
 
 
 
 
 
 
 

 القرى أم جامعة

  كلية إدارة األعمال

 احلج والعمرةاملاجستري يف إدارة 
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 ماجستري يف إدارة عمليات احلج و العمرة اخلطة الدراسية: 2 /1 /4

 الساعات احملتسبة املتطلب السابقة نوع املقرر اسم املقرر رمز املقرر املستوى
 (نظري -عملي -معتمدة )

 املستوى األول

 3-0-3  مقرر اجباري إدارة عمليات احلج و العمرة ) متقدمة ( 54041611-3

 3-0-3  مقرر اجباري إدارة التجربة لضيوف الرمحن 54041612-3
 3-0-3  مقرر اجباري علم احلشود 54041613-3
 3-0-3  اجباريمقرر  ختطيط و تصميم املواقع 54041614-3

 

 املستوى الثاين

 3-0-3  مقرر اجباري حبوث العمليات يف احلج و العمرة 54041625-3
 3-0-3  مقرر اجباري التخطيط االسرتاتيجي 54041626-3
 3-0-3  مقرر اجباري طرق البحث العلمي 54041627-3
 3-0-3  اجباري مقرر حتليل البياانت  الكمية الختاذ القرار 54041628-3

 

 الثالثاملستوى 

54041631-3 
و  اللوجستيات و سالسل اإلمداد يف عمليات احلج

 العمرة
 3-0-3  مقرر اجباري

 3-0-3  مقرر اجباري إدارة التموين و اإلعاشة 54041632-3
 3-0-3  مقرر اجباري إدارة عمليات اإلقامة 54041633-3
 3-0-3  مقرر اجباري احملاسبة اإلدارية  54041634-3

 

 املستوى الرابع

54041645-3 
حلج ت الياإدارة اجلودة الشاملة و قياس اإلداء يف  عم

 و العمرة
 3-0-3  مقرر اجباري

 3-0-3  مقرر اجباري ةعمر ال إدارة املمارسات املسؤولة يف عمليات احلج و 54041646-3

اجتياز مقرر  طرق البحث العلمي  +  مقرر اجباري مشروع حبثي 54041647-3
 3-0-3 من املقررات 60%

 3-0-3 ةارييتم اختيار مقرر من املقررات االختي مقرر اختياري مقرر اختياري 54041629-3

 

املقررات 
 االختيارية 

 

   مقرر اختياري دارة املخاطر يف عمليات احلج والعمرة: 54041615-3

   اختياريمقرر  سالمة وصحة األغذية 54041629-3

   مقرر اختياري  البيئة التنظيمية ألعمال احلج والعمرة 54041635-3

   مقرر اختياري قضااي معاصرة يف احلج و العمرة  54041648-3
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  :الدراسية توصيف املقررات 4 /1 /4

 
 
 

 رات يف املستوى األول توصيف املقر  
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 : ادارة عمليات الحج والعمرةاسم المقرر

 3-54041611  :رمز المقرر
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة أم القرى  إسم المؤسسة التعليمية: 1/3/1440 :التوصيفتاريخ  

 كلية إدارة األعمال/ قسم إدارة اعمال الحج و العمرة  :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ

 3-54041611إدارة عمليات الحج والعمرة /  : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .1

 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .2

  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .3
 ماجستير إدارة عمليات الحج و العمرة  .1
 ماجستير إدارة الحشود .2

 هذه البرامج(كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

 الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .3
 )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .4
 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .5

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ,المقرر. موقع تقديم 7 .6

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 70 النسبة: 70 قاعات المحاضرات التقليدية .أ

 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .ب

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج

    

  النسبة:  بالمراسلة .د

    

 30 النسبة: 30 أخرى .ه
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 :تعليقات

ة وأنشطعلى محاور تعليمية ومناقشات  تقديمية  محاضرات وورشات عمل وعروض يتصمن هذا المقرر

 ن طريقع مقدمايزود بها الطالب فردية وجماعية. سيكون لكل فصل موضوع ومهام محددة ومواد للقراءة 

 . الموقع الخاص بالمقرر في منظومة التعلم األلكتروني بجامعة ام القرى 

 

 

 األهداف .ب
 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -1

 

 متمكنه الزمة التيبالمعرفة والمهارات ال دارسينإلى تزويد ال مقررهذا الهدف ي :مساعدة الدارسين علي يهدف هذا 

 :من خاللبكفاءة عالية في الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات الحج والعمرة من إدارة العمليات 

 فهم المكونات الرئيسية لتجربة الحاج والمعتمر .1

 تحديد األطراف ذووي العالقة بعمليات الحج والعمرة وفهم دور كل منهم .2

 معرفة الخدمات والمنتجات المختلفة التي تقدم للحجاج والمعتمرين   .3

 تصميم وتطوير منتجات وخدمات الحج والعمرة  .4

 وضع خطط تشغيلية تساعد المنظمات التي تقدم خدمات الحج والعمرة علي تحقيق أهدافها  .5

يقها علي مع تطب مواضيع معاصرة في ادارة العمليات كادارة الجودة الشاملة وادارة سالسل االمدادمناقشة  .6

 قطاع الحج والعمرة 

لتقنية  الستخدام المتزايدا)مثل المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  .  المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(
افة لتعليمة لكملية ارة فيما يتعلق بضمان و تحسن جودة للعوفقا للسياسات و اإلجراءات المتبعة في قسم إدارة األعمال الحج و العم

 برامج القسم، فقد تم إعداد سياسات إجرائية لضمان و تحسين جودة المقررات الدراسية و هي كالتالي:

 يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر  .1

مي و مدى ى العليتم إعتماد هذا التوصيف بعد عرضه على لجنة المناهج و لجنة الدراسات العليا للنظر في المحتو .2

 لتبية للمعارف و المهارات العلمية و المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت 

 ألكاديمي.تماد ااإلعيتم عرض المقرر الدراسي علي لجنة الجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطلبات  .3

الل جهته خفي نهاية الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع العقبات التي وا .4

 العملية التعليمية الي لجنة الجودة بالقسم.

 ئمتهدى ماليتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات المطلوبه و م .5

 للتطورات الحاصلة في قطاع الصناعة . 

ة كل هم في نهايقدمة ليتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتقييم المقرر و الم .6

 فصل دراسي من قبل لجنة الجودة 

 مادها. ص إلعتاالختصاثم يتم  الرفع بجميع ااتوصيات الي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم حسب  .7

هات و الج في نهاية كل سنة يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين أكاديمين من قطاع الصناعة .8

ألكاديمي اعتماد األكاديمية األخرى على المستوى المحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مستندات الجودة و اإل

و لجة امناهج بالمالحظات و التعليقات الي لجنة الجودة و ثم لجنة ال الخاصة بالمقرر الدراسي. و يتم الرفع

 الدراسات العليا حسب اإلختصاص. 
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 مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ج

 (. البرنامج

وم بها التي تق يهدف هذا المقرر الي تزويد الدارسين بالمعارف الضرورية حول العمليات االساسية:  عام للمقرر وصف

دورة ت عمليا ييتعرف الدارسين لهذا المقرر علتقديم خدمات الحج والعمرة. المؤسسات والشركات المختلفة التي تقوم ب

ة منتج والخدممفهوم ال ويتناول المقرربعد اداء المناسك.لي بالدة عائدا االداء المناسك وحتى المغادرة  في بالدة الحاج منذ الحجز
عض بتتم بعرض لحجاج والمعتمرين ويختقدم ل التي المنتجات والخدماتورقابة تصميم وتطوير  ودور الجهات المختلفة في

  . وتطبيقاتها في مجال الحج والعمرةالمفاهيم الحديثة في ادارة العمليات 

 

 ينبغي تناولها:الموضوعات التي   .1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 الحج والعمرة كصناعة اقتصادية واعدة 1 3

 الحج والعمرة. لصناعةالمكونات االساسية  1 3

 بالحج والعمرةاألساسية الخدمات والمنتجات  1 3

 الجهات المعنية بتقديم خدمات الحج والعمرة 1 3

 العمرة االليكترونيةالحج ومنظومة  1 3

 عمليات مؤسسات الطوافة  2 6

 عمليات شركات العمرةادارة  2 6

  ادارة عمليات النقل في الحج والعمرة 1 3

 ادارة عمليات الفنادق وخدمات االيواء  1 3

 عمليات تقديم خدمات التموين واالعاشة في الحج والعمرةادارة  1 3

 والعمرة الحجومنتجات  خدمات تطوير نماذج 1 3

 األساليب الحديثة في ادارة العمليات وتطبيقها في مجال الحج والعمرة 2 6

 الرقابة علي جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للحجاج والمعتمرين 1 3

3 1 Final exam  

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2
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 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 45 ساعات التدريس الفعلية

 45 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 45 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .3
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ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .4  قياسهاطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .سبةالمنافي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ,مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم  و تتسق معها تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً لمستهدفة علم المقرر اتأن تتسق مخرجات بدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا

رر مخرجات من كل مقأن يتض لزم, مع مالحظة أنه ال يلية تعلم وتعليم متكاملةلتشكل معاً عم هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيتعلم 

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
ً لمجاالت مخرجات التعلم  للمقرر وفقا

 لمؤهالتإلطار الوطني لا

 تقويمطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات

 المعرفة 1

أهمية صناعة الحج والعمرة كرافد معرفة  1-1

 اقتصادي واعد

    

تحديد الالعبين البارزين واألطراف ذات  1-1

العالقة بصناعة الحج والعمرة ومعرفة 

 دور كل منهم 

 االعتماد علي التعليم التفاعلي 
  تكليف الطالب بعمل ابحاث ثم

 عرضها ومناقشتها
 دراسات الحالة 
 لتلك القضايا   الفكريلتحليل ا

 تجزئتها وايجاد الحلول ومحاولة

  األسئلة المباشرة
 للطالب

 المناقشات الصفية 

  أسئلة حل إدراج
 فيالمشكالت 
 االختبارات

لعمليات االساسية في الحج مناقشة ا 1-2

 والعمرة 

المنتجات  فهم طبيعة وخصائص 1-3

 والخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين 

 دراكيةاالالمهارات  2

في تحليل  ادارة العملياتيستخدم مبادئ  2-1

جودة الخدمات والمنتجات المقدمة 

 للحجاج والمعتمرين

 االعتماد علي التعليم التفاعلي 
  تكليف الطالب بعمل ابحاث ثم

 عرضها ومناقشتها
 دراسات الحالة 
 لتلك القضايا   الفكريلتحليل ا

 الحلول تجزئتها وايجاد ومحاولة

  المباشرة األسئلة
 للطالب

 المناقشات الصفية 

  أسئلة حل إدراج
 فيالمشكالت 
 االختبارات

ادارة تحليل المشكالت التي تواجه  2-2

عمليات التشغيل في شركات العمرة 

وغيرها من  ومؤسسات الطوافة

المؤسسات والشركات التي تقدم خدمات 

 الحج والعمرة

خطط تشغيلية تساعد المنظمات  ابتكار 2-3
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التي تقدم خدمات الحج والعمرة علي 

 تحقيق أهدافها

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

فهم المسئولية االجتماعية المتوقعة من  

 االفراد والمهنينن

 االعتماد علي التعليم التفاعلي 
  تكليف الطالب بعمل ابحاث ثم

 عرضها ومناقشتها
 دراسات الحالة 
 لتلك القضايا   الفكريلتحليل ا

 الحلول تجزئتها وايجاد ومحاولة

  متابعة تقسيم العمل مع
 الطالب

 يم المناقشات تقو
 الجماعية بشكل دورى

  معرفة المعوقات التى
واجهت الطالب فى 

 البحث

القدرة على العمل ضمن فريق )التحلي  3-1

 بروح العمل الجماعي (

تقبل النقد والتوجيه  حث الطالب علي 

 وتقبل اآلراء المختلفة

 تعزيز مهارات الحوار الناجح الفعال 

تشجيع الطالب على االستفادة من  3-2

 اآلخرين والتعاون معهم

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

تعزيز مهارات اإللقاء, وكسر حاجز  4-1

 امام اآلخرينالخوف من التحدث 

 االعتماد علي التعليم التفاعلي 
  تكليف الطالب بعمل ابحاث ثم

 عرضها ومناقشتها
 دراسات الحالة 
 لتلك القضايا   الفكريلتحليل ا

 الحلولتجزئتها وايجاد ومحاولة

 المناقشات الشفهية 

  تقويم الواجبات
واالبحاث التي تم 

 تكليفهم بها
 تعزيز مهارات االتصال الكتابي من 4-2

 خالل التقارير

عزيز مهارات االتصااللشفوي من خالل  

 العرض واإللقاء

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

5-1    

5-2    

 

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .5

ديم تق خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةشفهي، 

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

  10 جميع األسابيع  , اختبار , مسابقات , مشروع جماعي( )أسئلة مقاليةمثل مهمة التقييم  1
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 20 8 اإلختبار النصفي  2

 10 12 عرض تقديمي  3

 10 14 مقال بحثي  4

 10 جميع االسابيع حاالت عملية  5

 40 16 إختبار نهائي  6

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .د

 البطخاص لكل اللالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 .  أسبوع( ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كلاقدمذكر مع )
 

  الساعات المكتبية 

 حلقات النقاش خالل المحاضرات 

  حلقات النقاش من خالل منظومة التعليم اإللكتروني 

 

 مصادر التعلّمهـ. 

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) ساسيةألمرجعية االمواد ال -في قائمة  –أدرج . 2 

 

 2011نتاج والعمليات , دار الراية للنشر والتوزيع ألرضا , إدارة اد هاشم حمدي 

 

Jones, P. & Robinson, P. 2012, Operations Management, 1 Ed., Oxford University Press 

 

Voss, C. (2010). Case research in operations management. In Researching operations management (pp. 

176-209). Routledge. 
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 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3

 

 :األسطوانات المدمجةو ,ياتالبرمج البرامج الحاسوبية, مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 ال يوجد 

 

 المطلوبةالمرافق و.

لمقاعد أي عدد ا)ة والمختبرات يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(, وغيرهاالدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها المختبرات,والمباني )قاعات المحاضرات,  .1
  قاعات دراسية مزودة بالتالي 

  اللوحات  ذكية 

  ) جهاز عرض ) بروجكتور 
 

 :وغيرها( والبرمجيات ,اللوحات الذكية, و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .2
  اللوحات الذكية 

  كمبيوتر مثبت في القاعة 
 

 

مة رفق قائأكرها, أو فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة,  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .3

  بها(:
 ال توجد أي إحتياجات لتجهيزات مخبرية. 

 

 

 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ز
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .1

  المقرر استبيانات على الطالب حول طريقة التدريستوزيع 
  محتوى المقرراستبيانات على الطالب حول توزيع 
  من خالل لجنة الجودة  داخل مجموعة أعضاء هيئة التدريس بتدريس المقررمناقشات 
 اجتماع الطالب وأعضاء هيئة التدريس 
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 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .2
 

 مالمراجعة الدورية للمراسل / المراسلين من قبل لجنة الخطط األكاديمية والجداول في القس 
  من األساتذة الزائرينتوصيات. 
  على التدريس مع نظائره من أعضاء هيئة التدريس في تدريس المقررالتشاور 
 مناقشة مجلس القسم 

 إجراءات تطوير التدريس: .3

 لقسما يف لزمنيةا اوللجدوا بالخطط لخاصةا األكاديمية تلتوصياا لجنة فقًاو لتعلما درمصا تحديث 

 .وارللز ةألساتذوا خليةالدا جعةالمروا

  استخدام التكنولوجيا الجديدةتشجيع 

  عمليات التشجيع للتعليم الذاتي 

 تشجيع المناقشات الجماعية والمنظمة. 

 عقد ورش عمل يقدمها خبراء في منهجيات التعليم والتعلم 

 المتميزين رصد األنشطة التعليمية من قبل أعضاء هيئة التدريس. 
 واسطةإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة ب .4

ت مع واجبالتصحيح االختبارات أو عينة من ال مستقلين, والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة
 .القسمب الجودة قبل اللجنة الطالب من مراجعة متخصصة لعينة من اإلجابات •

  مستقلين أعضاء هيئة تدريستصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  •

 ره:ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويص   .5
 متخصصة يعينها القسم الجودة المراجعة الدورية للدورة من لجنة •
 لتعليمية.التحديث المنتظم للمصادر ا  •

 

 

  

 د. عبدهللا الصاعدي :منسق البرنامجسم ا

    

  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 ادارة تجربة ضيوف الرحمن: اسم المقرر

 3-54041612 :رمز المقرر
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

  جامعة ام القرىإسم المؤسسة التعليمية:  هـ16/3/1440تاريخ التوصيف: 

 كلية إدارة األعمال/ قسم إدارة اعمال الحج و العمرة  القسم: /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت

   3-54041612 :، رمز المقرر ادارة تجربة ضيوف الرحمن: ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .4

 ساعات 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .0
 :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .1

 ماجستير إدارة عمليات الحج و العمرة  .1
 ماجستير إدارة الحشود .2

 هذه البرامج(كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

 1, الفصل 7, المستوى 4السنة الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4

 ال يوجد. المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(: 5 .2
  ال يوجد. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .3
 العابدية.ألعمال بامقر كلية إدارة . موقع تقديم المقرر, إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .4

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 %75 النسبة: X قاعات المحاضرات التقليدية .و

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ز

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ح

    

  النسبة:  بالمراسلة .ط

    

 %25 النسبة: X أخرى .ي
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 :تعليقات

 أخرى تشمل على التالي:

 .التطبيق العملي 

 .الزيارات الميدانية 

 .زيارة الجهات المعنية 
 

 

 األهداف .ث

 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -1

  بة إلدارة تجر)مساعدة تأسيس بنية معرفية للمفاهيم المعاصرة و المبادئ األساسية والتقنيات اليهدف هذا المقرر إلى
اديمية صمم هذا المقرر بقصد إعطاء الطلبة الخبرات األك ضيوف الرحمن،وتطبيقاتها على تجربة ( العميل

 واالجتماعية بهدف مساعدتهم للحصول على تحسين تجربة ضيوف الرحمن.

د لتقنية الستخدام المتزايا)مثل المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  .  المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(
 .استضافة متحدثين متميزين في المجال ذو خبرة علمية وعملية 

 .اضافة تجارب تطبيقية الثراء المقرر 

  المنشورة في المجالت العلمية.االخذ باالعتبار نتائج األبحاث الحديثة 

 .زيارة الجهات المتخصصة بالمجال 

 

 مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ح

 (. البرنامج

 وصف عام للمقرر:
داء المناساك والعباادات فاي ألحجااج وزوار بيات هللا الحارام مان أجال  -فظاه هللا ح -انطالقاً من اهتماام حكوماة خاادم الحارمين الشاريفين 

( ضامن Enriching the Hajj and Umrah Experience Programصحة ويسار تاام, يساتهدف برناامج خدماة ضايوف الارحمن )

اليااة ذات جااودة ع تقااديم خاادمات, وتيسااير استضااافة المزيااد ماان المعتماارين وتسااهيل الوصااول إلااى الحاارمينإلااى  2030رؤيااة السااعودية 

 إلى إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين., وللحجاج والمعتمرين

غرافي وأصبحت الحاجة إلى خبرات وطنية ومعارف إلدارة تجرباة ضايوف الارحمن بطريقاة منهياة وعلمياة, تتناساب ماع التناوع الاديمو

 والفقهي.

ن اجال مارة تجرباة العميال, وكاذلك تطبياق هاذا المفهاوم علاى رحلاة ضاويف الارحمن تم تصميم هذا المقارر لتعرياف الطاالب بأهمياة إدا

نياة ارسة الميداتحسين الخدمات والتجربة لهم, من خالل عرض المعارف والمهارات األساسية واألدوات التطبيقية المساعدة, وكذلك المم

 وزيارة الجهات واستذافة المتخصصين.

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .6
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 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 3 1 مقدمة المقرر

 3 1 )ضيوف الرحمن(. مفهوم )تجربة العميل(.

 3 1 رحلة العميل ونقاط االتصال.

 3 1 )ضيوف الرحمن(. تجربة العميل.

 3 1 )ضيوف الرحمن(. قصة العميل.

 3 1 خارطة التعاطف مع العميل.

 Design Thinking. 2 6)) التصميمي التفكير منهجية

 3 1 ديموغرافية ضيوف الرحمن وسلوكياتهم.

 3 1 رحلة ضيوف الرحمن )الحج والعمرة والزيارة(.

 6 2 )ضيوف الرحمن(. العميل رحلة خريطة تصميم

 3 1 )ضيوف الرحمن(. تجربة إدارة

 3 1 تطبيقات عملية لتجربة ضيوف الرحمن )الحج والعمرة والزيارة(.

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .7

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45  7.5   37.5 ساعات التدريس الفعلية

 3  0.5   2.5 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل التي يقوم بها الطالب  الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي(ساعات عدد  .8
 4-6  ً  ساعات / اسبوعيا
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ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .9  قياسهاطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 سبة.المنافي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس بحيث تكون  ,مقررالقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم التقييم و تتسق معها طرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً لمستهدفة علم المقرر اتأن تتسق مخرجات بدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييم ضع طرق  :ثالثا

رر مخرجات ضمن كل مق, مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمها وطرق 

 .من مجاالت التعلم تعلم في كل مجال

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
ً لمجاالت اإلطار الوطني  مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 لمؤهالتل

 طرق التقويم مقررللتدريس ال استراتيجيات

 المعرفة 1

 المستخدمة والتقنيات األدوات أهم وتطبيق معرفة 1-1

  العمالء. تجارب لتصميم
 محاضرة 

  دراسة حالة 

 اختبار 

  تحليل حالة 

 التصميمي التفكير منهجية تطبيق على والقدرة معرفة 1-2

((Design Thinking. 
 محاضرة 

  دراسة حالة 

 اختبار 

  تحليل حالة 

كيفية تشخيص وتصميم تجربة العمالء مبنية  معرفة 1-3

 المستهلك واحتياجاتهم. سلوك على بحوث
 محاضرة 

  دراسة حالة 

 اختبار 

  تحليل حالة 

في مجال )الحج  تجربة العمالء وتطبيق معرفة 1-4

 والعمرة والزيارة(.
 محاضرة 

  دراسة حالة 

 اختبار 

  تحليل حالة 

 العميل رحلة خريطة وتصميم تحليل كيفية معرفة 1-5

 )ضيوف الرحمن(.

 محاضرة  اختبار 

 المعرفيةالمهارات  2

 المحاضرات  القدرة على البحث عن وتحديد المعلومات ذات الصلة 2-1

 دراسة حالة 

  تكليفات منزلية 

 االختبارات 

  دراسة الحالة 

 المحاضرات  إعداد الطالب لتطوير التفكير التحليلي والنقدي 2-2

 دراسة حالة 

 تكليفات منزلية 

 االختبارات 

  دراسة الحالة 

 االختبارات  دراسة حالة   القدرة على تلخيص الحقائق المعطاة في دراسة الحالة 2-3

  دراسة الحالة 
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م الزالالقدرة على تحليل القضايا وتقييم اإلطار االستراتيجي  2-4

 للتعامل معها

  دراسة حالة  االختبارات 

  دراسة الحالة 

 المشروع  المشروع  سيتمكن الطالب من بناء نموذج استراتيجي للمنظمة  2-5

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

 المشروع  مهارة االتصال والتنسيق بين أعضاء الفريق 3-1

 دراسة الحالة 

 مناقشة 

 عرض تقديمي 
النقاش في   اكتساب مهارات و فن الحوار وقبول آراء اآلخرين 3-2

 المحاضرة

 دراسة حالة 

 مناقشة 

 عرض تقديمي 

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

 عرض المشروع   إظهار القدرة على ايصال األفكار بسهولة لآلخرين 4-1

  دراسة الحالة 

 مناقشة 

 عرض تقديمي 
تطوير القدرة على البحث عن المعلومات ذات الصلة  4-2

 باستخدام اإلنترنت ومصادر التعلم

 التكاليف 

 المشروع 

  دراسة الحالة 

 مناقشة 

 عرض تقديمي 

 (وجدت النفسية الحركية )إنمهارات ال 5

5-1  ال ينطبق   

 

 

 خالل الفصل الدراسي:مهام تقويم الطلبة جدول  .10

ديم تق خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةشفهي، 

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

 % 50 السادس عشر اختبار نهائي  1

 % 20 السابع اختبار فصلي 2

 % 15 الثالث عشر العرض التقديمي للمشروع  3

 % 10 كل إسبوع دراسة الحالة والتكاليف  4

 % 5 كل أسبوع  الحضور و المشاركة 5

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ذ

 الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 
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 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر مع )
 .ًتخصيص ساعات مكتبية بمعدل ساعتين أسبوعيا 

 .يمكن للطلبة مناقشة جميع القضايا األكاديمية مع أستاذ المادة طوال الفصل الدراسي مباشرة 

 .التواصل من خالل البريد االلكتروني 

 الل الهاتف الجوال.التواصل من خ 

 

 مصادر التعلّم .ه

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

 Event Design Handbook: Systematically Design Innovative Events Using the 

Event Canvas, Nov 22, 2016, by Roel Frissen and Ruud Janssen 

 Value Proposition Design: 2015, by: Osterwalder, A., Peigneur, Y.,  

 Sustainable Customer Experience Design: Co-creating Experiences in Events, 

Tourism and Hospitality, Jul 10, 2018, by Bert Smit and Frans Melissen 

 The Customer Experience Book: How to design, measure and improve customer 

experience in your business, Sep 25, 2016, by Alan Pennington 

 Customer Experience Management: How to Design, Integrate, Measure and Lead, 

May 7, 2018, by Nihat Tavsan Ph.D;Can Erdem Ph.D 

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) األساسية ةالمواد المرجعي -في قائمة  –أدرج . 2 

 The Journal of Customer Experience 

 Harvard Business Review 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3

  المكتبة  السعودية الرقمية : https://sdl.edu.sa/ 

 Customer Experience Professionals Association: http://www.ccxp.org 

 Interactive Customer Experience Association: https://www.icxa.org/ 

 :األسطوانات المدمجةو يات,البرمج البرامج الحاسوبية, أخرى مثلمواد تعليمية أي أدرج . 4

 ال يوجد 

 

 المطلوبةالمرافق  .و

لمقاعد أي عدد ا)ة والمختبرات يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(وغيرها, الدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها المختبرات,والمباني )قاعات المحاضرات,  .4
  ً  قاعة محاضرات تتسع لخمسين طالبا

https://sdl.edu.sa/
http://www.ccxp.org/
https://www.icxa.org/
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 :وغيرها( والبرمجيات ,اللوحات الذكية, و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .5
 .حاسب آلي 

 ( جهاز عرض بروجيكتورProjectors.) 

 .اتصال بالشبكة العنكبوتية 

مة رفق قائأكرها, أو فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة,  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .6

 بها(:
 اليوجد 

 
 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .س

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .6
  .الحصول على تقييم الطلبة في نهاية الفصل الدراسي 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .7
  .من خالل نتائج االختبارات 

 .أخذ نتائج تقويم الطلبة بعين االعتبار و تطبيق التحسينات الالزمة 

 .تطوير المقرر بمستجدات األبحاث 

 التدريس:إجراءات تطوير  .8
 .متابعة األساليب واالتجاهات الحديثة في التعليم الجامعي 

 .تشجيع عمليات التعلم الذاتي 

 .تطوير أعضاء هيئة التدريس بالكلية من خالل التدريب 

 واسطةإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة ب .9

ت مع واجبالتصحيح االختبارات أو عينة من ال مستقلين, والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة
 .مراجعة عينة من اإلجابات من قبل لجنة متتصصة بالقسم 

 .تقييم الزمالء في القسم كمؤشر لتحسين أداء كل عضو من أعضاء القسم 

 ره:ية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورص   .10
 .تحديث مصادر التعلم المرتبطة بالمقرر 

  .مراجعة توصيف المقرر و مفرداته بشكل دوري 

 ت.ع سنواتقييم كل مقرر يتم بنهاية الفصل من قبل رئيس القسم و يتم مراجعة جميع المقررات بهاية كل أرب 
 

 

  

 عبدهللا الصاعديد.  :منسق البرنامجسم ا

    

  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 علم الحشود:اسم المقرر

 3-54041613 :رمز المقرر
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: 14/3/1440:التوصيفتاريخ 

 كلية إدارة األعمال/ قسم إدارة اعمال الحج و العمرة :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج

 3-54041613علم الحشود   : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .5
 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .6

 :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .7
 ماجستير إدارة عمليات الحج و العمرة  .8

 ماجستير إدارة الحشود .9
 هذه البرامج(كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

 الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .10
 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:5 .11
 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .12

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ,. موقع تقديم المقرر7 .13

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 70 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .ك

 

   

 20 النسبة: √ كترونيلالتعليم اإل .ل

    

  النسبة:  )تقليدي وعن طريق اإلنترنت(تعليم مدمج  .م

    

  النسبة:  بالمراسلة .ن

    

 10 النسبة: √ أخرى .س
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 :تعليقات

ة وأنشطعلى محاور التعليمية ومناقشات تقديمية محاضرات وورشات عمل وعروض يتصمن هذا المقرر

 ن طريقع مقدمايزود بها الطالب فردية وجماعية. سيكون لكل فصل موضوع ومهام محددة ومواد للقراءة 

 .الموقع الخاص بالمقرر في منظومة التعلم األلكتروني بجامعة ام القرى 

 

 األهداف .ح

 هدف المقرر الرئيس ؟ما -1

  .تعرف الطالب باهمية دراسة الحشود 

 والفرق بينهم من حيث االعداد. تعريف الطالب بمفاهيم الحشود المختلفة 

 تعريف الطالب بانواع الحشود. 

