 

 ب. أنشطة اإلرشاد والدعم الطالبي:
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يقوم الطلبة اثناء الخبرة امليدانية بممارسة االعمال املختلفة في وكاالت السياحة والسفر من عمليات 

الحجز وإصدار التذاكر واعداد البرامج السياحية ومقارنة الوجهات السياحية املختلفة وعمليات املقاصة 

 والحسابات
 

 

 

 رة السالمة والمخاطر. إدا5

 إجراءات التعامل مع المخاطر إجراءات الوقاية المخاطر المحتملة

 حدوث حرائق
توفر أدوات السالمة في مواقع  

 التدريب
 توفر طفايات الحريق

السقوط من أماكن 

 مرتفعة

ب. توفر اخصائي السالمة في مواقع 

 التدريب
 وجود اسعافات اولية

جروح او حروق 

استخدام نتيجة 

أدوات حادة ومصادر 

 للطاقة

ج. تجهيز القاعات واملعامل بأدوات 

 السالمة

اإلسعافات األولية ومتخصص ي 

 السالمة

   

 

 د. تقويم جودة التدريب:

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق املقررات

الفصلية تصحيح أسئلة االختبارات 

 ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 تصحيح املقاالت القصيرة أو الطويلة.

 حلقات النقاش

 ورش العمل

فاعلية طرق تقويم 

 الطالب
 استطالع  لجنة الجودة 

مدى تحصيل 

مخرجات التعلم 

 للمقرر 

أعضاء هيئة  الطلبة،

قيادات  التدريس،

 البرنامج

 ح االختبارات الشهرية.1

 ح األسئلة الشفوية. 2

 ح التقويم املستمر. 3

 . القيام بواجبات إضافية أو أساسية.4

   

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

 النظير، أخرى )يتم تحديدها()الطلبة، الطاقم اإلشرافي، قيادات البرنامج، المراجع المقيمون 

 )مباشر وغير مباشر(طرق التقييم 
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 هـ. اعتماد التوصيف 

 

 


