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دقـق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:
التاريخ

التوقيع

2012 / 1 /22
مصادقة السيد العميد

وصف الثشًاهج األكادَوٍ
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1انًؤسسح انرؼهًٛٛح

ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٔ ٙانثؽس انؼهًٙ

 .2انمسى انؼهً / ٙانًشكض

كهٛح انؼهٕو انسٛاؼٛح /ظايؼح كشتالء

 .3اسى انثشَايط األكاد ًٙٚأ
انًُٓٙ

كهٛح انؼهٕو انسٛاؼٛح

 .4اسى انشٓادج انُٓائٛح

تكانٕسٕٚط ػهٕو سٛاؼٛح

 .5انُظاو انذساس: ٙ
سُٕ٘/يمشساخ/اخشٖ

سُٕ٘  /يمشساخ.

 .6تشَايط االػرًاد انًؼرًذ

انذساسح انُظشٚح ٔانؼًهٛح

 .7انًؤششاخ انخاسظٛح األخشٖ

انًخرثشاخ انخاصح تانصٕخ  ,انرذسٚة الكرساب انًٓاساخ يٍ خالل
انرطثٛك انؼًه , ٙانضٚاساخ انًٛذاَٛح  ,يخرثشاخ انؽاسٕب

 .8ذاسٚخ إػذاد انٕصف

2016/5/15

 .9أْذاف انثشَايط األكاد:ًٙٚ
 -1معرفة وفهم طبيعة القطاع السياحي وما يتعمق به من معايير محمية واقميمية ودولية

 -2مهارات عممية وعممية تمكن الطالب من اكتساب المهارات والخبرة

 -3المناهج العممية المناظرة لممناهج العربية والعالمية تكسب الطالب انفتاح عمى جميع التطورات في مجال اختصاصه وهو
القطاع السياحي والفندقي

-4مهارات االستخدام والتطوير الذاتي تمكن من المنافسة مع اآلخرين في سوق العمل

الصفحح 1

 .10يخشظاخ انثشَايط انًطهٕتح ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى
أ-االْذاف انًؼشفٛح
أ -1/تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم لمالطار الفكري والمهاري لمعموم السياحية
أ -2/تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم الخالقيات مهنة العمل في المجال الفندقي
أ -3/تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم المكانية مجارات سوق العمل بكل ماهو جديد
أ : 4/تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والتنافس البناء من خالل ما يتم اكتسابه من خبرة عممية وعممية
أ : 5/تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم في مجال ادارة القطاع الفندقي والخدمات السياحية
أ : 6/تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم فيما يتعمق باصول الضيافة والفن واالتكيت والمراسيم العامة
أ : 7/تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم لمغات الحية مثل المغة االنكميزية والفرنسية والفارسية
أ : 8/تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم لعمم التغذية وما يتضمنه من اهمية لرفد القطاع الفندقي
أ :9/تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم مايتعمق بالمتاحف والفن والتراث

ب –االْذاف انًٓاساذٛح انخاصح تانثشَايط
 ب : 1/تمكين الطمبة من حل المشاكل المرتبطة بمعوقات العمل السياحي ب : 2/تمكين الطمبة من ايجاد حمول تتناسب مع ما يتطمبه سوق العمل من خبرات وكوادر مدربة ب : 3/تمكين الطمبة من النزول الى الواقع العممي من خالل التطبيق واكتساب المهارات في الجانب الفندقي ب : 4/تمكين الطمبة من التعرف عمى اهم البرامج وانظمة المعمومات المستخدمة في القطاع الفندقي ب : 5/تمكين الطمبة من حل المشاكل ومعالجة االزمات التي من الممكن ان تواجه العاممين في القطاع السياحي -ب : 6/تمكين الطمبة من فهم خصوصية الواقع السياحي المحمي والعمل عمى هذا االساس

طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
 تزويد الطمبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعمقة بمخرجات التعميم السابقة لممهارات  ,لحل المشاكل العممية تطبيق المواضيع المدروسة نظرياً عمى المستوى العممي في مختمف مجاالت القطاع الفندقي استخدام المختبرات الصوتية ومختبرات الحاسوب لتطبيق الجانب العممي الكتساب الخبرات في مجال المغات ومجالنظم تكنولوجيا المعمومات التي يتم تطبيقها بشكل اساسي في انظمة الحجز والعمل داخل الفنادق وشركات
الطيران.
 زج الطمبة في الجانب العممي لما يكسبهم الخبرة والقابمية عمى اكتساب الشخصية التي يتطمب توفرها لدى الطالبالمختص بالقطاع الفندقي والسياحي بشكل عام .

الصفحح 2

طشائك انرمٛٛى
 امتحانات يومية وشهرية. امتحانات فصمية ونهائية. درجات مشاركة ألسئمة المنافسة لممواضيع الدراسية . -درجات لمواجبات البيتية .

ض-االْذاف انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح
ض -1توكُي الطالة هي االلتشاب هي السائح تشكل ٌَسجن هع اخاللُاخ العول وهحاولح استُعاب
هتطلثاخ العول .
ج -2توكي الطالة هي فهن االلُح الحمُمُح لتطىَش العول السُاحٍ عثش االسالُة والعثاساخ الوحثثح
والخلك العالٍ الزٌ ٌَسجن هع والعٌا وعاداتٌا وتمالُذًا العشتُح االصُلح .
طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
تزويد الطمبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعمقة بمخرجات التعميم السابقة لممهارات  ,لحل المشاكل العممية .
تطبيق المواضيع المدروسة نظرياً عمى المستوى العممي في مختمف العموم السياحية
تكميف الطمبة باعداد التقارير الخاصة باهم التغيرات العالمية في مجال القطاع السياحي ومناقشتها بشكل مكثف لما لها

من اهمية في استيعاب اغمب التغيرات في هذا القطاع الحيوي.
طشائك انرمٛٛى
 امتحانات يومية بأسئمة متعددة الخيارات التي تتطمب مهارات عممية . امتحانات يومية بأسئمة عممية . درجات مشاركة ألسئمة المنافسة لممواضيع الدراسية . -وضع درجات لمواجبات البيتية .

د -انًٓاساخ انؼايح ٔانراْٛهٛح انًُمٕنح (انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخص.)ٙ
د : 1/تمكين الطمبة من العمل في مختبرات الصوت ومختبر الجغرافية السياحية الكسابهم اكبر قدر من الجانب
العممي والتطبيقي .
د : 2/تمكين الطمبة من اجتياز اختبارات مهنية تنظم من قبل جهات محمية/إقميمية/دولية .
د : 3/تمكين الطمبة من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج من خالل الدورات التاهيمية .

الصفحح 3

طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
 وضع مناهج تدريسية بالتنسيق مع الكميات واالقسام المناظرة. وضع مناهج تدريسية من قبل الكمية مشابهة لبيئة العمل . إرسال الطمبة لمتدريب في مؤسسات فندقية وسياحية . تدريب الطمبة بخبرات تحاكي الواقع . دعوة بعض الجهات المهنية وتنظيم لقاءات مع الطمبة وجهات ذات اختصاص اشراك الطمبة في النشاطات العممية والعممية في القسم العممي ومشاركتهم في اعداد وتهيئة اغمب المناسباتوالندوات والمؤتمرات في الكمية كعنصر داعم لمقسم العممي واساتذته

طشائك انرمٛٛى
 من خالل الحمقات النقاشية التي تنظم داخل الحصة الدراسية الغمب المواد . درجات مشاركة ألسئمة منافسة تتعمق بالمادة الدراسية . -درجات محددة لمواجبات البيتية .

