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 الصحراوىالتخطيط السياحي 

/                                              والتخطيط لتنميتهاالموارد الطبيعية  تقويم :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر
  ماجستير

  :مجناعنصر رئيسي أم ثانوي للبر
 اجبارىأجباري أم اختيارى: 

  والتخطيط لتنميتهاالموارد الطبيعية  يمتقو : القسم الذي يقدم البرنامج
 والتخطيط لتنميتهاالموارد الطبيعية  تقويم : : القسم الذي يقدم المقرر

  ماجستير : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية

     ER031      :الكود               الصحراوىالتخطيط السياحي  العنوان:   
  1المحاضرة: 2الساعات المعتمدة:

 2المجموع: 2: العملي :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب) البيانات المهنية
 : األهداف العامة للمقرر الدراسي -1

 .الطالب علي مفهوم التخطيط السياحي فيتعر •
 تعريف الطالب علي مقدمة تاريخية وتطور التخطيط السياحي. •
 لسياحي.تعريف الطالب علي أهداف التخطيط ا •
 تعريف الطالب بالعوامل المؤثرة في التخطيط السياحي. •
 تعريف الطالب بأساليب التخطيط السياحي. •
 .اعداد مخططات المناطق السياحيةتعريف الطالب بكيفية  •
 تعريف الطالب بتخطيط المقاصيد السياحية وعناصر الجذب السياحي بمصر. •
 

 :النتائج التعليمية المستهدفة -2

 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل لتعلممخرجات ا البند
يعرف نظريات و أساسيات  2/1/1 :والفهم ةالمعرف 2/1

علوم البيئة و العلوم المرتبطة 
 بها.

مف��اهيم وم��دلوالت يع��رف  2/1/1/1
  التخطيط السياحي

 م عناص������ريع������رف أه������ 2/1/1/2
في مص�ر وأس�لوب  الجذب السياحي

 . األمثل  للتخطيط السياحي لها
الط�������رق تع�������رف عل�������ى ي 2/1/2

المنهجية ف�ى تق�ويم الظ�واهر البيئي�ة 
 المختلفة.

التخط����يط الس����ياحى  دور 2/1/2/1
 ميوفي زيادة الدخل الق

تحلي�������ل مف�������اهيم ودور  2/2/3/1 يحلل األبحاث و المواضيع  2/2/3 المهارات الذهنية: 2/2
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل لتعلممخرجات ا البند
التخط��يط الس��ياحي وعالقت��ة بتنمي��ة  المتعلقة بالعلوم البيئية المختلفة

 مناطق السياحيةال
التمي�������ز ب�������ين أن�������واع  2/2/3/2 

 وأساليب التخطيط السياحي المختلفة
المهارات المهنية  2/3

 :والعملية
طبق المهارات المهنية فى ي 1 /2/3

 .المجاالت المختلفة لعلوم البيئة
م الطال���ب خريط���ة ميص��� 2/3/1/1

الح����دى من����اطق التنمي����ة الس����ياحية 
موضحا المخط�ط الس�ياحي الخ�اص 

 بها
يكتب التقارير البيئية  4 /3 /2

بطريقة علمية صحيحة أثناء 
 ممارسته المهنية.

جم�����ع بيان�����ات أس������اليب  2/3/4/1
 التخطيط السياحي المختلفة

المهارات العامة  2/4
 :والقابلة للنقل

يستطيع التواصل الفعال مع  2/4/1
المؤسسات العلمية و 

 المجتمعية المختلفة. 

ط ث ع�����ن التخط�����يالبح����� 2/4/1/1
الس�ياحي ألح�د المن�اطق بمص�ر م��ن 
خ����الل المراج����ع العلمي����ة وش����بكة 

 األنترنت وهيئة التنمية السياحية
يستخدم تكنولوجيا  2/4/3

المعلومات والمصادر المختلفة 
للحصول على المعلومات 
والمعارف لتطوير معارفه 

 .ومهاراته

معرف��ة المواق��ع الخاص��ة   2/4/3/1
بالمن�������اطق الس�������ياحية المص�������رية 

اصر الجذب السياحي  بها عل�ي وعن
 شبكة األنترنت

 

3- Uالمحتويات: 
 

 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع
 2 1 2 جعةاومر تمهيد وتعريف بالمقرر وأهدافه

