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 كهُخ االداسح واالقزظبد –عبيؼخ انكىفخ  انًؤسسخ انزؼهًُُخ.1

 انسُبحخ  انًشكض/انقسى انؼهًٍ.2

 إداسح االصيبد انسُبحُخ سيض انًقشس/اسى .3

 انكزشوٍَ اشكبل انحضىس انًزبحخ.4

 2021-2020 انسُخ/انفظم.5

 60 (انكهٍ)ػذد انسبػبد انذساسُخ .6

 2021/6/21 ربسَخ اػذاد هزا انىطف.7

  أهذاف انًقشس .8

السٌاحً  فً اتجاهات النشاطإدارة االزمات السٌاحٌة التعرٌف بطبٌعة ومجاالت عمل دراسة 

 والفندقً.

 .والمنظمات االخرى ٌخص قطاع السٌاحة والفندقةفٌا  أسباب االزمات وانواعهادراسة  *

 واالجهزة واآلالت وطرقة االختٌار المثلى لها. معرفة المناهج واالرشادات الدارة االزمات* 

 .لتغطٌة الموضوع من كافة جوانبه دراسة كل أنواع االزمات *

 

 

 يخشعبد انًقشس وطشائق انزؼهُى وانزؼهى وانزقُُى .11

 االهذاف انًؼشفُخ-أ

 .فٍ قطبع انسُبحخ االصيخ وإداسح االصيبددساسخ انزؼشف ػهً اهًُخ  -1أ

السٌاحً والفندقً  أنواع االزمات ومعالجتها فً القطاعتقٌٌم ودراسة آلٌات تطوٌر وتحدٌث معاٌٌر  -2أ

َىفش وطف انًقشس هزا اَغبصا يقزضُب ألهى خظبئض انًقشس ويخشعبد انزؼهى انًزىقؼخ 

يٍ انطبنت رحقُقهب يجشهُب ػًب ارا كبٌ قذ حقق االسزفبدح انقظىي يٍ فشص انزؼهى 

 .والثذ يٍ انشثظ ثُُهب وثٍُ وطف انجشَبيظ .انًزبحخ



 فً العراق.

 .االصيخرطىَش قذساد انطهجخ نًحبونخ يىاعهخ ظبهشح  -3أ

 تحدٌد نوع وأسباب االزكات .التعرف على كٌفٌة  -4أ

 األهذاف انًهبسارُخ انخبطخ ثبنًقشس -ة

 .افضل منهج وارشادات الدارة االزماتد التخطٌط وتحدٌ-1ب

 السٌاحٌة. أسباب االزماتتحلٌل وتحدٌد معاٌٌر تقٌٌم -2ب

 السٌاحٌة. أنواع االزماتمعرفة اهم وافضل طرق تقٌٌم -3ب

 السٌاحٌة. أنواع االزماتالتعرف على طرق المفاضلة بٌن  4ب

 طشائق انزؼهُى وانزؼهى

 (powerpoint ،word ،google meetمحاضرات ) -
 حلقات نقاشٌة. -
 تقارٌر -

 

 طشائق انزقُُى

 

 ايزحبَبد رحشَشَخ  -

 ايزحبَبد شفىَخ  -

 واعجبد َكهف ثهب انطهجخ  -

 رقبسَش -

 انؼظف انزهٍُ -

 

 األهذاف انىعذاَُخ وانقًُُخ-ط

 تعلٌم الطلبة البحث عن مشاكل وربطها بالمادة العلمٌة وطرق حلها بترتٌب وتسلسل منطقً.-1ج

السٌاحٌة  أنواعها واسبابهاوتقٌٌم  االزمةحث الطلبة على الموضوعٌة فً المناقشات حول مفهوم -2ج

 فً البٌئة العراقٌة.

 تعلٌم الطلبة التفكٌر باسلوب علمً والتحلٌل واالستنباط.-3ج

 تحفٌز الطلبة الٌجاد مشاكل واقعٌة وحلها بطرٌقة علمٌة.-4ج



 طشائق انزؼهُى وانزؼهى

 

 (powerpoint ،word ،google meet)محاضرات  -1
 حلقات نقاشٌة. -2
 تقارٌر -3
 العصف الذهنً الذي ٌمنح للطلبة طرح االفكار ومناقشتها. -4

 

 طشائق انزقُُى

 امتحانات تحرٌرٌة -1
 اسئلة شفوٌة  -2
 واجبات ٌكلف بها الطلبة -3
 تقارٌر -4
 طرح اسئلة فكرٌة ومالحظة االجابات الفكرٌة لكل طالب. -5
 امتحانات ٌومٌة. -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنٌة المقرر  -

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم اسم الوحدة /الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات االسبوع

1 
 

عرض مفردات المادة على  االطالع على البرنامج الدراسً 2
الطلبة والخطة الدراسٌة بغٌة االتزام 

 بتنفٌذها

 الٌوجد محاضرات

2 
 

 االزمةالفصل االول:   االزمةماهٌة -الفصل االول 2
: المفهوم المشابهة لالزمة السطلحات

 واالهمٌة
 

 نقاش محاضرات

3 
 

امتحان  محاضرات أنواع االزمات –الفصل االول  ، االزمات انواعماهٌة  2
 ٌومً

امتحان  امتحان شهري  دراسة االزمات وانواعهااهمٌة  2 4

 (المهاراث االخري المتعلقت بقابلُت التىظُف والتطىر الشخصٍ ) المهاراث العامت والتأهُلُت المنقىلت -1د
 .يهبساد انجحش ػٍ انكزت وانجحىس راد انظهخ انىصُقخ ثبنزخظض -1د
 .يهبساد اسزخذاو االَزشَُذ وآنُخ انجحش االكزشوٍَ -2د

 

 



 شهري 

 
5 

 نقاش محاضرات   أدوات معالجة االزمة 2

 
6 

 نقاش محاضرات   االزماتعملٌة اتخاذ القرارات فً  2

7 
 

امتحان  محاضرات  : حل االزمةاهداف  2
 ٌومً

 
8 

 نقاش محاضرات دراسة الجدوى -الفصل الثانً دراسة أسباب االزماتماهٌة  2

9 
 

 نقاش محاضرات  ومتطلباتها  االزمةمبررات دراسة  2

11 
 

 نقاش محاضرات  وخصائصها  االزماتصعوبات دراسة  2

 
11 

االولٌة، مراحل دراسة  االزمةدراسة  2
  االزمات

عصف  محاضرات 
 ذهنً

 
12 

 نقاش محاضرات دراسة السوق  -الفصل الثالث مجتمع االزمة 2

 
13 

 نقاش محاضرات  فرٌق إدارة االزمات  2

 عطلة 

 
14 

فً حل االزاسالٌب عملٌة اتخاذ القرارات  2

 مات.

 اسئلة وامثلة اسئلة وامثلة 

 
15 

 نقاش محاضرات  قرارات الحاالت الخاصة،  2

 
16 

 نقاش محاضرات  قرارات ذات بدٌلٌن  2

 
17 

 واجب بٌتً اسئلة وامثلة   وأنواع البدائل لحل االزماتقرارات  2

    عطلة نصف السنة  

 
18 

 نقاش محاضرات السوق-الفصل الرابع  اإلدارة باالزات 2

19 
 

 نقاش محاضرات  االزمة المفتعلة 2

 
21 

 نقاش محاضرات تحلٌل الطلب -الفصل الخامس  إٌجابٌات إدارة االزمات 2

 
21 

 نقاش محاضرات التنبؤ بالطلب –الفصل السادس   باالزماتالتنؤ  2

 
22 
 

 واجب بٌتً اسئلة وامثلة  حل أنواع االزماتطرق  2

 
23 

 واجب بٌتً اسئلة وامثلة الفصل السابع االزمةالعوامل المؤثرة على  2

24 
 

 واجب بٌتً اسئلة وامثلة  االزماتدرجات  2

 امتحان امتحان شهري  االزماهمٌة دراسة  2 25

 نقاش محاضرات الفصل الثامن االزماتمعاٌٌر تقٌٌم  2 26



 اسئلة وامثلة اسئلة وامثلة  االزماتمعدل فترة  2 27

 اسئلة وامثلة اسئلة وامثلة  معالجة االزماتمعدل  2 28

 

 

 .اهم مصادر المعلومات عن البرنامج -14

 مصطفى حسن علً د.  -1
 احمد صالح مطلكد.  -2

 حسان إبراهٌم القٌسًد.  -3

 سالمة احمد سالمة -4

 االنترنٌت -5

 

 خطخ رطىَش انًقشس انذساسٍ.13

 .دساسخ االصيبد وحم اَىاػهباالطالع ػهً احذس انكزت وانًؤنفبد فٍ يغبل  -1

 .يُهغٍ َالئى انؼًم فٍ انًؤسسبد انسُبحُخ انحذَضخعبسٌ انؼًم ػهً رطىَش يؤنف  -2

انزىاطم يغ انششكبد وانًُظًبد انسُبحُخ نهزؼشف ػهً اهى انًشبكم انزٍ َؼبٍَ يُهب االفشاد فٍ ثُئخ  -3

 واالصيبد الرخبر اعشاءاد حم هزِ انًشبكم ويبهٍ االصيبد انزٍ َزؼشضىٌ نهب سجم انحم انؼًم

 .ويشبسكخ انطهجخ فٍ هزا انؼًم

 

 

 

 ًَىرط وطف  انًقشس

 

 

 

 

 كهُخ االداسح واالقزظبد –عبيؼخ انكىفخ  انًؤسسخ انزؼهًُُخ.1

 انسُبحخ  انًشكض/انقسى انؼهًٍ.2

َىفش وطف انًقشس هزا اَغبصا يقزضُب ألهى خظبئض انًقشس ويخشعبد انزؼهى انًزىقؼخ يٍ 

والثذ  .انطبنت رحقُقهب يجشهُب ػًب ارا كبٌ قذ حقق االسزفبدح انقظىي يٍ فشص انزؼهى انًزبحخ

 .يٍ انشثظ ثُُهب وثٍُ وطف انجشَبيظ 



 اسزضًبس سُبحٍ سيض انًقشس/اسى .3

 انكزشوٍَ اشكبل انحضىس انًزبحخ.4

 2021-2020 انسُخ/انفظم.5

 60 (انكهٍ)ػذد انسبػبد انذساسُخ .6

 2021/6/22 ربسَخ اػذاد هزا انىطف.7

 أهذاف انًقشس .8

بطبٌعة ومجاالت عمل االستثمار السٌاحً واهمٌته وسماته ودوره فً التنمٌة  التعرٌف - أ
 االقتصادٌة فً مختلف مجاالت النشاط السٌاحً والفندقً

تحدٌد المواصفات المطلوبة للعاملٌن وطرٌقة االهتٌار المثلى ةكذلك المواصفات  - ب
 المطلوبة لالجزة واآلالت .

