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  االعمال  : الكلية

 االدارة السياحية:  تخصص

   9191-9102: لعام الدراسيا
 القوانين والتشريعات السياحية

 خطة المادة
 

 
 

 

 
 
 

وي ىىم الحظىىاي ا ي ىىىا , تعطىىن نسىىاة واحىىخط  ىىن اطىىة ال ىىاخط ل ىى  طالىىم  سىى    ىى   ىى   ال ىىاخط
 .واالحتظاي ب ا لغايات استاخا  ا    ال ستقب 
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 ومات المادةمعل .1

 القوانين والتشريعات السياحية:  انوان ال اخط .. 0

 1013031:  ر ز ال اخط  .9

 سااات 0: السااات ال عت خط .0

 ال يو خ: ال تط م السابق .4

 ال يو خ: ال تط م ال سانخ .3
 

 معلومات المدرس .2

  ابرا يم الحرازنة . خ :  ال خرس. 0

 903 :               ال  تم. 9

 1020902110 :  ال اتف .0

  harazneh2003@yahoo.com: البريخ االل ترون . 4

 

 مكان وموعد المادة .3

   00:11- 2:01االربعاء  –االثنين  : أيام ال حاضرط ووقت ا. 0

 :           ان القااة. 9

 ال يو خ : أيام وأوقات ال اتبر. 0

 سياسة المادة. 4

والتقيخ بال واايخ,  ر,ال اخط,     ا يتع ق بالحضو  ا ن     يتم تطبيق لوائح ال ا عة
واال تحانات, واال تحانات التعويضية نيرًا ل غيام بإ ن؛ واقوبات الغش؛ والسياسات ال تع قة 

وينبغ  أن ي ون الطالم ا ن ا م بت ك ال وائح, باإلضا ة إلن القوانين . بالوا بات وال شاريع
 .واألني ة األارى

  

 المصادر والمراجع .5

9109, الحوري  ثنن . خ, التشريعات والتنيي ات ال  نية    صنااة الضيا ة : ال تام ال قرر  
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 : را ع أارى
: وراق للنشر والتوزيعدار ال 9002والفندقية  ، التشريعات السياحية م والملكاوي العزا  

دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، التشريعات والقوانين السياحية والفندقية ، نزيه الدباس  

:المراجع المساندة  

 قوانين وزارط السياحة واالثار
 

  

 وصف المادة وأهدافها .6

 

   ةالسياح تطوير مدى على واثرها السياحية والتشريعات القوانين معرفة الى المساق هذا يهدف: روصف ال قر 

 

 :ال خف .9
 معرفة القوانين والتشريعات السياحية .0

 تميز أنواع القوانين والتشريعات السياحية .9

 توضيح القوانين والتشريعات السياحية .0

 يعات السياحيةتعريف أهمية المقومات السياحيةو القوانين والتشر .4

. 

 والثقافية ه الفكريةئييالو  ةاالجتماعيبالناحية  اوارتباطهالقوانني السياحيةطبيعة تنمية مهارات الطالب املتعلقة ب. 

 .زمالئهمالنقدية أمام  مآلرائه مالتحليلية واإللقائية من خالل عرضه متعزيز ثقة الطالب بقدراهت
 ية للقوانني السياجية املتعارف عليها يف املنطقةمتكني الطالب من تقدمي املقرتحات التطوير 

  

 نتائج تعلم المادة .7
 :بعد االنتهاء من دراسة هذا المساق، يتوقع من الطلبة بلوغ النتاجات التعلّمية اآلتية : نتاجات المساق .1 

  معرفة طبيعة العالقة بين كل السياحة والقوانين والتشريعات السياحية

  وض بالقوانين والتشريعات السياحيةمعرفة بيان آليات النه

 معرفة والقوانين والتشريعات السياحية
  

  Cognitive Skillsالمهارات الذهنية . 9
 بيان اليات النهوض بالقوانين والتشريعات السياحية