 2 1 2 مقدمة تاريخية عن التخطيط السياحي.
 2 1 2 مفهوم و أهداف التخطيط السياحي 

 6 3 6 ساليب التخطيط السياحيأ
وعالقتها بالبيئة  علي التخطيط السياحي لمؤثرةمل ااالعو

 المحيطة
4 2 4 

 4 2 4 اعداد مخططات المناطق السياحية
 4 2 4 تخطيط المقاصيد السياحية وعناصر الجذب السياحي بمصر

 4 2 4 التخطيط االسياحى وأهمية في األرتقاء البيئى
 2 1 2 استغالل مقومات الجذب السياحي المختلفة

 
 
 
 

4- Uالمقر عاتموضوUر: 
 األسبوع الموضوع الموضوع رقم

 االول ومراجعة تمهيد وتعريف بالمقرر وأهدافه 1
 الثاني مقدمة تاريخية عن التخطيط السياحي 2
 الثالث  مفهوم و أهداف التخطيط السياحي والعومل المؤثرة علية 3

 -الخ���������امس –الراب���������ع   أساليب التخطيط السياحي 4
 السادس

ثرة علي التخطيط السياحي وعالقتها بالبيئة العومل المؤ 5
 المحيطة

 الثامن -السابع

 العاشر –التاسع  اعداد مخططات المناطق السياحية 6

الث����اني   -الح����ادي عش����ر  تخطيط المقاصيد السياحية وعناصر الجذب السياحي بمصر 7
 عشر

 الراب�����ع –الثال�����ث عش�����ر  التخطيط االسياحى وأهمية في األرتقاء البيئى 8
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 عشر
 الخامس عشر استغالل مقومات الجذب السياحي المختلفة 9

 
 
5- U:العالقة بين المقرر والبرنامج 
 المعايير األكاديمية القياسية 

 المعرفة والفهم
 

 المهارات الذهنية
 

المهارات المهنية 
 والعملية

المهارات العامة 
 والقابلة للنقل

المع����������������������ايير 
األكاديمي�����������������ة 

الت���ى وللبرن���امج 
مق������رر الق������وم ي
 تحقيقهاب

2/1/1 
2/1/2 

 
2/2/3 2/3/1 

2/3/4 
2/4/1 
2/4/3 

 
 

6- Uمصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة : 

 موضوعات المقرر لمقررل مخرجات التعلم
 األول الثانى الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع

رف
مع

ال
 ة

هم
الف

و
 

يعرف مفاهيم  2/1/1/1
وم������دلوالت التخط������يط 

 السياحي 
 

     X   

يع����رف أه����م  2/1/1/2
عناص�����������ر الج�����������ذب 
الس�����ياحي ف�����ي مص�����ر 
وأس�����������لوب األمث�����������ل  

 للتخطيط السياحي لها 

 

 X       

دور التخطيط  2/1/2/1
الس�����ياحى ف�����ي زي�����ادة 

 الدخل القومي
 

        

    
نية

ذه
 ال

ات
هار

الم
 

تحلي��ل مف��اهيم  2/2/3/1
 ودور التخط����������������������يط
السياحي وعالقتة بتنمية 

 المناطق السياحية

   
  

 X   

التمي�����ز ب�����ين  2/2/3/2
أن�����������واع وأس�����������اليب 
التخط��������يط الس��������ياحي 

 المختلفة

   
 X 

    

ية 
مهن

 ال
ت

را
مها

ال
لية

عم
وال

 

يص�������������������مم  2/3/1/1
الطالب خريط�ة الح�دى 
مناطق التنمي�ة الس�ياحية 
موض���������حا المخط���������ط 

 السياحي الخاص بها

   X 

  X 

  

م���ع بيان���ات ج 2/3/4/1
أس���������اليب التخط���������يط 

 السياحي المختلفة

    
  X 

  

ت 
را

مها
ال

مة 
لعا

ا
لة 

قاب
وال قل
للن

 

البح����ث ع����ن  2/4/1/1
التخطيط السياحي ألح�د 
المن����اطق بمص����ر م����ن 
خ��الل المراج��ع العلمي��ة 

 X        
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وش�بكة األنترن�ت وهيئ��ة 
 التنمية السياحية

معرف����������������ة   2/4/3/1
المواق����������ع الخاص����������ة 
 بالمن�������اطق الس�������ياحية
المص������رية وعناص������ر 
الج���ذب الس���ياحي  به���ا 

 علي شبكة األنترنت

 X        

 
7- U :طرق التعليم والتعلم 

نواتج التعلم المستهدفة 
 للمقرر

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم

رة
ض

حا
الم

 