  للحشود والزحام والتكدس التي تؤدي تعريف الطالب باالسباب االساسية 

 تعريف الطالب بنماذج الحشود. 

  والتدفق بانماطالحركةتعريف الطالب 

د لتقنية ستخدام المتزاي)مثل االالمقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر-2

 .  المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(
افة لتعليمة لكملية اوفقا للسياسات و اإلجراءات المتبعة في قسم إدارة األعمال الحج و العمرة فيما يتعلق بضمان و تحسن جودة للع

 سم، فقد تم إعداد سياسات إجرائية لضمان و تحسين جودة المقررات الدراسية و هي كالتالي:برامج الق

 يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر  .1

لمي و وى العيتم إعتماد هذا التوصيف بعد عرضضه على لجنة المناهج و لجنة الدراسات العليا للنظر في المحت .2

 العلمية و المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت  مدى لتبية للمعارف و المهارات

 اديمي.د األكيتم عرض المقرر الدراسي لجنة الجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطلبات اإلعتما .3

الل جهته خفي نهاية الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع العقبات التي وا .4

 يمية الي لجنة الجودة بالقسم.العملية التعل

ئمته دى ماليتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات المطلوبه و م .5

 للتطورات الحاصلة في قطاع الصناعة.

ة كل هم في نهايقدمة ليتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتقييم المقرر و الم .6

 فصل دراسي من قبل لجنة الجودة 

 دها. إلعتماثميتم  الرفعبجميع ااتوصيات الي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم حسب االختصاص .7

هات و الج عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين أكاديمين من قطاع الصناعة في نهاية كل سنة يتم .8

ألكاديمي اعتماد األكاديمية األخرى على المستوى المحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مستندات الجودة و اإل

و لجة مناهج او ثم لجنة الالخاصة بالمقرر الدراسي. و يتم الرفع بالمالحظات و التعليقات الي لجنة الجودة 

 الدراسات العليا حسب اإلختصاص. 

 

 مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .خ

 (. البرنامج

 عام للمقرر:وصف

يهدف هذا المقرر لتعريف الطالب بالمفاهيم االساسية للحشود مثل الحشد, الزحام, التدافع, التكدس. كما 
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يتناول المقرر انواع الحشود المختلفة طبقا للفعالية, ومراحل تكوين الحشد, واالسباب التي تؤدي للزحام. 

ود البشرية, ومميزات وسلبيات كل يقدم المقرر ايضا النماذج المختلفة المستخدمة في التعامل مع الحش

نموذج. يختتم المقرر باستعراض مفهوم الطاقة االستعابية ومحددات االعداد بالنسبة للطاقة االستعابية 

والمساحة التي يحتاجها الفرد في نطاق ما للسير بحرية او الجلوس, باالضافة الى عرض ومناقشة المخاطر 

 .ة االستعابيةقاالمحتملة زيادة الحشود اكثر من الط

 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .11

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 مقدمة لعلم الحشود واهميته. 1 3

 تعاريف ومفاهيم الحشود. 2 3

 انواع الحشود. 3 3

 مراحل تكوين الحشود )دراسة حالة ( 4 3

 نماذج الحشود 5 6

 الحشودمميزات وسلبيات نماذج  6 3

 دراسة حالة  7 3

 الطاقة االستعابية والحشود 8 3

 اختبار نصفي  9 3

 حركة الحشود والتدفق  10 3

 مخاطر التدفق  11 3

 تخطيط حركة الحشود  12 3

 دراسات حالة  13 3

 اختبار نهائي  14 3

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .12
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 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 45 ساعات التدريس الفعلية

 45 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 45 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .13
 

 

ً لمجاالت اإلطارللمقرر مخرجات التعلم  .14 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت وفقا

 هاتدريسواستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .ةالمناسبفي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس بحيث تكون,مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم و تتسق معهاتقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً لمستهدفة علم المقرر اأن تتسق مخرجات تبدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييمضع طرق  :ثالثا

ً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمهاوطرق  ر مخرجات ن كل مقرأن يتضم لزم, مع مالحظة أنه ال يلتشكل معا

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيتعلم 

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
ً لمجاالتمخرجات التعلم  للمقرر وفقا

 لمؤهالتإلطار الوطني لا

 تقويمطرق ال مقررللتدريس الاستراتيجيات

 المعرفة 1

 المحاضرات النظرية تفهم حركة الحشود في البيئات المختلفة 1-1

 حلقات النقاش 

 دراسات الحالة

 االختبارات القصيرة

 االختبارات النصفية

 النقاش الجماعي 

 البحوث الفردية

معرفة كيفية تصميم نموذج لسير الحشود  1-2

 بالفعاليات الكبرى والمتوسطة.

 المحاضرات النظرية

 حلقات النقاش 

 دراسات الحالة

 االختبارات القصيرة

 االختبارات النصفية

 النقاش الجماعي 

 البحوث الفردية

 االختبارات القصيرة المحاضرات النظريةاالستخدام االمثل للمساحات المتاحة   1-3
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 حلقات النقاش  لالستيعاب الحشود 

 دراسات الحالة

 االختبارات النصفية

 النقاش الجماعي 

 البحوث الفردية

 المعرفيةالمهارات  2

القدرة على اختيار النموذج القياسي  2-1

 للحشود

 المحاضرات النظرية

 حلقات النقاش 

 دراسات الحالة

 االختبارات القصيرة

 االختبارات النصفية

 النقاش الجماعي 

 البحوث الفردية

تدفق الحشود والحركة ورقابة توجيه  2-2

 االفرادلمجموعة واسعة من 

 حلقات النقاش 

 دراسات الحالة

 النقاش الجماعي 

 البحوث الفردية

العناصر الرئيسية القدرة على تحليل  2-3

 لمخاطر الحشود وسالمة الجماهير

 حلقات النقاش 

 دراسات الحالة

 النقاش الجماعي 

 البحوث الفردية

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

ضمن فريق مختلف الطباع القدرة على  3-1

 والعادات

 كتابة التقارير  

 العروض 

 واحترام القواعد والمعايير األخالقية 3-2

 لمكان العمل.
  

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

تحليل االساليب الكمية والنوعية   4-1

 االحشودالمستخدمة فى 

  وتفسيرهاجمع بيانات وتحليلها 
 

العروض والبحوث 

الفردية وطرق تفسير 

 النتائج للبحوث
 االساليب االحصائيةاستخدام القدرة على  4-2

الحشود وكيفية اتخاذ القرات بناء على في 

 تفسير النتائج واالحصائيات

 جمع بيانات وتحليلها وتفسيرها 
 

العروض والبحوث 

الفردية وطرق تفسير 

 النتائج للبحوث

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

   ال يوجد  5-1

5-2    

 

 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

104 

 

 خالل الفصل الدراسي:ةبالطل يمتقو مهامجدول  .15

يم تقد ،خطابة،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةشفهي، 

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

  10 جميع األسابيع  , اختبار , مسابقات , مشروع جماعي( )أسئلة مقاليةمثل مهمة التقييم  1

 20 8 اإلختبار النصفي  2

 10 12 عرض تقديمي  3

 10 14 مقال بحثي  4

 10 جميع االسابيع حاالت عملية  5

 40 16 إختبار نهائي  6

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ر

 البطاص لكل الخلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليميةأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 .  أسبوع( ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كلاقدمذكر مع )
 

  الساعات المكتبية 

 حلقات النقاش خالل المحاضرات 

  حلقات النقاش من خالل منظومة التعليم اإللكتروني 

 

 مصادر التعلّمهـ. 

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

 Introduction to crowd science. 

 Introduction to Crowd Safety and Risk Analysis. 

 Instractor hand book. 
 

 :(وغيرها والتقاريرالمجالت العلمية) ةساسيألمرجعية االمواد ال-في قائمة  –أدرج . 2

1. INTERNATIONAL JOURNAL OF CROWD SCIENCE 
2.  

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3

 

 األسطوانات المدمجة:و,ياتالبرمج البرامج الحاسوبية, مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
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 ال يوجد 

 المطلوبةالمرافقو.

لمقاعد أي عدد ا)ة والمختبرات يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(, وغيرهاالدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها المختبرات,والمباني )قاعات المحاضرات,  .7
 قاعات دراسية مزودة بالتالي 

 اللوحات  ذكية

 جهاز عرض ) بروجكتور ( 

 

 :وغيرها( والبرمجيات ,اللوحات الذكية, و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .8
 اللوحات الذكية 

 كمبيوتر مثبت في القاعة 

مة رفق قائأكرها, أو فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة,  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .9

 بها(:
 ال توجد أي إحتياجات لتجهيزات مخبرية.  .10

 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ش
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .11

  المقرر استبيانات على الطالب حول طريقة التدريستوزيع 
  محتوى المقرراستبيانات على الطالب حول توزيع 
 من خالل لجنة الجودة  مناقشات داخل مجموعة أعضاء هيئة التدريس بتدريس المقرر 
 اجتماع الطالب وأعضاء هيئة التدريس 

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .12
 

  / مالمراسلين من قبل لجنة الخطط األكاديمية والجداول في القسالمراجعة الدورية للمراسل 
 توصيات من األساتذة الزائرين. 
  على التدريس مع نظائره من أعضاء هيئة التدريس في تدريس المقررالتشاور 
 مناقشة مجلس القسم 
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 إجراءات تطوير التدريس: .13

 وارللزةذألساتاوخليةالداجعةالمروالقسمالزمنيةفياواللجدوالخاصةبالخططااألكاديميةتلتوصياافقًالجنةولتعلمادرتحديثمصا. 

  استخدام التكنولوجيا الجديدةتشجيع 

 عمليات التشجيع للتعليم الذاتي 

 تشجيع المناقشات الجماعية والمنظمة. 

 عقد ورش عمل يقدمها خبراء في منهجيات التعليم والتعلم 

 المتميزين رصد األنشطة التعليمية من قبل أعضاء هيئة التدريس. 
 

 ريسيئة تدأعضاء هإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .14

 خرى(:ؤسسة أمتدريس من  أعضاء هيئةلتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين, والتبادل بصورة دورية  
 .القسمالجودةب قبل اللجنة الطالب من مراجعة متخصصة لعينة من اإلجابات •
 مستقلين  أعضاء هيئة تدريستصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  •

 

 ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ص   .15
 متخصصة يعينها القسم الجودة المراجعة الدورية للدورة من لجنة •
 التحديث المنتظم للمصادر التعليمية.  •

 

  

 

  

 عبدهللا الصاعدي د.  :منسق البرنامجسم ا

    

  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 تخطيط وتصميم المواقع. :اسم المقرر

 3-54041614 :رمز المقرر
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: 13/3/1440:التوصيفتاريخ 

 كلية إدارة األعمال/ قسم إدارة اعمال الحج و العمرة :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خ

  3-54041614 تخطيط وتصميم المواقع  : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .14
 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .15

 ة العمر ماجستير إدارة عمليات الحج و:الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .16
 هذه البرامج(كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

  الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .17
 مليات الحج والعمرةالمستوى الثالث مسار ع .18
      . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:5 .19
 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .20

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ,. موقع تقديم المقرر7 .21

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 80 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .ع

 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .ف

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ص

    

  النسبة:  بالمراسلة .ق

    

 20 النسبة: √ أخرى .ر
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 :تعليقات

يتصمن هذا المقرر محاضرات وورشات عمل وعروض تقديمية  ومناقشات على محاور التعليمية وأنشطة 
ق فردية وجماعية. سيكون لكل فصل موضوع ومهام محددة ومواد للقراءة يزود بها الطالب مقدما عن طري

وث الفردية الموقع الخاص بالمقرر في منظومة التعلم األلكتروني بجامعة ام القرى وعن طريق البح
 والجماعية التي يقوم بها الطالب على مدار الفصل الدراسي . 
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 األهداف .د

 هدف المقرر الرئيسما -1

  للفعاليات التي تستضيف اعداد كبيرة مواقعال تخطيطالتعريف بمبادئ وأسس 
 لتخطيط المساحات وتقسيمها.كيفية وضع تصور ب تعريف الطالب 
  االيواء والخدمات المصاحبة والمخصصة لذلك.تعريف الطالب بطرق تخصيص امكان 
 .تعريف الطالب بطرق تخصيص امكان المرافق والخدمات والمساحات المخصص لذلك 
 الطرقات وخرائط التدفق للمشاه والمركبات. وتخصيص تعريف الطالب باساليب تخطيط   

   الطوارئ.تعريف الطالب كيفية تصميم مداخل ومخارج  النجاة والطوارئ في حاالت 

 تعريف الطالب بكيفية تخطيط المواقف وادارتها  . 

د لتقنية ستخدام المتزاي)مثل االالمقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر-2

 .  المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(
فة تعليمة لكاملية الللسياسات و اإلجراءات المتبعة في قسم إدارة األعمال الحج و العمرة فيما يتعلق بضمان و تحسن جودة للعوفقا 

 برامج القسم، فقد تم إعداد سياسات إجرائية لضمان و تحسين جودة المقررات الدراسية و هي كالتالي:

 يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر  .9

مي و مدى ى العليتم إعتماد هذا التوصيف بعد عرضه على لجنة المناهج و لجنة الدراسات العليا للنظر في المحتو .10

 لتبية للمعارف و المهارات العلمية و المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت 

 اديمي.األك تماديتم عرض المقرر الدراسي لجنة الجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطلبات اإلع .11

الل جهته خفي نهاية الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع العقبات التي وا .12

 العملية التعليمية الي لجنة الجودة بالقسم.

ئمته دى ماليتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات المطلوبه و م .13

 للتطورات الحاصلة في قطاع الصناعة. 

ة كل هم في نهايقدمة ليتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتقييم المقرر و الم .14

 ل لجنة الجودة فصل دراسي من قب

 تمادها. اص إلعثم يتم  الرفع بجميع ااتوصيات الي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم حسب االختص .15

هات و الج في نهاية كل سنة يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين أكاديمين من قطاع الصناعة .16

ألكاديمي اعتماد دولي أن توفر لمرجعة جميع مستندات الجودة و اإلاألكاديمية األخرى على المستوى المحلي أو ال

و لجة امناهج الخاصة بالمقرر الدراسي. و يتم الرفع بالمالحظات و التعليقات الي لجنة الجودة و ثم لجنة ال

 الدراسات العليا حسب اإلختصاص. 

 

 مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلا الالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسه)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .د

 (. البرنامج

 عام للمقرر:وصف 

التي تستضيف اعداد  للفعاليات مواقعال تخطيط ياتسابمبادئ وأسيهدف هذا المقرر تعريف الطالب 
ضخمة مثل الحج، حيث يتطرق المقرر لتقييم الموقع من حيث المساحات المتاحة وكيفية وسهولة الوصول 
للموقع والعوائق المتوقعة بعد عملية االنشاء. كما يتناول المقرر كيفية تحديد تخصيص اماكن االيواء 
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ضا يلقي المقرر الضوء على تخطيط المرافق العامة بالموقع واماكن الخدمات والمرافق المطلوبة بالموقع. اي
مثل دورات المياة واالسعاف وتحديد موقعها بالنسبة لمواقع االيواء و المساحات الواجب توفيرها لالعداد 
بالفعالية وتخطيط طرقات المشاه والسيارات. تخطيط وتصميم خرائط التدفق للمشاة من الموضاعات التي 

 ميم المداخل والمخارج للموقع وتصميم وتخطيط مواقف الحافالت.  سيتم تغطيتها وكذلك تص

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .16

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

  تخطيط المواقع.مقدمة في  1 3

 عمليات التقييم للمواقع   2 3

 متطلبات الموقع من البنية التحية والفوقية 3 3

 تخطيط المساحات  4 3

 تخصيص المساحات  5 3

 تصميم المداخل والمخارج 6 3

 تخطيط تقسيم الطرقات للمشاة والسيارات  7 6

 اعداد خرائط التدفق  8 3

 اعداد خطط الطوارئ وتالخالء من الموقع 9 3

 تخطيط المواقف  10 3

 دراسات حالة لتخطيط مواقع  11 3
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 مناقشة بحوث  12 3

3 13  

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .17

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 45 ساعات التدريس الفعلية

 45 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 45 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .18
 

 

 

ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .19 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت للمقرر وفقا

 هاتدريسواستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .ةالمناسبفي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس بحيث تكون,مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم و تتسق معهاتقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً لمستهدفة علم المقرر اأن تتسق مخرجات تبدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييمضع طرق  :ثالثا

ً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمهاوطرق  رر مخرجات ن كل مقأن يتضم لزم, مع مالحظة أنه ال يلتشكل معا

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيتعلم 

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
ً لمجاالتمخرجات التعلم  للمقرر وفقا

 لمؤهالتإلطار الوطني لا

 تقويمطرق ال مقررللتدريس الاستراتيجيات

 المعرفة 1

 رات القصيرة االختبا - المحاضرات النظرية  فهم مبادئ وأسس تصميم المواقع 1-1
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 دراسات الحالة 

 المناقشات الجماعية 

 ات النصفيةاالختبار -

 الصفية  المشاركات -

 

القضايا واالستراتيجيات المتعلقة معرفة  1-2

للفعاليات الكبرى  بتخطيط وإدارة المواقع

 والمساحات المطلوبة

 المحاضرات النظرية 

 دراسات الحالة 

 المناقشات الجماعية

 االختبارات القصيرة  -

 ات النصفيةاالختبار -

 الصفية  المشاركات -

 

 والمادية  إدراك المتطلبات البشرية 1-3

بكفاءة  ودورها في تطوير وإدارة المواقع

 وفعالية.

 المحاضرات النظرية 

 دراسات الحالة 

 المناقشات الجماعية

 االختبارات القصيرة  -

 ات النصفيةاالختبار -

 الصفية  المشاركات -

 

 المعرفيةالمهارات  2

الفعاليات تحليل مواقع تقييم والقدرة على  2-1

ى البئية واحتياجتها من البن وفهم مكوناتها

 التحتية والفوقية.

 محاضرات تفاعلية

 دراسات الحالة 

 البحوث الفردية والجماعية ومخرجاتها

 

الموقع  وبيئة القدرة على توظيف محتوى 2-2

 للحجاج. لدعم الخدمات المقدمة من خالله

 محاضرات تفاعلية

 دراسات الحالة 

 ومخرجاتهاالبحوث الفردية والجماعية 

 

القدرة على تخصيص المساحات بناء  2-3

 على االعداد الموجودة

 محاضرات تفاعلية

 دراسات الحالة 

 البحوث الفردية والجماعية ومخرجاتها

 

تقييم واقع العمل في الحياة الحقيقية  

ت واقتراح الحلول البديلة المتعلقة باألدوا

 اللوجستية / تقنيات إدارة سلسلة التوريد

تتناسب  ابداعية القدرة علي تقديم أفكار 

 مع بيئة الموقع.  

 محاضرات تفاعلية

 دراسات الحالة 

 البحوث الفردية والجماعية ومخرجاتها

 

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

3-1  قدرة على إكساب الطالب ال

 تحليل المعلومات وفهمها

القدرة على العمل الجماعى, و

السئولية فى وممارسة 

 كتابة التقارير  

 العروض 
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 العالقات الشخصية والمهنية

 القدرة على التعلم الذاتي.و
3-2   القدرة على ممارسة األخالق

 المهنية
  

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

إكساب الطالب القدرة على تحليل  4-1

 المعلومات وفهمها.

  وتحليلها وتفسيرهاجمع بيانات 
 

العروض والبحوث 

الفردية وطرق تفسير 

 النتائج للبحوث
استخدام االتصال الشفهي والمكتوب  4-2

بشكل فعال في تنمية القدرات العلمية 

 والمعرفية والعملية

 جمع بيانات وتحليلها وتفسيرها 
 

العروض والبحوث 

الفردية وطرق تفسير 

 النتائج للبحوث

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

   ال يوجد  5-1

   ال يوجد  5-2

 

 

 خالل الفصل الدراسي:ةبالطل يمتقو مهامجدول  .20

يم تقد ،خطابة،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةشفهي، 

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

  10 جميع األسابيع  , اختبار , مسابقات , مشروع جماعي( )أسئلة مقاليةمثل مهمة التقييم  1

 20 8 اإلختبار النصفي  2

 10 12 عرض تقديمي  3

 10 14 مقال بحثي  4

 10 جميع االسابيع حاالت عملية  5

 40 16 إختبار نهائي  6

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ز

 البطاص لكل الخلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليميةأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 .  أسبوع( ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كلاقدمذكر مع )
 

  الساعات المكتبية 

 حلقات النقاش خالل المحاضرات 
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 اإللكتروني  حلقات النقاش من خالل منظومة التعليم 

 

 مصادر التعلّمهـ. 

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

 

 Lena Malouf (2012) Events Exposed: Managing and Designing 

Special Events, Wiley; 1 edition 

 Jennifer D. Collins  (2018) Events Spark Change: A Guide to Designing 

Powerful and Engaging Events, Crescendo Publishing 

 

 :(وغيرها والتقاريرالمجالت العلمية) ةساسيألمرجعية االمواد ال-في قائمة  –أدرج . 2

 International Journal of event management  

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  الموادأدرج . 3

 

 األسطوانات المدمجة:و,ياتالبرمج البرامج الحاسوبية, مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 ال يوجد 

 

 المطلوبةالمرافق و.

لمقاعد أي عدد اوالمختبرات )ة يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(, وغيرهاالدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها المختبرات,والمباني )قاعات المحاضرات,  .11
 قاعات دراسية مزودة بالتالي 

 اللوحات  ذكية 

 جهاز عرض ) بروجكتور ( 

 

 :وغيرها( والبرمجيات ,اللوحات الذكية, و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .12
 اللوحات الذكية 

https://www.amazon.com/Events-Exposed-Managing-Designing-Special/dp/0470904089/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1543525014&sr=1-1&keywords=Event+designing+and+planning
https://www.amazon.com/Events-Exposed-Managing-Designing-Special/dp/0470904089/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1543525014&sr=1-1&keywords=Event+designing+and+planning
https://www.amazon.com/Events-Exposed-Managing-Designing-Special/dp/0470904089/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1543525014&sr=1-1&keywords=Event+designing+and+planning
https://www.amazon.com/Events-Exposed-Managing-Designing-Special/dp/0470904089/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1543525014&sr=1-1&keywords=Event+designing+and+planning
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Jennifer+D.+Collins+CMP&search-alias=books&field-author=Jennifer+D.+Collins+CMP&sort=relevancerank
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 كمبيوتر مثبت في القاعة 

 

 

مة رفق قائأكرها, أو فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة,  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .13

 بها(:
 ال توجد أي إحتياجات لتجهيزات مخبرية.  .14

 

 

 

 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ص
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .16

  المقرر استبيانات على الطالب حول طريقة التدريستوزيع 
  محتوى المقرراستبيانات على الطالب حول توزيع 
 ن خالل لجنة الجودة م مناقشات داخل مجموعة أعضاء هيئة التدريس بتدريس المقرر 
 اجتماع الطالب وأعضاء هيئة التدريس 

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .17
 

 مالمراجعة الدورية للمراسل / المراسلين من قبل لجنة الخطط األكاديمية والجداول في القس 
 توصيات من األساتذة الزائرين. 

  على التدريس أعضاء هيئة التدريس في تدريس المقررمع نظائره من التشاور 
 مناقشة مجلس القسم 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .18

 جعةالمروا سملقا لزمنيةفيا اوللجدوا لخاصةبالخططا األكاديميةتلتوصياا فقًالجنةو لتعلما درتحديثمصا 

 .وارللزةألساتذوا خليةالدا

  استخدام التكنولوجيا الجديدةتشجيع 

  التشجيع للتعليم الذاتيعمليات 

 تشجيع المناقشات الجماعية والمنظمة. 

 عقد ورش عمل يقدمها خبراء في منهجيات التعليم والتعلم 

 المتميزين رصد األنشطة التعليمية من قبل أعضاء هيئة التدريس. 
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 واسطةإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة ب .19

ت مع واجبالتصحيح االختبارات أو عينة من ال مستقلين, والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة
 .القسمالجودةب قبل اللجنة الطالب من مراجعة متخصصة لعينة من اإلجابات •
 مستقلين  أعضاء هيئة تدريستصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  •

 

 ره:إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويف ص   .20
 متخصصة يعينها القسم الجودة المراجعة الدورية للدورة من لجنة •
 التحديث المنتظم للمصادر التعليمية.  •

 

 

 

  

  عبدهللا الصاعديد.  :منسق البرنامجسم ا

    

  التاريخ  التوقيع:
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  الثاينرات يف املستوى توصيف املقر 
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 بحوث العمليات في الحج و العمرة  :اسم المقرر  

 3-54041625  :رمز المقرر  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة أم القرى  إسم المؤسسة التعليمية: 1/3/1440 :التوصيفتاريخ  

 كلية إدارة األعمال/ قسم إدارة اعمال الحج و العمرة  :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذ

 3-54041625 بحوث العمليات في الحج و العمرة : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .22

 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .23

   :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .24
 ماجستير في إدارة عمليات الحج و العمرة  .25

 ماجستير في إدارة الحشود .26
 هذه البرامج(كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

 الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .27
 )إن وجدت(: السابقة لهذا المقرر. المتطلبات 5 .28
 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .29

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ,. موقع تقديم المقرر7 .30

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 70 النسبة: 70 قاعات المحاضرات التقليدية .ش

 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .ت

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ث

    

  النسبة:  بالمراسلة .خ

    

 30 النسبة: 30 أخرى .ذ
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 :تعليقات

شطة وأنعلى محاور التعليمية ومناقشات  تقديمية  محاضرات وورشات عمل وعروض يتصمن هذا المقرر

ادةً فردية وجماعية. سيكون لكل فصل موضوع ومهام محددة ومواد للقراءة مقدما. ستشمل الصفوف ع

ضوع متعلقة بالموأنشطة مختلفة امتبوعا ب –قديم موضوع جديد والقراءات ذات الصلة ت -محاضرة / ندوة 

 .بقًا في الفصلالقراءة المحددة مسلهذا األسبوع. يتوقع من الطالب تقديم أو مناقشة مواد 

 

 

 األهداف .ر

 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

لية ارسات العمي المميكمن الهدف الرئيسي من هذا المقرر في تزويد الطالب بأكثر أساليب بحوث العمليات شيوعا و كيفية إستخدامها ف

 في عمليات و أنشطة الحج و العمرة. 

 

لتقنية  الستخدام المتزايدا)مثل المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  .  المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(
فة تعليمة لكالية الجودة للعموفقا للسياسات و اإلجراءات المتبعة في قسم إدارة األعمال الحج و العمرة فيما يتعلق بضمان و تحسن 

 برامج القسم، فقد تم إعداد سياسات إجرائية لضمان و تحسين جود المقررات الدراسية و هي كالتالي:

 يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر  .17

لمي و لعوى ايتم إعتماد هذا التوصيف بعد عرضضه على لجنة المناهج و لجنة الدراسات العليا للنظر في المحت .18

 مدى لتبية للمعارف و المهارات العلمية و المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت 

 اديمي.د األكيتم عرض المقرر الدراسي لجنة الجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطلبات اإلعتما .19

الل جهته خعقبات التي وافي نهاية الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع ال .20

 العملية التعليمية الي لجنة الجودة بالقسم.

ئمته دى ماليتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات المطلوبه و م .21

 للتطورات الحاصلة في قطاع الصناعة. 

 ثم الرفع بها الي لجنة المناهج إلعتمادها.  .22

ات و الجه يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين أكاديمين من قطاع الصناعةفي نهاية كل سنة  .23

ألكاديمي اعتماد األكاديمية األخرى على المستوى المحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مستندات الجودة و اإل

و لجة امناهج دة و ثم لجنة الالخاصة بالمقرر الدراسي. و يتم الرفع بالمالحظات و التعليقات الي لجنة الجو

 الدراسات العليا حسب اإلختصاص. 

 

 مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ذ

 (. البرنامج

 عام للمقرر: وصف
بحوث العمليات هي واحدة من العلوم الشائعة لحل المشكالت و اتخاذ القرار. وهو عبارة عن مجموعة من القرارات اإلدارية والقواعد 
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حيث تختص بحوث . مال و عملياتها التاشغيليةلمديرين على جميع مستويات األعالقابلة للبرمجة التي توفر األساس التخاذ القرار ل

العمليات بإستخدام األساليب العلمية و الرياضية لحل المشاكل العملية التي تواجه الشركات و المؤسسات في العمليات التشغيلية في 

فقد أصبحت  أصبحت معقدة للغاية وتنافسية الحج و العمرة و عملياتها  بما أن بيئة األعمال. و موعة واسعة من الصناعات المختلفةمج

األساليب المتقدمة في بحوث العمليات حاجة ملحة و ضرورية إلستخدامها في عمليات الحج و العمرة من اإلسكان و التغذية و النقل و 

التي تواجه عمليات التشغيلية في الحج و العمرة و التي تنعكس على تحسين جودة القرار  نمذجة وحل المشكالت اإلداريةذلك  من خالل 

و الرياضي  الكمي و تقنيات التحليل بحوث العملياتمفاهيم تعريف الطالب بالمقرر يركز على فان بالتالي مثل للموارد. و اإلستخدام األ

 و النقل للوصول الى اتخاذ قرارت  تخطيط اإلنتاج وإدارة سلسلة التوريدعلى   في مجاالت التنبؤ ومراقبة المخزون والقدرة ة المطلوب

 

 

 

 ينبغي تناولها:الموضوعات التي   .21

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 مقدمة في بحوث العمليات ،أساليب بحوث العمليات ، نماذج المحاكاة  1 3

بناء نموذج -صياغة مشاكل البرمجة الخطية، ونماذج الحل البياني، واعداد النماذج 1 3
 البرمجة الخطية، الحل البياني لمشاكل البرمجة الخطية. 

