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 وصف انثرَايح األكادًٍَ 

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

 

 سج انرؼهُى انؼانٍ وانثؽس انؼهًٍوصا انرؼهًُُح انًؤعغح .1

 /ظايؼح كشتالءكهُح انؼهىو انغُاؼُح / انًشكض  ؼهًٍانمغى ان .2

او  اعى انثشَايط األكادًٍَ .3

  انًهٍُ
 كهُح انؼهىو انغُاؼُح

 ػهىو عُاؼُح تكانىسَىط اعى انشهادج انُهائُح  .4

 :انُظاو انذساعٍ  .5

 عُىٌ/يمشساخ/اخشي 
 / يمشساخ.عُىٌ 

 انذساعح انُظشَح وانؼًهُح انًؼرًذ   تشَايط االػرًاد .6

  وانًكرثح واالَرشَُد انًخرثشاخ انًؤششاخ انخاسظُح األخشي  .7

 30/5/2016 ذاسَخ إػذاد انىصف  .8

 :أهذاف انثشَايط األكادًٍَ .9

قميمية ودولية  معرفة وفهم السياحة والتنمية -1  وما يتعمق به من معايير محمية وا 

 

 تمكن من تشخيص ومعالجة الواقع السياحي في العراقعممية مهارات  -2

 

طبقًا لممعايير المحمية عموم السياحية و األساسية مهارات تفكير وتحميل تمكن من حل المشكالت المستجدة في مجال ال -3
 واإلقميمية والدولية 

 

 مهارات االستخدام والتطوير الذاتي تمكن من المنافسة مع اآلخرين في سوق العمل-4
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 انًطهىتح وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ثشَايطيخشظاخ ان  .10

   حُنًؼشفالهذاف اا-أ     

    لسياحةتمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم لمالطار الفكري والمهاري لعموم ا  -1   

 السياحة تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم الخالقيات مهنة -1
 حصول عمى المعرفة والفهم التنموي والسياحيتمكين الطمبة من ال -3      

 الحصول عمى المعرفة  تمكين الطمبة من:  4
 سويق السياحيرفة والفهم لمتتمكين الطمبة من الحصول عمى المع:  5
  السياحية ووالفهم لمعموم االساسية الحصول عمى المعرفة تمكين الطمبة من:  6
 عمى المعرفة السياحية تمكين الطمبة من الحصول:  7
 

  ثشَايطانخاصح تان ُحنًهاساذالهذاف اا–ب 

 بالسياحة لمرتبطة: تمكين الطمبة من حل المشاكل ا 1ب/ -
 وتطور السياحة بالتنميةالمرتبطة تمكين الطمبة من حل المشاكل  : 2ب/ -
 بقوانين السياحة واالثار : تمكين الطمبة من حل المشاكل المرتبطة 3ب/ -
 اكل المتعمقة بالتسويق السياحي: تمكين الطمبة من حل المش 4ب/ -
 لمرتبطة باالرشاد وممارسة المهنةالمشاكل ا: تمكين الطمبة من حل  5ب/ -
 بالتخطيط واالستدامة طة: تمكين الطمبة من حل المشاكل المرتب 6ب/ -
 قيةباالدارة السياحية والفندل المرتبطة : تمكين الطمبة من حل المشاك 7ب/ -

 

       

 

 

 

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 لحل المشاكل العممية  تزويد الطمبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعمقة بمخرجات التعميم السابقة لممهارات , -

  لعممي في مختمف فروع السياحةتطبيق المواضيع المدروسة نظريًا عمى المستوى ا  -

 .وباشراف أساتذتهم  الدروس بعمل بحوث بعمل بحوث عمميةبة خالل الطمب من الطم  -

 . من قبل الكادر األكاديمي المرافق السياحةزيارة   -

 

 طشائك انرمُُى      
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 .وشهرية امتحانات يومية -

 .ونهائية فصميةامتحانات  -

 درجات مشاركة ألسئمة المنافسة لممواضيع الدراسية . -

 درجات لمواجبات البيتية . -

 االهذاف انىظذاَُح وانمًُُح-ض

 يٍ خالل رتظ انتغُراخ انتٍ تطرا ػهً انىاقغ انسُاحٍ -1ض         

 ً انؼالقاخ تٍُ انسُاحح واالثار تًكٍ انطانة يٍ انتىصم ان -2ج

 .اع انسُاحٍطانً َتائح ػهًُح تخذو انقُح تًكٍ انطانة يٍ انتىصم يهاراخ ػًه -3ج

 

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 تزويد الطمبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعمقة بمخرجات التعميم السابقة لممهارات , لحل المشاكل العممية .  