ض
رو

الع
 و

الم
الف

ا
 

ت
شا

ناق
الم

 

لم 
لتع

ا
نى

او
لتع

ا
 

4T
حل

11T 4TT
كلة

مش
ال

نى 
ذه

 ال
ف

ص
الع

علم 
الت

ت 
عا

رو
مش

 

ب ا
لع

ار
دو

أل
 

ب
تو

مك
ل 

مقا
ءة 

قرا
 

ية
علم

ض 
رو

ع
ية 

دان
مي

ة 
حل

ر
الة 

 ح
سة

درا
ية 

اع
ابد

ة 
تاب

ك
 

بة
جر

ت
 

 المعرفه و الفهم
2/1/1/1 x x x x    x x x     

2/1/1/2 x x      x x      

2/1/2 /1 x x x x x    x x  x   

 المهارات الذهنيه
2/2/3/1 x  x x x x    x  x   

2/2/3/2 x  x   x    x  x   

 المهارات المهنية
2/3/1/1   x  x   x  x x   x 

2/3/4/1               

المهارات العامة 
 و المنقولة

2/4/1/1 x x x x  x x  x x   x x 

2/4/3/1 x x        x     

 
8- U نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم طرق: 

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

بار
خت

اال
 

رى
حري

الت
وى 

شف
 ال

بار
خت

اال
لى 

عم
 ال

ار
ختب

اال
 

ل 
عما

أ
سنة

ال
 

تقيم 
 تقرير

تقيم 
 مشروع

تقيم 
 عروض

 مناقشات

 المعرفه و الفهم
2/1/1/1 x x  x  x  

2/1/1/2 x x      

2/1/2 /1 x x  x   x 

 المهارات الذهنيه
2/2/3/1    x   x 

2/2/3/2  x      

 المهارات المهنية
2/3/1/1   x    x 

2/3/4/1    x X   

 المنقولةالمهارات العامة و
2/4/1/1    x    

2/4/3/1      x  
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9- U الوزن النسبي لكل تقييموالجدول الزمنى للتقيم 

 األسبوع النسبة ق التقيمرط
 الخامس عشر 60 األختبار النظرى النهائى
 السادس عشر 10 األختبار الشفوي النهائى

 السابع 5 لنصف الفصل الدراسىاألختبار الشفوي 
 الثامن 3  الفصل الدراسى التقيم العملي لنصف

 السادس عشر 7 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى
تقيم المشاريع والتقارير والعروض 

 أسبوعى 15 والمناقشات

  %100 األجمالى

 
10- Uقائمة المراجع 

U11-1 كتب ومراجع عربية 
2005ت التخطيط السياحي دار الخولي د. محمد البنا اقتصاديا *     

1997مكتبة الظافر  –محبات شرابي , اقاليم مصر السياحية و جغرافيا مصر السياحية  *    
 *هيئة التنمية السياحية وتخطيط السياحة في مصر, غير منشور

 اجنبية مقترحةال و البحوث كتب -11-2
 * Tourism Planning – Tourism geography, Prof. Brivel Holcombe, office : CSB Room. 
* Tourism Planning: An integrated and sustainable development approach (VNR 
tourism and commercial recreation) by Edward Inskeep. 
* Tourism Planning By Daniel: stynes andcynthia O, Halloram Michigan University. 

 مجالت دورية، مواقع إنترنت، إلخ -11-3
5TUhttp://www.math.ucr.edu/home/baez/week228.html U5T. 
5TUhttp://www.marsdunes U5T. 
5TUhttp://www.unep.org/desertification/successstories/6.htmU5T. 
5TUhttp://gsc.nrcan.gc.ca/climate/sanddune/index e.php U5T. 
5TUhttp://www.weru.ksu.edu/vids/U5T 
 

11- Uاإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم 
 معمل حاسب الي -الميدانية للزيارات امكانات مادية–أجهزة ووسائل عرض           

 د/ منسق المقرر:
 محمد الحويطىد/  رئيس القسم:

 /           /    التاريخ: 

http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url/278-0031447-7142524?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=Elizabeth%20Agate
http://www.math.ucr.edu/home/baez/week228.html
http://www.marsdunes/
http://www.unep.org/desertification/successstories/6.htm
http://gsc.nrcan.gc.ca/climate/sanddune/index%20e.php
http://www.weru.ksu.edu/vids/
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