.12انرخطٛظ نهرطٕس انشخصٙ
ذًُٛح انمذساخ نذٖ انطهثح ف ٙانثؽس ٔانرمص ٙيٍ خالل انضٚاساخ انًٛذاَٛح نهفُادق ٔانششكاخ انسٛاؼٛح
ٔاالياكٍ االششٚح ٔانذُٛٚح ٔانؽس ػهٗ صٚاسج انًكرثح اسثٕػٛا  ,االطالع ػهٗ انًصادس ٔانكرة ٔانًعالخ
كًصذس نهًؼهٕياخ ٔ ,يراتؼح انرطٕساخ انؽذٚصح يٍ خالل يراتؼح انصفؽاخ انخاصح تانًٕالغ انسٛاؼٛح
ٔاالششٚح ٔانًراؼف ؼٕل انؼانى.
.13يؼٛاس انمثٕل (ٔضغ األَظًح انًرؼهمح تاالنرؽاق تانكهٛح أٔ انًؼٓذ)
يشكض٘/ؼسة يرطهثاخ ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٔ ٙانثؽس انؼهً.ٙ

.14أْى يصادس انًؼهٕياخ ػٍ انثشَايط
 -1انًكرثح انًشكضٚح ف ٙانعايؼح ٔيكرثح انكهٛح .
 -2شثكح انًؼهٕياخ االَرشَٛد.
 -3ذعاسب انعايؼاخ انؼشتٛح ٔانؼانًٛح.
الصفحح 4

 -4انًؼهٕياخ انرٚ ٙرى اسرؽصانٓا يٍ خالل انضٚاساخ انًٛذاَٛح نهًٕالغ راخ انصهح ٔاػذاد انرماسٚش
انًذػٕيح تانثٛاَاخ االصٕنٛح ٔانشسًٛح .
 -5انًُاْط انذساسٛح انؽانٛح.

الصفحح 5

هخطظ ههاساخ الوٌهج
َشجً وضع اشاسج فٍ الوشتعاخ الوماتلح لوخشجاخ التعلن الفشدَح هي الثشًاهج الخاضعح للتمُُن
هخشجاخ التعلن الوطلىتح هي الثشًاهج

السٌح /
الوستىي

سهز الومشس

اسن الومشس

االهذاف الوعشفُح

أساسٍ
أم اختُاسٌ
أ1

االولً

هذخل علىم
سُاحُح
تاسَخ وحضاسج
العشاق
ثمافح اسالهُح
هثادي التصاد

االهذاف الوهاساتُح
الخاصح تالثشًاهج

أ2

أ3

أ4

اساسٍ

احصاء
حاسثاخ
لغح اًكلُزَح

الصفحح 6

ب1

ب2

ب3

ب4

االهذاف الىجذاًُح
والمُوُح
ج1

ج2

ج3

ج4

الوهاساخ العاهح والتاهُلُح
والوٌمىلح( الوهاساخ األخشي
الوتعلمح تماتلُح التىظُف
والتطىس الشخصٍ)
د1

د2

د3

د4

لغح فاسسُح
لغح عشتُح
حمىق اًساى
ودَومشاطُح

الصفحح 7

ًوىرج وصف الومشس
وصف الومشس
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1انًؤسسح انرؼهًٛٛح

كمية العموم السياحية

 .2انمسى انؼهً / ٙانًشكض

اداسج انًؤسساخ انفُذلٛح

 .3اسى  /سيض انًمشس

هذخل علىم سُاحُح  ,ذاسٚخ ٔؼضاسج انؼشاق  ,اؼصاء  ,يثادٖ الرصاد ,
ؼمٕق اَساٌ ٔدًٚمشاطٛح  ,انهغح انؼشتٛح  ,انهغح انفاسسٛح  ,انهغح االَكهٛضٚح
 ,ؼاسثاخ  ,شمافح اساليٛح