  لعممي في مختمف فروع عمم السياحةتطبيق المواضيع المدروسة نظريًا عمى المستوى ا  

 .وباشراف أساتذتهم  الدروس العمميةبكتابت مدى االستفادة منهابة خالل الطمب من الطم 

 . العممية من قبل الكادر األكاديميمختبرات الزيارة  

 

 

 

 

 طشائك انرمُُى    

 امتحانات يومية بأسئمة متعددة الخيارات التي تتطمب مهارات عممية . -

 امتحانات يومية بأسئمة عممية . -

 درجات مشاركة ألسئمة المنافسة لممواضيع الدراسية . -

 وضع درجات لمواجبات البيتية . -

 

 

 .انشخصٍ(األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس  )انًهاساخنًُمىنح نراهُهُح اوا انًهاساخ انؼايح-د 

ى اضافة ال تتضمن مقاطع لوحات  لمختمف المناطق السياحيةشرائح زجاجية ن الطمبة من استخدام : تمكي 1د/
 . اشكال وبوسترات تشرح الواقع السياحي

 : تمكين الطمبة من اجتياز مقابالت العمل . 2د/
 . من قبل جهات محمية : تمكين الطمبة من اجتياز اختبارات مهنية تنظم 3د/
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 ج .: تمكين الطمبة من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخر  4د/

 وانرؼهى  انرؼهُىطشائك          

 .  في العراق لجنة عمداء كميات العموم السياحية بالعراقريسية بالتنسيق مع وضع مناهج تد -

 مشابهة لبيئة العمل . كميةوضع مناهج تدريسية من قبل ال  -

 .  ودوائر تخدم اختصاصهم في القطاعين الخاص والعامالطمبة لمتدريب في مؤسسات  إرسال  -

 تدريب الطمبة بخبرات تحاكي الواقع .  -

 دعوة بعض الجهات المهنية وتنظيم لقاءات مع الطمبة -  

 طشائك انرمُُى          

 امتحانات يومية بأسئمة بيتية حمها ذاتيا . -

 درجات مشاركة ألسئمة منافسة تتعمق بالمادة الدراسية . -

 درجات محددة لمواجبات البيتية . -

 
 

 نهرطىس انشخصٍانرخطُظ .12

اساخ انؼًهُح نهًُاطك راخ انؼاللح تاالَشطح ذًُُح انمذساخ نذي انطهثح فٍ انثؽس وانرمصٍ يٍ خالل انضَ

, االطالع ػهً انًصادس وانكرة وانًعالخ كًصذس  صَاسج انًكرثح اعثىػُاانؽس ػهً و,  انغُاؼُح

 نهًؼهىياخ.

 
 
 
 

 انًؼهذ(األَظًح انًرؼهمح تاالنرؽاق تانكهُح أو  غ)وضيؼُاس انمثىل .13

 
 .يشكضٌ/ؼغة يرطهثاخ وصاسج انرؼهُى انؼانٍ وانثؽس انؼهًٍ
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 أهى يصادس انًؼهىياخ ػٍ انثشَايط.14

 

 انًكرثح انًشكضَح فٍ انعايؼح ويكرثح انكهُح . -1

 شثكح انًؼهىياخ االَرشَُد. -2

 ذعاسب انعايؼاخ انؼشتُح وانؼانًُح. -3

 انذساعُح انؽانُح. انًُاهط -4
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 7انصفحح 

 
  

 يخطظ يهاراخ انًُهح

 َرخً وضغ اشارج فٍ انًرتؼاخ انًقاتهح نًخرخاخ انتؼهى انفردَح يٍ انثرَايح انخاضؼح نهتقُُى

 يخرخاخ انتؼهى انًطهىتح يٍ انثرَايح 

/  انسُح

 انًستىي
 اسى انًقرر ريز انًقرر

 أساسٍ

 أو اختُارٌ

 ح ُانًؼرفاالهذاف 
 ُحانًهاراتاالهذاف 

 ثرَايحانخاصح تان
االهذاف انىخذاَُح 

 وانقًُُح

تاهُهُح انًهاراخ انؼايح وان

انًهاراخ األخري ) وانًُقىنح

انًتؼهقح تقاتهُح انتىظُف 

 (وانتطىر انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 االونً

 )انفصم االول(
  

يذخم فٍ انؼهىو 

 اسُاحُح

                 اساسٍ

تارَخ وحضارج  

 انؼراق
                 اساسٍ

                 اساسٍ يثادي االقتصاد  

                 اساسٍ احصاء سُاحٍ 

                 اساسٍ انحاسىب  

                 اساسٍ االَكهُزَحانهغح   
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حقىق اَساٌ   

