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 1. اسم المادة  التخطيط السياحي

 2. رقم المادة 2304708

 (ةعممي ،ةالساعات المعتمدة )نظري ال يوجد
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. اسم البرنامج في الجغرافيا ماجستيرال

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة األردنية /عمان

 8. الكمية داباآل

 9. القسم الجغرافيا

 10. مستوى المادة ماجستير

 11. الجامعي/ الفصل الدراسيالعام  1027/1028

 12. الدرجة العممية لمبرنامج البكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد

 14. لغة التدريس العربية 

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  6/9/1025
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

  نضال الزبوند. 

 3قسم الجغرافيا طرقم المكتب: 
 ن ر 22-9ح ث خ،   20-9: الساعات المكتبية

 14965ياتف: رقم ال
 n.alzboun@ju.edu.jo: البريد اإللكتروني

 مدرس المادة .61

 د. نضال الزبون
 

 وصف المادة .61

تدرس ىذه المادة األسس والعناصر التي يقوم عمييا التخطيط السياحي وتتضمن التحميل الكمي والنوعي لبنية السياح )السوق 
عادة تشكيل المناطق  تسببوالسياحي( والعوامل المحددة لسموك السائح والتحوالت التي تطرأ عمييا وما  ىذه التحوالت في تشكيل وا 

السياحة في ضوء التوافق بين األبعاد البيئية  الستدامةالسياحية إقميميًا وعالميًا. كما تناقش المادة التخطيط المالئم 
تشكيل السياحة عالميًا. كما  التغيرات التنظيمية والمناخية وأثرىما في إعادة االعتبارلمسياحة مع األخذ بعين  واالقتصاديةواالجتماعية

من السياحة )محميًا ووطنيًا(. المتوخاة)أنية وبديمة( لبموغ األىداف  استراتيجياتويشتمل التخطيط السياحي عمى وضع   
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.

 :: يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا عمىاألهداف - أ

وخصائص التخطيط السياحي الجيد ومستوياتو  وأىدافوTourism planning توضيح المقصود بالتخطيط السياحي  .2
(Scales ) محميا واقميميا. 

 .والتمييز بينيا Tourism planning Approachesبيان أىم مناىج وأساليب التخطيط السياحي  .1
 .Tourism System المكونات الرئيسية لمنظام السياحي توضيح .3
 . Evaluating Tourism plans (examples)تقييم ونقد أىم االستراتيجيات والخطط السياحية  .4
 نواع السياحة المختمفة من حيث نوع المحطة، خصائص النظام السياحي، السوق، والمسافة.أبين  التفريق .5
 (Destination Life Cycleالمراحل التي يمر بيا المنتج السياحي )  تفسير .6
 لتصنيف وتقييم الموارد السياحية. الالزمة ساليب والمنيجياتاألب لماماإل .7
  اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية المترتبة عمى صناعة السياحة. مناقشة أىم .8

 
 
 

 :عمى اً يكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  - ب
وأىدافو وخصائص التخطيط السياحي الجيد ومستوياتو Tourism planning توضيح المقصود بالتخطيط السياحي  .2

(Scales ) محميا واقميميا. 
 .والتمييز بينيا Tourism planning Approachesبيان أىم مناىج وأساليب التخطيط السياحي  .1
 Tourism systemتوضيح المكونات االساسية لمنظام السياحي  .3
 . Evaluating Tourism plans (examples)تقييم ونقد أىم االستراتيجيات والخطط السياحية  .4
 (Destination life cycleتوضيح المراحل التي يمر بيا المنتج السياحي )  .5
 تحديد عوامل الطرد والجذب في المكان السياحي .6
 تقييم الموارد السياحية بناء عمى منيجية عممية .7
 نشاط السياحي.استخالص اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية المترتبة عمى ال .8
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
 

 المحتوى األسبوع نتاجات التعّمم المتحققة التقييم أساليب المراجع 

Brian G. 
Boniface & Chris 
Coope. (2005).  

امتحان 
منتصف 
 الفصل

التمييز بين المصطمحات ذات 
السياحة، السفر، العالقة بالسياحة )

 االستجمام، وقت الفراغ(.
 

مراجعة المفاىيم األساسية في  2+1
 جغرافية السياحة 

)السياحة، السفر، االستجمام، 
النظام السياحي وقت الفراغ، 

Tourism System 

Gunn, C.A.(2002)   امتحان
منتصف 
 الفصل

توضيح المقصود بالتخطيط السياحي 
 Tourism planning وأىدافو

وخصائص التخطيط السياحي الجيد 
محميا  ( Scales)ومستوياتو 

 .واقميميا
 

 Tourism التخطيط السياحي  3
planning  وأىدافو وخصائص

التخطيط السياحي الجيد ومستوياتو 
(Scales ) .محميا واقميميا 

Brian G. Boniface 
& Chris Coope. 

(2005).  