 كٌفٌة جمع البٌانات وتحدٌد االتجاهات المستقبلٌة من موارد مالٌة وبشرٌة ةمادٌة. -جـ

 دراسة السوق من ناحٌة العرض والطلب واالسعار فٌما ٌخص قطاعً السٌاحً والفندقً. -د

 دراسة اقتصاد البلد ومعرفة متغٌرات االقتصاد الكلً. -هـ

 

 

 يخشعبد انًقشس وطشائق انزؼهُى وانزؼهى وانزقُُى .11

 االهذاف انًؼشفُخ-أ

 التعرف على اهمٌة االستثمار فً الحالتٌن )المحلً واالجنبً( فً قطاع السٌاحة. 1أ

 العراق.فٍ انًغبنٍُ انسُبحٍ وانفُذقٍ فٍ  ورحذَش يؼبَُش رقُُى انًششوػبددساسخ آنُبد رطىَش -2أ

 المفاضلة فً الشركات السٌاحٌة..التعرف على طرق -3أ

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج -ب

 التخطٌط وتحدٌد المشروعات االساسٌة التً تهم البلد.-1ب

 تحلٌل وتحدٌد معاٌٌر تقٌٌم المشروعات السٌاحٌة.-2ب

ات معرفة اهم وافضل طرق تقٌٌم االداء للمشروعات السٌاحٌة التً توفر الكفاءات واالحتٌاج-3ب

 المطلوبة.

. 



 طشائق انزؼهُى وانزؼهى

 (powerpoint ،word ،google meetمحاضرات ) -
 حلقات نقاشٌة. -
 تقارٌر -

 

 طشائق انزقُُى

 

 ايزحبَبد رحشَشَخ  -

 ايزحبَبد شفىَخ  -

 واعجبد َكهف ثهب انطهجخ  -

 رقبسَش -

 

 األهذاف انىعذاَُخ وانقًُُخ-ط

 بالمادة العلمٌة وطرق حلها بترتٌب وتسلسل منطقً.تعلٌم الطلبة البحث عن مشاكل وربطها -1ج

 حث الطلبة على الموضوعٌة فً المناقشات حول مفهوم االستثمار السٌاحً فً البٌئة العراقٌة.-2ج

 تعلٌم الطلبة التفكٌر باسلوب علمً والتحلٌل واالستنباط.-3ج

 تحفٌز الطلبة الٌجاد مشاكل واقعٌة وحلها بطرٌقة علمٌة.-4ج

 نزؼهُى وانزؼهىطشائق ا

 

 (powerpoint ،word ،google meetمحاضرات ) -5
 حلقات نقاشٌة. -6
 تقارٌر -7
 العصف الذهنً الذي ٌمنح للطلبة طرح االفكار ومناقشتها. -8

 

 طشائق انزقُُى

 امتحانات تحرٌرٌة -7
 اسئلة شفوٌة  -8
 واجبات ٌكلف بها الطلبة -9

 تقارٌر -11
 طالب.طرح اسئلة فكرٌة ومالحظة االجابات الفكرٌة لكل  -11



 امتحانات ٌومٌة. -12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنٌة المقرر  -

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم اسم الوحدة /الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات االسبوع

1 
 

عرض مفردات المادة على  االطالع على البرنامج الدراسً 2
الطلبة والخطة الدراسٌة بغٌة االتزام 

 بتنفٌذها
 الٌوجد محاضرات

2 
 

قرار الفصل االول:   قرار االستثمار-الفصل االول 2
 االستثمار
 

 نقاش محاضرات

3 
 

 مفهوم االستثمار وعالقته باملفاهيم االقتصادية 2
 تصنيف االستثمار

مفهوم االستثمار  –الفصل االول 
تصنيف  وعالقته باملفاهيم االقتصادية

 االستثمار

 محاضرات
امتحان 

 ٌومً

4 
 

 االستثمار ، اهداف االستثماراهمٌة  2
 امتحان شهري االستثمار ، اهداف االستثماراهمٌة 

امتحان 
 شهري

 
5 

  تحدٌات االستثمار ومبادئ االستثمار 2
 نقاش محاضرات تحدٌات االستثمار ومبادئ االستثمار

 
6 

  الفصل الثانً: السٌاحة 2
 نقاش محاضرات الفصل الثانً: السٌاحة

7 
 

 مفهوم السٌاحة واهمٌتها 2
 محاضرات 

امتحان 
 ٌومً

 
8 

 انواع النشاط السٌاحً 2
 امتحان شهري 

امتحان 
 شهري

9 
 

  العرض السٌاحً وخصائصه 2
 نقاش محاضرات 

11 
 

  الطلب السٌاحً وخصائصه 2
 نقاش محاضرات 

 
11 

الفصل الثالث: مفهوم االستثمار السٌاحً  2
 محاضرات   واهمٌته

عصف 
 ذهنً

 (المهاراث االخري المتعلقت بقابلُت التىظُف والتطىر الشخصٍ ) المهاراث العامت والتأهُلُت المنقىلت -1د
 .يهبساد انجحش ػٍ انكزت وانجحىس راد انظهخ انىصُقخ ثبنزخظض -1د
 .يهبساد اسزخذاو االَزشَُذ وآنُخ انجحش االكزشوٍَ -2د

 

 



 
12 

  سمات االستثمار السٌاحً 2
 نقاش محاضرات 

 
13 

 مجاالت االستثمار السٌاحً 2
 نقاش محاضرات 

 
 

 عطلة

 
14 

  مقاومات نجاح االستثمار السٌاحً 2
 نقاش محاضرات 

 
15 

  الفصل الرابع: مفهوم التموٌل واهمٌته 2
 نقاش محاضرات 

 
16 

  مصادر التموٌل 2
 واجب بٌتً اسئلة وامثلة 

 نقاش محاضرات   انواع التموٌل 2 17

18 

 
 حمددات اختيار مصادر التمويل للقطاع السياحي 2

 نقاش محاضرات 

 
19 

الفصل الخامس: معاٌٌر تقٌٌم لالستثمار  2
  فً مشروع سٌاحً

 نقاش محاضرات 

 
20 

  اهمٌة واهداف تقٌٌم المشارع السٌاحٌة 2
 نقاش محاضرات 

 
21 

 

 مراحل عملٌة تقٌٌم المشارٌع السٌاحٌة 2
 امتحان شهري 

 امتحان
 شهري

 
22 

معاٌٌر تقٌٌم االستثمار: طرٌقة فترة  2
 االسترداد

 واجب بٌتً اسئلة وامثلة 

23 

 
 طرٌقة معدل العائد على االستثمار 2

 واجب بٌتً اسئلة وامثلة 

24 

 
 طرٌقة صافً القٌمة الحالٌة 2

 نقاش محاضرات 

 نقاش محاضرات  معاٌٌر تقٌٌم مناطق الجذب السٌاحً 2 25

 االستثمار فً المخزون الفندقً 2 26
 امتحان شهري 

 امتحان
 شهري

      

      

 

 

 .اهم مصادر المعلومات عن البرنامج -15
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 2115عمان،  -، دار النشر1والتموٌل، طالدباغ، اسماعٌل محمد علً وشبر، مدخل فً االستثمار السٌاحً  -7

 .1990، الهٌئة العامة للتعلٌم المهنً، الكوٌت، 2غانم، عبد هللا مهنا ومطر محمد عطٌة، مبادئ االستثمار، ط -8

 االنترنٌت -9

 

 خطخ رطىَش انًقشس انذساسٍ.13



 .االسزضًبس انسُبحٍاالطالع ػهً احذس انكزت وانًؤنفبد فٍ يغبل  -4

 .رطىَش يؤنف يُهغٍ َالئى انؼًم فٍ انًؤسسبد انسُبحُخ انحذَضخعبسٌ انؼًم ػهً  -5

انزىاطم يغ انششكبد وانًُظًبد انسُبحُخ نهزؼشف ػهً اهى انًشبكم انزٍ َؼبٍَ يُهب االفشاد فٍ ثُئخ  -6

 .انؼًم الرخبر اعشاءاد حم هزِ انًشبكم ويشبسكخ انطهجخ فٍ هزا انؼًم

 

 

 

 

 نمىذج وصف المقرر

 

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازا مقتضٌا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 
الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة.والبد 

 من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .
 

 
 

 كلٌة االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة  المؤسسة التعلٌمٌة  -1

 السٌاحة  القسم العلمً  -2

 العالقات العامة اسم المقرر الدراسً  -3

 الكترونً اشكال الحضور المتاحة -4

 2021 الفصل / السنة الدراسٌة  -5

 60 عدد الساعات الدراسٌة الكلً  -6

 14l6l2021 تارٌخ اعداد هذا الوصف  -7

  اهداف المقرر : -8

ر  القدددددعت ر  علدددددة  ملدددددمرأهع  هل يعبهدددددع  مم رالدددددع لفهددددد م   ةيهدددددمق ر لتددددداا  ب ايدددددق ر ط  ددددد -1
   ظعئفهع.

 يهمق ر لتاا إ ى شاح مسع يب إمراة  بنظيم  ر  لل  ر  ح ث أي إمراة ر  القعت ر  علة . -2

 يهمق ر لتاا إ ى  يعن ر  نعصا رألسعسية  ر طاق ر حميثة   بخطيط رالسباربيجي قي -3
 ر  القعت ر  علة .

 يهمق ر لتاا إ ى إيضعح  سعئل رالبصعل  بت يم خطط ر  القعت ر  علة -4
 
 
 
 

 االهداف المعرفٌة : - أ

      مخرجات التعلم وطرائق  التعلٌم والتقٌٌم  -9

     



رإلمرارت لذر ر لتاا يج ل ر طع ب قعماًر ه ى أهم ط ي ة ر  القعت ر  علة  ر بمرخل  ين مهلع هع  مهلعل 
 رألقسعم رألخاى,  لمى مللية ر  القعت ر  علة أي بحسين ص اة ر جهعز رإلمراي ملعم ر جلعليا, 

  رهب عالع ح تة ر  صل  ين ر جلعليا  ر جهعز رإلمراي.