حالة عدم االنتظام ، حل  -أسلوب السمبلكس، الحل األساسي، حاالت خاصة  1 3
 مثالي بديل، حل غير مقيد بحدود، حل غير ممكن. 

ة، تحليل الحساسية والمشكلة الثنائية، العالقة بين الحل األمثل وحل الثنائي 1 3
  التفسير االقتصادي للثنائية، أسلوب السمبلكس للثنائية، المشكلة األصلية/

 الثنائية 

 حاالت تطبيقية واستخدام برنامج الحاسب اآللي  1 3

 البرمجة العددية  1 3

 البرمجة الديناميكية  1 3

 تحديد  ، -نماذج النقل، التخصيص، الشحن النقل ) تعريف نموذج النقل  1 3

 -الحل المبدئي، جداول النقل، تعريف مشكلة التخصيص، األسلوب المجري، نموذج النقل
 الشحن.
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 في عمليات الحج و العمرة حاالت تطبيقية  1 3

 اإلختبار النصفي   

 الشبكية، شجرة الحدود الدنيا، نموذج تدفق الحدودالنماذج الشبكية ) تعريف النماذج  1 3
 ). CPM ، PERTالقصوى، نقاط القطع، المسار الحرج . بيرت

 حاالت تطبيقية واستخدام برنامج حاسب آلي  1 3

   Pollaczek- Khintchineنماذج الق ارر، صفوف االنتظار، نموذج الخدمة ، معادلة 1 3

 في عمليات  الحج و العمرة حاالت تطبيقية  1 3

 المحاكاة ، نموذج صفوف االنتظار ونموذج المخزون  2 6

 اإلختبار النهائي   

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .22

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 45 ساعات التدريس الفعلية

 45 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 45 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .23
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ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .24  قياسهاطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .سبةالمنافي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ,مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم  و تتسق معها تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً لمستهدفة علم المقرر اتأن تتسق مخرجات بدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا

رر مخرجات مقمن كل أن يتض لزم, مع مالحظة أنه ال يلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيتعلم 

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
ً لمجاالت مخرجات التعلم  للمقرر وفقا

 لمؤهالتإلطار الوطني لا

 تقويمطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات

 المعرفة 1

على تعّرف ال أن يكون الطالب قادرا على 1-1
أسلوب  ، مشاكل البرمجة الخطية

 تحليل الحساسية، السمبلكس 

 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية

  تشجيع الطالب على طرح األسئلة

 .ومناقشتها

  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب

  وو المهامالواجبات , 

 األنشطة العملية 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 

بحوث ر المعرفة والفهم لتقنيات إظها 1-2

 للمحاكاة وجدولة اإلنتاج وإدارةالعمليات 

المشاريع وتحليل قوائم االنتظار 

والمحاكاة ومراقبة المخزون وتحليل 

 القرارات

 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية

  تشجيع الطالب على طرح األسئلة

 .ومناقشتها

  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب

  وو المهامالواجبات , 
 األنشطة العملية

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 

على تعّرف ال أن يكون الطالب قادرا على 1-3
مشكلة البرمجة العددية والديناميكية 

 . مشاكل النقل والتخصيص,

 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية

  تشجيع الطالب على طرح األسئلة

 .ومناقشتها

  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 
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 الطالب

  وو المهامالواجبات , 
 األنشطة العملية

 المعرفيةالمهارات  2

العمليات التشغيلية  بناء نماذج لمشكالت 2-1

تخاذ القرارات الحج و العمرة إل في 

 اإلدارية

 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية

  طرح األسئلة تشجيع الطالب على

 .ومناقشتها

  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب

  وو المهامالواجبات , 
 األنشطة العملية

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 

استخدام األساليب الرياضية المناسبة لحل  2-2

 في عمليات الحج و العمرة هذه النماذج
  الفصول الدراسيةمحاضرات في ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية

  تشجيع الطالب على طرح األسئلة

 .ومناقشتها

  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب

  وو المهامالواجبات , 
 األنشطة العملية

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 

أنشطة تحليل وحل المشاكل اإلدارية في  2-3

بواسطة تقنيات  و عمليات الحج و العمرة

 و أساليب بحوث العمليات 

 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية

  تشجيع الطالب على طرح األسئلة

 .ومناقشتها

  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب

  والمهام والواجبات , 
 األنشطة العملية

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

خصيًصا ليعمل  أنشطة  تصميميتم   تشجيع التعاون بين الطالب 3-1

مجموعات , ويمكن تقييمه  فيالطالب 

كمجموعة )يشار إليها بالعمل 

 الجماعي(

 التعليم التعاوني عن طريق المشروع 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

  التقديميالعرض 
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خصيًصا ليعمل  أنشطة  تصميميتم   العمل بروح الفريق الواحد 3-2

مجموعات , ويمكن تقييمه  فيالطالب 

كمجموعة )يشار إليها بالعمل 

 الجماعي(

 التعليم التعاوني عن طريق المشروع 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

  التقديميالعرض 

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

األساليب الرياضية استخدام كيفية   4-1

في عمليات  المناسبة لحل هذه النماذج

 الحج و العمرة

 بحثيةمهمة   برامج تقنية 

 دراسة الحالة 

  التقديميالعرض 

كيف يكون الطالب قادًرا على استخدام  4-2

في  حزم البرامج لتحليل البيانات الكمية

 بحوث العمليات 

 بحثيةمهمة   برامج تقنية 

 دراسة الحالة 

  التقديميالعرض 

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

   ال ينطبق  5-1

   ال ينطبق  5-2

 

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .25

ديم تق خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةشفهي، 

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

  10 جميع األسابيع  , اختبار , مسابقات , مشروع جماعي( )أسئلة مقاليةمثل مهمة التقييم  1

 20 8 اإلختبار النصفي  2

 10 12 عرض تقديمي  3

 10 14 مقال بحثي  4

 10 جميع االسابيع حاالت عملية  5

 40 16 إختبار نهائي  6

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .س
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 البطخاص لكل اللالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 .  أسبوع( ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كلاقدمذكر مع )
 

  الساعات المكتبية 

 حلقات النقاش خالل المحاضرات 

  حلقات النقاش من خالل منظومة التعليم اإللكتروني 

 

 مصادر التعلّم .ي

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

 Operations Research: An Introduction, Global Edition, 10/E Hamdy A. Taha, University 

of Arkansas ISBN-10: 1292165545 • ISBN-13: 9781292165547 ©2018 • Pearson • 

Paper Bound with Access Card, 848 pp 

  
 

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) ساسيةألمرجعية االمواد ال -في قائمة  –أدرج . 2 

 Advances in Business, Operations, and Product Analytics: Cutting Edge 

Cases from Finance to Manufacturing to Healthcare Matthew J. Drake 

ISBN-10: 0133963705 • ISBN-13: 9780133963700 ©2016 • Cloth, 240 pp 

 Models and Applications in the Decision Sciences: Best Papers from the 

2015 Annual Conference 

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3

  مكتبة أبحاث معهد أبحاث خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج و العمرة 

 European Journal of Operational Research  

 International Journal of Operational Research 

 The Institute for Operations Research and the Management Sciences 

 The Operational Research Society (ORS) 
 

 :األسطوانات المدمجةو ,ياتالبرمج البرامج الحاسوبية, مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 ال يوجد 

 

 المطلوبةالمرافق  .أأ

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

https://www.journals.elsevier.com/european-journal-of-operational-research
https://www.journals.elsevier.com/european-journal-of-operational-research
https://www.journals.elsevier.com/european-journal-of-operational-research
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 :(, وغيرهاالدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها المختبرات,والمباني )قاعات المحاضرات,  .15
 قاعات دراسية مزودة بالتالي 

 اللوحات  ذكية 

 رض ) بروجكتور ( جهاز ع

 

 :وغيرها( والبرمجيات ,اللوحات الذكية, و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .16
 اللوحات الذكية 

 كمبيوتر مثبت في القاعة 

 

 

مة رفق قائأكرها, أو فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة,  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .17

  بها(:
 ال توجد أي إحتياجات لتجهيزات مخبرية.  .18

 

 

 

 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ض
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .21

  المقرر استبيانات على الطالب حول طريقة التدريستوزيع 
  محتوى المقرراستبيانات على الطالب حول توزيع 
  من خالل لجنة الجودة  داخل مجموعة أعضاء هيئة التدريس بتدريس المقررمناقشات 
 اجتماع الطالب وأعضاء هيئة التدريس 

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .22
 

 مالمراجعة الدورية للمراسل / المراسلين من قبل لجنة الخطط األكاديمية والجداول في القس 
 من األساتذة الزائرين توصيات. 

  على التدريس مع نظائره من أعضاء هيئة التدريس في تدريس المقررالتشاور 
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 مناقشة مجلس القسم 
 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .23

 لقسما يف لزمنيةا اوللجدوا بالخطط لخاصةا األكاديمية تلتوصياا لجنة فقًاو لتعلما درمصا تحديث 

 .وارللز ةألساتذوا خليةالدا جعةالمروا

  استخدام التكنولوجيا الجديدةتشجيع 

  عمليات التشجيع للتعليم الذاتي 

 تشجيع المناقشات الجماعية والمنظمة. 

 عقد ورش عمل يقدمها خبراء في منهجيات التعليم والتعلم 

 المتميزين رصد األنشطة التعليمية من قبل أعضاء هيئة التدريس. 
 

 واسطةإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة ب .24

ت مع واجبالتصحيح االختبارات أو عينة من ال مستقلين, والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة
 .القسمب الجودة قبل اللجنة الطالب من مراجعة متخصصة لعينة من اإلجابات •
 مستقلين  أعضاء هيئة تدريستصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  •

 

 ره:ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويص   .25
 متخصصة يعينها القسم الجودة المراجعة الدورية للدورة من لجنة •
 التحديث المنتظم للمصادر التعليمية.  •

 

 

 

  

 د. عبدهللا الصاعدي  :منسق البرنامجسم ا

    

  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 التخطيط االستراتيجي :اسم المقرر

 3-54041626  :رمز المقرر
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة أم القرى  إسم المؤسسة التعليمية: 1/3/1440 :التوصيفتاريخ  

 كلية إدارة األعمال/ قسم إدارة اعمال الحج و العمرة  :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ز

 3-54041626التخطيط االستراتيجي  : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .31
 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .32

  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .33
  الحج و العمرة عمليات ماجستير إدارة 

 ماجستير إدارة الحشود 
 هذه البرامج(كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

 السنة الثانيةالذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .34
 مبادئ االدارة )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .35
 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .36

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ,. موقع تقديم المقرر7 .37

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 70 النسبة: 70 التقليديةقاعات المحاضرات  .ض

 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .ظ

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .غ

    

  النسبة:  بالمراسلة .أأ

    

 30 النسبة: 30 أخرى .بب
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 :تعليقات

شطة وأنعلى محاور التعليمية ومناقشات  تقديمية  محاضرات وورشات عمل وعروض يتضمن هذا المقرر

 ن طريقع مقدمايزود بها الطالب فردية وجماعية. سيكون لكل فصل موضوع ومهام محددة ومواد للقراءة 

 . الموقع الخاص بالمقرر في منظومة التعلم األلكتروني بجامعة ام القرى 

 

 

 األهداف .س

 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -1
 يهدف هذا المقرر باألساس الى:

 .ؤسسةللم جاح الرئيسيةعوامل الن على االعتماد  بعد و ذلك  القوى الخارجية والداخلية الدافعة لبيئة العمل  جميع . تحليل وتقييم 1

 .هاراالنصتكامل أو والستراتيجيات االندماج ا، التحالفات االستراتيجيات   من بينها الممكنة  االستراتيجيةالتوجهات  اختيار . 2

 الة.نتائج فع بعد تقييم مخاطر األعمال، وتحسين القدرة على اتخاذ قرارات سليمة وتحقيق، المالئم قتراح الحكم اإلداريا. 3

 .استراتيجية و الهيكلية الالزمة لدعم صياغة خطة عمل و التقنية الموارد المالية والبشرية. تقييم 4

لتقنية  تخدام المتزايدالسا)مثل المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  .  المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(
افة لتعليمة لكملية اوفقا للسياسات و اإلجراءات المتبعة في قسم إدارة األعمال الحج و العمرة فيما يتعلق بضمان و تحسن جودة للع

 تم إعداد سياسات إجرائية لضمان و تحسين جودة المقررات الدراسية و هي كالتالي:برامج القسم، فقد 

 يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر  .24

لمي و وى العيتم إعتماد هذا التوصيف بعد عرضضه على لجنة المناهج و لجنة الدراسات العليا للنظر في المحت .25

 و المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت  مدى لتبية للمعارف و المهارات العلمية

 اديمي.د األكيتم عرض المقرر الدراسي لجنة الجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطلبات اإلعتما .26

الل جهته خفي نهاية الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع العقبات التي وا .27

 لجنة الجودة بالقسم. العملية التعليمية الي

ئمته دى ماليتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات المطلوبه و م .28

 للتطورات الحاصلة في قطاع الصناعة . 

ة كل هم في نهايقدمة ليتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتقييم المقرر و الم .29

 فصل دراسي من قبل لجنة الجودة 

 تمادها. اص إلعثم يتم  الرفع بجميع ااتوصيات الي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم حسب االختص .30

ات و الجه يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين أكاديمين من قطاع الصناعةفي نهاية كل سنة  .31

ألكاديمي اعتماد األكاديمية األخرى على المستوى المحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مستندات الجودة و اإل

و لجة امناهج دة و ثم لجنة الالخاصة بالمقرر الدراسي. و يتم الرفع بالمالحظات و التعليقات الي لجنة الجو

 الدراسات العليا حسب اإلختصاص. 

 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

133 

 

 مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ر

 (. البرنامج

 عام للمقرر: وصف
 

تحقق مزايا  بنائه توضع استراتيجيا النجاح والتميز فياليوم هو  مدراءفي ظل بيئة شاملة وسريعة التغير، فإن التحدي الذي يواجه 

يل التحلبسية المتعلقة أسس نظرية وعملية لتقديم المفاهيم األسا يقدم هذا المقررهذا السياق  وفيأكبر. إضافية قيمة  تنتجتنافسية و

المهارات  هذهوتطبيق  لمعرفة تحديد المشاكلالمختلفة  الكيفية األدوات ويعتمد الطالب على  محيطة بالمؤسسة  لكل بيئةاالستراتيجي 

 التحليلية عند اتخاذ القرارات االستراتيجية.

 

 

 

 

 

 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .26

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 قدمة في مفاهيم اإلدارة االستراتيجية.م-1 2 6

 الرؤية والرسالة-2 2 6

 التقييم الخارجي-3 1 1

 التقييم الداخلي-4 1 1

 استراتيجيات العمل-5 2 6

 التحليل االستراتيجي-6 2 6

 تنفيذ االستراتيجيات-7 2 6

 لتقييم والمراجعة والرقابة لالستراتيجيةا-8 2 6
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   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .27

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 45 ساعات التدريس الفعلية

 45 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 45 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .28
 ساعت أسبوعيا 3
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ً لمجاالت اإلطارللمقرر مخرجات التعلم  .29  قياسهاطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .سبةالمنافي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ,مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم  و تتسق معها تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً لمستهدفة علم المقرر اتأن تتسق مخرجات بدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا

رر مخرجات من كل مقأن يتض لزم, مع مالحظة أنه ال يلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيتعلم 

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
ً لمجاالت مخرجات التعلم  للمقرر وفقا

 لمؤهالتإلطار الوطني لا

 تقويمطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات

 المعرفة 1

 المفاهيم األساسية وأدوات التحليل يُعَدد 1-1

بعد التعرف على مدى  االستراتيجي 

 اإلدارة االستراتيجية الجيدةودور   أهمية

 .في تحقيق النتائج الجيدة

 االلقاء والشرح والتفاعل

المقاالت /االختبارات

, /الطويلةوالقصيرة

 /دراسة الحالة

جوانب تقييم الوضع كل  يستعرض 1-2

 الخارجي والداخلي للشركة

المقاالت  /االختبارات االلقاء والشرح والتفاعل

, /الطويلة والقصيرة

 دراسة الحالة
1-3    

 المعرفيةالمهارات  2

2-1 
المقاالت الطويلة  /االختبارات

 ، دراسة الحالة/والقصيرة
 التعلم النشط عن طريق النقاش وتبادل االراء

التحليل يجري 

 يشرح االستراتيجي و

أساليب صياغة 

 استراتيجية حسنة اإلعداد
خطط ميرسم ويصيغ   التعلم النشط عن طريق النقاش وتبادل االراء دراسة الحالة/ االختبارات 2-2

 المؤسسة عمل
2-3    

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

التقارير  /تقييم الزمالء والعمل الجماعيالتفاعل  موضوع بحث عملي يختار 3-1

 الجماعية
3-2 

 التفاعل والعمل الجماعيبحثه في نتائج ما وصل إليه  يُحلَل
التقارير  /تقييم الزمالء

 الجماعية
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 الميداني

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

التقارير  /تقييم الزمالء التفاعل والعمل الجماعي األشغال التطبيقية شفويا يُفَسر و يعرض 4-1

 الجماعية
التقارير  /تقييم الزمالء التفاعل والعمل الجماعي أعمال وأفكار زمالئه يُقيَم، ينتقد 4-2

 الجماعية

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

5-1    

5-2    

 

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .30

ديم تق خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةشفهي، 

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

  10 جميع األسابيع  , اختبار , مسابقات , مشروع جماعي( )أسئلة مقاليةمثل مهمة التقييم  1

 20 8 اإلختبار النصفي  2

 10 12 عرض تقديمي  3

 10 14 مقال بحثي  4

 10 جميع االسابيع حاالت عملية  5

 40 16 إختبار نهائي  6

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ش

 البطخاص لكل اللالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 .  أسبوع( ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كلاقدمذكر مع )
 

  الساعات المكتبية 

 حلقات النقاش خالل المحاضرات 

  حلقات النقاش من خالل منظومة التعليم اإللكتروني 

 

 مصادر التعلّمهـ. 
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 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

*Fred R. David, (2011), “Strategic Management: Concepts”, 13/Edition, Prentice Hall. 

*David Hunger J., Thomas L. Wheelen, (2011), “Essentials of Strategic Management”, 5/Edition, 

Prentice Hall. 

 

 :(وغيرها اريروالتق المجالت العلمية) ساسيةألمرجعية االمواد ال -في قائمة  –أدرج . 2 

*Thomas L. Wheelen, J. David Hunger, (2006), “Cases: Strategic Management and Business Policy”, 

10/Edition, Prentice Hall. 

*Brijendra Kumar Bharti, Jitesh J. Thakkar (2013), “SWOT of Central Public Works Department India: 

a case study”, Journal of Advances in Management Research Volume: 10 Issue: 1, pp.100-121. 

Mukesh Kumar, Jag Srai, Luke Pattinson, Mike Gregory* 

Journal of Mapping of the UK food supply chains: capturing trends and structural changes”, ), “2013( 

.326-299 , pp.Issue: 2 Volume: 10 Advances in Management Research 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3

Emeraldinsight.com 

Proquest.com 

Sciencedirect.com 

 

 

 :األسطوانات المدمجةو ,ياتالبرمج البرامج الحاسوبية, مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 ال يوجد 

 

 المطلوبةالمرافق و.

لمقاعد أي عدد ا)ة والمختبرات يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(, وغيرهاالدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها المختبرات,والمباني )قاعات المحاضرات,  .19

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0972-7981
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0972-7981&volume=10&issue=1
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0972-7981
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0972-7981
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0972-7981&volume=10&issue=2
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 قاعات دراسية مزودة بالتالي 

 اللوحات  ذكية 

 جهاز عرض ) بروجكتور ( 

 

 :وغيرها( والبرمجيات ,اللوحات الذكية, و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .20
 اللوحات الذكية 

 كمبيوتر مثبت في القاعة 

 

 

مة رفق قائأكرها, أو فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة,  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .21

  بها(:
 ال توجد أي إحتياجات لتجهيزات مخبرية.  .22

 

 

 

 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ط
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .26

  المقرر استبيانات على الطالب حول طريقة التدريستوزيع 
  محتوى المقرراستبيانات على الطالب حول توزيع 
 من خالل لجنة الجودة  مناقشات داخل مجموعة أعضاء هيئة التدريس بتدريس المقرر 
 اجتماع الطالب وأعضاء هيئة التدريس 

 

 القسم:يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو واستراتيجيات أخرى لتق .27
 

 مالمراجعة الدورية للمراسل / المراسلين من قبل لجنة الخطط األكاديمية والجداول في القس 
 توصيات من األساتذة الزائرين. 
  على التدريس مع نظائره من أعضاء هيئة التدريس في تدريس المقررالتشاور 
 مناقشة مجلس القسم 
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 إجراءات تطوير التدريس: .28

 لقسما يف لزمنيةا اوللجدوا بالخطط لخاصةا األكاديمية تلتوصياا لجنة فقًاو لتعلما درمصا تحديث 

 .وارللز ةألساتذوا خليةالدا جعةالمروا

  استخدام التكنولوجيا الجديدةتشجيع 

  عمليات التشجيع للتعليم الذاتي 

 تشجيع المناقشات الجماعية والمنظمة. 

  والتعلمعقد ورش عمل يقدمها خبراء في منهجيات التعليم 

 المتميزين رصد األنشطة التعليمية من قبل أعضاء هيئة التدريس. 
 

 واسطةإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة ب .29

ت مع واجبالتصحيح االختبارات أو عينة من ال مستقلين, والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

 ريس من مؤسسة أخرى(:تد أعضاء هيئة
 .القسمب الجودة قبل اللجنة الطالب من مراجعة متخصصة لعينة من اإلجابات •
 مستقلين  أعضاء هيئة تدريستصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  •

 

 ره:ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويص   .30
 متخصصة يعينها القسم الجودة من لجنة المراجعة الدورية للدورة •
 التحديث المنتظم للمصادر التعليمية.  •

 

 

 

  

  د. عبدهللا الصاعدي :منسق البرنامجسم ا

    

  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 تحليل البيانات الكمية ألخذ القرار :اسم المقرر  

 3-54041628  :رمز المقرر  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة أم القرى  إسم المؤسسة التعليمية: 1/3/1440 :التوصيفتاريخ  

 كلية إدارة األعمال/ قسم إدارة اعمال الحج و العمرة  :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ش

  3-54041628الكمية إلتخاذ القرارتحليل البيانات  : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .38
 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .39

  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .40
 الحج و العمرة عمليات ماجستير إدارة  .41

 ماجستير إدارة الحشود .42
 البرامج(هذه كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

 السنة الثانيةالذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .43
  )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .44
 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .45

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ,. موقع تقديم المقرر7 .46

 الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:. نمط 8

 

 70 النسبة: 70 قاعات المحاضرات التقليدية .جج

 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .دد

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .هه

    

  النسبة:  بالمراسلة .وو

    

 30 النسبة: 30 أخرى .زز
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 :تعليقات

شطة وأنعلى محاور التعليمية ومناقشات  تقديمية  محاضرات وورشات عمل وعروض يتضمن هذا المقرر

 ن طريقع مقدمايزود بها الطالب فردية وجماعية. سيكون لكل فصل موضوع ومهام محددة ومواد للقراءة 

 . الموقع الخاص بالمقرر في منظومة التعلم األلكتروني بجامعة ام القرى 

 

 

 األهداف .ص

 لرئيس ؟هدف المقرر اما  -2
 يهدف هذا المقرر باألساس الى:

  وصنع القرار  ةالبيانات الكمي المتعلقة بتحليلإظهار المفاهيم األساسية 

 التمييز بين مختلف العناصر والمتغيرات التي تنطبق على التحليل الكمي واتخاذ القرار 

  زمنية السلسلة اللتنبؤ بوتحليل التباين واتطبيق المفاهيم األساسية للتحليالت اإلحصائية االحتمالية واختبار الفروض

 .وتحليل االنحدار

 تطبيق األدوات والمبادئ األساسية لتحليل البيانات 

 .التحقيق في األساليب المختلفة التخاذ قرارات أعمال قائمة على البيانات 

لتقنية  دام المتزايدالستخا)مثل المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  .  المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(
افة لتعليمة لكملية اوفقا للسياسات و اإلجراءات المتبعة في قسم إدارة األعمال الحج و العمرة فيما يتعلق بضمان و تحسن جودة للع

 إعداد سياسات إجرائية لضمان و تحسين جودة المقررات الدراسية و هي كالتالي: برامج القسم، فقد تم

 يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر  .32

لمي و وى العيتم إعتماد هذا التوصيف بعد عرضضه على لجنة المناهج و لجنة الدراسات العليا للنظر في المحت .33

 المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت  مدى لتبية للمعارف و المهارات العلمية و

 اديمي.د األكيتم عرض المقرر الدراسي لجنة الجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطلبات اإلعتما .34

الل جهته خفي نهاية الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع العقبات التي وا .35

 لجنة الجودة بالقسم.العملية التعليمية الي 

ئمته دى ماليتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات المطلوبه و م .36

 للتطورات الحاصلة في قطاع الصناعة . 

ة كل يهم في نهاقدمة ليتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتقييم المقرر و الم .37

 فصل دراسي من قبل لجنة الجودة 

 تمادها. اص إلعثم يتم  الرفع بجميع ااتوصيات الي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم حسب االختص .38

هات و الج في نهاية كل سنة يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين أكاديمين من قطاع الصناعة .39

ألكاديمي اعتماد األكاديمية األخرى على المستوى المحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مستندات الجودة و اإل

و لجة امناهج ات الي لجنة الجودة و ثم لجنة الالخاصة بالمقرر الدراسي. و يتم الرفع بالمالحظات و التعليق

 الدراسات العليا حسب اإلختصاص. 

 

 مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ز

 (. البرنامج
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 عام للمقرر: وصف
 

 لتركيز على، مع امالالمتعلقة بميدان معين لألعبيانات اإلحصائية للعلى التحليل الكمي  هذا المقرر يهدف الى تطوير قدرة الطالب

صائية فاهيم اإلحمجموعة واسعة من المب الهدف هو التعريف. تكون لها جدوى وفعاليةتفسير وفهم النتائج الكمية التخاذ قرارات 

من  قرر الطالبن هذا المكما يمك. استعمالها واستغاللها في نطاق عملي مهنيوالمتطلبات التقنية وكيفية والتقنيات الكمية وطرق البحث 

رارات حاسمة قوأخذ و ذلك لحل مشكالت SPSSالمهارة في استخدام الطرق ةالتقنيات باستعمال برامج تحليلية متطورة مثل اكتساب 

 .لالستغاللون األكثر قابلية التي من المرجح أن تكمتعلقة باالدارة والتسويق والمنافسة والكشف عن الفرص 

 

 

 

 

 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .31

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 مقدمة في علم تحليل البيانات وأخذ القرار 1 3

 تحليل المخاطر عند أخذ القرار 1 3

 الفرضيات والقياس الكمي 2 6

 معالجة البيانات الكمية 1 3

 التحليل االحصائي الوصفي، كيفية انشاء الرسوم البيانية 1 3

 تحليل العوامل وانشاء رسم بياني وضعي وكيفية أخذ القرار 1 3

 التقاطع والترابط بين المتغيرات 1 3

 اختبار المتوسطات وكيفية استعمالها في أخذ القرار 2 6

 االنحدار البسيط والمتعدد 1 3

 discriminantتحليل التمايز  1 3

 تحليل الكتل وقرار التجزئة 1 3

 التحليل المتعدد األبعاد 1 3
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   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .32

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 45 ساعات التدريس الفعلية

 45 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 45 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .33
 ساعت أسبوعيا 3
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ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .34  قياسهاطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .سبةالمنافي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ,مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم  و تتسق معها تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً لمستهدفة علم المقرر اتأن تتسق مخرجات بدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا

رر مخرجات مقمن كل أن يتض لزم, مع مالحظة أنه ال يلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيتعلم 

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
ً لمجاالت مخرجات التعلم  للمقرر وفقا

 لمؤهالتإلطار الوطني لا

 تقويمطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات

 المعرفة 1

 المفاهيم األساسية وأدوات التحليل يُعَدد 1-1

تطبيقات وطريقة استعمالها عن طريق 

 على برنامج تحليلي

 االلقاء والشرح والتفاعل
المقاالت  /االختبارات

, /الطويلة والقصيرة

 التمارين//دراسة الحالة

لتطبيق التقنيات اختيار أسلوب مناسب  1-2

 في التحليل

المقاالت  /االختبارات االلقاء والشرح والتفاعل

, /الطويلة والقصيرة

 التمارين//دراسة الحالة
تفسير عميق البيانات التي تم جمعها  1-3

ونقلها إلى معلومات مفيدة التخاذ 

 القرارات.

