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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

 وصف البرنامج األكاديمي 

ضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقت
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
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 بقطاعاته المختلفة السياحي تهيئة الطالب لتلبية متطلبات واحتياجات سوق العمل 

 اعداد مخرجات سياحية قادرة على ادارة وتنظيم العمل في المنشات والمرافق السياحية 

 لسياحيوالمهنية واالدارية لممارسة النشاط االب بالقيم االخالقية تزويد الط

 ذات العالقة بالقطاع السياحياالسهام الفاعل الى جانب العلوم االخرى في خدمة المجتمع ومعالجة المشكالت 

 والتطوير للقطاعات السياحية في مجال البحث  ومهنيا توفير كوادر مؤهله علميا

 تقديم الخدمات االستشارية الطراف متعددة

 مشاكل في البيئة السياحية التهيئة كوادر مؤهله مهنيا لمعالجة 



 االقتصاد والتنمية في تعزيز  السياحةالسعي لدعم االقتصاد الوطني وتفعيل دور 

 في المجاالت السياحية المستفيدة لترشيد عملية اتخاذ القرار لألطرافبتوفير المعلومات  اإلسهام

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 لمرتكزات العمل السياحي عرفة والفهم الم-أ

    سياحي   تمكين الطالب من تطوير قدراته والمساهمة في المجتمع كمحترف ومؤهل -1أ

 التي تواجه العمل السياحي الطالب لسوق العمل مع الثقة بالنفس ومهارات حل المشاكل يهيئ -2أ

 السياحية والفندقيةالمجاالت تهيئة الخريج القادر على المساهمة ولعب دورا نشطا في  -3أ

 العمل السياحي في مجال التخصص.تمكين الخريج من التكيف مع المستجدات في سوق  -4أ

  بالسياحةالمتعلقة  األخرىوالبرمجيات والتقنيات  األدواتتهيئة الخريج وتمكينه من استخدام  -5أ

 تطوير المهارات البحثية  لدى الطلبة -6أ

 الموضوع المهارات الخاصة ب-ب 

 الخاصة بالقطاع السياحيللمشكالت والظواهر  السياحيةالتحليالت  وإجراءالتعلم  – 1ب 

 لترشيد القرارات السياحيةالقدرة على توظيف المعلومات  – 2ب 

 في العمل السياحي األداء وتقويمتمكين الطالب من القدرة على الرقابة  – 3ب 

 ضمن القطاع السياحي  المعالجات المناسبة لها يجادوإ اإلداريالقدرة على تشخيص حاالت  -4ب

 األطرافلمختلف  السياحيةتقديم االستشارات  -5ب

 المقترحة ودراسات الجدوى االقتصاديةالسياحية في احتساب كلف المشاريع  اإلسهام -6ب

     توظيف المهارات في كتابة بحث التخرج -7ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات

 السياحيةطبيقات عملية لحل المشكالت ت

 لقطاع العمل الساحيعلمية ميدانية  زيارات

 السياحية والخاصة ببرامج التدريب السياحياالطالع على المجموعة 

 )بوسترات( إيضاحيةوسائل 

 مشاريع بحوث التخرج

 طرائق التقييم      

 االمتحانات التحريرية

 االمتحانات الشفوية

 المناقشات

 ت التطبيقات العمليةواجبا

 اختبارات فكرية سريعة

 لجان مناقشة بحوث التخرج

 تقارير حول مواضيع محددة

 مهارات التفكير-ج

 تطبيقةعمليات  إلىالمقاسة كميا  السياحيةوالمعامالت  األحداثتحويل  -1ج         

 النافذة والقوانين األنظمةوبين  السياحيةوالقواعد  األعرافتحقيق االنسجام بين  -2ج

 معلومات مفيدة في اتخاذ القرارات إلىمعالجة البيانات وتحويلها  -3ج

 الضعف في قطاع السياحةالبحث والتحري عن  -4ج   



 لمعالجتها بطرق علمية والسعي في القطاع السياحيالقدرة على اكتشاف وتحديد المشاكل -5ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات

 حلقات نقاشية

 زيارات ميدانية

 تقارير

 طرائق التقييم    

 االمتحانات التحريرية

 تنافسية تاختبارا

 يومية تاختبارا

 امتحانات سريعة

 
 

 الشهادات والساعات المعتمدة .11

المستوى / 

 السنة
 اسم المقرر أو المساق

الساعات 

 المعتمدة
 

 2 مبادى المحاسبة  االولى
  

 درجة البكالوريوس 

 ساعة معتمدة ( 2430تتطلب )

 

 

 2 اللغة االنكليزية االولى

 2 مبادئ االدارة االولى

 2 اقتصاد سياحي جزئي االولى

 2 مبادئ  االحصاء االولى

 2 اللغة الفارسية االولى

 2 الحاسوب االولى

 2 حقوق االنسان  االولى

 2 اللغة العربية االولى

ساعة  630الساعات الكلية للمرحلة االولى          

 2 اللغة االنكليزية  الثانية

 

 2 اقتصاد سياحي كلي  الثانية

 2 سلوك السائح الثانية

 2 جغرافية سياحية الثانية

 2 اللغة الفارسية  الثانية

 2 امن وسالمة سياحية  الثانية

 2 ارشاد سياحي الثانية



 2 ادارة شركات سياحية  الثانية

 2 ق القديمتاريخ العرا الثانية
 

 2 سياحة مستدامة الثانية

ساعة  630الساعات الكلية للمرحلة الثانية          

 2 استثمار سياحي  الثالثة

 

 2 تخطيط سياحي الثالثة

 2 ادارة االزمات  الثالثة

 2 اللغة الفارسية  الثالثة

 2 اللغة االنكليزية  الثالثة

 2 ادارة مراسيم واتكيت  الثالثة

 2 اعالم سياحي الثالثة

 2 محاسبة تكاليف الثالثة

 2 عالقات عامة  الثالثة

  2 معالم واثار سياحية  الثالثة 

ساعة  630الساعات الكلية للمرحلة الثالثة          

 2 تنظيم رحالت سياحية  الرابعة

 

 2 اللغة الفارسية  الرابعة

 2 ثقافة دينية  الرابعة

 2 الموارد البشرية  ادارة الرابعة

 2 دراسة جدوى الرابعة

 2 تشريعات سياحية  الرابعة

 2 تسويق سياحي  الرابعة

اساليب اعداد البحث  الرابعة

 العلمي

2 
 

  2 اللغة االنكليزية  الرابعة

  2 تكنولوجيا المعلومات  الرابعة

ساعة  630الساعات الكلية للمرحلة الرابعة          
 

 

 خطيط للتطور الشخصيالت.12

 استخدام الحاسوب

 سق العمل تعزيز التواصل مع المجتمع وتلبية احتياجات 
 

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .12

 القبول المركزي

 العلمية األقسامللتوزيع على  كآلية اإلعداديةالرغبة مرجحة بالمعدل لمرحلة الدراسة 

 ت الشخصيةالمقابال



 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .13

 2016-2015للسنة الدراسية  السياحةدليل قسم 

 السياحيةوثائق اللجنة القطاعية لتخصص العلوم 

 موقع الكلية على الشبكة العالمية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