 .4أشكال انؽضٕس انًراؼح

ػًهَٔ ٙظش٘

 .5انفصم  /انسُح

سُٕ٘ ,فصهٙ

 .6ػذد انساػاخ انذساسٛح
(انكه)ٙ

76 ,96 ,76 ,76 ,76 ,76 ,76 ,76 , 76 ,76 , 96

 .7ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف

2116/5/17

 .8أْذاف انًمشس
-1ذضٔٚذ انطانة تانًؼهٕياخ انؼًهٛح ٔانُظشٚح ػهٗ كٛفٛح انرؼشف ػهٗ سٕق انؼًم ٔاكرساب انخثشاخ
ٔانًٓاساخ
 -2تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم في مجال ادارة القطاع الفندقي والخدمات السياحية
 -3تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم لمغات الحية مثل المغة االنكميزية والفرنسية والفارسية
 -4تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم لعمم التغذية وما يتضمنه من اهمية لرفد القطاع الفندقي
 -5تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم مايتعمق بالمتاحف والفن والتراث

الصفحح 8

.11يخشظاخ انًمشس ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى
أ -االْذاف انًؼشفٛح
أ -1/تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم لمالطار الفكري والمهاري لمعموم السياحية
أ -2/تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم الخالقيات مهنة العمل في المجال الفندقي
أ -3/تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم المكانية مجارات سوق العمل بكل ماهو جديد
أ : 4/تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والتنافس البناء من خالل ما يتم اكتسابه من خبرة عممية وعممية
أ : 5/تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم في مجال ادارة القطاع الفندقي والخدمات السياحية
أ : 6/تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم فيما يتعمق باصول الضيافة والفن واالتكيت والمراسيم العامة
أ : 7/تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم لمغات الحية مثل المغة االنكميزية والفرنسية والفارسية
أ : 8/تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم لعمم التغذية وما يتضمنه من اهمية لرفد القطاع الفندقي

ب  -االْذاف انًٓاساذٛح انخاصح تانًمشس
ب - 1اكساب انطانة يٓاساخ ذطثٛك انطشق انؼهًٛح فًٛا انؼًم انفُذلٔ ٙانسٛاؼٙ
ب - 2ذذسٚة انطانة ػهٗ انرؼايم يغ انسٛاغ تشكم اؼرشاف. ٙ
ب  – 3اكساب انطهثح اْى انهغاخ انرٚ ٙرى انرؼايم تٓا يغ انسائػ ف ٙسٕق انؼًم
طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
اػطاء انًؽاضشاخ انؼهًٛح ٔانُظشٚح يٍ خالل شاشاخ انؼشض ٔانثٕستُٕٚد يخرثشاخ انصٕخ
ٔيخرثشاخ انؽاسٕب
طشائك انرمٛٛى
اظشاء االيرؽاَاخ انٕٛيٛح انسشٚؼح Quizzes
اظشاء االيرؽاَاخ انشٓشٚح
اظشاء االيرؽاَاخ انفصهٛح ٔانُٓائٛح
ض -االْذاف انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح
ض -1ذًك ٍٛانطانة يٍ ذطثٛك انًؼهٕياخ انؼهًٛح ٔانؼًهٛح ف ٙانمطاع انسٛاؼ. ٙ
ض -2ذًُٛح انشٔغ انٕطُٛح نذٖ انطانة يٍ خالل انؽفاظ ػهٗ انًٕسٔز انشؼثٔ ٙانؽفاظ ػهٗ اْى يٕالؼُا
انسٛاؼٛح .
طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
اػطاء انًؽاضشاخ انؼهًٛح ٔانُظشٚح ٔاسرخذاو يخرثشاخ انصٕخ ٔانعغشافٛح ٔيخرثشاخ انؽاسٕب .
طشائك انرمٛٛى
االيرؽاَاخ انٕٛيٛح انسشٚؼح ٔ Quizzesانشٓشٚح ٔانفصهٛح ٔانُٓائٛح

الصفحح 9

د  -انًٓاساخ انؼايح ٔانراْٛهٛح انًُمٕنح ( انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخص.)ٙ
د -1ذًُٛح يٓاساخ ٔلذساذح انطهثح ػهٗ اداسج انًكاذة االيايٛح ٔانًُاطك ٔانًُرعؼاخ انسٛاؼٛح.