 االلقاء والشرح والتفاعل
المقاالت  /االختبارات

, /الطويلة والقصيرة

 التمارين//دراسة الحالة

 المعرفيةالمهارات  2

فهم الغاية من المشاريع التحليل الكمي  2-1

 للبيانات
 النقاش وتبادل االراءالتعلم النشط عن طريق 

المقاالت  /االختبارات

, /الطويلة والقصيرة

 دراسة الحالة
دراسة / االختبارات التعلم النشط عن طريق النقاش وتبادل االراء فهم فعالية التقنيات المستعملة 2-2

 الحالة
2-3    

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

التقارير  /تقييم الزمالء التفاعل والعمل الجماعي موضوع بحث عملي يختار 3-1

 الجماعية
3-2 

 التفاعل والعمل الجماعيبحثه في نتائج ما وصل إليه  يُحلَل
التقارير  /تقييم الزمالء

 الجماعية
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 الميداني

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

التقارير  /تقييم الزمالء التفاعل والعمل الجماعي العمل المطلوب شفويا يُفَسر و يعرض 4-1

 الجماعية
التقارير  /تقييم الزمالء التفاعل والعمل الجماعي أعمال وأفكار زمالئه يُقيَم، ينتقد 4-2

 الجماعية

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

5-1    

5-2    

 

 

 الدراسي: خالل الفصل ةبالطل يمتقو مهامجدول  .35

ديم تق خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةشفهي، 

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

  10 جميع األسابيع  الحضور والمشاركة والتفاعل والنقد والتعليق وحاالت عملية 1

 30 12و5 أعمال تطبيقية  2

 20 13و6 اختبارات قصيرة 3

 40 16 إختبار نهائي  4

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ص

 البطخاص لكل اللالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 .  أسبوع( ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كلاقدمذكر مع )
 

  الساعات المكتبية 

 حلقات النقاش خالل المحاضرات 

  حلقات النقاش من خالل منظومة التعليم اإللكتروني 

 

 مصادر التعلّمهـ. 

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

Multivariate Data Analysis: Pearson New International Edition, 7/E 
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Joseph F. Hair 

William C. Black 

Barry J. Babin 

Rolph E. Anderson 

ISBN-10: 129202190X • ISBN-13: 9781292021904 

©2013 • Pearson • Paper, 740 pp 

 

 :(وغيرها والتقارير العلميةالمجالت ) ساسيةألمرجعية االمواد ال -في قائمة  –أدرج . 2 

 ال يوجد. يكفي االطالع على التقنيات في التحليل مع تطبيقها عمليا

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3

Emeraldinsight.com 

Proquest.com 

Sciencedirect.com 

 

 

 :األسطوانات المدمجةو ,ياتالبرمج البرامج الحاسوبية, مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 ال يوجد 

 

 المطلوبةالمرافق و.

لمقاعد أي عدد ا)ة والمختبرات يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(, وغيرهاالدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها المختبرات,والمباني )قاعات المحاضرات,  .23
 قاعات دراسية مزودة بالتالي 
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 اللوحات  ذكية 

 جهاز عرض ) بروجكتور ( 

 معمل

 

 :وغيرها( والبرمجيات ,اللوحات الذكية, و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .24
 اللوحات الذكية 

 كمبيوتر مثبت في القاعة 

 

 

مة رفق قائأكرها, أو فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة,  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .25

  بها(:
 SPSSهذا المقرر يحتاج الى توفير برنامج في التحليل الكمي مثل 

 

 

 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ظ
 بخصوص فعالية التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب  .31

  المقرر استبيانات على الطالب حول طريقة التدريستوزيع 
  محتوى المقرراستبيانات على الطالب حول توزيع 
 من خالل لجنة الجودة  مناقشات داخل مجموعة أعضاء هيئة التدريس بتدريس المقرر 
 اجتماع الطالب وأعضاء هيئة التدريس 

 

 عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:يم واستراتيجيات أخرى لتق .32
 

 مالمراجعة الدورية للمراسل / المراسلين من قبل لجنة الخطط األكاديمية والجداول في القس 
 توصيات من األساتذة الزائرين. 
  على التدريس مع نظائره من أعضاء هيئة التدريس في تدريس المقررالتشاور 
 مناقشة مجلس القسم 
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 التدريس:إجراءات تطوير  .33

 لقسما يف لزمنيةا اوللجدوا بالخطط لخاصةا األكاديمية تلتوصياا لجنة فقًاو لتعلما درمصا تحديث 

 .وارللز ةألساتذوا خليةالدا جعةالمروا

  استخدام التكنولوجيا الجديدةتشجيع 

  عمليات التشجيع للتعليم الذاتي 

 تشجيع المناقشات الجماعية والمنظمة. 

  خبراء في منهجيات التعليم والتعلمعقد ورش عمل يقدمها 

 المتميزين رصد األنشطة التعليمية من قبل أعضاء هيئة التدريس. 
 

 واسطةإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة ب .34

ت مع واجبالتصحيح االختبارات أو عينة من ال مستقلين, والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة
 .القسمب الجودة قبل اللجنة الطالب من مراجعة متخصصة لعينة من اإلجابات •
 مستقلين  أعضاء هيئة تدريستصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  •

 

 ره:المقرر الدراسي والتخطيط لتطويف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  ص   .35
 متخصصة يعينها القسم الجودة المراجعة الدورية للدورة من لجنة •
 التحديث المنتظم للمصادر التعليمية.  •

 

 

 

  

 عبدهللا الصاعدي  :منسق البرنامجسم ا

    

  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 طرق البحث العلمي :اسم المقرر

 3-54041627  :رمز المقرر
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة أم القرى  إسم المؤسسة التعليمية: 1/3/1440 :التوصيفتاريخ  

 كلية إدارة األعمال/ قسم إدارة اعمال الحج و العمرة  :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ض

 3-54041627طرق البحث العلمي  /  : ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .47
 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .48

  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .49
 الحج و العمرة عمليات ماجستير إدارة  .50

 ماجستير إدارة الحشود .51
 هذه البرامج(كل قائمة ب )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد

 لثاني السنة األولى , المستوى االذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .52
 جميع المقررات في المستوى األول  )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .53
 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .54

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ,المقرر. موقع تقديم 7 .55

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 70 النسبة: 70 قاعات المحاضرات التقليدية .حح

 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل.طط

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت(.يي

    

  النسبة:  بالمراسلة .كك

    

 30 النسبة: 30 أخرى .لل
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 :تعليقات

شطة وأنعلى محاور التعليمية ومناقشات  تقديمية  محاضرات وورشات عمل وعروض يتصمن هذا المقرر

 ن طريقع مقدمايزود بها الطالب فردية وجماعية. سيكون لكل فصل موضوع ومهام محددة ومواد للقراءة 

 . الموقع الخاص بالمقرر في منظومة التعلم األلكتروني بجامعة ام القرى 

 

 

 األهداف .ط

 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -1

 

 

 تالي : درا على اللطالب قاامشاريعهم البحثية. عند أكمال هذا المقرر يكون هو إعداد الطالب لتنفيذ  تدريس هذا المقررمن  الهدف الرئيسي

 لياالبحث, أسئلة البحث , أهداف البحث , أهمية البحث , المساهمة البحثية نظريا و عمحديد مشكلة  -

  -اإلنتقاد العلمي لألدبيات و الدراسات السابقة

 -بناء اإلطار المفاهيمي لنموذج البحث و صياغة فرضيات البحث

  فهم المنهجية البحثية المستخدمة في البحث-

 النهج المتبع بهتحديد التصميم المناسب للبحث و -

  -فهم كيفية اختيار طرق جمع البيانات

  فهم كيفية تحديد مجتمع الدراسة و طرق عينة البحث-

 -صياغة الكتابة النهائية للبحث و مقترح البحث و خطة البحث

 

لتقنية  الستخدام المتزايدا)مثل المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  .  المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(
افة لتعليمة لكملية اوفقا للسياسات و اإلجراءات المتبعة في قسم إدارة األعمال الحج و العمرة فيما يتعلق بضمان و تحسن جودة للع

 القسم، فقد تم إعداد سياسات إجرائية لضمان و تحسين جودة المقررات الدراسية و هي كالتالي:برامج 

 يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر  .40

لمي و وى العيتم إعتماد هذا التوصيف بعد عرضضه على لجنة المناهج و لجنة الدراسات العليا للنظر في المحت .41

 رات العلمية و المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت مدى لتبية للمعارف و المها

 اديمي.د األكيتم عرض المقرر الدراسي لجنة الجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطلبات اإلعتما .42

في نهاية الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع العقبات التي واجهته خالل  .43
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 تعليمية الي لجنة الجودة بالقسم.العملية ال

ئمته دى ماليتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات المطلوبه و م .44

 للتطورات الحاصلة في قطاع الصناعة . 

ة كل هم في نهاية لقدميتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتقييم المقرر و الم .45

 فصل دراسي من قبل لجنة الجودة 

 تمادها. اص إلعثم يتم  الرفع بجميع ااتوصيات الي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم حسب االختص .46

هات و الج في نهاية كل سنة يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين أكاديمين من قطاع الصناعة .47

ألكاديمي اعتماد ة األخرى على المستوى المحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مستندات الجودة و اإلاألكاديمي

و لجة امناهج الخاصة بالمقرر الدراسي. و يتم الرفع بالمالحظات و التعليقات الي لجنة الجودة و ثم لجنة ال

 الدراسات العليا حسب اإلختصاص. 

 

 مستخدمة في النشرة التعريفية أودليللمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها الا)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .س

 (. البرنامج

 عام للمقرر: وصف
ل خدمة من قببحثية المستاألنشطة ال و اإلعداد, و إجراء و مراجعة تخطيطالالمبادئ واألساسيات المستخدمة في للطالب  المقرريقدم هذا 

ي و بحثترح و مقمشروع  مإعداد و تقدي المقررعلي كيفية هذا حيث يركز الممارسين والباحثين في مجاالت األعمال والعلوم االجتماعية. 

 لرئيسية فاهيم الما كما سوف يستعرض هذا المقرر. النهائي خطوة تعريف المشكلة إلى إعداد مقترح بحثي فقا لخطة محددة تبدأ من

كما  السابقة , الدراسات تحديد المشكلة البحث و أهميتها, تطوير أسئلة البحث و أهداف البحث , كيفية إستعراض ,أنواع البحثالتالية: 

 سوف ن  المقرر. كما أالبحث فرضياتصياغة و  يوضح هذا المقرر األساس العلمي في كيفية بناء اإلطار المفاهيمي لنموذج البحث

البحث  راتيجياتاستاعداد ويعزز قدرات الطالب في إختيار منهجية البحث التي تتناسب مع طبيعة البحث من خالل تصميم  البحث , 

 الوصفية او والكية مثل )وطرق جمع البيانات , تحديد مجتمع و عينة البحث ,, ةوالثانوي األولية أنواع مصادر جمع البيانات والنهج , 

 ,عي والكمي نات النووتحليل البياق جمع العينات الكمية وطرق جمع البيانات )مثل المسوحات وتصميم االستبيان( , ( , وطرالمختطلة

 .ية للبحثتحليل البيانات  و مناقشتها و اعداد التوصيات البحثية مختتما بكيفية الكتابة النهائنتائج  كيفية استعراض

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .36

 ساعات التدريس  عدد األسابيع الموضوعاتقائمة 

 ةاألعمال واإلدار األبحاث في مجالطبيعة  1 3

 األبحاث مواضيعصياغة كيفية  1 3

  مشاريع األبحاث و الخطط البحثية تطوير  1 3

 النقدية ألدبيات البحث و أستعراض الدراسات السابقة مراجعة ال 1 3

 

 فلسفة البحث و النهج البحثية المتبعة . فهم  1 3

 منهجية للبحث تصميم  1 3

 أستراتيجية البحث –
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 غرض البحث  –

 طرق جمع البيانات  –

 أنواع مصادر البيانات  –

 تحديد مجتمع البحث و العينة  1 3

 اإلختبار النصفي  1 3

  جمع البيانات الثانويةطرق  1 3

 :  باستخدامجمع البيانات األولية طرق  2 6

  ,  المالحظة  –

 ,  والعميقةشبه المنظمة المقابالت المنظمة و  –

 المقابالت الجماعية  –

 و طرق إعدادها االستبيانات –

 و األعتبارات األخالقية المتبعة في الوصول الي البيانات أخالقيات البحث 1 3

 تحليل البيانات الكمية 1 3

 الوصفيةتحليل البيانات  1 3

 مشروع البحث النهائي كتابة وتقديم تقرير  1 3

 اإلختبار النهائي  1 3

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .37

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 45 ساعات التدريس الفعلية

 45 ال يوجد ال يوجد يوجدال  ال يوجد 45 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .38
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ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .39  قياسهاطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .سبةالمنافي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ,مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم  و تتسق معها تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً لمستهدفة علم المقرر اتأن تتسق مخرجات بدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا

رر مخرجات من كل مقأن يتض لزم, مع مالحظة أنه ال يلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيتعلم 

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
ً لمجاالت مخرجات التعلم  للمقرر وفقا

 لمؤهالتإلطار الوطني لا

 تقويمطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات

 المعرفة 1

ان يكون الطالب قادرا على الفهم المناسب  1-1

في كيفة تحديد مشكلة البحث و صياغة 

 أسئلة البحث و اهداف

  الدراسيةمحاضرات في الفصول ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية

  تشجيع الطالب على طرح األسئلة

 .ومناقشتها

  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب

  وو المهامالواجبات , 

 األنشطة العملية 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 

كيفية  فهم قادرا علىان يكون الطالب  1-2

 .(الوصفيةإجراء جمع البيانات )الكمية 
 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية

  تشجيع الطالب على طرح األسئلة

 .ومناقشتها

  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب

  وو المهامالواجبات , 

 األنشطة العملية 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 

 فهم كيفية ان يكون الطالب قادرا على 1-3

 البحث  المناسب لمنهجية  تصميم

 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية

  تشجيع الطالب على طرح األسئلة

 .ومناقشتها

  المعرفة من قبل إمكانية تطبيق

 الطالب

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 
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  وو المهامالواجبات , 

 األنشطة العملية 

 المعرفيةالمهارات  2

منهجية كتابة ان يكون الطالب قادرا على  2-1

  البحث
 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية

  تشجيع الطالب على طرح األسئلة

 .ومناقشتها

  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب

  وو المهامالواجبات , 

 األنشطة العملية 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 

تحليل ان يكون الطالب قادرا على  2-2

 الكمية و الوصفية و مناقشتها البيانات 
 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية

  تشجيع الطالب على طرح األسئلة

 .ومناقشتها

  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب

  وو المهامالواجبات , 

 األنشطة العملية 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 

العرض  ان يكون الطالب قادرا على 2-3

 التقديمي للبحث و األقناع
 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية

  تشجيع الطالب على طرح األسئلة

 .ومناقشتها

  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب

 وو المهامواجبات ال , 

 األنشطة العملية 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

خصيًصا ليعمل  أنشطة  تصميميتم   تشجيع التعاون بين الطالب 3-1

مجموعات , ويمكن تقييمه  فيالطالب 

كمجموعة )يشار إليها بالعمل 

 الجماعي(

 التعليم التعاوني عن طريق المشروع 

 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

  التقديميالعرض 

خصيًصا ليعمل  أنشطة  تصميميتم   العمل بروح الفريق الواحد 3-2

مجموعات , ويمكن تقييمه  فيالطالب 

كمجموعة )يشار إليها بالعمل 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

  التقديميالعرض 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

157 

 

 الجماعي(

 التعليم التعاوني عن طريق المشروع 

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

استخدام حزم أن يكون الطالب قادرا على  4-1

  ةميلتحليل البيانات الك األلكترونية البرامج

  برامج تقنية 

حاالت عملية بإستخدام  –

SPSS 

–  
استخدام حزم أن يكون الطالب قادرا على  4-2

لتحليل البيانات  األلكترونية البرامج

 الوصفية 

 حاالت عملية بإستخدام – برامج تقنية 

– NVIVO 

– MAXQ10 

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

   ال ينطبق  5-1

   ال ينطبق  5-2

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .40

ديم تق خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةشفهي، 

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

  10 جميع األسابيع  , اختبار , مسابقات , مشروع جماعي( )أسئلة مقاليةمثل مهمة التقييم  1

 20 8 اإلختبار النصفي  2

 10 12 عرض تقديمي  3

 10 14 مقال بحثي  4

 10 جميع االسابيع حاالت عملية  5

 40 16 إختبار نهائي  6

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ض

 البطخاص لكل اللالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 .  أسبوع( ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كلاقدمذكر مع )
 

  الساعات المكتبية 

 حلقات النقاش خالل المحاضرات 

  حلقات النقاش من خالل منظومة التعليم اإللكتروني 
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 مصادر التعلّمهـ. 

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

 ن ناصر ألبخالد  بحوث العلوم االجتماعية _ المبادئ, المناهج و الممارسات , تأليف أنول باتشيرجي, ترجمة الدكتور –

 حيان. معهد اإلدارة العامة 

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) ساسيةألمرجعية االمواد ال -في قائمة  –أدرج . 2 

– Social Research Methods (Paperback) by Alan Bryman (Author), Paperback: 800 pages, 

Publisher: OUP Oxford; 3 edition (6 Mar 2008), ISBN-10: 0199202958, ISBN-13: 978 

0199202959 
– Social Research Methods (Paperback) by Alan Bryman (Author), Paperback: 

800 pages, Publisher: OUP Oxford; 3 edition (6 Mar 2008), ISBN-10: 

0199202958, ISBN-13: 978-0199202959 

– Creswell, John W. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed 

methods approaches. Sage publications, 2013. 

– Neuman, W.L., (2005), Social Research Methods: Qualitative and 

Quantitative Approaches, (6th edn.), Allyn & Bacon Pearson Education, 

USA. 

– Hair, J. F. (2009). Multivariate data analysis. 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3

 ال يوجد 

 :األسطوانات المدمجةو ,ياتالبرمج البرامج الحاسوبية, مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

 NVivo : qualitative data analysis software  

 EndNote is the industry standard software tool for publishing and managing bibliographies, 

citations and references 

 

 المطلوبةالمرافق و.

لمقاعد أي عدد ا)ة والمختبرات يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق متطلبات المقرر الدراسي  بيّن

 :(, وغيرهاالدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها المختبرات,والمباني )قاعات المحاضرات,  .26
 قاعات دراسية مزودة بالتالي 

 اللوحات  ذكية 
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 جهاز عرض ) بروجكتور ( 

 

 :وغيرها( والبرمجيات ,اللوحات الذكية, و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .27
 اللوحات الذكية 

 كمبيوتر مثبت في القاعة 

 

 

مة رفق قائأها, أو كرفاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة,  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .28

  بها(:
 ال توجد أي إحتياجات لتجهيزات مخبرية.  .29

 

 

 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ع
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .36

  المقرر استبيانات على الطالب حول طريقة التدريستوزيع 
  محتوى المقرراستبيانات على الطالب حول توزيع 
 من خالل لجنة الجودة  مناقشات داخل مجموعة أعضاء هيئة التدريس بتدريس المقرر 
 اجتماع الطالب وأعضاء هيئة التدريس 

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .37
 

  ملجنة الخطط األكاديمية والجداول في القسالمراجعة الدورية للمراسل / المراسلين من قبل 
 توصيات من األساتذة الزائرين. 

  على التدريس مع نظائره من أعضاء هيئة التدريس في تدريس المقررالتشاور 
 مناقشة مجلس القسم 

 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .38

 لقسما يف لزمنيةا اوللجدوا بالخطط لخاصةا األكاديمية تلتوصياا لجنة فقًاو لتعلما درمصا تحديث 

 .وارللز ةألساتذوا خليةالدا جعةالمروا
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  استخدام التكنولوجيا الجديدةتشجيع 

  عمليات التشجيع للتعليم الذاتي 

 تشجيع المناقشات الجماعية والمنظمة. 

 عقد ورش عمل يقدمها خبراء في منهجيات التعليم والتعلم 

 المتميزين رصد األنشطة التعليمية من قبل أعضاء هيئة التدريس. 
 

 واسطةإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة ب .39

ت مع واجبالتصحيح االختبارات أو عينة من ال مستقلين, والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة
 .القسمب الجودة قبل اللجنة الطالب من مراجعة متخصصة لعينة من اإلجابات •
 مستقلين  أعضاء هيئة تدريستصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  •

 

 ره:ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويص   .40
 متخصصة يعينها القسم الجودة المراجعة الدورية للدورة من لجنة •
 التحديث المنتظم للمصادر التعليمية.  •

 

 

 

  

 د. عبدهللا الصاعدي :منسق البرنامجسم ا

    

  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف مقررات املستوى الثالث
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 وسالسل اإلمداد في عمليات الحج والعمرة تاللوجستيا :اسم المقرر

 3-54041631 :المقرررمز 
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: 13/3/1440:التوصيفتاريخ 

 كلية إدارة األعمال/ قسم إدارة اعمال الحج و العمرة :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ظ

                                                        وسالسل اإلمداد في عمليات الحج والعمرة تاللوجستيا  : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .56

54041631-3 
 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .57

  ماجستير إدارة الحج و العمرة:الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .58
 هذه البرامج(كل برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب )في حال وجود مقرر عام في عدة

 ثانيةالمستوى الثالث/ السنة الالذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .59
      . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:5 .60
 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .61

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ,تقديم المقرر. موقع 7 .62

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 80 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .مم

 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .نن

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .سس

    

  النسبة:  بالمراسلة .عع

    

 20 النسبة: √ أخرى .فف
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 :تعليقات

يتصمن هذا المقرر محاضرات وورشات عمل وعروض تقديمية  ومناقشات على محاور التعليمية وأنشطة 
ق فردية وجماعية. سيكون لكل فصل موضوع ومهام محددة ومواد للقراءة يزود بها الطالب مقدما عن طري

وث الفردية الموقع الخاص بالمقرر في منظومة التعلم األلكتروني بجامعة ام القرى وعن طريق البح
 والجماعية التي يقوم بها الطالب على مدار الفصل الدراسي . 

 

 األهداف .ع

 هدف المقرر الرئيسما-1

 لخدمات الحج والعمرة. التوريد سلسلة وادارة اللوجستية اإلدارة مجال بين الفارقب تعريف الطالب 
 التوريد سلسلة من كجزء المشتريات إدارة أساسياتتعريف الطالب ب. 
 الطالب بمزودي الخدمات في الحج والعمرة. تعريف 
 المضافة النقل واإلمداد وأهميتها في خلق القيمة بأنشطة الخاصة  المعارف األساسية الطالب اكتساب. 
 للمنتجات. األمثل المخزون حساب مهارات واكتساب المخزون إدارة قواعدتعريف الطالب بطرق و 

 

د لتقنية ستخدام المتزاي)مثل االالمقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر-2

 .  المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(
افة لتعليمة لكلية اللعم وفقا للسياسات و اإلجراءات المتبعة في قسم إدارة األعمال الحج و العمرة فيما يتعلق بضمان و تحسن جودة

 برامج القسم، فقد تم إعداد سياسات إجرائية لضمان و تحسين جودة المقررات الدراسية و هي كالتالي:

 يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر  .48

ي و مدى مى العليتم إعتماد هذا التوصيف بعد عرضه على لجنة المناهج و لجنة الدراسات العليا للنظر في المحتو .49

 لتبية للمعارف و المهارات العلمية و المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت 

 اديمي.د األكيتم عرض المقرر الدراسي لجنة الجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطلبات اإلعتما .50

الل هته خت التي واجفي نهاية الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع العقبا .51

 العملية التعليمية الي لجنة الجودة بالقسم.

ئمته دى ماليتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات المطلوبه و م .52

 للتطورات الحاصلة في قطاع الصناعة. 

ة كل هم في نهايقدمة لتعلقة بتقييم المقرر و الميتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات الم .53

 فصل دراسي من قبل لجنة الجودة 

 تمادها. اص إلعثم يتم  الرفع بجميع ااتوصيات الي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم حسب االختص .54

ات الجه وع الصناعة في نهاية كل سنة يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين أكاديمين من قطا .55

ألكاديمي اعتماد األكاديمية األخرى على المستوى المحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مستندات الجودة و اإل

و لجة امناهج الخاصة بالمقرر الدراسي. و يتم الرفع بالمالحظات و التعليقات الي لجنة الجودة و ثم لجنة ال

 الدراسات العليا حسب اإلختصاص. 
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 مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ش

 (. البرنامج

 عام للمقرر:وصف 

من  هذه الخدمات في خدمات الحج والعمرة وتتابع يهدف هذا المقرر تعريف الطالب بمفهوم سالسل التوريد
  بالحج والعمرة والتي مزودي الخدمات وأنشطة الضوء على وظائفمزودي الخدمة، كما يلقي المقرر 

كل  طاقها فين ويمتد الخام للمواد الرئيسيين الموردين من و التتابع والخدمة للمنتج والتسليم تشمل اإلنتاج
النهائي في اقصر وقت ممكن وافضل جودة. كما  العميل الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وحتى

طرق في كيفية توصيل الخدمات وال التشارك ومزودي الخدمات و, الموردين انتقاء كيفية المقرريتناول 
ات التخزين المناسبة وبصفة خاصة التخزين الخارجي كما في حالة عرف أماكن وتحديد لتخزينالمناسبة ل

افة منظمة باالضعلى دراسة إدارة اللوجيستيات على مستوى ال ايضا المقرريركز ومنى ومساحات المخازن. 
كما يهدف المقرر الى إلقاء الضوء على العديد من   إلى دعمها للعمليات داخل سالسل اإلمداد.

سل الموضوعات الحيوية وال سيما تصميم استراتيجية االنشطة فى إدارة اللوجيستيات كجزء من إدارة سال
ت فى الشراء، وتكنولوجيا المعلومااالمداد، باإلضافة الى دراسة مفاهيم خدمة العمالء، وإدارة اوامر 

 .اللوجيستيات

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .41

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

  .مقدمة في ادارة سالسل التوريد واالدارة اللوجستية 1 3

 ادارة سالسل االمداد.  2 3

 سالسل االمداد ومزويدي خدمات الحج والعمرة.  3 3

 .مراحل عملّية اإلمداد وإجراءاتها 4 3

 .والتفاوض مع الموّردين العقود 5 3
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 والمشتريات لسالسل االمداد. 6 3

 التخزين والمحطات المساندة لخدمات الحج. 7 6

 مراكز االنتاج والتوزيع للمنتجات والخدمات بالحج.  8 3

  وجستيةلال اإلدارة 9 3

 الخدمات. تدفقات وتنظيم إدارة 10 3

  .خدمات النقلسالسل االمداد و  11 3

 وخدمات االعاشة. سالسل االمداد  12 3

 المعلومات في دعم وظيفة اإلمداد والتخزين تقنيةاستخدامات  13 3

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .42

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 45 الفعليةساعات التدريس 

 45 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 45 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .43
 

 

 

ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .44 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت للمقرر وفقا

 هاتدريسواستراتيجيات
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 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .ةالمناسبفي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس بحيث تكون,مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم و تتسق معهاتقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً لمستهدفة علم المقرر اأن تتسق مخرجات تبدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييمضع طرق  :ثالثا

ً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمهاوطرق  رر مخرجات ن كل مقأن يتضم لزم, مع مالحظة أنه ال يلتشكل معا

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيتعلم 

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
ً لمجاالتمخرجات التعلم  للمقرر وفقا

 لمؤهالتإلطار الوطني لا

 تقويمطرق ال مقررللتدريس الاستراتيجيات

 المعرفة 1

 اإلدارة بين تعريف الطالب الفرق 1-1

 التوريد ساللسل وادارة وجستيةلال

 المحاضرات النظرية 

 دراسات الحالة 

 المناقشات الجماعية 

 رات القصيرة االختبا -

 ات النصفيةاالختبار -

 الصفية  المشاركات -

 

 األساسية تعريف الطالب بالمفاهيم 1-2

 النقل واإلمداد  بأنشطة الخاصة 

 المحاضرات النظرية 

 دراسات الحالة 

 المناقشات الجماعية

 االختبارات القصيرة  -

 ات النصفيةاالختبار -

 الصفية  المشاركات -

 

 والتعرف التوزيع يمهمفاتعريف الطالب ب 1-3

 التوزيع شبكات نماذج ىلع

 المحاضرات النظرية 

 دراسات الحالة 

 المناقشات الجماعية

 االختبارات القصيرة  -

 ات النصفيةاالختبار -

 الصفية  المشاركات -

 

 المعرفيةالمهارات  2

تتناسب  ابداعية القدرة علي تقديم أفكار  2-1

فيما  مع بيئة عمل خدمات الحج والعمرة 

 يخص سالسل االمداد 

 محاضرات تفاعلية

 دراسات الحالة 

 البحوث الفردية والجماعية ومخرجاتها

 

 التدفقات تنظيمو إدارة القدرة على 2-2

 للخدمات والمنتجات بكفاءة وفاعلية

 محاضرات تفاعلية

 دراسات الحالة 

 البحوث الفردية والجماعية ومخرجاتها
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تقييم واقع العمل في الحياة الحقيقية  2-3

ت واقتراح الحلول البديلة المتعلقة باألدوا

 اللوجستية / تقنيات إدارة سلسلة التوريد

 محاضرات تفاعلية

 دراسات الحالة 

 البحوث الفردية والجماعية ومخرجاتها

 

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

القدرة على ضمن فريق مختلف الطباع  3-1

 والعادات

 كتابة التقارير  

 العروض 

 واحترام القواعد والمعايير األخالقية 3-2

 لمكان العمل.
  