 

 االهداف المهاراتٌة : - ب

 

ر طدداق  قددماة ر طع ددب ه ددى إجددار  ر  حدد ث  ر مارسددعت ر لبخصصددة أددي لجددعل ر  القددعت ر  علة. ل اأددة -1
ر لب  ة أي جلع ر  يعنعت  ر ل   لعت ر خعصة  ذ ك,  كذ ك ل اأة رسبخمرم طاق رالبصعل ر لخب فة , 

 .  ل اأة ر طاق ر لب  ة أي بت يم منشطة ر  القعت ر  علة

قددددماة ر طع ددددب ه ددددى ركبسددددعب ر لهددددعارت ر شخصددددية ر بددددي بلل دددد     لددددل أددددي لجددددعل ر  القددددعت ر  علددددة,  -2
 قيع أي حع ة رأبارض لهنة ر  القعت ر  علة. ر بصاق  لسل  ية  مخال

 طرائق التعلٌم والتعلم:

 محاضرات  -
 حلقات نقاشٌة  -
 تقارٌر  -
 غٌرها  -

 طرائق التقٌٌم 

 امتحانات تحرٌرٌة  -
 امتحانات شفوٌة  -
 واجبات ٌكلف بها الطلبة  -
 غٌرها  -

 االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة  -
 التسلسل المنطقً لالفكار  -1ج
 الموضوعٌة فً المناقشات  -2ج
 التحلٌل المنطقً / المفهوم -3ج
 العصف الذهنً -4ج
 غٌرها  – 5ج

 طرائق التعلٌم والتعلم: -

 محاضرات  -
 اسئلة ومناقشات فكرٌة  -

 طرائق التقٌٌم 



 اسئلة شفوٌة  -
 طرح اسئلة تطبٌقٌة للواقع ومالحظة االجابات الفكرٌة لكل طالب  -

 والتأهٌلٌة المنقولة ) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً (المهارات العامة  -
 قابلٌة وضع خطة واستراتٌجٌة لقسم ادارة عالقات عامة. -1د -
 امكانٌة االتصال وبكفائة مع زمالء العمل. -2د -

 قابلٌة توجٌهٌه . -3د -
 معرفه باستخدام طرق الرقابة الفعالة. -4د -
-  

 بنٌة المقرر  -

مخرجات  الساعات  االسبوع
التعلم 

 المطلوبة 

طرٌقة  طرٌقة التعلٌم  اسم الوحدة /الموضوع
 التقٌٌم 

1 
 

نظرة عامة حول مادة العالقات العامة   2
 ومفرداتها الدراسٌة 

  

2 
 

خلفٌة عامة حول  2
مفهوم العالقات 

 العامة.

 

الفصل االول : مفهوم العالقات 
 العامة.
 مفهوم العالقات العامة  -1

العالقات العامة وبعض  -2

 المفاهٌم المتقاربة .

 اهدافها العالقات العامة. -3

 اسئلة شفوٌة نظري

3 
 

العوامل المؤثرة على تحدٌد  -1 2

 اهداف العالقات العامة.

 مبادئ العالقات العامة. -2

محددات نجاح  العالقات  -3

 العامة.

اسئلة  نظري
 شفوٌة

4 
 

 العامة.وظائف العالقات  -1 2

 عملٌة العالقات العامة. -2
استبانه  نظري+ عملً

تحتوي 
مجموعه 

 اسئلة 

 
5 

اسباب اهمٌة العالقات  -1 2

 العامة.

خصائص العالقات  -2

 العامة.

 دعائم العالقات العامة.

 1كوز نظري

 
6 

امتحان  - 1امتحان  - 2
 دوري

 
7 

خلفٌة عامة  2
وقدرة عملٌة على 

 تخطٌط برنامج 

الثانً:التخطٌط فً الفصل 
 العالقات العامة

مفهوم التخطٌط  -1

 للعالقات العامة.

 اهمٌة التخطٌط -2

اسئلة  نظري
 شفوٌة



 مبادئ التخطٌط. -3

 

 
8 

 متطلبات التخطٌط.  -1 2

 صعوبات التخطٌط. -2

 2كوز  نظري

 
9 

نطاق المسوؤلٌة فً  -1 2

 التخطٌط.

انواع وتقسٌمات  -2

 الخطط.

 استبانه نظري+ عملً

 
11 

اعداد خطوات  -1 2

 الخطة.

خصائص الخطة  -2

 الناجحة

اسئلة  نظري
 شفوٌة

 
11 

االهداف العامة من  -1 2

اعداد الموازنه 

 التقدٌرٌة.

متطلبات تطبٌق  -2

 الموازنة التقدٌرٌة.

اسئلة  نظري
 شفوٌة

12 
 

انواع الموازنات  -1 2

 التقدٌرٌة.

طرق اعداد  -2

 الموازنات التقدٌرٌة.

 كوز نظري+ عملً

 
13 

امتحان  - 2امتحان  - 2
 دوري

 
14 

مراجعه كاملة للكورس الدراسً مع   2
اعداد تقرٌر حول المادة ومناقشته مع 

 بقٌة الزمالء. 

 اسئلة شفوٌة نظري

15 
 

سفرة علمٌة الحد المؤسسات   
الحكومٌة لالطالع على واقع 

 العالقات العامة

 اسئله تطبٌقٌة عملً

 
 الكورس الثانً

 
1 

المام بعملٌة  2
التنظٌم فً 
 المؤسسات 

 
 

الفصل الثالث: تنظٌم ادارة العالقات 
 العامة

 مفهوم التنظٌم. -1

اهمٌة تنظٌم العالقات  -2

 العامة.

موقع ادارة العالقات العامة  -3

 فً الهٌكل التنظٌمً.

 اسئلة شفوٌة نظري

2 
 

وظائف ادارة العالقات  -1 2

 العامة.

 1كوز نظري+ عملً



 التنظٌم الداخلً الدارة -2

 العالقات العامة.

3 
 

العاملون فً مجال العالقات  -1 2

 العامة.

الوصف الوظٌفً لمدٌر  -2

 وموظفً العالقات العامة.

اسالٌب تنفٌذ انشطة  -3

 العالقات العامة.

 اسئلة شفوٌة نظري

4 
 

 امتحان دوري - 1امتحان  - 2

5 
 

نظرة معرفٌة  2
 حول التوجٌة

والطرق 
المستخدمة 

 واالكثر نجاحا

الفصل الرابع: التوجٌه فً العالقات 
 العامة.
 مفهوم التوجٌه. -1

 اهمٌة التوجٌه. -2

 مبادئ التوجٌه. -3

 شروط نجاح التوجٌه. -4

 2كوز نظري + عملً

6 
 

 مكونات وظٌفة التوجٌه. -1 2

 خطوات التوجٌه. -2

 مشكالت التوجٌه. -3

 اسئلة شفوٌة نظري 

7 
 

 مفهوم االتصال. -1 2

 اهداف االتصال. -2

 خصائص االتصال. -3

 اسئلة شفوٌة نظري

8 
 
 

 وظائف االتصاالت -1 2

 مستوٌات االتصال. -2

 3كوز نظري

9 
 

 اشكال االتصال الجماهٌري  -1 2

اهداف االتصال  -2

 الجماهٌري.

جلسة عصف  عملً
 ذهنً

11 
 

 امتحان دوري - 2امتحان  - 2

نظرة معرفٌة  2 11
حول اسس الرقابة 

 والٌاتها.

الفصل الخامس: الرقابه على نشاط 
 العالقات العامة

 مفهوم الرقابة. -1

 اهمٌة الرقابة -2

 خصائص الرقابة. -3

 اسئلة شفوٌة نظري

 انواع النظم الرقابٌة. -1 2 12

خصائص النظام الرقابً  -2

 الفعال.

اسس الرقابة على انشطة  -3

 العالقات العامة.

 

 اسئلة شفوٌة نظري

 الرقابة.معاٌٌر تقٌٌم انشطة  -1 2 13

 ادوات الرقابة -2

المؤشرات الداله على نجاح  -3

 برنامج العالقات العامة.

 4كوز نظري

قٌاس فاعلٌة برنامج مادة العالقات   2 14
 العامة

 استبانه  عملً

 امتحان نهائً - امتحان نهائً - 3 15

 



 
 .البنٌة التحتٌة12

 ال توجد الكتب المقررة المطلوبة  -1
 ( " ادارة العالقات العامة"2018هام علً )رٌنوٌر ،  )المصادرالمراجع الرئٌسٌة  -2

. Pearson Practice of public relations Seitel, F.P., 2017.
Education.  

 الكتب والمراجع التً ٌوصى بها -أ
 )المجالت العلمٌة،التقارٌر،...(

Emergency public  Bernstein, A.B. and Rakowitz, C., 2012.
. Xlibris Corporation.relations: Crisis management in a 3.0 world 

 
 Wiley Online Library المراجع االلكترونٌة،مع االنترنٌت -ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 نموذج وصف المقرر

 

 

 

 كلٌة اإلدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة  .المؤسسة التعلٌمٌة1

 قسم السٌاحة .القسم العلمً/المركز2

البرنامج االكادٌمً او .اسم 3
 المهنً

 محاسبة تكالٌف

 بكلورٌوس .اسم الشهادة النهائٌة4

 .النظام الدراسً:5
 سنوي/مقررات/اخرى

 سنوي

  .برنامج االعتماد المعتمد6

  .المؤثرات الخارجٌة االخرى7

 22/6/2121 .تارٌخ اعداد الوصف8

التعرٌف بطبٌعة ومجاالت عمل محاسبة التكالٌف -1 .اهداف البرنامج األكادٌم9ً
واهمٌتها ودورها فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة فً 

 مختلف اتجاهات النشاط السٌاحً والفندقً فً البلد 

 حصر جمٌع المنتجات والتعرف على طبٌعتها ومواصفاتها-2 .1 

هذه ٌة الالزمة إلنتاج نتاجدراسة أنواع وتسلسل العملٌات اال-3 .1 

 .المنتجات وتحدٌد مراكز التشغٌل

تجمٌع البٌانات المتعلقة بعناصر التكالٌف من واقع -4 .1 

المستندات واإلشعارات المختلفة والمتعلقة بتكالٌف استخدام 

المواد وتكالٌف العمالة، وتكالٌف شراء أو إنتاج الخدمات 

 .الالزمة ألوجه النشاط المختلفة

والعمل على تحمٌلها للوحدات تحلٌل عناصر التكالٌف -5 .1 

 .المنتجة سواء كانت سلع أو خدمات نهائٌة

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 .مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم 11

البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا إٌجازا مقتضٌا ألهم خصائص 

وصف لكل مقرر ضمن  هتحقٌقها مبرهنا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة. وٌصاحب

 البرنامج



 االهداف المعرفٌة-أ
 التعرف على اهمٌة محاسبة التكالٌف وخصوص فً احتساب كلفة الخدمة السٌاحٌة. -1أ
 دراسة تكالٌف المشروعات فً المجالٌن السٌاحٌة والفندقً بالعراق. -2أ
 -3أ
 -4أ
 -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج -ب

 .تحدٌد سعر البٌع فً األوقات العادٌة وفً أوقات الكساد -1ب

 .تحدٌد السعر المناسب للدخول فً المناقصات -2ب

 .تحدٌد تكلفة اإلنتاج التام وغٌر التام )المخزون( فً نهاٌة الفترة -3ب

 .تحدٌد نتائج أعمال المشروع من ربح أو خسارة فً نهاٌة الفترة -4ب

 طرائق التعلٌم والتعلم

 محاضرات  -
 حلقات نقاشٌة -
 تقارٌر  -

 

 طرائق التقٌٌم

 امتحانات تحرٌرٌة  -
 امتحانات شفوٌة  -
 واجبات ٌكلف بها الطلبة  -
 تقارٌر -

 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة-ج
 التسلسل المنطقً لالفكار -1ج
 الموضوعٌة فً المناقشات  -2ج
 التحلٌل المنطقً / المفهوم -3ج
 العصف الذهنً -4ج
 غٌرها -5ج

 طرائق التعلٌم والتعلم

 محاضرات  -
 اسئلة ومناقشات فكرٌة -

 

 طرائق التقٌٌم

 اسئلة شفوٌة  -
 للواقع ومالحظة االجابات الفكرٌة لكل طالبطرح اسئلة تطبٌقٌة  -

 

 

 المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(.-د

 مهارات البحث عن الكتب والبحوث ذات الصلة الوثٌقة بالتخصص. -1د

 مهارات استخدام االنترنٌت والٌة البحث االلكترونً. -2د

 -3د



 -4د

 طرائق التعلٌم والتعلم

 محاضرات  -
 حلقات نقاشٌة  -
 تقارٌر  -

 

 طرائق التقٌٌم

 امتحانات تحرٌرٌة  -
 امتحانات شفوٌة  -
 واجبات ٌكلف بها الطلبة  -
 تقارٌر -

 . بنٌة البرنامج11
 المرحلة الدراسٌة

 
 رمز المقرر او المساق

 
 اسم المقرر او المساق

 
 الساعات المعتمدة

 

 عملً نظري

 1 2 محاسبة تكالٌف  مرحلة ثالثة

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .التخطٌط للتطور الشخص12ً

 ادخال المزٌد من المصادر. -



 اعتماد احدث المصادر.  -
 البحث بالمجاالت من الوقع العملً. -
 

 .معٌار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة أو المعهد (13

 الحصول على شهادة الثانوٌة  -
 
 
 
 
 

 .اهم مصادر المعلومات عن البرنامج14

 احدث الكتب الخاصة بمحاسبة التكالٌف -
 
 
 
 
 

 

 

 نموذج وصف  المقرر

 وصف المقرر

 

 

 

 

 كلٌة اإلدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة  .المؤسسة التعلٌمٌة1

 قسم السٌاحة  .القسم العلمً/المركز2

 محاسبة التكالٌف .اسم /رمز المقرر3

  .اشكال الحضور المتاحة4

 2121- 2121 .الفصل/السنة5

 61 .عدد الساعات الدراسٌة )الكلً(6

 22/6/2121 .تارٌخ اعداد هذا الوصف7

 .أهداف المقرر 8

التعرٌف بطبٌعة ومجاالت عمل محاسبة التكالٌف واهمٌتها ودورها فً التنمٌة االقتصادٌة -1
 واالجتماعٌة فً مختلف اتجاهات النشاط السٌاحً والفندقً فً البلد 

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازا مقتضٌا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 .المتاحة.والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج 



 حصر جمٌع المنتجات والتعرف على طبٌعتها ومواصفاتها-2 .2

 هذه المنتجات وتحدٌد مراكز التشغٌلٌة الالزمة إلنتاج نتاجدراسة أنواع وتسلسل العملٌات اال-3 .2

تجمٌع البٌانات المتعلقة بعناصر التكالٌف من واقع المستندات واإلشعارات المختلفة والمتعلقة بتكالٌف -4 .2

 .استخدام المواد وتكالٌف العمالة، وتكالٌف شراء أو إنتاج الخدمات الالزمة ألوجه النشاط المختلفة

 .على تحمٌلها للوحدات المنتجة سواء كانت سلع أو خدمات نهائٌة تحلٌل عناصر التكالٌف والعمل-5 .2
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 االهداف المعرفٌة-أ
 التعرف على اهمٌة محاسبة التكالٌف وخصوص فً احتساب كلفة الخدمة السٌاحٌة.-1أ
 المجالٌن السٌاحٌة والفندقً بالعراق.دراسة تكالٌف المشروعات فً -2أ
 -3أ
 -4أ
 -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر -ب
 .تحدٌد سعر البٌع فً األوقات العادٌة وفً أوقات الكساد -1ب
 .تحدٌد السعر المناسب للدخول فً المناقصات -2ب
 .رةتحدٌد تكلفة اإلنتاج التام وغٌر التام )المخزون( فً نهاٌة الفت -3ب
 .تحدٌد نتائج أعمال المشروع من ربح أو خسارة فً نهاٌة الفترة -4ب
 

 طرائق التعلٌم والتعلم

 محاضرات  -
 حلقات نقاشٌة  -
 تقارٌر  -

 

 طرائق التقٌٌم

 امتحانات تحرٌرٌة  -



 امتحانات شفوٌة  -
 واجبات ٌكلف بها الطلبة -
 تقارٌر  -

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة-ج
 لالفكارالتسلسل المنطقً  -1ج
 الموضوعٌة فً المناقشات  -2ج
 التحلٌل المنطقً / المفهوم -3ج
 العصف الذهنً -4ج
 غٌرها  -5ج

 طرائق التعلٌم والتعلم

 محاضرات  -
 اسئلة ومناقشات فكرٌة  -

 طرائق التقٌٌم

 اسئلة شفوٌة  -
 طرح اسئلة تطبٌقٌة للواقع ومالحظة االجابات الفكرٌة لكل طالب  -
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طرٌقة  اسم الوحدة /الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع
 التعلٌم 

 طرٌقة التقٌٌم 

1 
 

االطالع على البرنامج  2
 الدراسً 

عرض مفردات المادة على 
 الطلبة والخطة الدراسٌة 

 ال ٌوجد محاضرات 

2 
 

الفصل االول مفاهٌم  2
 اساسٌة لمحاسبة التكالٌف

 نقاش محاضرات 

 المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(. -د

 مهارات البحث عن الكتب والبحوث ذات الصلة الوثٌقة بالتخصص. -1د

 مهارات استخدام االنترنٌت والٌة البحث االلكترونً.-2د

 -3د

 -4د

 



3 
 

التكالٌف عالقة محاسبة  2
بالمحاسبة المالٌة وبقٌة 

 فروع المحاسبة

 امتحان ٌومً محاضرات 

4 
 

الفصل الثانً التمٌٌز بٌن  2
التكلفة والمصروف 

 والخسارة 

نقاش +واجب  محاضرات 
 بٌتً

 
5 

التكلفة الفعلٌة والتكلفة  2
 المعٌارٌة

نقاش +واجب  محاضرات 
 بٌتً

6 
 

نقاش +واجب  محاضرات  تبوٌبات عناصر التكالٌف  2
 بٌتً

7 
 

الفصل االول + الفصل  2
 الثانً 

امتحان  
 شهري 

امتحان 
 شهري

8 
 

 الفصل الثالث  2
 قائمة التكالٌف الكلٌة 

نقاش +واجب  محاضرات 
 بٌتً

9 
 

حل تمارٌن على قائمة  2
 الكلٌة  فالتكالٌ

نقاش +واجب  محاضرات 
 بٌتً

11 
 

 الفصل الثالث  2
 قائمة التكالٌف المتغٌرة

 او الحدٌة

نقاش +واجب  محاضرات 
 بٌتً

11 
 

حل تمارٌن قائمة  2
التكالٌف المتغٌرة او 

 الحدٌة

نقاش +واجب  محاضرات 
 بٌتً

12 
 

 الفصل الثالث  2
قائمة التكالٌف الكلٌة + 
 قائمة التكالٌف المتغٌرة

امتحان  
 شهري

امتحان 
 شهري

13 
 

الفصل الرابع الرقابة  2
 -على عنصر المواد

الرقابة على مشترٌات 
 المواد ومردوداتها

نقاش +واجب  محاضرات 
 بٌتً

14 
 

نقاش +واجب    التسوٌات المخزنٌة  2
 بٌتً

15 
 

نقاش +واجب  محاضرات  التلف والعجز المخزنً 2
 بٌتً

  محاضرات  عطلة نصف السنة  

16 
 

نقاش +واجب  محاضرات  طرٌقة الوارد اوال ٌصرف اوال 2
 بٌتً

17 
 

طرٌقة الوارد اخٌرا ٌصرف  2
 اوال

نقاش +واجب  محاضرات 
 بٌتً

18 
 

طرٌقة المتوسط المرجح  2
 المتحرك

نقاش +واجب  محاضرات 
 بٌتً

19 
 

طرٌقة المتوسط المرحج الثابت  2
 + طرٌقة السعر االداري الثابت 

 امتحان شهري امتحان شهري 

نقاش +واجب  محاضرات الفصل الخامس: الرقابة على  2 21
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 محاسبة التكالٌف  الكتب المقررة المطلوبة  -3
 كل كتب محاسبة التكالٌف وخاصة الصادرة حدٌثا المراجع الرئٌسٌة )المصادر -4

 الكتب والمراجع التً ٌوصى بها -أ
 )المجالت العلمٌة،التقارٌر،...(

بكلٌات اإلدارة محاسبة التكالٌف والمجالت العلمٌة الخاصة 
 واالقتصاد

 كل ما ٌتعلق بمحاسبة التكالٌف بالشبكة العنكبوتٌة المراجع االلكترونٌة،مع االنترنٌت -ب

 

 .خطة تطوٌر المقرر الدراس13ً

 ادخال المزٌد من المصادر وخاصة الحدٌثة 
 
 
 
 

 

على االجر  -عنصر العمل 
اساس الوقت + االجر على 

 اساس االنتاج

 بٌتً

21 
 

االجر على اساس االنتاج/ساعة  2
+ االجر على اساس االنتاج مع 

 ضمان اجر ٌومً 

نقاش +واجب  محاضرات 
 بٌتً

22 
 

االجر المتدرج على اساس  2
 االنتاج

نقاش +واجب  محاضرات 
 بٌتً

23 
 

نقاش +واجب  محاضرات  اثبات قٌود الٌومٌة لالجور 2
 بٌتً

24 
 
 

 امتحان شهري امتحان شهري  تكلفة الوقت الضائع 2

25 
 

الفصل السادس الرقابة على  2
 عنصر تكلفة المصروفات

نقاش +واجب  محاضرات 
 بٌتً

26 
 

استخراج معدالت التحمٌل  2
التقدٌرٌة وتحمٌل ت. ص. غ. 