 .11تُٛح انًمشس
األسثٕع
اسثٕػٛا
اسثٕػٛا
اسثٕػٛا
اسثٕػٛا
اسثٕػٛا
اسثٕػٛا
اسثٕػٛا
اسثٕػٛا
اسثٕػٛا
اسثٕػٛا

يخشظاخ انرؼهى
انًطهٕتح

انساػاخ
ً 3ظشٌ
ً 2ظشٌ
1
ًظشٌ2+عولٍ
ً 2ظشٌ
ً 2ظشٌ
ً 2ظشٌ
ً 2ظشٌ
ً 2ظشٌ
ً 2ظشٌ
ً 2ظشٌ

اضافح هخشجاخ التعلن
اضافح هخشجاخ التعلن
اضافح هخشجاخ التعلن
اضافح هخشجاخ التعلن
اضافح هخشجاخ التعلن
اضافح هخشجاخ التعلن
اضافح هخشجاخ التعلن
اضافح هخشجاخ التعلن
اضافح هخشجاخ التعلن
اضافح هخشجاخ التعلن

اسى انٕؼذج  /أٔ
انًٕضٕع
يذخم ػهٕو سٛاؼٛح
ذاسٚخ ٔؼضاسج انؼشاق
ؼاسٕب

طشٚمح انرؼهٛى

طشٚمح انرمٛٛى

ًظشٌ
ًظشٌ
ًظشٌ+عولٍ

االيرؽاَاخ
االيرؽاَاخ
االيرؽاَاخ

ًظشٌ
يثادٖ الرصاد
دًٚمشاطٛح ٔؼمٕق اَساٌ ًظشٌ
ًظشٌ
نغح اَكهٛضٚح
ًظشٌ
نغح ػشتٛح
ًظشٌ
نغح فاسسٛح
ًظشٌ
اؼصاء
ًظشٌ
شمافح اساليٛح

االيرؽاَاخ
االيرؽاَاخ
االيرؽاَاخ
االيرؽاَاخ
االيرؽاَاخ
االيرؽاَاخ
االيرؽاَاخ

 .12انثُٛح انرؽرٛح
 -1انكرة انًمشسج انًطهٕتح
 -2انًشاظغ انشئٛسٛح (انًصادس)

انكرة انًُٓعٛح انًمشسج
انًصادس انساَذج نكم يمشس

أ-انكرة ٔانًشاظغ انرٕٚ ٙص ٙتٓا
(انًعالخ انؼهًٛح ,انرماسٚش)....,

انًعالخ انؼهًٛح ف ٙاالخرصاصاخ االساسٛح ٔ

ب-انًشاظغ االنكرشَٔٛح ,يٕالغ االَرشَٛد.
.....

يٕلغ انرؼهٛى االنكرشَٔ ٙنعايؼح كشتالء

 .13خطح ذطٕٚش انًمشس انذساسٙ
ذطٕٚش انًمشساخ انذساسٛح تًا ٚرالئى يغ انرطٕس ف ٙسٕق انؼًم انسٛاؼٔ ٙانمطاع انفُذل ٙتشكم خاص ٔتًا
ٚرالئى يغ ٔالغ انثهذ انًؽهٔ ٙػاداذّ ٔذمانٛذِ ٔاًْٛح انًؽافظح ػهٗ انًٕسٔز انشؼثٔ ٙذسخٛش انخذياخ
انفُذلٛح نشفذ ٔدػى االلرصاد انؼشال.ٙ

الصفحح 11

ًوىرج وصف الومشس
وصف الومشس
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.
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