 توضيح العالقة بين كل من السياحة والقوانين السياحية
 دراسة نقاط القوة والضعف فيالقوانين والتشريعات  

 تحليل الوظائف الخاصةبالقوانين والتشريعات  

 كيفية الحفاظ على القوانين والتشريعات   

  

  

  

 طرق وأساليب تدريس المادة .8

 :ي  ن أن تش   أساليم التخريس, ول ن ال تقتصر ا ن
      ال حاضرات. 
      ناقشة وح  ال ش الت . 
      الوا بات الظرخية. 
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 أساليب التقويم .2

 

 الوصف الوزن تقييم #

 امتحان   

 

 

   فصل منصف الامتحان  03% 

 والتحليل والمشاركة المناقشة  03%   

   %03 امتحان نهائي  

  
 

 االاتبارات (أ) 

  

رقم المخرج التعليمي  %الوزن االختبار

 للمقرر

 التاريخ

منصف امتحان  

فصلال  

01%  0-9-0  االسبوع السادس 

%31 االمتحان النهائي   0-0  االسبوع السادس عشر   

        

  

 الوا بات (م)

  

رقم المخرج التعليمي  %الوزن الواجب

 للمقرر

المحتوى ومجال 

 التركيز

 التاريخ

 االسبوع الثا ن يحخخ الحقا 0 %91 تقارير
          

  

  

 االاتبارات القصيرط (ج)

  

رقم المخرج التعليمي  %الوزن النوع

 للمقرر

المحتوى ومجال 

 التركيز

 التاريخ

 يحخخ الحقا يحخخ الحقا 0 يحخخ الحقا ااتبار قصير
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 ال شار ة (خ)

  

تعليمي رقم المخرج ال %الوزن النوع

 للمقرر

المحتوى ومجال 

 التركيز

 التاريخ

     حاضرط   %20  شار ة صظية
          

 

 

 

 الجدول الزمني للمادة .00

  

  

تاريخ استحقاق  الموضوع األسبوع

 االختبارات/الواجبات

رقم المخرج التعليمي  المرجع في الكتاب المقرر

 للمقرر

التشريعات والتنيي ات    قانون السياحة 1-2 
 ال  نية    صنااة الضيا ة 

1-3  

التشريعات والتنيي ات    قانون معدل لقانون السياحه 9 3-4 
 ال  نية    صنااة الضيا ة 

1-3  

التشريعات والتنيي ات    نظام التنظيم االداري لوزارة السياحة 5-6 
 ال  نية    صنااة الضيا ة 

1-2-3 

3-0 التشريعات والتنيي ات    نظام ادالء السياحه 
 ال  نية    صنااة الضيا ة 

-1-4-7-8 

 0-8 ادالء السياحة االردنية نظام جمعية  التشريعات والتنيي ات    
 ال  نية    صنااة الضيا ة 

0-0 

 2-01 التشريعات والتنيي ات    نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر 
 ال  نية    صنااة الضيا ة 

0-0 

التشريعات والتنيي ات    نظام جمعية وكالء السياحة والسفر 00 
 ال  نية    صنااة الضيا ة 

0-0 

09-00 التشريعات والتنيي ات    نظام المنشأت الفندقية والسياحية 
 ال  نية    صنااة الضيا ة 

0-0 

التشريعات والتنيي ات    نظام جمعية الفنادق االردنية 04
 ال  نية    صنااة الضيا ة 

0-0 

التشريعات والتنيي ات    نظام المطاعم واالستراحات السياحية 
 ال  نية    صنااة الضيا ة 

0-0 

التشريعات والتنيي ات    نظام النقل السياحي المتخصص 03 0-0 
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 ال  نية    صنااة الضيا ة 
لسياحةنظام هيئة تنشيط ا 00 التشريعات والتنيي ات    

 ال  نية    صنااة الضيا ة 
0-0 

التشريعات والتنيي ات    نظام معدل لنظام هيئة تنشيط السياحة 
 ال  نية    صنااة الضيا ة 

0-0  

  3-0   اال تحان الن ائ  
 