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات و االتصالمهارات  4

تحليل االساليب الكمية والنوعية   4-1

 المستخدمة فى مجال االعمال اللوجيستية

 جمع بيانات وتحليلها وتفسيرها 
 

العروض والبحوث 

الفردية وطرق تفسير 

 النتائج للبحوث
 االساليب االحصائيةاستخدام القدرة على  4-2

 الخاصةفي إدارة العمليات اللوجستية 

 خدمة العمالء بأنشطة

 جمع بيانات وتحليلها وتفسيرها 
 

العروض والبحوث 

الفردية وطرق تفسير 

 النتائج للبحوث

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

   ال يوجد  5-1

   ال يوجد  5-2

 

 خالل الفصل الدراسي:ةبالطل يمتقو مهامجدول  .45

يم تقد ،خطابة،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةشفهي، 

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

  10 جميع األسابيع  , اختبار , مسابقات , مشروع جماعي( )أسئلة مقاليةمثل مهمة التقييم  1

 20 8 اإلختبار النصفي  2

 10 12 عرض تقديمي  3

 10 14 مقال بحثي  4

 10 جميع االسابيع حاالت عملية  5

 40 16 إختبار نهائي  6
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 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ط

 البطاص لكل الخلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليميةأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 . أسبوع( تدريس لهذا الغرض في كليتواجد خالله أعضاء هيئة ال ر الوقت الذي يتوقع أناقدمذكر مع )
  الساعات المكتبية 

 حلقات النقاش خالل المحاضرات 

  حلقات النقاش من خالل منظومة التعليم اإللكتروني 

 

 مصادر التعلّمهـ. 

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

 Berger, A & Gattorna, JL 2001, Supply chain cybermastery, Gower, Aldershot. 

 Chopra, S & Meindl, P 2006, Supply chain management: strategy, planning and 

operation, Prentice Hall, Upper Saddle River. 

 Lee, R, Milton-Smith, J & Tay, B 2001, World class logistics and supply chain 

management, SIMM, Singapore. 

 :(وغيرها والتقاريرالمجالت العلمية) ةساسيألمرجعية االمواد ال-في قائمة  –أدرج . 2

 International Journal of Physical Distribution and Logistics 

Management 

    International Journal of Retail and Distribution Management 

 Journal of Business Logistics 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3

 األسطوانات المدمجة:و,ياتالبرمج البرامج الحاسوبية, مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 ال يوجد 

 المطلوبةالمرافق و.

لمقاعد أي عدد ا)ة والمختبرات يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(, وغيرهاالدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها المختبرات,والمباني )قاعات المحاضرات,  .30
 قاعات دراسية مزودة بالتالي 

 جهاز عرض ) بروجكتور (, اللوحات  ذكية 

 :وغيرها( والبرمجيات ,اللوحات الذكية, و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .31
 اللوحات الذكية 
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 كمبيوتر مثبت في القاعة 

مة رفق قائأكرها, أو فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة,  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .32

 بها(:
 ال توجد أي إحتياجات لتجهيزات مخبرية.  .33

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .41

  المقرر استبيانات على الطالب حول طريقة التدريستوزيع 
  محتوى المقرراستبيانات على الطالب حول توزيع 
 من خالل لجنة الجودة  مناقشات داخل مجموعة أعضاء هيئة التدريس بتدريس المقرر 
 اجتماع الطالب وأعضاء هيئة التدريس 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .42
 مالمراجعة الدورية للمراسل / المراسلين من قبل لجنة الخطط األكاديمية والجداول في القس 
 توصيات من األساتذة الزائرين. 

  على التدريس ضاء هيئة التدريس في تدريس المقررمع نظائره من أعالتشاور 
 مناقشة مجلس القسم 

 إجراءات تطوير التدريس: .43

 جعةالمروا سملقا لزمنيةفيا اوللجدوا لخاصةبالخططا األكاديميةتلتوصياا فقًالجنةو لتعلما درتحديثمصا 

 .وارللزةألساتذوا خليةالدا

  استخدام التكنولوجيا الجديدةتشجيع 

  للتعليم الذاتيعمليات التشجيع 

 تشجيع المناقشات الجماعية والمنظمة. 

 عقد ورش عمل يقدمها خبراء في منهجيات التعليم والتعلم 

 المتميزين رصد األنشطة التعليمية من قبل أعضاء هيئة التدريس. 
 واسطةإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة ب .44

ت مع واجبالتصحيح االختبارات أو عينة من ال مستقلين, والتبادل بصورة دورية   ة تدريسأعضاء هيئ

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة
 .القسمالجودةب قبل اللجنة الطالب من مراجعة متخصصة لعينة من اإلجابات •
 مستقلين  أعضاء هيئة تدريستصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  •

 ره:التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويف إجراءات ص   .45
 متخصصة يعينها القسم الجودة المراجعة الدورية للدورة من لجنة •
 التحديث المنتظم للمصادر التعليمية.  •

  عبدهللا الصاعديد.  :منسق البرنامجسم ا

    

  التاريخ  التوقيع:
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 الدراسيتوصيف المقرر 
 

 

 

 ادارة التموين واالعاشة :اسم المقرر

 3-54041632 :رمز المقرر
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة ام القرى إسم المؤسسة التعليمية: 3/1440/ 14تاريخ التوصيف:    

 كلية إدارة االعمال قسم ادارة اعمال الحج والعمرة :القسم /لكليةا

 

 ومعلومات عامة عنه التعريف بالمقرر الدراسي .غ

 3-54041632    واالعاشة                             التموين  ادارة   :ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .63
 ساعات 3 . عدد الساعات المعتمدة: 2 .64

 ةالعمر وماجستير إدارة عمليات الحج  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .65
 هذه البرامج(كل مقرر عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب)في حال وجود 

 الثة المستوى الث -لسنة الثانيةا --الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .66
 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:5 .67
  هذا المقرر )إن وجدت(:المتزامنة مع . المتطلبات 6 .68

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ,. موقع تقديم المقرر7 .69

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 %80 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .صص

 

   

 %10 النسبة: √ كترونيلالتعليم اإل .قق

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .رر

    

  النسبة:  بالمراسلة .شش

    

 %10 النسبة: √ أخرى .تت

 

 :تعليقات

يتصمن هذا المقرر محاضرات وورشات عمل وعروض تقديمية  ومناقشات على محاور التعليمية وأنشطة 

فردية وجماعية. سيكون لكل فصل موضوع ومهام محددة ومواد للقراءة يزود بها الطالب مقدما عن طريق 
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في منظومة التعلم األلكتروني بجامعة ام القرى وعن طريق البحوث الفردية الموقع الخاص بالمقرر 

 والجماعية التي يقوم بها الطالب على مدار الفصل الدراسي .

 

 

 األهداف.ف

 هدف المقرر الرئيس ؟ما-1

 .تعريف الطالب بمبادئ ومفاهيم ادارة منشات التموين 
 التموينمنشئات نواع با تعريف الطالب.  
 الفعاليات والمناسبات الكبرى.  تموينل تخطيطب باساليب التعريف الطال 
 .تعريف الطالب بطرق الشراء والتخزين لمنشأت التموين 
 .تعريف الطالب باساليب تخطيط قوائم الطعام للفعاليات والمناسبات الكبرى 
  .تعريف الطالب بانواع المطاعم وطرق الخدمة المختلفة فيها 
  الغذاء والسالمة المهنيةتعريف الطالب باساسيات صحة 
 .تعريف الطالب بطرق ادارة ومراقبة الجودةالنتاج االغذية 
 .تعريف الطالب بكيفية ادارة العمالة لمنشئات التموين 

 

 

لتقنية  تخدام المتزايد)مثل االسالمقرر الدراسي  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر-2

  دراسة(. ال الت, والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجالمعلومات أو مراجع اإلنترن

دة تحسن جو ضمان ووفقا للسياسات و اإلجراءات المتبعة في قسم إدارة األعمال الحج و العمرة فيما يتعلق ب

مقررات الدة للعملية التعليمة لكافة برامج القسم, فقد تم إعداد سياسات إجرائية لضمان و تحسين جو

 الدراسية و هي كالتالي:

 يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر  .56

لمحتوى ار في يتم إعتماد هذا التوصيف بعد عرضه على لجنة المناهج و لجنة الدراسات العليا للنظ .57

  ؤهالتالعلمي و مدى لتبية للمعارف و المهارات العلمية و المحددة في اإلطار الوطني للم

إلعتماد بات اض المقرر الدراسي لجنة الجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطليتم عر .58

 األكاديمي.

في نهاية الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع العقبات التي  .59
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 واجهته خالل العملية التعليمية الي لجنة الجودة بالقسم.

به و مدى لمطلومن قبل أعضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات ا يتم مناقشة تقرير المقرر .60

 مالئمته للتطورات الحاصلة في قطاع الصناعة. 

ة و المقدم لمقرريتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتقييم ا .61

 لهم في نهاية كل فصل دراسي من قبل لجنة الجودة 

الختصاص احسب  ثم يتم  الرفع بجميع ااتوصيات الي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم .62

 إلعتمادها. 

و  لصناعةفي نهاية كل سنة يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين أكاديمين من قطاع ا

ة و الجود رجعة جميع مستنداتالجهات األكاديمية األخرى على المستوى المحلي أو الدولي أن توفر لم

م ثلجودة و الجنة  اإلعتماد األكاديمي الخاصة بالمقرر الدراسي. و يتم الرفع بالمالحظات و التعليقات الي

 لجنة المناهج او لجة الدراسات العليا حسب اإلختصاص.

 

 النشرة التعريفية أودليلمستخدمة في المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ص

 (. البرنامج

 عام للمقرر:وصف 
يركز   وين خارجي.ي او تموانواعها سواء كان تموين داخليعطي هذا المقرر الطالب فكرة شاملة عن كيفية ادارة منشأت التموين 

الكبرى.  ت والحفالتلفعاليالالتخطيط ، واساليب التموين لمنشئاتعلى النواحي الخاصة بالتخطيط والتنظيم وادارة العمليات المقرر

مقرر ا يتناول الايضتلفة. وانواع المطاعم المخخدمة القواعد وأسس  ايضا يتناول المقرر طرق تخطيط قوائم الطعام للفعاليات و

، شروطلل طابقتهامتأكيد ، واالستالم والتخزين، والصرف والتجهيزوكيفية استالم األغذية من الموردين، واالغذية مراحل شراء

ة معرفة أنظمو، سادمن الف وقواعد سالمة األغذية والمشروبات، وكيفية توفير الشروط الصحية للمحافظة على سالمة الغذاء

تخدامها لعمالة واسدارة اويختتم المقرر بكيفية ا وطرق ادارة الجودة لالغذية والمشروبات. وتعليمات الرقابة الصحية عالميا

 سسات التموين.االستخدام االمثل في مؤ

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .46

 ساعات التدريس  االسبوع قائمة الموضوعات

 3 1 مقدمة عن ادارة التموين 

 3 2 ارج المنشاة(.خ -انواع التموين )داخل المنشاة

 3 3 سوق التموين والتسويق

 3 4 اقسام منشات التموين والعالقة بينهم. 

 3 5 انواع  التموين للفعاليات 
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 3 6 طرق الخدمة بالمطاعم.

 3 7 تخطيط قوائم الطعام والتسعير

 3 8 ادارة عمليات  انتاج االغذية.

 3 9 الشراء واالستالم والتخزين بالفنادق 

 HACCP 1 3صحة وسالمة االغذية 

 3 11 تطبيقات الصحة المهنية للعاملين في تقديم وانتاج االغذية.

 3 12 المعدات للتموين الداخلي والخارجي

 3 13 التوظيف وادارة العمالة لمنشات التموين.

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .1

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 45 ساعات التدريس الفعلية

 45 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 45 المعتمدةالساعات 

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .2
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ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .3 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت للمقرر وفقا

 هاتدريسواستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .ةالمناسبفي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس بحيث تكون,مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم و تتسق معهاتقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً لمستهدفة علم المقرر اأن تتسق مخرجات تبدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييمضع طرق  :ثالثا

ً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمهاوطرق  رر مخرجات ن كل مقأن يتضم لزم, مع مالحظة أنه ال يلتشكل معا

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيتعلم 

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 تقويمطرق ال مقررللتدريس الاستراتيجيات لمؤهالتإلطار الوطني لا للمقرر وفقاً لمجاالتمخرجات التعلم م

 المعرفة 1

والوسائل  المحاضرات النظرية/ .معرفة تصنيفات ووظائف منشئات التموين وكيفية اداراتها 1-1

 دة عالمسا

االختبارات 

 التقويمية

المحاضرات النظرية/ والوسائل   .منشئات  التموينتخطيط اعمال  تعريف الطالب بكيفية 1-2

 دة عالمسا

االختبارات 

 التقويمية

المحاضرات النظرية/ والوسائل  اداراك أهمية سالمة األغذية 1-3

 دة عالمسا

االختبارات 

 التقويمية

ج انتابما قد يحدث إذا لم يتم السيطرة على المخاطر المتعلقة  تحديد 1-4

 االغذية

المحاضرات النظرية/ والوسائل 

 دة عالمسا

االختبارات 

 التقويمية

 المعرفيةالمهارات  2

المحاضرات النظرية/ والوسائل  دف عام طبقا الحتياجات السوق المستهطالقدرة على تخطيط قوائم ال 2-1

 دة عالمسا

المناقشات 

 المفتوحة

ات منشئل إدارة وإعداد إجراءات الشراء واالستالم الفعالةالقدرة على  2-2

 التموين

المحاضرات النظرية/ والوسائل 

 دة عالمسا

المناقشات 

 المفتوحة

 إنتاج األغذية األساسية ومهارات مراقبة التكاليف القدرة على 2-3

 لالنتاج

المحاضرات النظرية/ والوسائل 

 دة عالمسا

المناقشات 

 المفتوحة

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

   تنمية مهارات التعامل مع الجمهور  3-1
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   تنمية مهارات العمل تحت ضغط  3-2

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

ن لتخزيالمتعلقة بالشراء و االقدرة على التعامل مع برامج الحسابات  4-1

 واالستالم والصرف

  

4-2    

 ( ال يوجدوجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

 

 

 خالل الفصل الدراسي:ةبالطل يمتقو مهامجدول  .1

يم تقد ،خطابة،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةشفهي، 

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

  10 جميع األسابيع  , اختبار , مسابقات , مشروع جماعي( )أسئلة مقاليةمثل مهمة التقييم  1

 20 8 اإلختبار النصفي  2

 10 12 عرض تقديمي  3

 10 14 مقال بحثي  4

 10 جميع االسابيع حاالت عملية  5

 40 16 إختبار نهائي  6

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ظ

 البطاص لكل الخلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليميةأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 .  أسبوع( ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كلاقدمذكر مع )
 

ستفسارات اساعات معتمدة( للرد على  3الساعات المكتبية بمقار ساعة ونصف لكل مقرر)يتواجد عضو هئية التدريس في 

 الطالب المتعلقة بالمقرر. او المساعدة في تنفيذ المهام المطلوبة من الطالب.

 

  الساعات المكتبية 

  حلقات النقاش خالل المحاضرات 

 حلقات النقاش من خالل منظومة التعليم اإللكتروني 
 
 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

178 

 

 

 التعلّممصادر  .بب

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

 Catering management  

 Food and beverage management  

 Restaurants and food service 

 Purchasing and receiving in hotels  

 Menu planning   
 

 :(وغيرها والتقاريرالمجالت العلمية) ةساسيألمرجعية االمواد ال-في قائمة  –أدرج . 2

 International journal of hospitality management  

 Journal of food service management  
 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3

Hotelsonlines 

 

 األسطوانات المدمجة:و,ياتالبرمج البرامج الحاسوبية, مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 

 

 المطلوبةالمرافق  .تت

لمقاعد أي عدد ا)ة والمختبرات يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(, وغيرهاالدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها المختبرات,والمباني )قاعات المحاضرات,  .1

  طالب مزودة  40قاعة محاضرات تتسع لـSmart Board and Data Show 

 قاعات  تعلم نشط 
 :وغيرها( والبرمجيات ,اللوحات الذكيةو ,)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  -
 لوحة ذكية -

 جهاز عرض و سماعات صوتية -

مة رفق قائأكرها, أو فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة,  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .2

 بها(:
 ال يوجد 
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 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .غ
 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .1
تهم في تي واجهوأهم الصعوبات ال فاعلية أسلوب  التدريساستبيانات توزع على الطالب لمعرفة آرائهم حول  المقرر ومدى  -

 تحصيل المادة العلمية المقررة 

 والمناقشات الشفهية غير الرسمية مع الطالب لألخذ بآرائهم حول كيفية تطوير المقررالتواصل  -

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .2
 الزمالء المتخصصينمناقشات داخل القسم مع  -

 المراجعة الدورية للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسية والجداول بالقسم -
 االطالع علي احدث طرق تدريس المقرر بواسطة استاذ المادة -

 إجراءات تطوير التدريس: .3
 زيادة درجة التفاعل بين الطالب واألستاذ من خالل تطبيق مفاهيم التعليم النشط والتعليم التفاعلي -

 ث الطالب علي البحث عن الموضوعات محل الدراسة ودراسات الحالة عبر االنترنتح -

 تشجيع الطالب على المناقشات الجماعية -

 تشجيع الطالب علي العرض واأللقاء -

 واسطةإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة ب .4

ت مع واجبالتصحيح االختبارات أو عينة من ال مستقلين, والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة
 مراجعة عينة من اإلجابات من قبل لجنة متخصصة بالقسم 

  المراجعة الخارجية لعينة من أوراق اجابات الطالب 

 المراجعة والتصحيح الجماعي بالقسم 

 ره:التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويف إجراءات ص   .5
فى  لحديثةيتم مراجعة المقرر بشكل دوري من قبل لجنة الخطط والجداول الدراسية بالقسم لضمان مواكبته للتطورات ا -

 التخصص

 االستفادة من التقنيات الحديثة في تقديم المادة العلمية -

 لمادة العلمية الذي يدرس في اكبر الجامعات العالمية التي تقدم نفس البرنامجاالطالع علي محتوي ا -

 تحليل آراء الطالب بشكل دوري واخذ نتائج التحليل وآرائهم في االعتباء عند تحديث الخطة الدراسية -

 ع  لمجتموق وااالستفادة من آراء العاملين في قطاع األعمال وجميع األطراف ذات العالقة للتعرف علي متطلبات الس -

 

  عبدهللا الصاعدي     د.  :منسق البرنامجسم ا

    

  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 المحاسبة اإلدارية  :اسم المقرر  

 3-54041634  :رمز المقرر  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة أم القرى  التعليمية:إسم المؤسسة  20/3/1440 :التوصيفتاريخ  

 كلية إدارة األعمال/ قسم إدارة اعمال الحج و العمرة  :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ق

 3-54041634المحاسبة اإلدارية  : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .70

 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .71

 ة ماجستير إدارة الحج و العمر :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .72
 هذه البرامج(كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

 السنة الثانيةالذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .73
 إدارة عمليات الحج والعمرة )متقدمة( وجدت(:)إن  . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .74
 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .75

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ,. موقع تقديم المقرر7 .76

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 70 النسبة: 70 قاعات المحاضرات التقليدية .ثث

 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .خخ

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ذذ

    

  النسبة:  بالمراسلة .ضض

    

 30 النسبة: 30 أخرى.ظظ
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 :تعليقات

شطة وأنعلى محاور التعليمية ومناقشات  تقديمية  محاضرات وورشات عمل وعروض يتضمن هذا المقرر

 ن طريقع مقدمايزود بها الطالب فردية وجماعية. سيكون لكل فصل موضوع ومهام محددة ومواد للقراءة 

 . الموقع الخاص بالمقرر في منظومة التعلم األلكتروني بجامعة ام القرى 

 

 

 األهداف .ك

 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -3
 يهدف هذا المقرر باألساس الى:

 ه الخصوص ،على وجو. وبالتحديد في أعمال الحج والعمرة المحاسبة اإلدارية المستخدمة في األعمال المعاصرةتقديم مفاهيم وتقنيات 

 ، واستخدامالشركاتالهيئات الحكومية و الطريقة التي يتم بها استخدام المعلومات المحاسبية اإلدارية من قبل هذه المادةستناقش 

 ظمة التحكم اإلدارية.على تصميم وتشغيل أن المعلومات للمساعدة

لتقنية  الستخدام المتزايدا)مثل المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  .  المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(
فة تعليمة لكاملية القسم إدارة األعمال الحج و العمرة فيما يتعلق بضمان و تحسن جودة للعوفقا للسياسات و اإلجراءات المتبعة في 

 برامج القسم، فقد تم إعداد سياسات إجرائية لضمان و تحسين جودة المقررات الدراسية و هي كالتالي:

 يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر  .63

لمي و وى العلى لجنة المناهج و لجنة الدراسات العليا للنظر في المحتيتم إعتماد هذا التوصيف بعد عرضضه ع .64

 مدى لتبية للمعارف و المهارات العلمية و المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت 

 اديمي.د األكيتم عرض المقرر الدراسي لجنة الجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطلبات اإلعتما .65

الل جهته خدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع العقبات التي وافي نهاية الفصل ال .66

 العملية التعليمية الي لجنة الجودة بالقسم.

ئمته دى ماليتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات المطلوبه و م .67

 للتطورات الحاصلة في قطاع الصناعة . 

ة كل هم في نهايقدمة ليتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتقييم المقرر و الم .68

 فصل دراسي من قبل لجنة الجودة 

 تمادها. اص إلعثم يتم  الرفع بجميع ااتوصيات الي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم حسب االختص .69

ات و الجه يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين أكاديمين من قطاع الصناعةفي نهاية كل سنة  .70

ألكاديمي اعتماد األكاديمية األخرى على المستوى المحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مستندات الجودة و اإل

و لجة امناهج دة و ثم لجنة الالخاصة بالمقرر الدراسي. و يتم الرفع بالمالحظات و التعليقات الي لجنة الجو

 الدراسات العليا حسب اإلختصاص. 

 

 مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ض

 (. البرنامج

 عام للمقرر: وصف



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

183 

 

 

 :على المقررسيركز هذا 

 محاسبة التكاليف واإلدارية.باستخدام تقنيات تطوير مهارات حل المشكالت  -

 تحديد وتقييم أنظمة المحاسبة اإلدارية البديلة -

 تجميع المعلومات من مختلف أساليب المحاسبة اإلدارية -

 شرح وتقييم أثر نهج الموازنة البديلة -
 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 النشاط اساس علىالتكاليف : التكاليف التقليدية والتكاليفأنظمة  2 6

 لربحيةلتحديد اتقدير والتسعير انظمة السلوك التكاليف و 2 6

 النشاط اساس على والموازنةالمرنة  الموازنة 1 3

 أنظمة القياس وتقييم االداء 1 3

 اإلدارة االستراتيجية وبطاقة األداء المتوازنأنظمة  2 6

 

 الخدمات المساندةتخصيص تكاليف  2 6

 أنظمة الحوافز والمكافات، وانظمة الجودة الشاملة 2 6

 التسعير التحويلي 2 6

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .1

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 يوجدال  ال يوجد ال يوجد ال يوجد 45 ساعات التدريس الفعلية

 45 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 45 الساعات المعتمدة
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 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .2
 ساعت أسبوعيا 3

 

ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .1 ها قياسطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات
 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .سبةالمنافي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ,مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم  و تتسق معها تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً لمستهدفة علم المقرر اتأن تتسق مخرجات بدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا

رر مخرجات من كل مقأن يتض لزم, مع مالحظة أنه ال يلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيتعلم 

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
ً لمجاالت مخرجات التعلم  للمقرر وفقا

 لمؤهالتإلطار الوطني لا

 تقويمطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات

 المعرفة 1

المحاسبة المفاهيم األساسية وأدوات  فهم  1-1

  التعرف على مدى أهميةبعد   االدارية

في تحقيق الجيدة  المحاسبة االداريةودور 

 .النتائج الجيدة

 االلقاء والشرح والتفاعل

المقاالت /االختبارات

, /الطويلةوالقصيرة

 /دراسة الحالة

انظمة التكاليف كل جوانب تقييم فهم  1-2

 والمحاسبة االدارية

المقاالت  /االختبارات االلقاء والشرح والتفاعل

, /الطويلة والقصيرة

 دراسة الحالة
1-3    

 المعرفيةالمهارات  2

المفاهيم األساسية وأدوات يطبق ي 2-1

بعد التعرف على   المحاسبة االدارية

 المحاسبة االداريةودور   مدى أهمية

 .في تحقيق النتائج الجيدةالجيدة 

 التعلم النشط عن طريق النقاش وتبادل االراء
انظمة التكاليف 

والموزانات واتخاذ 

 القرارات الحديثة

انظمة التكاليف كل جوانب تقييم تطبيق  2-2

 والمحاسبة االدارية
 التعلم النشط عن طريق النقاش وتبادل االراء

انظمة التكاليف 

والموزانات واتخاذ 

 القرارات الحديثة
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2-3    

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

التقارير  /تقييم الزمالء التفاعل والعمل الجماعي بحث عمليموضوع  يختار 3-1

 الجماعية
بحثه في نتائج ما وصل إليه  يُحلَل 3-2

 التفاعل والعمل الجماعي الميداني
التقارير  /تقييم الزمالء

 الجماعية

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

التقارير  /تقييم الزمالء التفاعل والعمل الجماعي األشغال التطبيقية شفويا يُفَسر و يعرض 4-1

 الجماعية
التقارير  /تقييم الزمالء التفاعل والعمل الجماعي أعمال وأفكار زمالئه يُقيَم، ينتقد 4-2

 الجماعية

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

5-1    

5-2    

 

 

 الفصل الدراسي:خالل  ةبالطل يمتقو مهامجدول  .2

ديم تق خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةشفهي، 

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

  10 جميع األسابيع  , اختبار , مسابقات , مشروع جماعي( )أسئلة مقاليةمثل مهمة التقييم  1

 20 8 اإلختبار النصفي  2

 10 12 عرض تقديمي  3

 10 14 مقال بحثي  4

 10 جميع االسابيع حاالت عملية  5

 40 16 إختبار نهائي  6

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ع

 البطخاص لكل اللالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 .  أسبوع( ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كلاقدمذكر مع )
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  الساعات المكتبية 

 حلقات النقاش خالل المحاضرات 

  حلقات النقاش من خالل منظومة التعليم اإللكتروني 

 

 مصادر التعلّمهـ. 

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

Hilton and Platt (2014). Managerial Accounting, 10th edition, McGraw-Hill. 
 

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) ساسيةألمرجعية االمواد ال -في قائمة  –أدرج . 2 

Burns, Quinn, Warren, and Oliveira (2013). Management Accounting, McGraw-Hill. 

Horngren, C., A. Bhimani, S. Datar and G. Foster (2008). Management and Cost Accounting, 

Prentice-Hall. 

Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus and Nilsson (2014). Management Control 

Systems, McGraw-Hilll. 

Zimmerman (2013). Accounting for Decision-making and Control, McGraw-Hill. 

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3

Accounting Review 

Management Accounting Research 

British Accounting Review  

Financial Accountability and Management 

Journal of Management Accounting Research  

 

 :األسطوانات المدمجةو ,ياتالبرمج البرامج الحاسوبية, مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

www.cimaglobal.com Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), 

www.imanet.org Institute of Management Accountants (IMA), 

www.icaew.co.uk Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), 

 المطلوبةالمرافق و.

http://www.cimaglobal.com/
http://www.imanet.org/
http://www.icaew.co.uk/
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مقاعد أي عدد ال)ة والمختبرات يدراسالالقاعات بما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(, وغيرهاالدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها المختبرات,والمباني )قاعات المحاضرات,  .34
 قاعات دراسية مزودة بالتالي 

 اللوحات  ذكية 

 جهاز عرض ) بروجكتور ( 

 

 :وغيرها( والبرمجيات ,اللوحات الذكية, و)أدوات عرض البيانات تقنية ادرمص  .35
 اللوحات الذكية 

 كمبيوتر مثبت في القاعة 

 

 

مة رفق قائأكرها, أو فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة,  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .36

  بها(:
 ال توجد أي إحتياجات لتجهيزات مخبرية.  .37

 

 

 

 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق.ف
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .46

  المقرر استبيانات على الطالب حول طريقة التدريستوزيع 
  محتوى المقرراستبيانات على الطالب حول توزيع 
 ن خالل لجنة الجودة م مناقشات داخل مجموعة أعضاء هيئة التدريس بتدريس المقرر 
 اجتماع الطالب وأعضاء هيئة التدريس 

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .47
 

 مالمراجعة الدورية للمراسل / المراسلين من قبل لجنة الخطط األكاديمية والجداول في القس 
 توصيات من األساتذة الزائرين. 
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  على التدريس أعضاء هيئة التدريس في تدريس المقررمع نظائره من التشاور 
 مناقشة مجلس القسم 

 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .48

 لقسما يف لزمنيةا اوللجدوا بالخطط لخاصةا األكاديمية تلتوصياا لجنة فقًاو لتعلما درمصا تحديث 

 .وارللز ةألساتذوا خليةالدا جعةالمروا

  استخدام التكنولوجيا الجديدةتشجيع 

  عمليات التشجيع للتعليم الذاتي 

 تشجيع المناقشات الجماعية والمنظمة. 

 عقد ورش عمل يقدمها خبراء في منهجيات التعليم والتعلم 

 المتميزين رصد األنشطة التعليمية من قبل أعضاء هيئة التدريس. 
 