 م.

+واجب نقاش  محاضرات 
 بٌتً

27 
 

المعالجات المحاسبٌة للتكالٌف  2
 الصناعٌة غٌر المباشرة

نقاش +واجب  محاضرات 
 بٌتً

الفصل السابع نظام االوامر  2 28
 االنتاجٌة

نقاش +واجب  محاضرات 
 بٌتً

حل تمارٌن نظام االوامر  2 29
 االنتاجٌة

نقاش +واجب  محاضرات 
 بٌتً

نقاش +واجب  محاضرات  مراجعة شاملة  2 31
 بٌتً



 نموذج وصف المقرر

 

 

 

 

 كلٌة االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة  .المؤسسة التعلٌمٌة1
 السٌاحة .القسم العلمً/المركز2
 ادارة المراسم واالتٌكٌت السٌاحً .اسم /رمز المقرر3
 االلكترونً .اشكال الحضور المتاحة4
 سنوي .الفصل/السنة5
 61 .عدد الساعات الدراسٌة )الكلً(6
  .تارٌخ اعداد هذا الوصف7
 .أهداف المقرر 8

لمسموكيات الراقية سحر مؤثر يمثل  اذ ان  قمن خالل التعامل الالئن راحة السائح يتحس -1
أعمى درجات القبول عمى الصعيد الشخصي, وان صياغة أسموب تعامل مبني عمى أسس متينة 
من االنضباط حيال التعامل مع السياح بصفة جماعية من قبل منضمات الضيافة سيحقق كافة 

 أهداف إدارة المراسم

مجهود بشري يعتمد عمى عدد من الموارد من خالل توفير  تعزيز صورة الخدمة السياحية -2
 في المنظمات السياحية.واإلمكانيات المادية في أداء األنشطة المحققة 

,عمى سياسات المنظمة في اختيار عمى وفق قواعد إدارة المراسم  يعتمد تطبيق فن االتيكيت-3
ن و العاممين وتدريبهم ,  الخصائص والسمات الشخصية لإلفراد العاممين في منظمات الضيافة  تكون ا 

 عامل مؤثر في طبيعة الخدمة المقدمة لمسائح.
أهداف إدارة المراسم واالتيكيت  اليهالمعيار األساسي الذي تستند فاستدامة العالقة مع السائح -4

عنصر البشري عمــى الرغم من هو طبيعة الخدمة المقدمة لمسائح وذلك باالعتماد عمى جهود ال
 استخدام التكنولوجيا الحديثة واآلالت والمعدات في كثير من أقسام منظمات الضيافة

جزءًا من الجهاز اإلداري والفني المنفذ لمسياسة  تعدإدارة المراسم  اذ تعد الحالة التنافسية مراعاة -5
فإن أهدافها ال تنفصل عن األهداف العامة األخرى المرسومة لبقية  ومن ثمالعامة لمنظمات الضيافة, 

 أقسام منظمة الضيافة
 .مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم 11

 االهداف المعرفٌة-أ
ان ٌتعرف الطالب على ابرز الجوانب العملٌة والتخصصٌة بما ٌنسجم مع حقل العمل  -1

 السٌاحً .
مناقشة المواضٌع ذات العالقة فً تنمٌة و قدرات ومهارات الطلبة من خالل البحث عن  -2

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازا مقتضٌا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 المتاحة.والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .



 المفاهٌم الحدٌثة المتعلقة باإلتٌكٌت السٌاحً.
مناقشة القضاٌا المهمة فٌما ٌخص البرتوكوالت والمؤتمرات الدولٌة والتعامل مع كبار  -3

 ة السٌاحٌة .    الشخصٌات فضالً عن المهارات السلوكٌة التً تخص مقدم الخدم
 
 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر -ب

 تحفٌز الطلبة على المناقشة المستمرة فً طرح االفكار فً المحاضرة.  -1
العمل على اعتماد مختلف االسالٌب فً طرٌقة شرح المحاضرة مما ٌولد لدى  -2

ارات الطلبة االستماع الى طرق جدٌدة فً طرٌقة االلقاء وهذا ٌساعد فً تطوٌر مه
 الطلبة .

االعتماد فً تحلٌل وتفسٌر النتائج على المصادر الحدٌثة مما ٌساعد الطلبة فً  -3
 االنفتاح على العالم الخارجً .

( وهذا ٌعمل على  Microsoft PowerPointاستخدام العرض االلكترونً ) -4

تحفٌز الطلبة فً استخدام الحاسوب ، فضالً عن العرض الفٌدٌوي الذي ٌنمً 
 هارات الطلبة فً التحلٌل والتفسٌر والوصول الى نتائج علمٌة دقٌقة طاقات وم

 
 

 طرائق التعلٌم والتعلم
 محاضرات االلكترونٌة  -
 حلقات نقاشٌة االلكترونٌة  -
 تقارٌر  -

 
 طرائق التقٌٌم

 امتحانات االلكترونٌة  -
 نقاشات وافكار -

 واجبات ٌكلف بها الطلبة
 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة-ج

 التسلسل المنطقً لالفكار  -1ج
 الموضوعٌة فً المناقشات  -2ج
 التحلٌل المنطقً / المفهوم -3ج

 العصف الذهنً -4ج
 طرائق التعلٌم والتعلم

 
 تحفٌز الطلبة فً اتباع طرق حدٌثة فً التحلٌل والتفسٌر -1
تقدٌم بعض الحلول الواقعٌة عن الخدمات السٌاحٌة من خالل االستفادة من التجارب  -2

 المٌة الع
 اتباع طرٌقة العصف الذهنً فً طرح بعض االسئلة ذات العالقة بالجغرافٌة السٌاحٌة .
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 مخرجات التعلم الساعات األسبوع

 المطلوبة
 اسم الوحدة/او

 الموضوع
 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم

قواعد االتكٌت السٌاحً  2  .1
 ومجاالته التطبٌقٌة

 شرح محاضرات 

 مناقشة محاضرات  اتكٌت التهانً والتبرٌكات 2  .2

 مناقشة محاضرات  اتكٌت التعزٌة والمواسات 2  .3
 عرض فٌدٌو محاضرات  اتكٌت االعتذار 2  .4
اتكٌت التعاون وتقدٌم المساعدة  2  .5

 للضٌوف
 عرض فٌدٌو محاضرات 

اتكٌت المراسالت بٌن  2  .6
 المؤسسات 

 مناقشة وتحلٌل محاضرات 

 مناقشة وتحلٌل محاضرات  الزٌارات الخاصة 2  .7
 مناقشة وتحلٌل محاضرات  زٌارات الوفود 2  .8
 عرض فٌدٌو محاضرات  اتكٌت االسبقٌة 2  .9

 مناقشة محاضرات  مراسٌم االسبقٌة فً التعامل  2  .11
امتحان     

 شهري
 امتحان شهري

 عرض فٌدٌو محاضرات  المكتسبة مراسٌم االسبقٌة   .11
 عرض فٌدٌو محاضرات  بحكم السن مراسٌم االسبقٌة 2  .12
 عرض فٌدٌو محاضرات  مراسٌم اسبقٌة النساء 2  .13
 مناقشة وتحلٌل محاضرات  االحتفاالت فً المنزل 2  .14
قواعد االتكٌت على موائد  2  .15

 المنزلالطعام فً 
 مناقشة وتحلٌل محاضرات 

االتكٌت والضٌافة فً الفنادق  2  .16
 السٌاحٌة

 مناقشة وتحلٌل محاضرات 

مراسٌم االتكٌت فً المطاعم   
 السٌاحٌة

 امتحان شهري محاضرات 

 عرض فٌدٌو محاضرات   2  .17
مراسٌم االتكٌت السٌاحً فً  2  .18

 المطارات الدولٌة
 عرض فٌدٌو محاضرات 

التحٌة والمصافحة مراسٌم  2  .19
 والتعارف بٌن الضٌوف

 تحلٌل ومناقشة  محاضرات 

 المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(. -د

 المصادر الحدٌثة.تطوٌر المجاالت البحثٌة فً مواقع االنترنت واالطالع على  -1د
 االطالع على المجالت العالمٌة واالستفادة منها. -2د
 االستفادة من االفكار والمتغٌرات العلمٌة ذات العالقة بالجغرافٌة السٌاحٌة . -3د
 استخدام المواقع ذات االستخدامات البحثٌة مثل مواقع المجالت العراقٌة والعربٌة واالجنبٌة . -4د

لى تطوٌر مهارات الطلبة من خالل استخدام التطبٌقات االلكترونٌة الحدٌثة  مثل تقنٌات العمل المستمر ع -5د

 (Microsoft PowerPoint( ، وطرق العرض فً شاشات العرض باستخدام)spssالبرامج االحصائٌة )

 -2د



 

 

 .البنٌة التحتٌة12
( " التقنٌات وفن االتٌكٌت فً المنشاة السٌاحٌة 2111نجمو،فادٌة علً) الكتب المقررة المطلوبة  -1

 دمشق. دار الرضا للطباعة للنشر، والفندقٌة"،
 

(،" المرجع فً إدارة المراسم وفنون االتٌكٌت 2112هالل،محمد عبد الغنى،) (المراجع الرئٌسٌة )المصادر -2
 "،مركز تطوٌر األداء والتنمٌة للنشر والتوزٌع.