 ودًَقراطُح

                 ساَذج

                 ساَذج انهغح اانفارسُح  

انثقافح   

 االساليُح

                 ساَذج

                 ساَذج انهغح انؼرتُح  
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 ًىرج وصف انًقررَ

 وصف انًقرر

 

 ظايؼح كشتالء انًؤعغح انرؼهًُُح .1

 انغُاؼح انذَُُح ٍ / انًشكضؼهًان انمغى .2

 اعى / سيض انًمشس .3
يثادي –اؼصاء عُاؼٍ –ذاسَخ وؼضاسج انؼشاق -يذخم ػهىو عُاؼُح  

–نغح ػشتُح -نغح اَكهُضَح  –-نغح فاسعُح -ودًَمشاطُح  ؼمىق –الرصاد 

 شمافح اعاليُح–انؽاعىب 

 ػًهٍ وَظشٌ أشكال انؽضىس انًراؼح .4

 عُىٌ, فصهٍ انفصم / انغُح .5

ػذد انغاػاخ انذساعُح  .6

 )انكهٍ(
 

 33/5/2316 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

 كافح حانغُاؼُ اخح االهرًاو تانمطاػذضوَذ انطانة تانًؼهىياخ انؼًهُح وانُظشَح ػهً كُف-1 
  وغُشهاوانذاػًح نهؼهىو انغُاؼُح كانؽاعىب وانراسَخ واالؼصاء ذذسَظ انطانة انؼهىو االعاعُح  -2
 انمطاع انغُاؼٍذضوَذ انطانة تًؼهىياخ ػًهُح وَظشَح ػهً اداسج  -3

 
 
 

 
 
 

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.

 وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمشسخشظاخ اني.13
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 ثحانًؼشفاالهذاف  -أ
 نهؼهىو انغُاؼح ح يٍ انؽصىل ػهً انًؼشفح وانًهاسجذًكٍُ انطهث-1أ

 .الخاللُاخ انؼًم انغُاؼٍ ح يٍ يؼشفح وافهى ذًكٍُ انطانث -3أ
 ذًكٍُ انطهثح تانؽصىل ػهً انًؼشفح فٍ يعاالخ عىق انؼًم -4أ
ٍُ انطهثح يٍ انؽصىل ػهً انًؼهشفح وانرُافظ انثُاء يٍ خالل ياَرى اكرغاتح يٍ خثشج ػهًُح ذًك  -5أ

 وػًهُح

 انغُاؼح وفٍ االذكُد وانًشاعُى ذًكٍُ انطهثح نهؽصىل ػهً انًؼشفح وانفهى فٍ ياَرؼهك تاصىل– 6ا

ذًكٍُ انطهثح يٍ انؽصىل ػهً انًؼشفح وانفهى نهغاخ االعاعُح وانغاَذج كانهغح االَكهُضَح وانفاسعُح – 7ا

  .وانفشَغُح

  ًمشسانخاصح تان ُحانًهاساذاالهذاف   -ب 

 مطاع انغُاؼٍنغاب انطانة يهاساخ انطشق انؼهًُح فٍ ياَرؼهك تااك – 1ب

 ذؼايم يغ انغُاغ ػهً انؼًم االؼرشافٍ.ذذسَة انطانة ػهً ال - 2ب

 .انة اهى انهغاخ انرٍ َرؼايم يغ انغائػاكغاب انط - 3ب

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

ويخرثشاخ اػطاء انًؽاضشاخ انؼهًُح وانُظشَح يٍ خالل شاشاخ انؼشض وانثىستىَُد وانغالَذاخ 

 انصىخ

 طشائك انرمُُى      

  Quizzesاظشاء االيرؽاَاخ انُىيُح انغشَؼح 

 اظشاء االيرؽاَاخ انشهشَح

 اظشاء االيرؽاَاخ انفصهُح وانُهائُح
 االهذاف انىظذاَُح وانمًُُح -ض

 .ياخ انؼهًُح فٍ انمطاع انغُاؼٍذًكٍُ انطانة يٍ ذطثُك انًؼهى -1ض

 طانة يٍ خالل انؽفاظ ػهً انًىسوز انصمافٍ وانشؼثٍذًُُح انشوغ انىطُُح نذي ان -2ض

 .نششائػ انثغُطح فٍ انًعرًغ غشط يفهىو خذيح انًعرًغ وانطشَمح انًصهً نهرؼايم يغ ا -3ض

