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 ربمؼخ انمبزسُخ – االزاةكهُخ  انمؤسسخ انتؼهُمُخ .1

   انزغطافُب    انمسم انزبمؼٍ / انمطكع .2

  2د11 انمطحهخ انخبنُخ  –انزغطافُخ انسُبحُخ   اسم / ضمع انممطض .3

  انجطامذ انتٍ َسذم فُهب .4

  أشكبل انحضىض انمتبحخ .5

  2116 – 2115انسنخ انسضاسُخ  انسنخ انفصم / .6

 ( سبػبد اسجىػُب 3) )انكهٍ(ػسز انسبػبد انسضاسُخ  .7

 1/9/2115 تبضَد إػساز هصا انىصف  .8

 أهساف انممطض .9

 السياحة أهمد تع السياحية واليت باجلغرافية ان اهلدف من تدريس هذه املادة هو تعريف الطالب  
 لبتحىت أهنا تغ راهنالوقت ال يف يالعمود الفقري لالقتصاد العاملموضوعاهتا والسياحة اليوم غدت متثل 

 أو الدويل يتستحوذ عليها سواء على الصعيد احملل ح نتيجة لإلنفاقات اليتبا على الصناعة. ملا تدره من أر 

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

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 

 مرطربد انتؼهم وططائك انتؼهُم وانتؼهم وانتمُُم .11

 انمؼطفخ وانفهم  -أ
 انزغطافُخ انسُبحُخ انتؼطف ػهً اهساف -1أ

 انزغطافُخ انسُبحُخ انتؼطف ػهً مىضىع -2أ

 انزغطافُخ انمؤحطح فٍ انسُبحخ انممبضنخ ثُن اتزبهبد زضاسخ انظبهطح  -3أ
 انزغطافُخ انسُبحُخ انتؼطف ػهً منبهذ انجحج فٍ -4أ
 نسي انطهجخ فٍ ضصس انتغُطاد انحبزحخ فٍ االتزبهبد انسُبحختنمُخ تىلؼبد  -5أ
   .2121ػهً انتىلؼبد انسُبحُخ حتً سنخ انتؼطف  -6أ

 انمهبضاد انربصخ ثبنمىضىع   -ة 

 نزغطافُخ انسُبحُخ تنظُم انتؼهم نهمفبهُم ا – 1ة

  نسي انطهجخ وانمسضح ػهً انتحهُم انزغطافٍ انحسَج تشكُم ضؤَخ مستمجهُخ  – 2ة

 ومحبونخ انتمهُم منهب من ذالل تنمُخ مهبضاد االربثخ وانمنبلشخ استُؼبة انفطوق انفطزَخ  – 3ة

  انطهجخ ػهً انتؼطف ػهً اثطظ انؼىامم انزغطافُخ شاد انتبحُط انمجبشط فٍ انسُبحختنمُخ مهبضح     -4ة

 ططائك انتؼهُم وانتؼهم      

 ططَمخ  االنمبء واالستزىاة انحٍ وحم انمشكالد وانمنبلشخ -

 

 انتسضَس استؼمبل نهتكنىنىرُب انتؼهُم )انساتى شى ( تضمُن ططائك  -
 

وانمنبلشخ وانجحج انصاتٍ ػن انمصبزض  تشزُغ انطهجخ ػهً انتؼهم انصاتٍ  -

 وانجحىث 

 

 

 

 ططائك انتمُُم      

 

 االذتجبضاد انتحطَطَخ انممبنُخ وانمىضىػُه  مغ مالحظخ انتسضَسٍ نشكم اننشبط  نهمتؼهم  ثبػتمبز اسبنُت 

 انتمىَم انرتبمٍ ( ممخال فٍ االذتجبضاد انفصهُخ واننهبئُخ  –انتمىَم انجنبئٍ  –)انتمىَم انتمهُسٌ 

 

 
 مهبضاد انتفكُط -د

 انترطُظ-1د

 انتنظُم  -2د

 انمطالجخ-3د

  انتمىَم -4د

  



 