 
 الكتب والمراجع التً ٌوصى بها -أ

 التقارٌر،...( )المجالت العلمٌة،
("النشاط التروٌحً فً البٌئة الفندقٌة 2112سمٌر) ٌوسف ،و زنٌد، أبو فارة،

 .3العدد  اقتصادٌات شمال إفرٌقٌا،"مجلة 
 

أثر تكنولوجٌا المعلومات (" 2113،واحمد كاظم برٌس)شار،عباس الحمٌريب مع االنترنٌت المراجع االلكترونٌة، -ب
 "مؤتمر كلٌة السٌاحة ، جامعة أهل البٌت، النجف.  فً جودة الخدمة الفندقٌة

 

 

 .خطة تطوٌر المقرر الدراس13ً
 

ٌعتمد خطة تطوٌر خطة المقرر الدراسً من خالل الدراسات المٌدانٌة ذات الصلة بحقل التخصص المعرفً مما 
ٌعزز قدرات الطلبة فً االطالع والتعرف على ا ذات االثر الفاعل والمؤثر فً استقطاب السٌاح والتأثٌر على 

 ما ٌنعكس اثره على تنمٌة واستثمار القطاع السٌاحً بالشكل االمثل زٌادة معدالت التدفق السٌاحً ، م
 

امثلة وتجارب  محاضرات  اتكٌت الحدٌث والتحٌة والسالم 2  .21
 علمٌة

تجارب عالمٌة  محاضرات  فن البروتكول  2  .21
 فً مجال النقل

 امثلة وشرح محاضرات  الزٌارات الرسمٌة 2  .22
االحتفاالت والوالئم الرسمٌة  2  .23

 الرسمٌةوغٌر 
 شرح وامثلة محاضرات 

مراسٌم المؤتمرات  2  .24
 واالجتماعات الدولٌة

 تحلٌل ومناقشة محاضرات 

 عرض فٌدٌو محاضرات  خدمات المراسٌم والتشرٌفات 2  .25
الوفود وكبار  لمراسٌم استقبا 2  .26

 نالمسؤولٌ
 امثلة ومناقشة محاضرات 

بروتكول اقامة العالقات  2  .27
 الدبلوماسٌة

 مناقشة وتحلٌل محاضرات 

مراسٌم العمل البروتكولً فً  2  .28
 البعثات الخارجٌة

 شرح وتحلٌل محاضرات 

 امثلة وتحلٌل محاضرات  آداب الطعام والتدخٌن والعزاء 2  .29
 مناقشة وتحلٌل محاضرات  اتكٌت الدعوة  2  .31
 مناقشة وتحلٌل محاضرات  اتكٌت المواعٌد والمقابالت 2  .31
الستقبال مراسٌم االتكٌت  2  .32

 سفراء الدول
 مناقشة وتحلٌل محاضرات 

 امتحان شهري امتحان شهري     .33

http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research/author.php?name=%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research/pdf/conf/4-17.pdf
http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research/pdf/conf/4-17.pdf
http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research/pdf/conf/4-17.pdf


 
 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 

 

 

 جامعة الكوفة /كلٌة االدارة واالقتصاد .المؤسسة التعلٌمٌة1

 السٌاحة .القسم العلمً/المركز2

 معالم وآثار سٌاحٌة .اسم /رمز المقرر3

 جماعً .اشكال الحضور المتاحة4

 2121/ 2121 .الفصل/السنة5

 ساعة /السنة61 .عدد الساعات الدراسٌة )الكلً(6

 2121 .تارٌخ اعداد هذا الوصف7

تعرٌف الطالب بأهمٌة دراسة المعالم واالثار الموجودة فً العراق القدٌم ومعرفة فترات  -1
 نشأتها

 تعرٌف الطالب بالتطور التارٌخً لهذه المعالم واالثار -2

 سٌاحٌاتعرٌف الطالب بالتأثٌرات البارزة لهذه المعالم وكٌفٌة توظٌفها  -3

 تحفٌز الطالب على معرفة الجذور التارٌخٌة للمعالم واآلثار القدٌمة فً حضارة العراق القدٌم -4

 التعرف على العمر التارٌخً لتلك االثار واالزمنة التً تعود الٌها-5

 دراسة ابرز المعالم االثرٌة  فً العراق وطرٌقة استثمارها سٌاحٌا -6

 

 

 

 

 

 

 .مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم 11

 االهداف المعرفٌة-أ
 التعرف على معالم وآثار العراق القدٌم وأهمٌتها فً قطاع السٌاحة -1أ
معرفة المراحل واالحداث التً مرت بها تلك اآلثار وقدرة الطالب على التمٌٌز واالدراك  -2أ

تأثٌر اٌجابً فً احٌاء ودعم قطاع السٌاحة فً بلدنا  المعرفً للتعرف على ابرزها اثرا وذات

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازا مقتضٌا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 .من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج  المتاحة.والبد



 العزٌز .
  
 
 

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر -ب
 تمكٌن الطالب من معرفة وفهم اساسٌات مادة المعالم واآلثار السٌاحٌة -1ب -1
 تمكٌن الطالب من مهارات التفكٌر العلمً واالستنتاج -2أ -2

 لعقبات التً تواجه الطالب والسعً لتقلٌلها.التعرف على اهم الضغوط وا -3أ     
 
 

 طرائق التعلٌم والتعلم

 
 المحاضرات  -1
 التقارٌر -2
 الحلقات النقاشٌة -3
 

 طرائق التقٌٌم

 االمتحانات الشهرٌة التحرٌرٌة -1
 االمتحانات الشفوٌة -2

 الواجبات البٌتٌة
 
 
 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة -ج
 لالفكارالتسلسل المنطقً  -1
 الموضوعٌة فً المناقشات -2
 التحلٌل المنطقً -3
 العصف الذهنً -4
 
 
 

 طرائق التعلٌم والتعلم

 
 المحاضرات  -1
 التقارٌر -2
 الحلقات النقاشٌة -3
 

 طرائق التقٌٌم

 
 التسلسل المنطقً لالفكار -1
 الموضوعٌة فً المناقشات -2
 التحلٌل المنطقً -3



  العصف الذهنً -4

 

 

 

 

  

 

 

 .بنٌة المقرر11

 مخرجات التعلم الساعات األسبوع
 المطلوبة

 اسم الوحدة/او
 الموضوع

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم

عرض مفردات المادة والخطة  على البرنامجاالطالع  2 1
 الدراسٌة على الطلبة 

القاء 
محاضرة 
ومشاركة 

 الطالب

اسئلة شفهٌة 
ٌومً واسئلة 

 تحرٌرٌة شهرٌا

الللية ر سيعحية آلثعا  حضعاة ر 2 2
 الفصل  االول ر  ارق

رالللية ر سيعحية آلثعا  حضعاة 
 ر  ارق

القاء 
محاضرة 
 ومشاركة

=   = 

ر حضعاة  م الع أي رالاث   2 3
 ر سيعحي 

القاء 
محاضرة 
 ومشاركة

 =  = 

ر خصعئص ر جغارأية ر لبليزة  الفصل الثانً 2 4
 رثالع أي سيا حضعاة  رمي 

  ر ارأمين

القاء 
محاضرة 
 ومشاركة

=  = 

 ل قع ر  ارق  رلليب   2 5

 وتقسٌمات سطحه

القاء 
محاضرة 
ومشاركة 

 الطالب

=  = 

التي أطمقت عمى التسميات   2 6
 مالعراق القدي

القاء 
المحاضرة 

=  = 

 المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(. -د

 21-1د

 11-2د

 11-3د

  5-4د

 5 5د



مع 
 المشاركة

   امتحان الشهر االول  2 7
القاء  العراق عبر التارٌخ الفصل الثالث 2 8

محاضرة 
ومشاركة 

 الطالب

=    = 

 كديوناال السومريون و   2 9
 

القاء 
محاضرة 
ومشاركة 

 الطالب

=  = 

 البابميون  2 11
 

القاء 
محاضرة 
ومشاركة 

 الطالب

=  = 

القاء  االشوريون  2 11
محاضرة 
ومشاركة 

 الطالب

=  = 

 العراق في العهد االسالمي الفصل الثالث 2 12
 

القاء 
محاضرة 
ومشاركة 

 الطالب

=  = 

القاء  المعالم السٌاحٌة  2 13
محاضرة 
ومشاركة 

 الطالب

=   = 

القاء  ابرز مدن المعالم السٌاحٌة  2 14
محاضرة 
ومشاركة 

 الطالب

= =  = 

القاء  مناقشة ومراجعة   2 15
محاضرة 
ومشاركة 

 الطالب

=  = 

   امتحان الشهر الثانً  2 16

تكملة البرز مدن المعالم   2 17
 السٌاحٌة فً العراق القدٌم

القاء 
محاضرة 
ومشاركة 

 الطالب

=    = 

القاء  اٌسن ونٌبور الفصل الخامس 2 18
محاضرة 
ومشاركة 

 الطالب

اسئلة شفهٌة ٌومٌا 
واسئلة تحرٌري 

 شهرٌا

القاء  المعالم الرئٌسٌة فً مدٌنة بابل  2 19
محاضرة 
ومشاركة 

 الطالب

=     = 

 =    =القاء  اثار كٌش وبرس النمرود  2 21



 

 

 

محاضرة 
ومشاركة 

 الطالب

اثار كوثا) تل ابراهٌم الخلٌل   2 21
 علٌه السالم(

القاء 
محاضرة 
ومشاركة 

 الطالب

=   = 

   امتحان الشهر االول  2 22

القاء  نٌنوى الفصل السادس        2 23
محاضرة 
ومشاركة 

 الطالب

=      = 

القاء  اوروك االثرٌة  2 24
محاضرة 
ومشاركة 

 الطالب

=     = 

القاء  سامراء  2 25
محاضرة 
ومشاركة 

 الطالب

=    = 

القاء  اٌوان كسرى  2 26
محاضرة 
ومشاركة 

 الطالب

=     = 

القاء  قصر االخٌضر  2 27
محاضرة 
ومشاركة 

 الطالب

=     = 

القاء  السٌاحة البٌئٌة الفصل السابع 2 28
محاضرة 
ومشاركة 

 الطالب

=     = 

القاء  السٌاحة الدٌنٌة الفصل الثامن 2 29
محاضرة 
ومشاركة 

 الطالب

=       = 

القاء  مراجعة ونقاش  2 31
محاضرة 
ومشاركة 

 الطالب

=       = 

31 2 
 

   امتحان الشهر الثانً  

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 .البنٌة التحتٌة12
 الكتب المقررة المطلوبة  -3

 مقدمت فٍ تارَخ الحضاراث القدَمت تألُف: طه باقر

  المراجع الرئٌسٌة )المصادر -4
 الكتب والمراجع التً ٌوصى بها -أ

 التارَخُت لنشأة وتطىر المدة التارَخُت تألُف عباس مصطفً المىسىٌ العىامل )المجالت العلمٌة،التقارٌر،...(