اسطة بوإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة  .49

ت مع واجبالتصحيح االختبارات أو عينة من ال مستقلين, والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة
 .القسمب الجودة قبل اللجنة الطالب من مراجعة متخصصة لعينة من اإلجابات •
 مستقلين  أعضاء هيئة تدريستصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  •

 

 ره:ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويص   .50
 متخصصة يعينها القسم الجودة المراجعة الدورية للدورة من لجنة •
 التحديث المنتظم للمصادر التعليمية.  •

 

 

  

  د. عبدهللا بن منصور الصاعدي :منسق البرنامجسم ا

    

  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف مقررات املستوى الرابع
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 لعمرة اإدارة الجودة الشاملة و قياس األداء في عمليات الحج و  :اسم المقرر  

 3-54041645   :رمز المقرر  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة أم القرى  المؤسسة التعليمية:إسم  1/3/1440 :التوصيفتاريخ  

 كلية إدارة األعمال/ قسم إدارة اعمال الحج و العمرة  :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ل

و  إدارة الجودة الشاملة و قياس األداء في عمليات الحج : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .77

  3-54041645العمرة
 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .78

  العمرة وماجستير إدارة عمليات الحج  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .79
 هذه البرامج(كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

 لرابع االسنة الثانية , المستوى الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .80
 جميع المقررات في المستوى األول  )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .81
 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .82

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ,. موقع تقديم المقرر7 .83

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 70 النسبة: 70 قاعات المحاضرات التقليدية .غغ

 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .أأأ

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ببب

    

  النسبة:  بالمراسلة .ججج

    

 30 النسبة: 30 أخرى .ددد
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 :تعليقات

شطة وأنعلى محاور التعليمية ومناقشات  تقديمية  محاضرات وورشات عمل وعروض يتصمن هذا المقرر

 ن طريقع مقدمايزود بها الطالب فردية وجماعية. سيكون لكل فصل موضوع ومهام محددة ومواد للقراءة 

 . الموقع الخاص بالمقرر في منظومة التعلم األلكتروني بجامعة ام القرى 

 

 

 األهداف .م

 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -2
لمقرر اأكمال هذا  بإدارة المخاطر في عمليات الحج و العمرة . عند الطالب تعزيز معرفة هو  تدريس هذا المقررمن  الهدف الرئيسي

 يكون الطالب قادرا على التالي : 

 وتنفيذها ان يكون الطالب قادرا على التعرف على المعرفة األساسية لنظم إدارة الجودة- 

 رة  لحج و العماليات ية عليهاعمان يكون الطالب قادرا على وصف األدوار التي يؤديها مديرو الجودة لتحقيق إستدامة الميزة التنافس-

    -ان يكون الطالب قادرا على فهم و تقدير القضايا الرئيسية المعنية بالبيئة التنافسية  في الحج و العمرة

 .على وضع خطط لتنفيذ مبادئ الجودة لالبتكار أو تحسين العمليةان يكون الطالب قادرا 

 -دة في الجو إظهار أهمية القيادة واالتصاالت وإدارة النزاعات للمنظمات الرائدة لتحقيق التميزان يكون قادر على 

  يحهاعمرة و توضو ال عمليات الحج أن يكون الطالب قادرا على استخدام  األدوات اإلحصائية لإلدارة الفعالة في الجودة الشاملة  في-

 ظ عليهاراقبة أنظمة إدارة الجودة والحفاأن يكون الطالب قادرا على استخدام  بدائل تكنولوجيا البحث لم-

لتقنية  الستخدام المتزايدا)مثل المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  .  المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(
افة لتعليمة لكملية اوفقا للسياسات و اإلجراءات المتبعة في قسم إدارة األعمال الحج و العمرة فيما يتعلق بضمان و تحسن جودة للع

 قسم، فقد تم إعداد سياسات إجرائية لضمان و تحسين جودة المقررات الدراسية و هي كالتالي:برامج ال

 يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر  .1

لمي و وى العيتم إعتماد هذا التوصيف بعد عرضضه على لجنة المناهج و لجنة الدراسات العليا للنظر في المحت .2

 ت العلمية و المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت مدى لتبية للمعارف و المهارا

 اديمي.د األكيتم عرض المقرر الدراسي لجنة الجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطلبات اإلعتما .3

الل جهته خفي نهاية الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع العقبات التي وا .4

 ليمية الي لجنة الجودة بالقسم.العملية التع

ئمته دى ماليتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات المطلوبه و م .5

 للتطورات الحاصلة في قطاع الصناعة . 

كل  هم في نهايةلقدمة يتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتقييم المقرر و الم .6

 فصل دراسي من قبل لجنة الجودة 

 تمادها. اص إلعثم يتم  الرفع بجميع ااتوصيات الي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم حسب االختص .7



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

193 

 

هات و الج في نهاية كل سنة يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين أكاديمين من قطاع الصناعة .8

ألكاديمي اعتماد األكاديمية األخرى على المستوى المحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مستندات الجودة و اإل

و لجة امناهج ات الي لجنة الجودة و ثم لجنة الالخاصة بالمقرر الدراسي. و يتم الرفع بالمالحظات و التعليق

 الدراسات العليا حسب اإلختصاص. 

 

 مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ط

 (. البرنامج

 عام للمقرر: وصف
في تحقيق التميز في األداء  العاملة في قطاع الحج و العمرة للطالب المفاهيم واألدوات التحليلية الالزمة لقيادة المؤسسات المقرريقدم هذا 

وتحسين الجودة  و مفاهيم األساسية في الجودة,  على أساليبيعّرف الطالب  حيث .لعمليات الحج و العمرة, من خالل اإلدارة المناسبة 

 هذا المقرر . كما تغطيفي الجودة والخطط االستراتيجية الشاملة والقيادةعا ة واحتياجاتئيسية المتعلقة بمعايير الجودويعالج القضايا الر

ت اإلحصائية , , ومقارنة األداء , ومراقبة العمليا ة داخل المؤسساتالجود إدارة المشاريع . و يركز أيضا في كيفية  أيًضا رضا العمالء 

 lean principles, Six Sigma and ISO) مثلفي تحسين الجودة  الحديثةالتطورات  كما سوف يناقش. والتحسين المستمر

standards   .و طرق استخدامها في تحسين عمليات الحج و العمرة ) 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .3

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

  مقدمة في الجودة  2 6

 تالشاملة في المنظماالجودة 

 مدخل الجودة الشاملة في عمليات الحج و العمرة 

 في الجودة الشاملة  الفلسفات واألطر 1 3

 في الجودة  القيادة والتخطيط االستراتيجي 1 3

 حاالت عملية على عمليات الحج و العمرة 

 التركيز على العمالء 1 3

 حاالت عملية على عمليات الحج و العمرة 

 إدارة القوى العاملة عالية األداء  1 3

 حاالت عملية على عمليات الحج و العمرة 

 ادارة العمليات 1 3

 مراجعة المواضيع قبل االمتحان

 اإلختبار النصفي  1 2
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 قياس األداء وإدارة المعلومات 1 3

 حاالت عملية على عمليات الحج و العمرة 

 المنظماتبناء والحفاظ على تميز األداء في  1 3

 حاالت عملية على عمليات الحج و العمرة 

 ستة سيغما وتحسين العملية 1 3

 حاالت عملية على عمليات الحج و العمرة 

 والتحسين المستمر استرتيجي كيزن 1 3

 حاالت عملية على عمليات الحج و العمرة 

 تميز المنتجاللجودة واتصميم  1 3

 حاالت عملية على عمليات الحج و العمرة 

 مراقبة العمليات اإلحصائية 1 3

 حاالت عملية على عمليات الحج و العمرة

 اإلختبار النهائي  1 2

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .4

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 ال يوجد ال يوجد ال يوجد يوجدال  45 ساعات التدريس الفعلية

 45 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 45 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .5
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ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .6  قياسهاطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .سبةالمنافي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ,مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم  و تتسق معها تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً لمستهدفة علم المقرر اتأن تتسق مخرجات بدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا

ر مخرجات من كل مقرأن يتض لزمال ي, مع مالحظة أنه لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيتعلم 

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
ً لمجاالت مخرجات التعلم  للمقرر وفقا

 لمؤهالتإلطار الوطني لا

 تقويمطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات

 المعرفة 1

على التعرف  ان يكون الطالب قادرا على 1-1

األساسية لنظم إدارة الجودة المعرفة 

 وتنفيذها

 

 

 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية

  تشجيع الطالب على طرح األسئلة

 .ومناقشتها

  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب

  وو المهامالواجبات , 

 األنشطة العملية 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

 النصفي ات )االمتحان

 والنهائي(

  التقديميالعرض 

وصف ان يكون الطالب قادرا على  1-2

 األدوار التي يؤديها مديرو الجودة لتحقيق

عمليات الميزة التنافسية عليهاإستدامة 

 في الحج و العمرة 

 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية

  طرح األسئلة تشجيع الطالب على

 .ومناقشتها

  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب

  وو المهامالواجبات , 

 األنشطة العملية 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 

فهم الفلسفات  ان يكون الطالب قادرا على 1-3

 –في ذلك أوجه التشابه واالختالف  بما -

إدارة الجودة الشاملة من أجل تقييم في 

إدارة  ية فيتنفيذالمقترحات الأفضل 

   ة. الجودة الشامل

 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية

  تشجيع الطالب على طرح األسئلة

 .ومناقشتها

  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 
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  وو المهامالواجبات , 

 األنشطة العملية 

 المعرفيةالمهارات  2

تقدير فهم و  ان يكون الطالب قادرا على 2-1

 ة سيالقضايا الرئيسية المعنية بالبيئة التناف

   في الحج و العمرة 

 

 

 

 

 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية

  تشجيع الطالب على طرح األسئلة

 .ومناقشتها

  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب

  وو المهامالواجبات , 

 األنشطة العملية 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 

وضع خطط ان يكون الطالب قادرا على  2-2

لتنفيذ مبادئ الجودة لالبتكار أو تحسين 

 العملية

 

 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية

  تشجيع الطالب على طرح األسئلة

 .ومناقشتها

  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب

  وو المهامالواجبات , 

 األنشطة العملية 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 

العرض  ان يكون الطالب قادرا على 2-3

 التقديمي للبحث و األقناع
 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية

  تشجيع الطالب على طرح األسئلة

 .ومناقشتها

  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب

  وو المهامالواجبات , 

 األنشطة العملية 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

خصيًصا ليعمل  أنشطة  تصميميتم   تشجيع التعاون بين الطالب 3-1

مجموعات , ويمكن تقييمه  فيالطالب 

كمجموعة )يشار إليها بالعمل 

 الجماعي(

 التعليم التعاوني عن طريق المشروع 

 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

  التقديميالعرض 
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إظهار أهمية القيادة ان يكون قادر على  3-2

واالتصاالت وإدارة النزاعات للمنظمات 

 في الجودة  الرائدة لتحقيق التميز

  خصيًصا ليعمل  أنشطة  تصميميتم

مجموعات , ويمكن تقييمه  فيالطالب 

كمجموعة )يشار إليها بالعمل 

 الجماعي(

 التعليم التعاوني عن طريق المشروع 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

  التقديميالعرض 

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

  استخدامأن يكون الطالب قادرا على  4-1

في األدوات اإلحصائية لإلدارة الفعالة 

الجودة الشاملة  في عمليات الحج و 

 العمرة و توضيحها 

  برامج تقنية 

 حاالت عملية بإستخدام  –

– Statistics for Six 

Sigma Green 

Belts with 

Minitab and JMP  
  استخدامأن يكون الطالب قادرا على  4-2

لمراقبة أنظمة بدائل تكنولوجيا البحث 

 عليها  إدارة الجودة والحفاظ

 حاالت عملية بإستخدام – برامج تقنية 

– Statistics for Six 

Sigma Green 

Belts with 

Minitab and JMP 

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

   ال ينطبق  5-1

   ال ينطبق  5-2

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .7

ديم تق خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةشفهي، 

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

  10 جميع األسابيع  , اختبار , مسابقات , مشروع جماعي( )أسئلة مقاليةمثل مهمة التقييم  1

 20 8 اإلختبار النصفي  2

 10 12 عرض تقديمي  3

 10 14 مقال بحثي  4

 10 جميع االسابيع حاالت عملية  5

 40 16 إختبار نهائي  6

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .غ
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 البطخاص لكل اللالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 .  أسبوع( ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كلاقدمذكر مع )
 

  الساعات المكتبية 

 حلقات النقاش خالل المحاضرات 

  حلقات النقاش من خالل منظومة التعليم اإللكتروني 

 

 مصادر التعلّمهـ. 

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

– Managing Quality: Integrating the Supply Chain, Global Edition, 6/E S. Thomas Foster, 

ISBN-10: 1292154217 • ISBN-13: 9781292154213 ©2017 • Pearson • Paper, 480 pp  

مكتبة جرير 0122 - –رتاريخ النشدار وائل للنشر ة محفوظ جود المؤلف ادارة الجودة الشاملة –  

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) سيةساألمرجعية االمواد ال -في قائمة  –أدرج . 2 

– Guide to Six Sigma and Process Improvement for Practitioners and Students, A: Foundations, 

DMAIC, Tools, Cases, and Certification, 2/E Howard S. Gitlow, University of Miami, FL Richard 

J. Melnyck 

– David M. Levine, Baruch College, Zicklin School of Business, CityUniversity of New York 

mISBN-10: 0133925366 • ISBN-13: 9780133925364 ©2015  

– Evans, J. and Lindsay, W. (2010), The Management and Control of Quality, South Western 

Cenegage Learning. ISBN: 0538452609, 9780538452601 

– Statistics for Six Sigma Green Belts with Minitab and JMP (paperback)  David M. Levine, Baruch 

College, Zicklin School of Business, City University of New York, ISBN-10: 013701712X  

Published 19 Mar 2009 

– Deming, W. Edwards. Out of the Crisis.  Cambridge, Mass.: Massachusetts Institute of 

Technology, Center for Advanced Engineering Study, 1986.  [HD70.U5D45 1986] 

– Harrington, H. James, and James S. Harrington.  Total Improvement Manage-ment: The Next 

Generation in Performance Improvement. New York : McGraw-Hill, 1995.  [HD62.15.G558 1998] 

– Juran, Joseph M., and Frank M. Gryna.  Juran’s Quality Control Handbook.  4th ed.  New York: 

McGraw-Hill, 1988.  [TS156.J87 1988] 

–  

– Aguayo, Rafael.  Dr. Deming:  The American Who Taught the Japanese About Quality.  New 

York: Fireside Book, 1990.   

– Mahoney, Francis X., and Carl G. Thor.  The TQM Trilogy:  Using ISO 9000, the Deming Prize, 

and the Baldrige Award to Establish a System for Total Quality Management.  New York: 

AMACOM, 1994. 

– Rust, Roland T.; Anthony J. Zahorik; and Timothy L. Keiningham.  Return on Quality:  Measuring 

the Financial Impact of Your Company's Quest for Quality.  Chicago: Probus Publishing Co., 1993. 

– Tingey, Michael O.  Comparing ISO 9000, Malcolm Baldrige, and the SEI CMM for Software:  A 

Reference and Selection Guide.  Upper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall, 1996. 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3

Quality Resources Online [Bill Casti’s “Mother of all Quality pages”] 
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http://www.quality.org// 

Mr. Bill’s Quality Bookmark Page [updated until 16 March 1998] 

http://www.iserv.net/~mrbill/tqm/ 

International Business Resources on the World Wide Web 

http://ciber.bus.msu.edu/busres.htm 

3.5.2 TQM Principles 

Malcolm Baldrige National Quality Award 

http://www.quality.nist.gov/ 

Quality Management Principles Site 

http://www.wineasy.se/QMP/ 

3.5.3 Benchmarking and Other TQM Tools 

International Benchmarking Clearinghouse 

http://www.ibc.apqc.org/ 

Business Process Reengineering & Innovation 

http://www.brint.com/BPR.htm 

Quality Function Deployment (QFD) Institute 

http://www.qfdi.org/ 

Hoshin Planning 

http://www.tqe.com/tqehelp/hoshin.html 

3.5.4 Databases 

Continuous Quality Improvement (CQI) Server, Clemson University 

http://deming.eng.clemson.edu/ 

Public Sector Continuous Improvement Guide 

http://deming.eng.clemson.edu/pub/psci/online.html 

Healthcare Quality Assessment Page 
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http://www.qserve.com/hcass/ 

3.5.5 Consulting Firms 

Philip Crosby Associates II, Inc. 

http://www.philipcrosby.com/home.htm 

The W. Edwards Deming Institute 

http://deming.org/ 

Juran Institute 

http://www.juran.com/ 

 :األسطوانات المدمجةو ,ياتالبرمج البرامج الحاسوبية, مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

 Statistics for Six Sigma Green Belts with Minitab and JMP  

 المطلوبةالمرافق و.

لمقاعد أي عدد ا)ة والمختبرات يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(, وغيرهاالدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها المختبرات,والمباني )قاعات المحاضرات,  .1
 قاعات دراسية مزودة بالتالي 

 اللوحات  ذكية 

 جهاز عرض ) بروجكتور ( 

 :وغيرها( والبرمجيات ,اللوحات الذكية, و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .2
 اللوحات الذكية 

 كمبيوتر مثبت في القاعة 

مة رفق قائأكرها, أو فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة,  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .3

  بها(:
 ال توجد أي إحتياجات لتجهيزات مخبرية.  .4

 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ق
 على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: استراتيجيات الحصول .1
  المقرر استبيانات على الطالب حول طريقة التدريستوزيع 
  محتوى المقرراستبيانات على الطالب حول توزيع 
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 من خالل لجنة الجودة  مناقشات داخل مجموعة أعضاء هيئة التدريس بتدريس المقرر 
 اجتماع الطالب وأعضاء هيئة التدريس 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .2
 مالمراجعة الدورية للمراسل / المراسلين من قبل لجنة الخطط األكاديمية والجداول في القس 
 توصيات من األساتذة الزائرين. 
  على التدريس مع نظائره من أعضاء هيئة التدريس في تدريس المقررالتشاور 
  مجلس القسمناقشة 

 إجراءات تطوير التدريس: .3

 لقسما يف لزمنيةا اوللجدوا بالخطط لخاصةا األكاديمية تلتوصياا لجنة فقًاو لتعلما درمصا تحديث 

 .وارللز ةألساتذوا خليةالدا جعةالمروا

  استخدام التكنولوجيا الجديدةتشجيع 

  عمليات التشجيع للتعليم الذاتي 

  والمنظمةتشجيع المناقشات الجماعية. 

 عقد ورش عمل يقدمها خبراء في منهجيات التعليم والتعلم 

 المتميزين رصد األنشطة التعليمية من قبل أعضاء هيئة التدريس. 
 واسطةإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة ب .4

ت مع واجبالتصحيح االختبارات أو عينة من ال مستقلين, والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة
 .القسمب الجودة قبل اللجنة الطالب من مراجعة متخصصة لعينة من اإلجابات •
 مستقلين  أعضاء هيئة تدريستصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  •

 ره:المقرر الدراسي والتخطيط لتطويف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  ص   .5
 متخصصة يعينها القسم الجودة المراجعة الدورية للدورة من لجنة •
 التحديث المنتظم للمصادر التعليمية.  •

 

 

  

 د. عبدهللا الصاعدي   :منسق البرنامجسم ا

    

  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 ادارة الممارسات المسؤولة  في عمليات الحج والعمرة :اسم المقرر

 3-54041646   :رمز المقرر
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة أم القرى  إسم المؤسسة التعليمية: 1/3/1440 :التوصيفتاريخ  

 كلية إدارة األعمال/ قسم إدارة اعمال الحج و العمرة  :القسم /لكليةا

 

 الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر  .ن

  3-54041646 إدارة الممارسات المسؤولة في عمليات الحج والعمرة / : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .84
 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .85

  العمرة وماجستير إدارة عمليات الحج  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .86
 هذه البرامج(كل عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب )في حال وجود مقرر

 ابعالمستوى الر -السنة الثانيةالذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .87
 )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .88
 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .89

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ,موقع تقديم المقرر. 7 .90

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 70 النسبة: 70 قاعات المحاضرات التقليدية .ههه

 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .ووو

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ززز

    

  النسبة:  بالمراسلة .ححح

    

 30 النسبة: 30 أخرى .ططط

 

 :تعليقات

وأنشطة على محاور تعليمية ومناقشات  تقديمية  محاضرات وورشات عمل وعروض يتصمن هذا المقرر

عن طريق  مقدمايزود بها الطالب فردية وجماعية. سيكون لكل فصل موضوع ومهام محددة ومواد للقراءة 
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 . الموقع الخاص بالمقرر في منظومة التعلم األلكتروني بجامعة ام القرى 

 

 

 األهداف .ه
 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -1

 

ولة في والمسئ خلق مجموعة من الكوادر التي تعتنق قيم اإلستدامة والممارسات األخالقيةيهدف هذا المقرر إلي 

نهم تمكي من ثموالالزمة في هذا النطاق مهارات الخبرات والمعارف وال وذلك بتطوير الحج والعمرة إدارة أعمال 

 في ادارة خدمات الحج والعمرة من خالل:حداث تغيير إيجابي إ من

 

ل رد واألعماارة المواها علي إداتوتطبيقوأخالقيات العمل اإلدارة المسئولة ونظريات الفهم والتحليل المتعمق لمبادئ  .71

 في الحج والعمرة

الحج  في سؤولةالم تدعم الممارساتالتي  والبدائل اإلدارية المتاحةاالستراتيجية  الموضوعاتختلف البحث في م  .72

 والعمرة

 تقييم ممارسات االدارة المسئولة من الواقع العملي .73

 أثار أنشطة وخدمات الحج والعمرة بيئيا واجتماعيا واقتصاديا معرفة .74

نهجية تخدام الممارسات المسئولة في الحج والعمرة تستند علي معرض براهين ومبررات واضحة تعزز من اس .75

 سليمة في جمع البيانات وتحليلها

 مبادئ األخالقيات البيئية والمسؤولية االجتماعيةعلي ترتكز  ت عملاستراتيجياطرح  .76

لحج افي  عملووضع مؤشرات لقياس األداء االجتماعي للهيئات والشركات والمؤسسات التي تتحليل الوضع الراهن  .77

 والعمرة

   يدرك أهمية األفصاح عن أنشطة المسئولية األجتماعية للشركات .78

لتقنية  الستخدام المتزايدا)مثل المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  .  المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(
افة لتعليمة لكملية اوفقا للسياسات و اإلجراءات المتبعة في قسم إدارة األعمال الحج و العمرة فيما يتعلق بضمان و تحسن جودة للع

 قسم، فقد تم إعداد سياسات إجرائية لضمان و تحسين جودة المقررات الدراسية و هي كالتالي:برامج ال

 يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر  .9

مي و مدى ى العليتم إعتماد هذا التوصيف بعد عرضه على لجنة المناهج و لجنة الدراسات العليا للنظر في المحتو .10

 لتبية للمعارف و المهارات العلمية و المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت 

 ألكاديمي.تماد ااإلعيتم عرض المقرر الدراسي علي لجنة الجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطلبات  .11

الل جهته خفي نهاية الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع العقبات التي وا .12

 العملية التعليمية الي لجنة الجودة بالقسم.

 ئمتهدى ماليتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات المطلوبه و م .13

 للتطورات الحاصلة في قطاع الصناعة . 

ة كل هم في نهايقدمة ليتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتقييم المقرر و الم .14

 فصل دراسي من قبل لجنة الجودة 

 مادها. ص إلعتاالختصاثم يتم  الرفع بجميع ااتوصيات الي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم حسب  .15
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هات و الج في نهاية كل سنة يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين أكاديمين من قطاع الصناعة .16

ألكاديمي اعتماد األكاديمية األخرى على المستوى المحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مستندات الجودة و اإل

و لجة امناهج بالمالحظات و التعليقات الي لجنة الجودة و ثم لجنة ال الخاصة بالمقرر الدراسي. و يتم الرفع

 الدراسات العليا حسب اإلختصاص. 

 

 مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ظ

 (. البرنامج

دف إلي تحقيق والتي ته 2030رؤية المملكة العربية السعودية  من تم تصميم هذا المقرر إنبثاقا:   عام للمقرر وصف

ي البيئة فاظ علإجتماعية متنوازنة تقتضي انتهاج سياسات إدارية مسئولة للح نموذج اقتصادي قوي متنوع في اطار تنمية
ماعي اإلجتوولوجي والتي تعتمد علي تكريس الطاقات الوطنية لضمان تنمية مستدامة قوامها الترابط بين البعد اإليك

لعمرة ل الحج وافي مجا المسؤولة لالدارةالمفاهيم المعاصرة والنظريات األساسية بدراسة  المقرر اهذ يهتمو والثقافي.
  ؤوليةالمسب لقةت المتعالنظريا حيث يتناول، بعملياتها المختلفة والتي تشتمل علي خدمات االقامة والنقل والتغذية واالعاشة 

ما ك ؛الفقراء عن ناهرفع المعاو المحلية التنمية المستدامة القائمة علي دعم المجتمعاتكذلك نظريات و شركاتاالجتماعية لل
عي لي رفع الوومن ثم وضع برامج خاصه تهدف إ أنفسهم زائرينالسلوكيات المسئولة للوتحليل بدراسة هذا المقرر يهتم 

 المهنية تالمهارا الدارسين علي تنميةالمقرر  يساعداإلضافة إلي مجموعة المفاهيم والمعارف وب .البيئي والثقافي لديهم
لشركات سات وافي الهيئات أو المؤس فعال عصري واإلدارية المطلوبة لتصميم وتنفيذ الممارسات المسئولة بشكل نموذجي

ل بشك لعمرةلحج واا ل عام وكذلك العاملين في قطاعاإلدارة بشك ويستهدف هذا المقرر العاملين في مجال التي يعملون بها.
ل لون بالفعلذين يتوعاملين اويقدم هذا المقرر أيضا لل. في هذا المجال ومهاراتهم الراغبين في زيادة مداركهموأولئك  خاص

ين ليس د الذرااألف وكذلكشركاتهم والذين يرغبون في تطوير مهاراتهم المهنية شراف علي المسئولية االجتماعية في اإل
 لديهم خبرة سابقة في هذا المجال يمكنهم أيضا االستفادة من هذا المقرر. 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .47

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 مدخل عن أهمية دراسة المقرر وأنماط التعلم وطرق التقييم   1 3

 مفهوم التنمية المستدامة 1 3

 األثار البيئية واإلجتماعية واإلقتصادية ألعمال الحج والعمرة  1 3

 نظريات اإلدارة المسئولة وأبعادها 1 3

 أخالقيات العمل 1 3

 مجاالت تطبيق الممارسات المسئولة في الوظائف الفنية واألدارية  1 3

 الممارسات المسئولة في عمليات األقامة   1 3

   التغذية و اإلعاشة إدارة عملياتالممارسات المسئولة في  1 3

   التغذية و اإلعاشة الممارسات المسئولة في إدارة عمليات 1 3
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 1ورشة عمل  1 3

 أعمال الحج والعمرة والتواصل والتشاور مع ذووي المصالح  1 3

 الممارسات المسئولة ورفاهية العاملين 1 3

 معوقات تطبيق المسئولية االجتماعية ودور الدولة  1 3

  محاسبة المسئولية االجتماعية  1 3

 دراسات حالة وتحليلها 1 3

 2ورشة عمل  1 3

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .48

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 45 ساعات التدريس الفعلية

 45 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 45 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .49
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ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .50  قياسهاطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .سبةالمنافي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ,مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم  و تتسق معها تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً لمستهدفة علم المقرر اتأن تتسق مخرجات بدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا

رر مخرجات من كل مقأن يتض لزمي , مع مالحظة أنه اللتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيتعلم 

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
ً لمجاالت مخرجات التعلم  للمقرر وفقا

 لمؤهالتإلطار الوطني لا

 تقويمطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات

 المعرفة 1

فهم النظريات المتنوعة التي تتطرقت الي  1-1

االجتماعي وتطبيق الممارسات الدور 

 المسئوولة في الشركات

 االعتماد علي التعليم التفاعلي 
  تكليف الطالب بعمل ابحاث ثم

 عرضها ومناقشتها
 دراسات الحالة 
 لتلك القضايا   الفكريلتحليل ا

 تجزئتها وايجاد الحلول ومحاولة

  األسئلة المباشرة
 للطالب

 المناقشات الصفية 

  أسئلة حل إدراج
 فيت المشكال

 االختبارات

 

التعرف علي مفهوم أخالقيات العمل  1-2

وأهميته واألسباب التي أدت الي االهتمام 

 المتزايد به

معرفة معوقات تطبيق الممارسات  1-3

 المسئوولة في أعمال الحج والعمرة

 دراكيةاالالمهارات  2

حساب عدد من مؤشرات ومعايير قياس  2-1

 أعمال الحج والعمرةاألداء المسئوول في 
 االعتماد علي التعليم التفاعلي 
  تكليف الطالب بعمل ابحاث ثم

 عرضها ومناقشتها
 دراسات الحالة 
 لتلك القضايا   الفكريلتحليل ا

 الحلول تجزئتها وايجاد ومحاولة

  األسئلة المباشرة
 للطالب

 المناقشات الصفية 

  أسئلة حل إدراج
 فيالمشكالت 
 االختبارات

الممارسات المسئولة في عمليات تطبيق  2-2

 الحج والعمرة

يدرك أهمية األفصاح عن أنشطة  2-3

المسئولية األجتماعية في أعمال الحج 

  والعمرة

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

متابعة تقسيم العمل مع   االعتماد علي التعليم التفاعلي فهم المسئولية االجتماعية المتوقعة من  
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تكليف الطالب بعمل ابحاث ثم   االفراد والمهنينن

 عرضها ومناقشتها
 دراسات الحالة 
 لتلك القضايا   الفكريلتحليل ا

 الحلول تجزئتها وايجاد ومحاولة

 الطالب

 يم المناقشات تقو
 الجماعية بشكل دورى

  معرفة المعوقات التى
واجهت الطالب فى 

 البحث

)التحلي القدرة على العمل ضمن فريق  3-1

 بروح العمل الجماعي (

حث الطالب علي تقبل النقد والتوجيه  

 وتقبل اآلراء المختلفة

 تعزيز مهارات الحوار الناجح الفعال 

تشجيع الطالب على االستفادة من  3-2

 اآلخرين والتعاون معهم

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

تعزيز مهارات اإللقاء, وكسر حاجز  4-1

 الخوف من التحدث امام اآلخرين

 االعتماد علي التعليم التفاعلي 
  تكليف الطالب بعمل ابحاث ثم

 عرضها ومناقشتها
 دراسات الحالة 
 لتلك القضايا   الفكريلتحليل ا

 الحلولتجزئتها وايجاد ومحاولة

 المناقشات الشفهية 

  تقويم الواجبات
واالبحاث التي تم 

 تكليفهم بها
تعزيز مهارات االتصال الكتابي من  4-2

 خالل التقارير

عزيز مهارات االتصااللشفوي من خالل  

 العرض واإللقاء

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

5-1    

5-2    

 

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .51

ديم تق خطابة، ،كتابة مقال ،اختبار، مشروع جماعي: مثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةشفهي، 

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

  10 جميع األسابيع  , اختبار , مسابقات , مشروع جماعي( )أسئلة مقاليةمثل مهمة التقييم  1

 20 8 اإلختبار النصفي  2

 10 12 عرض تقديمي  3

 10 14 مقال بحثي  4
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 10 جميع االسابيع حاالت عملية  5

 40 16 إختبار نهائي  6

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ف

 البطخاص لكل اللالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 .  أسبوع( ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كلاقدمذكر مع )
 

  الساعات المكتبية 

 حلقات النقاش خالل المحاضرات 

  حلقات النقاش من خالل منظومة التعليم اإللكتروني 

 

 مصادر التعلّمهـ. 