امتحان 
 منتصف الفصل

بيان أىم مناىج وأساليب التخطيط 
 Tourism planningالسياحي 

Approaches .والتمييز بينيا 
 

أىم مناىج وأساليب التخطيط  4+5
 Tourism planningالسياحي 

 Approaches  
 

عثمان غنيم 
 وبنيتا سعد

(2999) 

التفريق بين أنواع السياحة  
 المختمفة

أنواع السياحة ومعايير  6
 تصنيفيا

Gunn, 
C.A.(2002) 

 تطورمراحل  توضيح خصائص 
 Destinationالمنتج السياحي 

life cycle)) 
 

لمراحل التي يمر بيا المنتج ا 7
 Destination lifeالسياحي 
cycle)) 
 

منال شوقي، 
1020 

بيان أىم عوامل الطرد والجذب في  
 المكان السياحي

عوامل الطرد والجذب في المكان  8
 السياحي

شوقي، منال 
1020 

تفسير أىم اآلثار المترتبة عمى  
النشاط السياحي عمى البيئتين 

 المستضيفة والمرسمة

9+20+
22 

اآلثار االقتصادية واالجتماعية 
 والبيئية لمسياحة

Gill, P.S 
(Ed.) (1997).  

توضيح مفيوم التخطيط السياحي  
وأىميتو وخصائص التخطيط 

 السياحي الجيد.
 

 السياحيالتخطيط  21+23

02 
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم
 ساسية والمفاىيم النظرية.اسموب المحاضرة لشرح المصطمحات األ -
 نقاش البناء.لوالحصول عمى االحوار والنقاش في القضايا التي تتطمب ذلك بادارة مدرس المادة  -
 ردن لموقوف عمى الظواىر األساسية التي درست في القاعة الصفية.الرحالت الميدانية الى المواقع السياحية في األ -

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستيدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 االختبارات القصيرة باالضافة الى امتحان منتصف الفصل واالمتحان النيائي. -
 قوائم الشطب -
 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 : والغياب سياسة الحضور -أ

 محاضرات 3يحرم الطالب من المادة اذا تغيب 

 :الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان .2

 لالمتحان مرة أخرى اذا تغيب عن االمتحان بدون عذر رسمي مقبولال يحق لمطالب التقدم  -

 % من العالمة التي يستحقها عن كل يوم تأخير5اذا تأخر الطالب في تقديمه لمبحث أو الواجب يخصم  -

 والصحة إجراءات السالمة .1

 يرجى عدم استخدام المصعد بعد الساعة الرابعة مساء. -

 التدريسية حال وجود انذار باخالء المبنى ألي سبب.يرجى من الطمبة مغادرة القاعة  -

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 الطالب الذي يضبط في حالة غش باالمتحان ياخذ عالمة صفر في ذلك االمتحان -

 الطالب الذي يضبط باالقتباس الحرفي في البحث الذي يقدمه يأخذ عالمة صفر في البحث. -

 إعطاء الدرجات -ه

 التاريخ العالمة ) كنسبة مئوية( التقويم أداة  الرقم

 7/22/1027الثالثاء  %30 امتحان منتصف الفصل 2

ترجمة احدى المقاالت العممية )المغة االنجميزية( ذات  1
الصمة بالمادة بالتنسيق مع المدرس ومناقشتيا داخل 

 المحاضرة.

تناقش المقاالت بواقع مقالة لكل  20%
 الطمبةأسبوع وبالترتيب مع 

تسمم األبحاث وتناقش في   %10كتابة بحث عممي في أحد الموضوعات ذات الصمة  3
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 االسبوع قبل األخير من الفصل بالتخطيط السياحي وبالتنسيق مع المدرس

 1/2/1028الثالثاء  %40 االمتحان النيائي 4

  

 في دراسة المادة تسيمالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 

 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 

 

 المراجع .22

 

 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادة.الكتب  - أ
2. 1. Brian G. Boniface and Chris Coope. (2005). Worldwide Destinations: The geography of travel 

and tourism. Fourth edition. 
1. 2. Gill, P.S. (Ed.) (1997). Tourism: Planning and Management. New Delhi. 
3. 3. Gunn, C.A.(2002) Tourism planning: basics, concepts, cases. New York 

، عثمان غنيم وبنيتا سعد، الطبعة األولى، دار الصفاء لمنشر 2999التخطيط السياحي في سبيل تخطيط مكاني شامل ومتكامل،  .4
 _ عمان.والتوزيع 

 . الطبعة االولى، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.1020دراسة في مدخل عمم السياحة. منال شوقي عبدالمعطي أحمد،  .5
 

 

 معمومات إضافية 26.
 
 
 
 

 
 

 27/9/1027  اريخ: الت-----------------------التوقيع:    د. نضال الزبون  اسم منسق المادة: 
 --------------------------------- التوقيع ---------- --------------- / القسم:مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------رئيس القسم: 
 --------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 
                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            

                  قسمالرئيس                                                                                                             
     مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                    
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 الدراسية المادةممف                                                                                           