 ططائك انتؼهُم وانتؼهم     

 

 االستزىاة انحٍ  –انمنبلشخ  –االنمبء  -
 انتؼهم انمنظم شاتُب  -

 

 ططائك انتمُُم    

 

 االذتجبضاد انتحطَطَخ  وانمالحظخ  

 

 
 انمهبضاد  انؼبمخ وانمنمىنخ ) انمهبضاد األذطي انمتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىض انشرصٍ (. -ز 

 تىفُط فطص انتؼهم انمستمط نهطهجخ وتحفُعهم ػهُهب -1ز

 انتؼهم انصاتٍ انمنظم -2ز

 انتىاصم االرتمبػٍ -3ز

  االزاضح انصاتُخ  -4ز



 ثنُخ انممطض .11

 انسبػبد األسجىع
مرطربد انتؼهم 

 انمطهىثخ
اسم انىحسح / انمسبق 

 أو انمىضىع
 ططَمخ انتمُُم ططَمخ انتؼهُم

1 3 
انمشبض انُهب فٍ      

انمحىض انسبثك وكم 

 حست انمحتىي 

 –االنمبء  مفاهيم السياحة

 انمنبلشخ
االذتجبضاد 

 انتحطَطَخ

 –االنمبء  السياحةاهمية  = 3 2

 انمنبلشخ
االذتجبضاد 

 انتحطَطَخ

 –االنمبء  اهمية السياحة = 3 3

 انمنبلشخ
االذتجبضاد 

 انتحطَطَخ

 –االنمبء  انواع السياحة = 3 4

 انمنبلشخ
االذتجبضاد 

 انتحطَطَخ

 –االنمبء  انواع السياحة = 3 5

 انمنبلشخ
االذتجبضاد 

 انتحطَطَخ

 السياحة والجغرافياالعالقة بين  = 3 6

 –االنمبء 

 انمنبلشخ 

االستزىاة 

 انحٍ

االذتجبضاد 

 انتحطَطَخ

 –االنمبء  العالقة بين السياحة والجغرافيا = 3 7

 انمنبلشخ
االذتجبضاد 

 انتحطَطَخ

8 3 = 
مناهج البحث في الجغرافيا 

 السياحية
 –االنمبء 

 انمنبلشخ
االذتجبضاد 

 انتحطَطَخ

9 3 = 
الجغرافيا مناهج البحث في 
 السياحية

 –االنمبء 

 انمنبلشخ
االذتجبضاد 

 انتحطَطَخ

11 3 = 
مناهج البحث في الجغرافيا 

 السياحية
 –االنمبء 

 انمنبلشخ
االذتجبضاد 

 انتحطَطَخ

 –االنمبء  المؤسسات والمنظمات السياحية = 3 11

 انمنبلشخ
االذتجبضاد 

 انتحطَطَخ

 المؤسسات والمنظمات السياحية = 3 12

 –االنمبء 

 انمنبلشخ 

االستزىاة 

 انحٍ

االذتجبضاد 

 انتحطَطَخ

 –االنمبء  المؤسسات والمنظمات السياحية = 3 13

 انمنبلشخ
االذتجبضاد 

 انتحطَطَخ

14 3 = 
العوامل الطبيعية المؤثرة في الجذب 

 السياحي
 –االنمبء 

 انمنبلشخ
االذتجبضاد 

 انتحطَطَخ

15 3 = 
في الجذب العوامل الطبيعية المؤثرة 

 السياحي
 –االنمبء 

 انمنبلشخ
االذتجبضاد 

 انتحطَطَخ

16 3 = 
العوامل الطبيعية المؤثرة في الجذب 

 السياحي
 –االنمبء 

 انمنبلشخ
االذتجبضاد 

 انتحطَطَخ

17 3 = 
العوامل البشرية المؤثرة في الجذب 

 السياحي
 –االنمبء 

 انمنبلشخ
االذتجبضاد 

 انتحطَطَخ

18 3 = 
البشرية المؤثرة في الجذب العوامل 

 السياحي
 –االنمبء 

 انمنبلشخ 

االذتجبضاد 

 انتحطَطَخ



  ومرتجط انجُئخ وانمنبخ ونظم انمؼهىمبد انزغطافُخمكتجخ لسم  و ( 5لبػبد زضاسُخ ػسز ) انجنُخ انتحتُخ  .12