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1
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Cone Communications 

Business For Social Responsibility (BSR) 

United National Global Compact 

EcoVadis: Supplier Sustainability Ratings 

 :األسطوانات المدمجةو ,ياتالبرمج البرامج الحاسوبية, مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 ال يوجد 

 المطلوبةالمرافق و.

لمقاعد أي عدد ا)ة والمختبرات يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(, وغيرهاالدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها المختبرات,والمباني )قاعات المحاضرات,  .1
  قاعات دراسية مزودة بالتالي 

  اللوحات  ذكية 

  ) جهاز عرض ) بروجكتور 

 :وغيرها( والبرمجيات ,اللوحات الذكية, و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .2
  اللوحات الذكية 

 كمبيوتر مثبت في القاعة 

ة رفق قائمأأو كرها, فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة,  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .3

  بها(:
 ال توجد أي إحتياجات لتجهيزات مخبرية. 

 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .51

  المقرر استبيانات على الطالب حول طريقة التدريستوزيع 
  محتوى المقرراستبيانات على الطالب حول توزيع 
 من خالل لجنة الجودة  مناقشات داخل مجموعة أعضاء هيئة التدريس بتدريس المقرر 
 اجتماع الطالب وأعضاء هيئة التدريس 

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .52
 

 مجداول في القسالمراجعة الدورية للمراسل / المراسلين من قبل لجنة الخطط األكاديمية وال 
 توصيات من األساتذة الزائرين. 
  على التدريس مع نظائره من أعضاء هيئة التدريس في تدريس المقررالتشاور 
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 مناقشة مجلس القسم 

 إجراءات تطوير التدريس: .53

 لقسما يف لزمنيةا اوللجدوا بالخطط لخاصةا األكاديمية تلتوصياا لجنة فقًاو لتعلما درمصا تحديث 

 .وارللز ةألساتذوا خليةالدا جعةالمروا

  استخدام التكنولوجيا الجديدةتشجيع 

  عمليات التشجيع للتعليم الذاتي 

 تشجيع المناقشات الجماعية والمنظمة. 

 عقد ورش عمل يقدمها خبراء في منهجيات التعليم والتعلم 

 المتميزين رصد األنشطة التعليمية من قبل أعضاء هيئة التدريس. 
 واسطةإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة ب .54

ت مع واجبالتصحيح االختبارات أو عينة من ال مستقلين, والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة
 .القسمب الجودة جنةقبل الل الطالب من مراجعة متخصصة لعينة من اإلجابات •

  مستقلين أعضاء هيئة تدريستصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  •

 ره:ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويص   .55
 متخصصة يعينها القسم الجودة المراجعة الدورية للدورة من لجنة •
 التحديث المنتظم للمصادر التعليمية.  •
 

  

  :منسق البرنامجسم ا

    

  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 مشروع بحثي :اسم المقرر  

 3-54041647  :رمز المقرر  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة أم القرى  التعليمية: إسم المؤسسة 1/3/1440 :التوصيفتاريخ  

 كلية إدارة األعمال/ قسم إدارة اعمال الحج و العمرة  :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .و

 3-54041647مشروع بحثي   : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .91
 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .92

   :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .93
  ماجستير إدارة عمليات الحج و العمرة 
 ماجستير إدارة الحشود 

 هذه البرامج(كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

 4 الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 

 5 إن وجدت(: لهذا المقرر. المتطلبات السابقة( 
 6 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 

 7الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ,. موقع تقديم المقرر 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 80 النسبة: 80 قاعات المحاضرات التقليدية .ييي

 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .ككك

    

 10 النسبة: 10 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .للل

    

 10 النسبة: 10 بالمراسلة .ممم

    

  النسبة:  أخرى .ننن
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 :تعليقات

ومناقشات وأنشطة فردية وجماعية.  تقديمية  محاضرات وورشات عمل وعروض يتضمن هذا المقرر

الخاص  عن طريق الموقع مقدمايزود بها الطالب سيكون لكل فصل موضوع ومهام محددة ومواد للقراءة 

 . بالمقرر في منظومة التعلم األلكتروني بجامعة ام القرى 

 

 

 األهداف .ي

 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

 البحوث معرفة هياكل مختلفة لكيفية القيام بمشاريع  -

 (معرفة كيفية تنفيذ المشاريع األكاديمية والمهنية )تقرير بحثي , تقرير خطة التسويق , تقرير االستشارات -

 .تطوير مشكلة بحث والقدرة على ترجمتها إلى أسئلة بحثية -

 إظهار فهم لحقيقة تصميم البحث  -

 .وتحليل البيانات اعداد استراتيجية في تجميع -

 .مشروع بحثيعداد تقرير ا -

 التدرب على الحرفية في اعداد التقارير سواء كانت بحثية أو استشارية أو تطويرية -

لتقنية  الستخدام المتزايدا)مثل المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  .  المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(
افة لتعليمة لكملية اوفقا للسياسات و اإلجراءات المتبعة في قسم إدارة األعمال الحج و العمرة فيما يتعلق بضمان و تحسن جودة للع

 قسم، فقد تم إعداد سياسات إجرائية لضمان و تحسين جودة المقررات الدراسية و هي كالتالي:برامج ال

 يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر  .79

لمي و وى العيتم إعتماد هذا التوصيف بعد عرضضه على لجنة المناهج و لجنة الدراسات العليا للنظر في المحت .80

 مدى لتبية للمعارف و المهارات العلمية و المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت 

 اديمي.األك عتماديتم عرض المقرر الدراسي لجنة الجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطلبات اإل .81

الل جهته خفي نهاية الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع العقبات التي وا .82

 العملية التعليمية الي لجنة الجودة بالقسم.

ئمته دى ماليتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات المطلوبه و م .83

 تطورات الحاصلة في قطاع الصناعة . لل

ة كل هم في نهايقدمة ليتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتقييم المقرر و الم .84

 فصل دراسي من قبل لجنة الجودة 

 تمادها. اص إلعثم يتم  الرفع بجميع ااتوصيات الي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم حسب االختص .85

في نهاية كل سنة يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين أكاديمين من قطاع الصناعة و الجهات  .86

رجعة جميع مستندات الجودة و اإلعتماد األكاديمي األكاديمية األخرى على المستوى المحلي أو الدولي أن توفر لم
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الخاصة بالمقرر الدراسي. و يتم الرفع بالمالحظات و التعليقات الي لجنة الجودة و ثم لجنة المناهج او لجة 

 الدراسات العليا حسب اإلختصاص. 

 

 النشرة التعريفية أودليلمستخدمة في المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ع

 (. البرنامج

 عام للمقرر: وصف
مختلفة  ب منهجياتللطال المقررمعارفهم. يقترح هذا  معلوماتهم وهو إتاحة الفرصة للطالب لتطبيق  هذا المقررالهدف الرئيسي من 

يش لعللطالب  إضافية فرصة أخرى كما يعتبر هذا المقرر لهم أساليب وتحليالت مختلفة الستخدامها. ويقدمفي القيام بمشاريع األبحاث 

 تجربة مهنية واالستفادة من معارفها

 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 مقدمة في مشروع البحث 1 3

 المشروع في شكل بحث أكاديمي 1 3

 المشروع في شكل خطة أعمال 1 3

 المشروع في شكل خطة تسويق 1 3

 المشروع في شكل عمل استشاري 1 3

 تأطيرو مناقشة تقدم األعمال 8 24

 عرض ومناقشة المشاريع 1 3

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 45 ساعات التدريس الفعلية

 45 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 45 الساعات المعتمدة
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 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .3
 ساعات 6الى  3من 

 

 

 

ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .4  قياسهاطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .سبةالمنافي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ,مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم  و تتسق معها تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً لمستهدفة علم المقرر اتأن تتسق مخرجات بدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا

رر مخرجات من كل مقأن يتض لزممع مالحظة أنه ال ي ,لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيتعلم 

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
ً لمجاالت مخرجات التعلم  للمقرر وفقا

 لمؤهالتإلطار الوطني لا

 تقويمطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات

 المعرفة 1

معرفة هياكل مختلفة لكيفية القيام  - 1-1

 بمشاريع البحوث 

االقتراحات والمناقشات واعداد  العرض والنقاش والتفاعل

 التقرير

عرفة كيفية تنفيذ المشاريع األكاديمية م - 1-2

 والمهنية 

االقتراحات والمناقشات واعداد  العرض والنقاش والتفاعل

 التقرير

1-3    

 المعرفيةالمهارات  2

التقييم والنقد واقتراح الحلول مع عرض  2-1

 المثبتات

االقتراحات والمناقشات واعداد  العرض والنقاش والتفاعل

 التقرير

كيفية تنفيذ المشاريع األكاديمية  تطبيق 2-2

 والمهنية

االقتراحات والمناقشات  العرض والنقاش والتفاعل

 واعداد التقرير

2-3    
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 ؤولية ستحمل المو العالقات الشخصيةمهارات  3

االقتراحات والمناقشات واعداد  العرض والنقاش والتفاعل التواصل اللفظي 3-1

 التقرير

االقتراحات والمناقشات واعداد  العرض والنقاش والتفاعل التعاون ومهارات العمل الجماعي 3-2

 التقرير

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

االقتراحات والمناقشات واعداد  العرض والنقاش والتفاعل منهجية العرض وتنظيم األفكار 4-1

 التقرير

االقتراحات والمناقشات واعداد  العرض والنقاش والتفاعل اعداد التقارير 4-2

 التقرير

 ال يوجد (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

5-1    

5-2    

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .5

ديم تق خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةشفهي، 

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

  2 جميع األسابيع  , اختبار , مسابقات , مشروع جماعي( )أسئلة مقاليةمثل مهمة التقييم  1

 80 جميع االسابيع عن طريق تحكيم المشروع من قبل المحاضر و محكمين اخرين   المشروع البحثي 2

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ق

 البطخاص لكل اللالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 .  أسبوع( ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كلاقدمذكر مع )
  الساعات المكتبية 

 حلقات النقاش خالل المحاضرات 

  حلقات النقاش من خالل منظومة التعليم اإللكتروني 

 

 مصادر التعلّمهـ. 

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1
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Marketing Research: An Applied Orientation, 6/e 
Authors: Naresh K. Malhotra, Satyabhushan Dash. 
ISBN:9788131731819 

.Pearson edition 

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) ساسيةألمرجعية االمواد ال -في قائمة  –أدرج . 2 

MARKETING PLAN DEVELOPMENT. University of Virginia. Darden Business Publishing. 

August 11, 2013. 

Sahlman, W. A. (2008) How to Write great Business plan. Harvard Business Press. 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3

Emmeraldinsight.com 

Proquest.com 

Sciencedirect.com 

 :األسطوانات المدمجةو ,ياتالبرمج البرامج الحاسوبية, مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 ال يوجد 

 المطلوبة لمرافقوا

لمقاعد أي عدد ا)ة والمختبرات يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(, وغيرهاالدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها المختبرات,والمباني )قاعات المحاضرات,  .1
 قاعات دراسية مزودة بالتالي 

 اللوحات  ذكية 

 جهاز عرض ) بروجكتور ( 

 :وغيرها( والبرمجيات ,اللوحات الذكية, و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .2
 اللوحات الذكية 

 كمبيوتر مثبت في القاعة

مة رفق قائأكرها, أو فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة,  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .3

  بها(:
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 ال توجد أي إحتياجات لتجهيزات مخبرية.  .4
 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق
 على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:استراتيجيات الحصول  .1
  المقرر استبيانات على الطالب حول طريقة التدريستوزيع 
  محتوى المقرراستبيانات على الطالب حول توزيع 
 من خالل لجنة الجودة  مناقشات داخل مجموعة أعضاء هيئة التدريس بتدريس المقرر 
 اجتماع الطالب وأعضاء هيئة التدريس 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .2
 مالمراجعة الدورية للمراسل / المراسلين من قبل لجنة الخطط األكاديمية والجداول في القس 
 توصيات من األساتذة الزائرين. 

  على التدريس مع نظائره من أعضاء هيئة التدريس في تدريس المقررالتشاور 
 القسم مناقشة مجلس 

 إجراءات تطوير التدريس: .3

 لقسما يف لزمنيةا اوللجدوا بالخطط لخاصةا األكاديمية تلتوصياا لجنة فقًاو لتعلما درمصا تحديث 

 .وارللز ةألساتذوا خليةالدا جعةالمروا

  استخدام التكنولوجيا الجديدةتشجيع 

  عمليات التشجيع للتعليم الذاتي 

 تشجيع المناقشات الجماعية والمنظمة. 

 عقد ورش عمل يقدمها خبراء في منهجيات التعليم والتعلم 

 المتميزين رصد األنشطة التعليمية من قبل أعضاء هيئة التدريس 
طة بواس إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة .1

ات لواجبالتصحيح االختبارات أو عينة من  مستقلين, والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئةمع 
 .القسمب الجودة قبل اللجنة الطالب من مراجعة متخصصة لعينة من اإلجابات •
 مستقلين  أعضاء هيئة تدريستصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  •

 ره:المقرر الدراسي والتخطيط لتطويف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  ص   .2
 متخصصة يعينها القسم الجودة المراجعة الدورية للدورة من لجنة •
 التحديث المنتظم للمصادر التعليمية.  •
 

  

  عبدهللا الصاعدي  :لبرنامجامنسق سم ا

    

  التاريخ  التوقيع:
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 دارة إتوصيف املقررات االختيارية يف برانمج ماجستري
 عمليات احلج و العمرة
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 إدارة المخاطر في عمليات الحج و العمرة  :اسم المقرر  

 3-54041615  :رمز المقرر  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة أم القرى  إسم المؤسسة التعليمية: 1/3/1440 :التوصيفتاريخ  

 كلية إدارة األعمال/ قسم إدارة اعمال الحج و العمرة  :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أأ

 3-54041615إدارة المخاطر في الحج و العمرة   : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .94
 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .95

  العمرة وماجستير إدارة عمليات الحج  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .96
 هذه البرامج(كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

 لرابع االسنة الثانية , المستوى الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .97
 جميع المقررات في المستوى األول  )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .98
 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .99

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ,. موقع تقديم المقرر7 .100

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 70 النسبة: 70 قاعات المحاضرات التقليدية .سسس

 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .ععع

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ففف

    

  النسبة:  بالمراسلة .صصص

    

 30 النسبة: 30 أخرى .ققق

 

 :تعليقات

شطة وأنعلى محاور التعليمية ومناقشات  تقديمية  محاضرات وورشات عمل وعروض يتصمن هذا المقرر

 ن طريقع مقدمايزود بها الطالب فردية وجماعية. سيكون لكل فصل موضوع ومهام محددة ومواد للقراءة 

 . الموقع الخاص بالمقرر في منظومة التعلم األلكتروني بجامعة ام القرى 
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 األهداف .بب

 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -3
لمقرر اأكمال هذا  بإدارة المخاطر في عمليات الحج و العمرة . عند الطالب تعزيز معرفة هو  تدريس هذا المقررمن  الهدف الرئيسي

 يكون الطالب قادرا على التالي : 

 عمليات الحج و العمرة وأهمية إدارة المخاطر في ديد مفاهيم إدارة المخاطر األساسية .يح

 .لياة كاملة من مخاطر العمالتعرف على فوائد اعتماد تحليالت األعمال واألطر والنهج واألدوات في إدارة دورة ح

 .دورة حياة إدارة المخاطراألدوار المختلفة في تطبيق أساليب إدارة المخاطر المناسبة ألداء 

 .تصميم خطة شاملة إلدارة المخاطر تتفق مع تفاصيل وأهداف العمل

 .كيف تعمل أدوار ومسؤوليات أعضاء فريق إدارة المخاطر المختلفة على تحسين النهج الشامل إلدارة المخاطر فهم

 .في عمليات الحج و العمرة  توضيح كيف يمكن استخدام واستخدام األدوات اإلحصائية لإلدارة الفعالة للمخاطر

.  

لتقنية  الستخدام المتزايدا)مثل المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  .  المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(
افة يمة لكلتعلملية اوفقا للسياسات و اإلجراءات المتبعة في قسم إدارة األعمال الحج و العمرة فيما يتعلق بضمان و تحسن جودة للع

 برامج القسم، فقد تم إعداد سياسات إجرائية لضمان و تحسين جودة المقررات الدراسية و هي كالتالي:

 يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر  .87

لمي و وى العيتم إعتماد هذا التوصيف بعد عرضضه على لجنة المناهج و لجنة الدراسات العليا للنظر في المحت .88

 مدى لتبية للمعارف و المهارات العلمية و المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت 

 اديمي.األك عتماديتم عرض المقرر الدراسي لجنة الجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطلبات اإل .89

الل جهته خفي نهاية الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع العقبات التي وا .90

 العملية التعليمية الي لجنة الجودة بالقسم.

ئمته دى ماليتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات المطلوبه و م .91

 تطورات الحاصلة في قطاع الصناعة . لل

ة كل هم في نهايقدمة ليتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتقييم المقرر و الم .92

 فصل دراسي من قبل لجنة الجودة 

 تمادها. ص إلعختصاثم يتم  الرفع بجميع ااتوصيات الي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم حسب اال .93

هات و الج في نهاية كل سنة يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين أكاديمين من قطاع الصناعة .94

ألكاديمي اعتماد األكاديمية األخرى على المستوى المحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مستندات الجودة و اإل

و لجة امناهج لمالحظات و التعليقات الي لجنة الجودة و ثم لجنة الالخاصة بالمقرر الدراسي. و يتم الرفع با

 الدراسات العليا حسب اإلختصاص. 
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 مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .غ

 (. البرنامج

 عام للمقرر: وصف
 اتنظريالهيم ومفاال مقرريناقش هذا ال سوف . في عمليات الحج و العمرة أساسية إلدارة إدارة مخاطر و تقنيات تحليلية المقرريقدم هذا 

ط ي ذلك تخطيفلمخاطر بما اكاملة إلدارة الحياة الدورة سوف يقد هذا المقرر نماذج اإلدارة واعتمادها.  إدارة المخاطر مع الرئيسية في

الل من خ مخاطرمل إلدارة الوالمراقبة , والنهج الشا التحكم( , واستراتيجيات االستجابة , اميك و انوعي)و تحليلها  المخاطر وتحديدها 

 وخبراتهم. قدراتهمتعزيز  الطلبة و مصممة خصيًصا لتدريبعن عمليات الحج و العمرة   عمليةحاالت  تقديم 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .8

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 مفاهيم االحتمالية واالحصاء األساسية 2 6

 سيناريوهات إدارة المخاطر

 ية عن عمليات الحج و العمرة  عمل حالة 

 و اإلحتمالية المخاطر  تقنيات التقدير 1 3

 ية عن عمليات الحج و العمرة  عمل حالة دراسة  

 مقدمة في دراسة حالة إدارة المخاطر 1 3

 ية عن عمليات الحج و العمرة  عمل حالة 

 دراسة حالة إطار المخاطر 1 3

 ية عن عمليات الحج و العمرة  عمل حالة 

 ها خطة إدارة المخاطر وأدوات 1 3

 ية عن عمليات الحج و العمرة  عملال دراسة الحالة 

 تمرين عملي

 تحديد المخاطر ودراسة حالة األدوات 1 3

 ية عن عمليات الحج و العمرة  عمل حالة 

 اإلختبار النصفي  1 2

 ادواتها و ةإجراء تحليل المخاطر النوعي 2 6

 ية عن عمليات الحج و العمرة  عمل حالة  
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 تمرين عملي

 إجراء دراسة وتحليل أدوات كمية 1 3

 ية عن عمليات الحج و العمرة  عمل حالة 

 حالة خطة استجابة المخاطر واألدوات دراسة 2 6

 ية عن عمليات الحج و العمرة  عمل حالة 

 مراقبة ومراقبة المخاطر واألدوات دراسة حالة 1 3

 تمرين عملي

 اإلختبار النهائي  1 2

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .9

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 45 ساعات التدريس الفعلية

 45 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 45 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .10
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ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .11  قياسهاطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .سبةالمنافي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ,مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم  و تتسق معها تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً لمستهدفة علم المقرر اتأن تتسق مخرجات بدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا

رر مخرجات من كل مقأن يتض لزمي , مع مالحظة أنه اللتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيتعلم 

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
ً لمجاالت مخرجات التعلم  للمقرر وفقا

 لمؤهالتإلطار الوطني لا

 تقويمطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات

 المعرفة 1

مفاهيم ان يكون الطالب قادرا على فهم  1-1

وأهمية إدارة إدارة المخاطر األساسية 

 عمليات الحج و العمرة المخاطر في 

 

 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية

  تشجيع الطالب على طرح األسئلة

 .ومناقشتها

  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب

  وو المهامالواجبات , 

 لعمليةاألنشطة ا 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 

التعرف على  ان يكون الطالب قادرا على 1-2

فوائد اعتماد تحليالت األعمال واألطر 

والنهج واألدوات في إدارة دورة حياة 

 .كاملة من مخاطر العمل

 

 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية

  تشجيع الطالب على طرح األسئلة

 .ومناقشتها

  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب

  وو المهامالواجبات , 

 األنشطة العملية 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 

طبيق فهم و ت ان يكون الطالب قادرا على 1-3

أساليب إدارة المخاطر المناسبة ألداء 

دورة حياة إدارة األدوار المختلفة في 

 .المخاطر

  

 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية

  تشجيع الطالب على طرح األسئلة

 .ومناقشتها

  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 
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  و, و المهامالواجبات 

 األنشطة العملية 

 المعرفيةالمهارات  2

تصميم خطة ان يكون الطالب قادرا على  2-1

شاملة إلدارة المخاطر تتفق مع تفاصيل 

 .وأهداف العمل

 

 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية

  تشجيع الطالب على طرح األسئلة

 .ومناقشتها

  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب

  وو المهامالواجبات , 

 األنشطة العملية 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 

تحليل ان يكون الطالب قادرا على  2-2

 الكمية و الوصفية و مناقشتها البيانات 
 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية

  تشجيع الطالب على طرح األسئلة

 .ومناقشتها

  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب

  وو المهامالواجبات , 

 األنشطة العملية 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 

العرض  ان يكون الطالب قادرا على 2-3

 التقديمي للبحث و األقناع
 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية

  تشجيع الطالب على طرح األسئلة

 .ومناقشتها

  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب

 وو المهامواجبات ال , 

 األنشطة العملية 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

خصيًصا ليعمل  أنشطة  تصميميتم   تشجيع التعاون بين الطالب 3-1

مجموعات , ويمكن تقييمه  فيالطالب 

كمجموعة )يشار إليها بالعمل 

 الجماعي(

 التعليم التعاوني عن طريق المشروع 

 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

  التقديميالعرض 

أدوار  ان يكون قادر على معرفة 3-2

ومسؤوليات أعضاء فريق إدارة المخاطر 

المختلفة على تحسين النهج الشامل إلدارة 

  خصيًصا ليعمل  أنشطة  تصميميتم

مجموعات , ويمكن تقييمه  فيالطالب 

كمجموعة )يشار إليها بالعمل 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

  التقديميالعرض 
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 الجماعي( المخاطر

 التعليم التعاوني عن طريق المشروع 

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

واستخدام توضيح كيف يمكن استخدام  4-1

األدوات اإلحصائية لإلدارة الفعالة 

 في عمليات الحج و العمرة للمخاطر

  برامج تقنية 

 حاالت عملية بإستخدام  –

– SPSS 

–  
استخدام حزم أن يكون الطالب قادرا على  4-2

   يةالكملتحليل البيانات  األلكترونية البرامج

 حاالت عملية بإستخدام – برامج تقنية 

– SPSS 

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

   ال ينطبق  5-1

   ال ينطبق  5-2

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .12

ديم تق خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةشفهي، 

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

  10 جميع األسابيع  , اختبار , مسابقات , مشروع جماعي( )أسئلة مقاليةمثل مهمة التقييم  1

 20 8 اإلختبار النصفي  2

 10 12 عرض تقديمي  3

 10 14 مقال بحثي  4

 10 جميع االسابيع حاالت عملية  5

 40 16 إختبار نهائي  6

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ك

 البطخاص لكل اللالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 .  أسبوع( ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كلاقدمذكر مع )
 

  الساعات المكتبية 

 حلقات النقاش خالل المحاضرات 

  حلقات النقاش من خالل منظومة التعليم اإللكتروني 

 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

231 

 

 مصادر التعلّمهـ. 

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

– Carl L. Pritchard, Risk Management: Concepts and Guidance, 5th Edition, 2015, Auerbach 

Publications, ISBN-13: 978-1482258455 

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) ساسيةألمرجعية االمواد ال -في قائمة  –أدرج . 2 

– Paul Hopkin, Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and 

Implementing Effective Risk Management, 3rd Edition, 2014, Kogan Page, ISBN-13: 978-

0749472443. 

– Rita Mulcahy, Risk Management Tricks of the Trade for Project Managers and PMI-RMP 

Exam Prep, 2nd Edition, 2010, Rmc Pubns Inc., ISBN-13: 978-1932735321. 

– Practice Standard for Project Risk Management, Project Management Institute, 2009, 

ISBN-13: 978-1933890388. 

– A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) - 5th Edition, 

Project Management Institute, ISBN-13: 978-1935589679.Social Research Methods 

(Paperback) by Alan Bryman (Author), Paperback: 800 pages, Publisher: OUP Oxford; 3 

edition (6 Mar 2008), ISBN-10: 0199202958, ISBN-13: 978 0199202959 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3

 The Risk Management Association 

Risk Management - A Palgrave journal – Springer 

International Journal of Risk Assessment and Management 

 :األسطوانات المدمجةو ,ياتالبرمج البرامج الحاسوبية, مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

 NVivo : qualitative data analysis software  

 EndNote is the industry standard software tool for publishing and managing bibliographies, 

citations and references 

 المطلوبةالمرافق و.

لمقاعد أي عدد ا)ة والمختبرات يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(, وغيرهاالدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها المختبرات,والمحاضرات,  )قاعالمباني  .4
 قاعات دراسية مزودة بالتالي 

 اللوحات  ذكية 

 جهاز عرض ) بروجكتور ( 

 :وغيرها( والبرمجيات ,اللوحات الذكية, و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .5
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 اللوحات الذكية 

 كمبيوتر مثبت في القاعة

ة رفق قائمأكرها, أو فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة,  اذا كان هناك مثالً : )حددهامصادر أخرى  .6

  بها(:
 ال توجد أي إحتياجات لتجهيزات مخبرية.  .7

 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ك
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .3

  المقرر الطالب حول طريقة التدريساستبيانات على توزيع 
  محتوى المقرراستبيانات على الطالب حول توزيع 
 من خالل لجنة الجودة  مناقشات داخل مجموعة أعضاء هيئة التدريس بتدريس المقرر 
 اجتماع الطالب وأعضاء هيئة التدريس 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .4
 مالدورية للمراسل / المراسلين من قبل لجنة الخطط األكاديمية والجداول في القس المراجعة 
 توصيات من األساتذة الزائرين. 
  على التدريس مع نظائره من أعضاء هيئة التدريس في تدريس المقررالتشاور 
 مناقشة مجلس القسم 

 إجراءات تطوير التدريس: .5

 لقسما يف لزمنيةا اوللجدوا بالخطط لخاصةا األكاديمية تلتوصياا لجنة فقًاو لتعلما درمصا تحديث 

 .وارللز ةألساتذوا خليةالدا جعةالمروا

  استخدام التكنولوجيا الجديدةتشجيع 

  عمليات التشجيع للتعليم الذاتي 

 تشجيع المناقشات الجماعية والمنظمة. 