 
  المراجع االلكترونٌة،مع االنترنٌت -ب

 

 .خطة تطوٌر المقرر الدراس13ً

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 

 

 كلٌة االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة  .المؤسسة التعلٌمٌة1
 السٌاحة .القسم العلمً/المركز2

 التخطٌط السٌاحً .اسم / رمز المقرر 3

 الكترونً .اشكال الحضور المتاحة 4

 .النظام الدراسً:5
 سنوي/مقررات/اخرى

 سنوي

 61 .عدد الساعات الدراسٌة )الكلً(6

  .المؤثرات الخارجٌة االخرى7

 14/6/2121 .تارٌخ اعداد الوصف8

 السٌاحة صناعة مجال فً مهم كعلم السٌاحً تخطٌطال بعلم التعرٌف*     .اهداف البرنامج األكادٌم9ً
 المختلفة

 الضرورٌة االحتٌاجات تحدٌد فً تساعد التً المعلومات على الحصول كٌفٌة 
 . السٌاحً االرشاد لتطوٌر

 العمل وفرص وامكانٌة السٌاحًمخطط لل المطلوبة المواصفات معرفة*  
 .لهم المتوافرة

مجال التخطٌط  فًلحدٌثة ااوالطرق   اسالٌب اهم على االطالع* 
 اقلٌمٌا ودولٌا ..السٌاحً

 التعرف على بعض التجارب الدولٌة الناجحة فً مجال التخطٌط السٌاحً. 

توضٌح الدور المهم للمخطط السٌاحً فً تخطٌط المنتجعات والمشارٌع  
 السٌاحٌة.

 

 .مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم 11

 االهداف المعرفٌة-أ
 ابراز الدور المهم للمخطط السٌاحً فً نجاح قطاع السٌاحة-1أ
 تحدٌد الوسائل واالدوات المهمة التً من شانها تطوٌر قدرات المخططٌن السٌاحٌٌن واالرتقاء بها-2أ
 والخبرات الالزمة من اجل تاهٌلهم للتخطٌط السٌاحً مستقبال تغذٌة الطلبة بالمعلومات-3أ
المجامٌع السٌاحٌة المختلفة اي التخطٌط لها  مع التعامل عند بها االلتزامٌجب  التً االخالقٌة مثلبال الطالب تزوٌد -4أ

 .مسبقا
 -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج -ب
 اعداد مخططٌن سٌاحٌٌن بكفاءة عالٌة.الناجح من اجل  التخطٌط  -1ب
 التً تشجع على استقطاب االعداد الكافٌة من العاملٌن فً مجال التخطٌط السٌاحً. الوسائل  اهمتوضبح   -2ب
 مفاضلة بٌن المتقدمٌن للعمل فً مجال التخطٌط السٌاحً.وال ختٌارالاكٌفٌة  على التعرف  -3ب
 راعاة المقاٌٌس العالمٌة عند التخطٌط السٌاحً للمشارٌع السٌاحًتوجٌه المخطط السٌاحً فً م كٌفٌة  -4ب

 طرائق التعلٌم والتعلم

 
 الكترونٌة محاضرات -
 صوتٌة تسجٌالت -
  نقاشٌة حلقات -
 تقارٌر -
 

 طرائق التقٌٌم

  تحرٌرٌة امتحانات -
  شفوٌة امتحانات -

ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا  المقررهذا إٌجازا مقتضٌا ألهم خصائص  المقررٌوفر وصف 

 وال بد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج . المتاحة.التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 تقارٌر -
 أسئلة مناقشات        -
 

 والقٌمٌةاألهداف الوجدانٌة -ج
منطقٌة ومن ضمن الواقع وتكون ذات عالقة بمادة التخطٌط السٌاحً وتكون  مشاكلعلى اٌجاد وخلق  بالطال تعلٌم -1ج

 .العراق فًالتخطٌط السٌاحً  واجههاٌ التًالعقبات  حول المناقشات فًالمشاركة  على الطلبة حثبشكل اسئلة ل
 اسئلة وافكار متسلسلة ومترابطة -2ج
 العلمٌة والمنطقٌة فً المناقشات المطروحة-3ج
 التحلٌل والتخطٌط العلمً المدروس -4ج

 طرائق التعلٌم والتعلم

  محاضرات -
 بكل ماٌخص التخطٌط السٌاحً ومناقشات اسئلة -
 من اجل االطالع على كٌفٌة التخطٌط السٌاحً للخدمات فٌها سٌاحٌةلمواقع  مٌدانٌة علمٌة زٌارة -
 كالنشرات والمجالت ....الخ ٌضاحإ وسائل -
 
 

 طرائق التقٌٌم

  ومناقشات شفوٌة اسئلة -
 عن المادة ومالحظة االمكانٌة العلمٌة للطالب اسئلة طرح -
 
 

 

 

 المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(.-د
 تخطٌط السٌاحً بال الوثٌقة الصلة ذات والبحوث الكتب عن البحثب متعلقة مهارات -1د
 المختلفة االكترونً البحث ٌاتوآل االنترنٌت استخدامكٌفٌة  مهارات -2د
 عن المنقدم والقابلٌات والمهرات التً ٌمتلكها ذاتٌة سٌرة اعداد مهارات -3د
 -4د

 طرائق التعلٌم والتعلم

  محاضرات           -
 تخطٌط السٌاحًال ماٌخص بكل ومناقشات اسئلة -
 سٌاحٌة لمواقع مٌدانٌة علمٌة زٌارة -
 
 

 طرائق التقٌٌم

 
  ومناقشات شفوٌة اسئلة          -
 عن المادة ومالحظة االمكانٌة العلمٌة للطالب اسئلة طرح -
 
 
 

 

 .بنٌة المقرر11



 مخرجات التعلم الساعات األسبوع
 المطلوبة

 اسم الوحدة/او
 الموضوع

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم

 طرٌقة التقٌٌم  طرٌقة التعلٌم  اسم الوحدة /الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  االسبوع

1 
 

عرض مفردات المادة على  االطالع على البرنامج الدراسً 2
الطلبة والخطة الدراسٌة 

 لاللتزام بها .

 ال ٌوجد  محاضرات 

2 
 

الفصل االول / االتخطٌط  2
السٌاحً السٌاحً ،المفهوم 

 واالهمٌة

 االتخطٌط/  االول الفصل
 المفهوم، السٌاحً السٌاحً
 واالهمٌة

 نقاش محاضرات

3 
 

 امتحان ٌومً محاضرات السٌاحً التخطٌط انواع انواع التخطٌط السٌاحً 2

4 
 

امتحان  السٌاحً التخطٌط نجاح عوامل عوامل نجاح التخطٌط السٌاحً 2
 شهري

 امتحان شهري

 
5 

اهمٌة واهداف التخطٌط  2
 السٌاحً

اهمٌة واهداف التخطٌط 
 السٌاحً

 نقاش محاضرات

 
6 

الفصل الثانً التخطٌط والتنطٌق  2
 للفعالٌات والخدمات السٌاحٌة

 التخطٌط الثانً الفصل
 والخدمات للفعالٌات والتنطٌق
 السٌاحٌة

 نقاش محاضرات

7 
 

السٌاحٌة  تخطٌط الخدمات 2
والعامة للمناطق الترفٌهٌة 

 واالثرٌة

 السٌاحٌة الخدمات تخطٌط
 الترفٌهٌة للمناطق والعامة

 واالثرٌة

 امتحان ٌومً محاضرات

8 
 

دراسة تصمٌمٌة مقترحة  2
لتخطٌط وتطوٌر الخدمات 

والفعالٌات السٌاحٌة والخدمات 
 العامة

دراسة تصمٌمٌة مقترحة 
لتخطٌط وتطوٌر الخدمات 

الٌات السٌاحٌة والخدمات والفع
 العامة

 امتحان شهري امتحان شهري

9 
 

التنطٌق للخدمات السٌاحبة  2
 وانواعه

 السٌاحبة للخدمات التنطٌق
 وانواعه

 نقاش محاضرات

11 
 

العوامل المؤثرة  الثالث الفصل 2
 فً التخطٌط  السٌاحً

 المؤثرة العوامل الثالث الفصل
 السٌاحً  التخطٌط فً

 نقاش محاضرات

 
11 

الفوائد والمنافع االٌجابٌة  2
للتخطٌط السٌاحً فً مناطق 

 ومواقع التراث االثري

 االٌجابٌة والمنافع الفوائد
 مناطق فً السٌاحً للتخطٌط
 االثري التراث ومواقع

 عصف ذهنً محاضرات

12 
 

الفصل الرابع تجربة فرنسا فً  2
 مجال التخطٌط السٌاحً

 فً فرنسا الفصل الرابع  تجربة
 السٌاحً التخطٌط مجال

 اسئلة وامثلة اسئلة وامثلة

 
13 

تجربة فرنسا فً مجال التخطٌط  2
 السٌاحً

تجربة فرنسا فً مجال 
 التخطٌط السٌاحً

 نقاش محاضرات 

14 
 

تجربة المغرب فً مجال  2
 التخطٌط السٌاحً

تجربة المغرب فً مجال 
 التخطٌط السٌاحً

 امتحان امتحان 

الخامس ، مستوٌات الفصل  2 15
 التخطٌط السٌاحً

الفصل الخامس ، مستوٌات 
 التخطٌط السٌاحً

 نقاش محاضرات

16 
 

نشأة التخطٌط السٌاحً فً  2
 العراق

نشأة التخطٌط السٌاحً فً 
 العراق

 نقاش محاضرات

17 
 

الفصل السادس مقارنة بٌن  2
القطاع السٌاحً المصري 
 والقطاع السٌاحً العراقً

 بٌن مقارنة السادس الفصل
 المصري السٌاحً القطاع

 العراقً السٌاحً والقطاع

 نقاش اسئلة وامثلة 

    عطلة نصف السنة   

18 
 

االمكانات االساسٌة فً عملٌة  2
التخطٌط السٌاحً واختٌار 

 الموقع االمثل

 عملٌة فً االساسٌة االمكانات
 واختٌار السٌاحً التخطٌط

 االمثل الموقع

 نقاش محاضرات

19 
 

الخصائص العامة للنقل والنقل  2
 السٌاحً

 والنقل للنقل العامة الخصائص
 السٌاحً

 نقاش محاضرات

21 
 

الخطوات العامة فً اختٌار  2
 الموقع السٌاحً

 اختٌار فً العامة الخطوات
 السٌاحً الموقع

 نقاش محاضرات

 محاضرات محاضرات السٌاحً المسح السابع الفصلالفصل السابع المسح السٌاحً  2 21



 