 انمطهىثخ :انمطاءاد 

  اننصىص األسبسُخ 
 كتت انممطض 
      أذطي 

 . رفية السياحة راجغ’’ د احلكيم ومحدي أمحد الديب بع بحيحممد ص -1
 اجلغرافيامدخل إىل ’’ ناصر حممود عيد هيم محاد و  براد القادر إبع-2

 . السياحية

االستزىاة 

 انحٍ

19 3 = 
العوامل البشرية المؤثرة في الجذب 

 السياحي
 –االنمبء 

 انمنبلشخ
االذتجبضاد 

 انتحطَطَخ

 –االنمبء  عمليات االدراك الحسي  = 3 21

 انمنبلشخ
االذتجبضاد 

 انتحطَطَخ

21 3 = 
العوامل البشرية المؤثرة في الجذب 

 السياحي
 –االنمبء 

 انمنبلشخ
االذتجبضاد 

 انتحطَطَخ

22 3 = 
تطور السياحة في العالم واقع 
 ومستقبل حركة السياحة العالمية

 –االنمبء 

 انمنبلشخ
االذتجبضاد 

 انتحطَطَخ

23 3 = 
تطور السياحة في العالم واقع 
 ومستقبل حركة السياحة العالمية

 –االنمبء 

 انمنبلشخ
االذتجبضاد 

 انتحطَطَخ

24 3 = 
تطور السياحة في العالم واقع 
 ومستقبل حركة السياحة العالمية

 –االنمبء 

 انمنبلشخ 

االستزىاة 

 انحٍ

االذتجبضاد 

 انتحطَطَخ

25 3 = 
االتجاهات المستقبلية لنمو السياحة 

 2121العالمية حتى 
 –االنمبء 

 انمنبلشخ
االذتجبضاد 

 انتحطَطَخ

26 3 = 
االتجاهات المستقبلية لنمو السياحة 

 2121العالمية حتى 
 –االنمبء 

 انمنبلشخ
االذتجبضاد 

 انتحطَطَخ

27 3 = 
االتجاهات المستقبلية لنمو السياحة 

 2121العالمية حتى 
 –االنمبء 

 انمنبلشخ
االذتجبضاد 

 انتحطَطَخ

28 3 = 
االتجاهات المستقبلية لنمو السياحة 

 2121العالمية حتى 
 –االنمبء 

 انمنبلشخ
االذتجبضاد 

 انتحطَطَخ

29 3 = 
الصعوبات التي تواجه السياحة 

 مستقبال
 –االنمبء 

 انمنبلشخ
االذتجبضاد 

 انتحطَطَخ

31 3 = 
الصعوبات التي تواجه السياحة 

 مستقبال

 –االنمبء 

 انمنبلشخ 

االستزىاة 

 انحٍ

االذتجبضاد 

 انتحطَطَخ

31 3 = 
الصعوبات التي تواجه السياحة 

 مستقبال

 –االنمبء 

 انمنبلشخ 

االستزىاة 

 انحٍ

االذتجبضاد 

 انتحطَطَخ

32 3 = 
الصعوبات التي تواجه السياحة 

   مستقبال

      



متطهجبد ذبصخ ) وتشمم ػهً سجُم انمخبل 

وانجطمزُبد وضش انؼمم وانسوضَبد 

 وانمىالغ االنكتطونُخ (
- 

انرسمبد االرتمبػُخ ) وتشمم ػهً سجُم 

انمخبل محبضطاد انضُىف وانتسضَت 

 انمهنٍ وانسضاسبد انمُسانُخ ( 
- 

 

 انمجىل  .13

 * انمتطهجبد انسبثمخ

  ألم ػسز من انطهجخ 

 * أكجط ػسز من انطهجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