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 .نرذسَة انطهثح وانُظشَح فٍ يؽرثشاخ انصىخ جانعغشافُحاػطاء انًؽاضشاخ انؼهًُح 

 طشائك انرمُُى    

 انفصهُح وانُهائُحوانشهشَح و Quizzesااليرؽاَاخ انُىيُح انغشَؼح 

 

 (.تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ انًُمىنح ) انًهاساخ األخشي انًرؼهمحانراهُهُح انؼايح و انًهاساخ -د 

 ػهً اداسج انًكاذة االيايُح وانًُرعؼاخ انغُاؼُحح هثاذح انطلذسيهاساخ وذًُُح  -1د

 .ػهً االسشاد انغُاؼٍانمذسج – 2د
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 انثُُح انرؽرُح     .12

 انًطهىتح  انكرة انًمشسج  -1

    
 انكرة انًُهعُح انًمشسج

 انًصادس انغاَذج نكم يمشس انًشاظغ انشئُغُح )انًصادس( -2

 انرٍ َىصٍ تها انكرة وانًشاظغ-أ

 )انًعالخ انؼهًُح, انرماسَش,....( 
 فٍ االخرصاصاخ االعاعُح وانغُاؼُحانًعالخ انؼهًُح 

 

 انًشاظغ االنكرشوَُح, يىالغ االَرشَُد.-ب 

..... 
 يىلغ انرؼهُى االنكرشوٍَ نعايؼح كشتالء

 

 خطح ذطىَش انًمشس انذساعٍ  .13

فٍ عىق انؼًم انغُاؼٍ وانمطاع انفُذلٍ تشكم خاص وتًا َرُاعة يغ  تًا َرالئىذطىَش انًمشساخ انذساعُح 

والغ انثهذ انًؽهٍ وػاداذح وذمانُذج واهًُح انًؽافظح ػهً انًىسوز انشؼثٍ وذغخُش انخذياخ انغُاؼُح نشفذ 

 .ودػى االلرصاد انؼشالٍ

 

 ًَىرج وصف انًقرر

 وصف انًقرر

 تُُح انًمشس.    11

 انغاػاخ األعثىع
يخشظاخ انرؼهى 

 انًطهىتح
أو اعى انىؼذج / 

 انًىضىع
 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى

 االيرؽاَاخ ٌَظر يذخم ػهىو عُاؼُح يخرخاخ انتؼهى اضافح  َظرٌ 3 اعثىػُا  

 االيرؽاَاخ َظرٌ انؼشاقذاسَخ وؼضاسج  يخرخاخ انتؼهى اضافح  ٌَظر 2 اعثىػُا  

 1 اعثىػُا  
 ػًه2ٍَظرٌ+

 يخرخاخ انتؼهى اضافح 
 ؼاعىب

 االيرؽاَاخ َظرٌ+ػًهٍ

 االيرؽاَاخ َظرٌ يثادي االلرصاد يخرخاخ انتؼهى اضافح  َظرٌ 2 اعثىػُا  

 االيرؽاَاخ َظرٌ دًَمشاطُح وؼمىق اَغاٌ يخرخاخ انتؼهى اضافح  َظرٌ 2 اعثىػُا  

 االيرؽاَاخ َظرٌ نغح اَكهُضَح يخرخاخ انتؼهى اضافح  َظرٌ 2 اعثىػُا  

 االيرؽاَاخ َظرٌ نغح ػشتُح يخرخاخ انتؼهى اضافح  ٌَظر 2 اعثىػُا  

 االيرؽاَاخ ٌَظر نغاخ عاَذج يخرخاخ انتؼهى اضافح  َظرٌ 2 اعثىػُا  

 االيرؽاَاخ َظرٌ االؼصاء انغُاؼٍ يخرخاخ انتؼهى اضافح  َظرٌ 2 اعثىػُا  

 االيرؽاَاخ َظرٌ شمافح اعاليُح يخرخاخ انتؼهى اضافح  َظرٌ 2 اعثىػُا  

 االيرؽاَاخ     اعثىػُا  

      اعثىػُا  

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
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المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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