 .البنٌة التحتٌة12

 ال ٌوجد  الكتب المقررة المطلوبة  -5

التخطٌط السٌاحً والفندقً، خلٌل ابراهٌم المشهدانً،المكتبة الوطنٌة  المراجع الرئٌسٌة )المصادر -6
 2116للنشر،بغداد،

 الكتب والمراجع التً ٌوصى بها -أ
 )المجالت العلمٌة،التقارٌر،...(

 2111عبد المعطً واخرون،اسس التخطٌط السٌاحً،االسكندرٌة،
عادل تركً فرحان، تخطٌط وتنمٌة الخدمات والفعالٌات السٌاحٌة للمناطق 

 2116االثرٌة،بغداد ،

  المراجع االلكترونٌة،مع االنترنٌت -ب

 

 المقرر الدراسً.خطة تطوٌر 13

 االطالع على احدث الكتب والمؤلفات فً مجال  التخطٌط السٌاحً -1
 توجه من اجل العمل على تطوٌر مؤلف منهجً ٌالئم تخصص التخطٌطد السٌاحً -2
التخاذ التواصل مع الشركات والمنظمات السٌاحٌة للتعرف على اهم المشاكل التً ٌعانً منها العاملٌن فً صناعة السٌاحة و العمل  -3

 اجراءات حل هذه المشاكل ومشاركة الطلبة فً هذا العمل.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 

 

 لالقلٌم لالقلٌم 

22 
 

 امتحان شهري امتحان شهري السٌاحً العرض مسح مرحلة مرحلة مسح العرض السٌاحً 2

23 
 
 

االمكانٌات الحالٌة او التجهٌز  2
 الفعلً

 التجهٌز او الحالٌة االمكانٌات
 الفعلً

 نقاش اسئلة وامثلة 

24 
 

التصمٌم االساسً للمشروع  2
 السٌاحً

 للمشروع االساسً التصمٌم
 السٌاحً

 نقاش محاضرات

 
25 

مكونات التصمٌم االساسً  2
 ومحتوٌاته

 االساسً التصمٌم مكونات
 ومحتوٌاته

 نقاش اسئلة وامثلة

26 
 

انواع المشارٌع والمنتجعات  2
 السٌاحٌة

 والمنتجعات المشارٌع انواع
 السٌاحٌة

 نقاش محاضرات

التخطٌط والتصمٌم للخدمات  2 27
 السٌاحٌة

 للخدمات والتصمٌم التخطٌط
 السٌاحٌة

 امتحان شهري امتحان شهري

      

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازا مقتضٌا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 .والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج  المتاحة.



 

 جامعة الكوفة /كلٌة االدارة واالقتصاد .المؤسسة التعلٌمٌة1

 السٌاحة .القسم العلمً/المركز2

 االعالم السٌاحً  .اسم /رمز المقرر3

 الكترونً  .اشكال الحضور المتاحة4

 2121/ 2121 .الفصل/السنة5

 61 )الكلً(.عدد الساعات الدراسٌة 6

 2121/6/27 .تارٌخ اعداد هذا الوصف7

  اهداف المقرر-8

 التعرف على االعالم السٌاحً    -

 دراسة أهمٌة االعالم السٌاحً فً تنشٌط السٌاحة -

 التعرف على دور االعالم السٌاحً فً نشر الوعً السٌاحً  -

 الخارجٌة (  –دراسة أهمٌة مواقع التواصل االجتماعً ودورها فً تنشٌط السٌاحة )الداخلٌة -

 التعرف على المواقع الخاصة بالسٌاحة -

 دراسة الوسائل الحدٌثة لالعالم السٌاحً  -

 التعرف على وسائل االتصال الجماهٌري   -

 .مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم 9

 االهداف المعرفٌة-أ
 تعلٌم الطالب على اهمٌة االعالم السٌاحً ودوره فً تنشٌط الحركة السٌاحٌة   --1أ
 تعلٌم الطالب على اهمٌة المواقع االلكترونٌة ودورها فً صناعة السٌاحة -2أ 

 ه ى إمراة ر ل رقع ر سيعحية تهٌأة الطالب وجعلهم قادرٌن -3أ

 
 

 الخاصة بالمقرر األهداف المهاراتٌة -ب
 تعلٌم الطالب على اهمٌة اإلعالن السٌاحً --1ب
 معرفة اهم وافضل الطرق لتعلٌم ااالتصال الجماهٌري -2ب 

 ه ی ر با يج   ل رقع ر سيعحية تهٌأة الطالب وجعلهم قادرٌن - 3ب

 
 

 طرائق التعلٌم والتعلم

 
 المحاضرات  -1
 التقارٌر -2
 الحلقات النقاشٌة ) المحادثة او المصاحبة (  -3
 

 طرائق التقٌٌم

 االمتحانات الشهرٌة التحرٌرٌة -1
 االمتحانات الشفوٌة -2
 الواجبات البٌتٌة-3



 واجبات ٌكلف بها الطالب فً كل محاضرة-4
 
 
 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة -ج
 تعلٌم الطلبة أهمٌة االعالم الحدٌث   -1
 حث الطلبة على المناقشات والمحادثات فً المواقع االلكترونٌة التً تخص السٌاحة  -2
 تعلٌم الطلبة على السعً بأسلوب علمً لنشر المواقع السٌاحٌة وتروٌجها  -3
 تحفٌز الطلبة الٌجاد مواضٌع واقعٌة ومناقشتها للمواقع السٌاحٌة   -4
 
 
 

 طرائق التعلٌم والتعلم

 
 المحاضرات  -1
 التقارٌر -2
 الحلقات النقاشٌة )المحادثة او المصاحبة (  -3
 واجبات ٌكلف بها الطالب  -4
 
 

 طرائق التقٌٌم

 
 امتحانات تحرٌرٌة  -1
 أسئلة شفوٌة -2
 واجبات ٌكلف بها الطالب -3
  طرح أسئلة لكل طالب  -4

 

 

 

 .بنٌة المقرر11

 مخرجات التعلم الساعات األسبوع
 المطلوبة

 اسم الوحدة/او
 الموضوع

طرٌقة 
 التعلٌم

 طرٌقة التقٌٌم

 المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(.المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات االخرى  -د

 مهارات البحث عن الكتب والمواضٌع ذات صلة بأ االعالم السٌاحً الحدٌث-1د

 مهارات استخدام االنترنٌت والٌة البحث االلكترونً -2د

 

 

 



 الٌوجد محاضرات  مفهوم االعالم السٌاحً  الفصل األول  2 1

 نقاش محاضرات أهمٌة االعالم السٌاحً   2 2

نقاش +  محاضرات وظائف االعالم السٌاحً   2 3
 واجب بٌتً

العالقة بٌن السٌاحة   2 4
 واالعالم 

 نقاش  محاضرات

 نقاش محاضرات أهمٌة االتصال  الفصل الثانً  2 5

نقاش +  محاضرات مستوٌات االتصال   2 6
 واجب بٌتً 

أوجة االختالف االتصال   2 7
السٌاحً واالعالم 

 السٌاحً 

نقاش +  محاضرات
 واجب بٌتً

العالقة بٌن االتصال   2 8
 والسٌاحة 

نقاش +  محاضرات
 واجب بٌتً

امتحان  امتحان   امتحان  2 9
 شهري 

 نقاش محاضرات أنواع االتصال  الفصل الثالث  2 11

أنواع االتصال المستخدم   2 11
 فً السٌاحة 

نقاش +  محاضرات
 واجب بٌتً

وظائف اإلعالن   2 12
 السٌاحً 

نقاش +  محاضرات
 واجب بٌتً

وظائف الدعاٌة فً   2 13
 المجال السٌاحً 

نقاش +  محاضرات
 واجب بٌتً

    عطلة    

 نقاش  محاضرات   وسائل االتصال  الفصل الرابع  2 14

وسائل االتصال   2 15
المستخدمة فً االعالم 

 السٌاحً 

نقاش +  محاضرات
 واجب بٌتً

 امتحان    امتحان   امتحان  2 16

نقاش +  محاضرات الوسائل الجدٌدة  الفصل الخامس  2 17
 واجب بٌتً

الوسائل الجدٌدة فً   2 28
 االعالم السٌاحً 

 نقاش محاضرات

نقاش +  محاضرات االنترنٌت    2 19
 واجب بٌتً

متغٌرات اتصالٌه     2 21
وغٌر اتصالٌة تؤثر على 

 قرارات السائح

نقاش +  محاضرات
 واجب بٌتً

تطبٌقات الهٌئة العامة  الفصل السادس  2 21
 للسٌاحة واالثار 

 نقاش محاضرات 

 نقاش محاضرات البوابة االلكترونٌة للهٌئة   2 22



 

 .البنٌة التحتٌة12
كبعب ر لتاا لن ق ل ر  زراة : كبعب رالهالم ر سيعحي لفعليلة  الكتب المقررة المطلوبة  -1

  بط يتعبة , ل عس ر حا ي, س  م ر سه ي  

  المراجع الرئٌسٌة )المصادر -2
 الكتب والمراجع التً ٌوصى بها -أ

 )المجالت العلمٌة،التقارٌر،...(
 كبب  لجالت ر كبا نية بخبص  عالهالم ر سيعحي   

  االلكترونٌة،مع االنترنٌتالمراجع  -ب

 

 .خطة تطوٌر المقرر الدراس13ً

 
 االطالع على احدث الكتب التً تخص االعالم السٌاحً الحدٌث -1
 جاري العمل على تطوٌر مؤلف منهجً لالعالم السٌاحً -2
 
 
 

 

المكتبة االلكترونٌة   2 23
 للصور السٌاحٌة 

نقاش +  محاضرات 
 واجب بٌتً

المراسلون فً المناطق   2 24
 السٌاحٌة 

نقاش +  محاضرات
 واجب بٌتً

المطبوعات والمنتجات   2 25
 اإلعالمٌة 

 نقاش محاضرات  

نقاش +  محاضرات دلٌل اللغة اإلعالمٌة   2 26
 واجب بٌتً

نقاش +  محاضرات قافلة االعالم السٌاحً   2 27
 واجب بٌتً

 امتحان  امتحان  امتحان  امتحان  2 28



 

 