 عقد ورش عمل يقدمها خبراء في منهجيات التعليم والتعلم 

  المتميزين التعليمية من قبل أعضاء هيئة التدريسرصد األنشطة. 
 واسطةإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة ب .6

ت مع واجبالتصحيح االختبارات أو عينة من ال مستقلين, والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة
 .القسمب الجودة قبل اللجنة الطالب من راجعة متخصصة لعينة من اإلجاباتم •
 مستقلين  أعضاء هيئة تدريستصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  •

 ره:ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويص   .7
 متخصصة يعينها القسم الجودة المراجعة الدورية للدورة من لجنة •
 التحديث المنتظم للمصادر التعليمية.  •
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 د. عبدهللا الصاعدي  :منسق البرنامجسم ا

    

  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 صحة وسالمة الغذاء :اسم المقرر

 3-54041629 :رمز المقرر
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 دراسينموذج توصيف مقرر 

 

 جامعة ام القرى إسم المؤسسة التعليمية: 4/1440/ 23تاريخ التوصيف:    

 كلية إدارة االعمال قسم ادارة اعمال الحج والعمرة  :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .تت

                3-54041629                        صحة وسالمة الغذاء    :ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .101
 ساعات 3 . عدد الساعات المعتمدة: 2 .102

 العمرة الحج و ماجستير إدارة عمليات :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .103
 هذه البرامج(كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

 بعاالمستوى الر -السنة الثانية الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: الدراسي. السنة أو المستوى 4 .104
 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:5 .105
 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .106

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ,. موقع تقديم المقرر7 .107

 نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:. 8

 

 %80 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .أ

 

   

 %10 النسبة: √ كترونيلالتعليم اإل .ب

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج

    

  النسبة:  بالمراسلة .د

    

 %10 النسبة: √ أخرى .ه

 

 :تعليقات

يتصمن هذا المقرر محاضرات وورشات عمل وعروض تقديمية  ومناقشات على محاور التعليمية وأنشطة 

فردية وجماعية. سيكون لكل فصل موضوع ومهام محددة ومواد للقراءة يزود بها الطالب مقدما عن طريق 
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وث الفردية الموقع الخاص بالمقرر في منظومة التعلم األلكتروني بجامعة ام القرى وعن طريق البح

 والجماعية التي يقوم بها الطالب على مدار الفصل الدراسي .

 

 األهداف .ثث

 هدف المقرر الرئيس ؟ما-1

  الغذاءوصحة ببعض المصطلحات المتعلقة بسالمة تعريف الطالب. 
 تأثير البيئة علي تلوث الغذاءب تعريف الطالب.  
 ي. لغذائوكيفية تجنب حدوث الفساد ا انواع الفساد الغذائي والتسمم الغذائيتعريف الطالب ب 
 البشري. تعريف الطالب العوامل التي تحدد مدي صالحية الغذاء لالستهالك 
 تعريف الطالب علي المصادر المختلفة التي تكون مصدر خطر وتؤدي لفساد الغذاء.  
  األغذية. نظم جودة وسالمة تعريف الطالب علي  
 وتقييمهالالغذية المصنعة الجودة الحسية  تعريف الطالب بخصائص. 
  ومراجعة المواصفة القياسية و  اتتطبيقبتعريف الطالبISO 
 للغذاء مخاطرتعريف الطالب نظام تحليل المخاطر, نقاط التحكم الحرجة, الرقابة, قياس وادارة ال 

 (.  HACCPنظام الهاسب)
 .تعريف الطالب بطرق الشراء والتخزين االمنة لمنشأت التموين 
 طالب بالصحة والسالمة المهنية للعاملين بانتاج االغذية.  تعريف ال 

لتقنية  تخدام المتزايد)مثل االسالمقرر الدراسي  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر-2

  دراسة(. ال الالمعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مج

 حسن جودةتضمان و للسياسات و اإلجراءات المتبعة في قسم إدارة األعمال الحج و العمرة فيما يتعلق بوفقا 

مقررات دة الللعملية التعليمة لكافة برامج القسم, فقد تم إعداد سياسات إجرائية لضمان و تحسين جو

 الدراسية و هي كالتالي:

 يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر  .95

مي و مدى ى العليتم إعتماد هذا التوصيف بعد عرضه على لجنة المناهج و لجنة الدراسات العليا للنظر في المحتو .96

 لتبية للمعارف و المهارات العلمية و المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت 

 اديمي.األك تماديتم عرض المقرر الدراسي لجنة الجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطلبات اإلع .97

الل جهته خفي نهاية الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع العقبات التي وا .98

 العملية التعليمية الي لجنة الجودة بالقسم.

ئمته دى ماليتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات المطلوبه و م .99

 طورات الحاصلة في قطاع الصناعة. للت
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ي قدمة لهم فو الم يتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتقييم المقرر .100

 نهاية كل فصل دراسي من قبل لجنة الجودة 

ص صاالختاثم يتم  الرفع بجميع ااتوصيات الي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم حسب  .101

 إلعتمادها. 

األخرى  اديميةفي نهاية كل سنة يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين أكاديمين من قطاع الصناعة و الجهات األك

رفع . و يتم اللدراسيعلى المستوى المحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مستندات الجودة و اإلعتماد األكاديمي الخاصة بالمقرر ا

 الحظات و التعليقات الي لجنة الجودة و ثم لجنة المناهج او لجة الدراسات العليا حسب اإلختصاص.بالم

 

 

 مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ف

 (. البرنامج

 عام للمقرر:وصف 
حية اكوالت صعن صحة وسالمة االغذية وكيفية تطبيقها بصور صحية من اجل ضمان تقديم ميعطي هذا المقرر الطالب فكرة شاملة 

دور ث الفساد وجنب حدوتللعمالء. يركز المقرر بصفة اساسية على فساد االغذية و العوامل الرئيسية التي تسبب فساد االغذية، وكيفية 

 المخاطر م ادارةتجاري لالغذية وكيفية تطبيق نطاكما يتناول ايضا المقرر الغش ال. العاملين في فساد االغذية

 ء. يختتمللغذا ونقاط التحكم الحرجة في انتاج االغذية. ونظام الجودة لالنتاج ومواصفات الجودة الحسية

بانتاج  عاملينالمقرر بالطرق الصحية للشراء وانتاج وتخزين وصرف الغذاء و الصحة والسالمة المهنية لل

 الغذاء.

 

 التي  ينبغي تناولها: الموضوعات .52

 ساعات التدريس  االسبوع قائمة الموضوعات

 3 1 صحة وسالمة الغذاء) بعض المصطلحات في مجال سالمة الغذاءمقدمة عن 

 3 2 رق التقييم الحسي(ط -)الصفات الحسية لألغذيةالصحي  صفات الغذاء 

 3 3 الغذاء والبيئة المحيطة واسباب تزايد حاالت التسمم الغذائي

 3 4 الملوث االمراض التي تنجم عن تناول الغذاء

 6 5 .التسمم الغذائي

 3 6 .غش األغذية

 3  فساد االغذية.

 3 7 9000 –نظم الجودة ومواصفات اإليزو 
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 HACCP 8 6صحة وسالمة االغذية 

 3 9 الحساسية الغذائية.

 3 1  .للغذاء واالنتاج الصحيةتطبيقات الجودة في عمليات الشراء واالستالم والتخزين 

 3 11 الصحة المهنية للعاملين في تقديم وانتاج االغذية.

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .4

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 45 ساعات التدريس الفعلية

 45 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 45 المعتمدةالساعات 

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .5
 

 

ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .6 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت للمقرر وفقا

 هاتدريسواستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .ةالمناسبفي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس بحيث تكون,مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم و تتسق معهاتقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً لمستهدفة علم المقرر اأن تتسق مخرجات تبدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييمضع طرق  :ثالثا

ً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمهاوطرق  رر مخرجات ن كل مقأن يتضم لزم, مع مالحظة أنه ال يلتشكل معا

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيتعلم 

 

 

 

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 
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 تقويمطرق ال مقررللتدريس الاستراتيجيات لمؤهالتإلطار الوطني لا للمقرر وفقاً لمجاالتمخرجات التعلم م

 المعرفة 1

لي هم شروط الغذاء اآلمن الخالي من الفساد وخاباالطالب  المام 1-1

 االمراض الناقلة للعدوي.من 

 

المحاضرات النظرية/ والوسائل 

 دة عالمسا

االختبارات 

 التقويمية

من  مطابقة الغذاء للمواصفات القياسية للحدبكيفية تعريف الطالب  1-2

  .انتشار االمراض التي تنقل الي الغذاء

المحاضرات النظرية/ والوسائل 

 دة عالمسا

االختبارات 

 التقويمية

المحاضرات النظرية/ والوسائل  للعمالء اداراك أهمية سالمة األغذية 1-3

 دة عالمسا

االختبارات 

 التقويمية

المحاضرات النظرية/ والوسائل  يتأثير البيئة علي حدوث الفساد والتلوث الغذائالمام الطالب ب 1-4

 دة عالمسا

االختبارات 

 التقويمية

 المعرفيةالمهارات  2

 علي تحديد مدي صالحية الغذاء لالستهالك االدمي قدرة الطالب 2-1

 

المحاضرات النظرية/ والوسائل 

 دة عالمسا

المناقشات 

 المفتوحة

المحاضرات النظرية/ والوسائل  القدرة على تطبيق نظم ادارة الجودة النتاج الغذاء 2-2

 دة عالمسا

المناقشات 

 المفتوحة

المحاضرات النظرية/ والوسائل  لالستهالك االدميتحديد مدي صالحية الغذاء  القدرة على 2-3

 دة عالمسا

المناقشات 

 المفتوحة

المحاضرات النظرية/ والوسائل  يةاجراء المقارنة بين المصادر المختلفة التي تؤدي لفساد االغذ 3-4

 دة عالمسا

المناقشات 

 المفتوحة

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

    تنمية مهارات التعامل مع المعدات المستخدمة في انتاج الغذاء 3-1

   تنمية مهارات العمل تحت ضغط  3-2

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

ين لتخزالقدرة على التعامل مع برامج الحسابات المتعلقة بالشراء و ا 4-1

 واالستالم والصرف للغذاء

  

 البيانات لحل المشكالت المرتبطة تحليلالمالحظة و القدرة على 4-2

 بإنتاج وتصنيع األغذية
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 ( ال يوجدوجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

 

 

 خالل الفصل الدراسي:ةبالطل يمتقو مهامجدول  .2

يم تقد ،خطابة،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةشفهي، 

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

  10 جميع األسابيع  , اختبار , مسابقات , مشروع جماعي( )أسئلة مقاليةمثل مهمة التقييم  1

 20 8 اإلختبار النصفي  2

 10 12 عرض تقديمي  3

 10 14 مقال بحثي  4

 10 جميع االسابيع حاالت عملية  5

 40 16 إختبار نهائي  6

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ل

 البطاص لكل الخلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليميةأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 .  أسبوع( ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كلاقدمذكر مع )
 

ستفسارات اساعات معتمدة( للرد على  3هئية التدريس في الساعات المكتبية بمقار ساعة ونصف لكل مقرر)يتواجد عضو 

 الطالب المتعلقة بالمقرر. او المساعدة في تنفيذ المهام المطلوبة من الطالب.

  الساعات المكتبية 

  حلقات النقاش خالل المحاضرات 

 ونيحلقات النقاش من خالل منظومة التعليم اإللكتر 

 

 مصادر التعلّم .ثث

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

 Food safety and hyigene 

 American Society of Quality Control (1986). Food industries quality committee. Food 
Processing Industry quality system guidelines. American Society of Quality Control, Milwaukee, 
Wisconsin. 

 Daniely, C. F. & Richard, F. M. (1991). Instrumental Methods for Quality Assurance in Foods. 
Marcel Dekker, Inc. New York. 

 Erly, R. (1995). Guide to Quality Management Systems for the Food Industry. 

 Hubbard, M. R. (1990). Statistical Quality Control for the Food Industry. 
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 Karla, L. & Gertrude, A. (1996). Quantity Food Sanitation. 5th ed. John Wiley & Sons, New York. 

 Longree, K. and Armbruster, G. (1996). Quantity Food Sanitation. 5th ed. Jon Wiley & Sons, New 
York. 

 Marriott, N. G. (1999). Principles of food sanitation. 4th ed. Aspen Publication, Inc. 
Gaithersburg, Maryland 

Ed rd3. Sensory Evaluation Techniques (1999). et al.Meilgaard  

 :(وغيرها والتقاريرالمجالت العلمية) ةساسيألمرجعية االمواد ال-في قائمة  –أدرج . 2

 International journal of foodservice  

 Hospitality management  
 :وغيرهامواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي واإللكترونية  أدرج المواد. 3

 www.who.org.(http/www.vercon.sci.eglfoodsafty.htm.)  
 http/www.vercon.sci.eg/land poullution. 

 المدمجة:األسطوانات و,ياتالبرمج البرامج الحاسوبية, مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 

 المطلوبةالمرافق  .جج

لمقاعد أي عدد ا)ة والمختبرات يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(, وغيرهاالدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها المختبرات,والمباني )قاعات المحاضرات,  .38

  طالب مزودة  40قاعة محاضرات تتسع لـSmart Board and Data Show 

 قاعات  تعلم نشط 
 :وغيرها( والبرمجيات ,اللوحات الذكيةو ,)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  -
 لوحة ذكية -

 جهاز عرض و سماعات صوتية -

و أرفق كرها, أفاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة,  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .1

 قائمة بها(:
 ال يوجد 

 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ل
 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .1
تهم في تي واجهوأهم الصعوبات ال فاعلية أسلوب  التدريساستبيانات توزع على الطالب لمعرفة آرائهم حول  المقرر ومدى  -

 تحصيل المادة العلمية المقررة 

 والمناقشات الشفهية غير الرسمية مع الطالب لألخذ بآرائهم حول كيفية تطوير المقررالتواصل  -

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .2

http://www.who.org.(http/www.vercon.sci.eglfoodsafty.htm.)
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 الزمالء المتخصصينمناقشات داخل القسم مع  -

 المراجعة الدورية للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسية والجداول بالقسم -
 االطالع علي احدث طرق تدريس المقرر بواسطة استاذ المادة -

 إجراءات تطوير التدريس: .3
 زيادة درجة التفاعل بين الطالب واألستاذ من خالل تطبيق مفاهيم التعليم النشط والتعليم التفاعلي -

 ث الطالب علي البحث عن الموضوعات محل الدراسة ودراسات الحالة عبر االنترنتح -

 تشجيع الطالب على المناقشات الجماعية -

 تشجيع الطالب علي العرض واأللقاء -

 واسطةإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة ب .4

ت مع واجبالتصحيح االختبارات أو عينة من ال مستقلين, والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة
 مراجعة عينة من اإلجابات من قبل لجنة متخصصة بالقسم 

  المراجعة الخارجية لعينة من أوراق اجابات الطالب 

 المراجعة والتصحيح الجماعي بالقسم 

 ره:ط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويف إجراءات التخطيص   .5
فى  لحديثةيتم مراجعة المقرر بشكل دوري من قبل لجنة الخطط والجداول الدراسية بالقسم لضمان مواكبته للتطورات ا -

 التخصص

 االستفادة من التقنيات الحديثة في تقديم المادة العلمية -

 العلمية الذي يدرس في اكبر الجامعات العالمية التي تقدم نفس البرنامجاالطالع علي محتوي المادة  -

 تحليل آراء الطالب بشكل دوري واخذ نتائج التحليل وآرائهم في االعتباء عند تحديث الخطة الدراسية -

 ع  مجتمالاالستفادة من آراء العاملين في قطاع األعمال وجميع األطراف ذات العالقة للتعرف علي متطلبات السوق و -
  

  د. عبدهللا الصاعدي      د.  :منسق البرنامجسم ا

    

  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 البيئة التنظيمية ألعمال الحج والعمرة :اسم المقرر

 3-54041648  :رمز المقرر
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة أم القرى  المؤسسة التعليمية:إسم  1/3/1440 :التوصيفتاريخ  

 كلية إدارة األعمال/ قسم إدارة اعمال الحج و العمرة  :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .جج

مقرر  3-54041635 البيئة التنظيمية ألعمال الحج و العمرة   : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .108

 اختياري 
 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .109

 لعمرة االحج و  ماجستير إدارة عمليات :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .110
 هذه البرامج(كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

 رابع مستوى الالسنة الثانية , الراسي: الذي يعطى فيه المقرر الد الدراسي. السنة أو المستوى 4 .111
  )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .112
 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .113

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ,. موقع تقديم المقرر7 .114

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 70 النسبة: 70 المحاضرات التقليديةقاعات  .و

 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .ز

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ح

    

  النسبة:  بالمراسلة .ط

    

 30 النسبة: 30 أخرى .ي
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 :تعليقات

شطة وأنعلى محاور التعليمية ومناقشات  تقديمية  محاضرات وورشات عمل وعروض يتصمن هذا المقرر

 ن طريقع مقدمايزود بها الطالب فردية وجماعية. سيكون لكل فصل موضوع ومهام محددة ومواد للقراءة 

 . الموقع الخاص بالمقرر في منظومة التعلم األلكتروني بجامعة ام القرى 

 

 

 األهداف .حح

 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -4
ادرا قون الطالب مقرر يك. عند أكمال هذا ال  بالبيئة التنظيمية ألعمال الحج و العمرةالهدف الرئيسي من تدريس هذا المقرر هو تعزيز 

 على التالي : 

 الحج والعمرة   ألعمال  المنظمة و اللوائحالتعريف باألنظمة  -

  - بالمؤسسات الحكومية المتعلقة بعمليات الحج و العمرة فهم اللوائح واالنظمة المختلفة المرتبطة

  شركات و مؤسسات الحج والعمرةالمنظمة إلعمال ال فهم اللوائح واالنظمة المختلفة المرتبطة -

 العاملة والداعمة لفاعليات الحج والعمرة.الجهات فهم حقوق ومسؤوليات •  

لتقنية  الستخدام المتزايدا)مثل المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  .  المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(
افة لتعليمة لكلية اة للعموفقا للسياسات و اإلجراءات المتبعة في قسم إدارة األعمال الحج و العمرة فيما يتعلق بضمان و تحسن جود

 برامج القسم، فقد تم إعداد سياسات إجرائية لضمان و تحسين جودة المقررات الدراسية و هي كالتالي:

 يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر  .102

وى المحت يتم إعتماد هذا التوصيف بعد عرضضه على لجنة المناهج و لجنة الدراسات العليا للنظر في .103

 العلمي و مدى لتبية للمعارف و المهارات العلمية و المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت 

د عتماإليتم عرض المقرر الدراسي لجنة الجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطلبات ا .104

 األكاديمي.

جهته لتي وافي نهاية الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع العقبات ا .105

 خالل العملية التعليمية الي لجنة الجودة بالقسم.

 دى مالئمتهبه و ميتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات المطلو .106

 تطورات الحاصلة في قطاع الصناعة . لل

ي قدمة لهم فو الم يتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتقييم المقرر .107

 نهاية كل فصل دراسي من قبل لجنة الجودة 

ص ختصاالاثم يتم  الرفع بجميع ااتوصيات الي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم حسب  .108

 إلعتمادها. 

و  لصناعةفي نهاية كل سنة يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين أكاديمين من قطاع ا .109

عتماد ة و اإلالجهات األكاديمية األخرى على المستوى المحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مستندات الجود

و المناهج ا م لجنةثلمالحظات و التعليقات الي لجنة الجودة و األكاديمي الخاصة بالمقرر الدراسي. و يتم الرفع با

 لجة الدراسات العليا حسب اإلختصاص. 
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 مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ق

 (. البرنامج

 عام للمقرر: وصف
نظمة و ح جميع األلتوضيتطرق المقرر حيث ي. يو العمرة الحج ببيئة أعمالأهم القوانين والتشريعات المتعلقة  يستعرض هذا المقرر

شركات  و إلقامة, ال وخدمات وشركات النقباألعاشة و التموين و اإلقامة و اإلسكان  اللوائح التنظيمية للعمليات الحج و العمرة المتعلقة 

 ة.حج والعمرلي مجال اهذا السياق أيضاً يتم تناول القواعد والقوانين التي تنظم عملية االستثمار ف ومؤسسات الطوافة,. فيالعمرة 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .53

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 مقدمة عن المقرر وعرض للمفاهيم األساسية 2 6

 غيرها من فروع القانونقوانين الحج والعمرة وعالقتها مع  1 3

 الترتيبات والقواعد المنظمة لفاعلية الحج 1 3

 االستثمار فى قطاع الحج والقواعد المنظمة لذلك 1 3

  كيفية التحكم / الرقابة على كافة المنظمات التى تعمل فى الحج 1 3

 الصحة والسالمة فى الحج والعمرة 1 3

 حقوق الحجاج والمعتمرين 1 3

 وشروط الحج والعمرة احكام 1 3

 إختبار نصفي

 للحج و العمرة   المنظمةاالنظمة والتشريعات الصادرة من جهات  1 3

 مؤسسات الطوافة و دورها في تنظيم مناسك الحج 2 6

 تقييم القوانين المنظمة للحج والعمرة 1 3

 اإلختبار النهائي 

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .54

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 
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 45 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 45 ساعات التدريس الفعلية

 45 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 45 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .55
 

 

ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .56  قياسهاطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .سبةالمنافي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ,مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم  و تتسق معها تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً لمستهدفة علم المقرر اتأن تتسق مخرجات بدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا

رر مخرجات من كل مقأن يتض لزم, مع مالحظة أنه ال يلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاطرق و

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيتعلم 

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
ً لمجاالت مخرجات التعلم  للمقرر وفقا

 لمؤهالتإلطار الوطني لا

 تقويمطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات

 المعرفة 1

المعارف ان يكون الطالب قادرا على فهم  1-1

بالقوانين واألنظمة و اللوائح االساسية 

 المنظمة ألعمال الحج و العمرة 

 

 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية

  تشجيع الطالب على طرح األسئلة

 .ومناقشتها

  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب

  وو المهامالواجبات , 

 األنشطة العملية 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 

فهم اللوائح  ان يكون الطالب قادرا على 1-2

واالنظمة المختلفة المرتبطة بالمؤسسات 

 الحكومية المتعلقة بعمليات الحج و العمرة

- 

 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية

  تشجيع الطالب على طرح األسئلة

 .ومناقشتها

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

248 

 

   إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب

  وامو المهالواجبات , 

 األنشطة العملية 
وائح فهم الل ان يكون الطالب قادرا على 1-3

 بتنظيم أعمال واالنظمة المختلفة المرتبطة

 .شركات العمرة ومؤسسات الطوافة. 

  

 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية

  تشجيع الطالب على طرح األسئلة

 .ومناقشتها

  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب

  وو المهامالواجبات , 

 األنشطة العملية 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 

 المعرفيةالمهارات  2

حقوق  فهم ان يكون الطالب قادرا على  2-1

ومسؤوليات الجهات العاملة والداعمة 

 .لفاعليات الحج والعمرة

 

 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية

  تشجيع الطالب على طرح األسئلة

 .ومناقشتها

  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب

  والمهامو الواجبات , 

 األنشطة العملية 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 

التعامل  على ان يكون الطالب قادرا 2-2

 . لعمليات الحج و العمرة القضايا القانوية 
 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية

  الطالب على طرح األسئلة تشجيع

 .ومناقشتها

  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب

  وو المهامالواجبات , 

 األنشطة العملية 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 

 إتخاذ قادرا على ان يكون الطالب 2-3

لعمليات الحج و  اإلجراءات التنظيمية 

 .العمرة

 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية

  تشجيع الطالب على طرح األسئلة

 .ومناقشتها

  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب

  وو المهامالواجبات , 

 األنشطة العملية 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 
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 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

خصيًصا ليعمل  أنشطة  تصميميتم   تشجيع التعاون بين الطالب 3-1

مجموعات , ويمكن تقييمه  فيالطالب 

كمجموعة )يشار إليها بالعمل 

 الجماعي(

 التعليم التعاوني عن طريق المشروع 

 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

  التقديميالعرض 

العرض  الطالب قادرا على ان يكون 3-2

 التقديمي للبحث و األقناع
  خصيًصا ليعمل  أنشطة  تصميميتم

مجموعات , ويمكن تقييمه  فيالطالب 

كمجموعة )يشار إليها بالعمل 

 الجماعي(

 التعليم التعاوني عن طريق المشروع 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 

  التقديميالعرض 

  المعلومات والمهارات العدديةتقنية مهارات االتصال ومهارات  4

أن يكون الطالب قادرا على استخدام  4-1

ة النظم التقنية لتنفيذ اإلجراءات التنظيمي

  لعمليات الحج والعمرة 

  برامج تقنية 

 حاالت عملية بإستخدام  –

خدمات الحج  –

االلكترونية | وزارة 

 الحج و العمرة

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

   ال ينطبق  5-1

   ال ينطبق  5-2

 

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .57

ديم تق خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةشفهي، 

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

  10 جميع األسابيع  , اختبار , مسابقات , مشروع جماعي( مقالية)أسئلة مثل مهمة التقييم  1

 20 8 اإلختبار النصفي  2

 10 12 عرض تقديمي  3

 10 14 مقال بحثي  4
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 10 جميع االسابيع حاالت عملية  5

 40 16 إختبار نهائي  6

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .م

 البطخاص لكل اللالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 .  أسبوع( ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كلاقدمذكر مع )
 

  الساعات المكتبية 

 حلقات النقاش خالل المحاضرات 

  حلقات النقاش من خالل منظومة التعليم اإللكتروني 

 

 مصادر التعلّمهـ. 

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

 أنظمة وتعليمات الحج و العمرة | وزارة الحج و العمرة –

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) ساسيةألمرجعية االمواد ال -في قائمة  –أدرج . 2 

 أنظمة وتعليمات العمرة | وزارة الحج و العمرة

 و تعليمات | وزارة الحج و العمرة التوعية بانظمة

 إجراءات حجاج الداخل | وزارة الحج و العمرة

 منظومة العمل في الحج و العمرة | وزارة الحج و العمرة

 خدمات الحج والحجاج | وزارة الحج و العمرة

 خدمات الحج االلكترونية | وزارة الحج و العمرة

 لصحةزارة او -الدليل العام لصحة الحاج و المعتمر 

 اجراءات حجاج الخارج | وزارة الحج و العمرة

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3

 موقع وزارة العدل 

 موقع وزارة الحج و العمرة 
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 :األسطوانات المدمجةو ,ياتالبرمج البرامج الحاسوبية, مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 ال يوجد  

 المطلوبةالمرافق و.

لمقاعد أي عدد ا)ة والمختبرات يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(, وغيرهاالدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها المختبرات,والمباني )قاعات المحاضرات,  .2
 قاعات دراسية مزودة بالتالي 

 اللوحات  ذكية 

 جهاز عرض ) بروجكتور ( 

 

 :وغيرها( والبرمجيات ,اللوحات الذكية, و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .3
 اللوحات الذكية 

 كمبيوتر مثبت في القاعة 

مة رفق قائأكرها, أو فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة,  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .4

  بها(:
 ال توجد أي إحتياجات لتجهيزات مخبرية.  .5

 

 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .م
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .6

  المقرر استبيانات على الطالب حول طريقة التدريستوزيع 
  محتوى المقرراستبيانات على الطالب حول توزيع 
 من خالل لجنة الجودة  مناقشات داخل مجموعة أعضاء هيئة التدريس بتدريس المقرر 
 اجتماع الطالب وأعضاء هيئة التدريس 

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .7
 

  / مالمراسلين من قبل لجنة الخطط األكاديمية والجداول في القسالمراجعة الدورية للمراسل 
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 توصيات من األساتذة الزائرين. 

  على التدريس مع نظائره من أعضاء هيئة التدريس في تدريس المقررالتشاور 
 مناقشة مجلس القسم 

 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .8

 لقسما يف لزمنيةا اوللجدوا بالخطط لخاصةا األكاديمية تلتوصياا لجنة فقًاو لتعلما درمصا تحديث 

 .وارللز ةألساتذوا خليةالدا جعةالمروا

  استخدام التكنولوجيا الجديدةتشجيع 

  عمليات التشجيع للتعليم الذاتي 

 تشجيع المناقشات الجماعية والمنظمة. 

 عقد ورش عمل يقدمها خبراء في منهجيات التعليم والتعلم 

  المتميزين هيئة التدريسرصد األنشطة التعليمية من قبل أعضاء. 
 

 واسطةإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة ب .9

ت مع واجبالتصحيح االختبارات أو عينة من ال مستقلين, والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة
 .القسمب الجودة قبل اللجنة الطالب من اإلجاباتمراجعة متخصصة لعينة من  •
 مستقلين  أعضاء هيئة تدريستصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  •

 

 ره:ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويص   .10
 متخصصة يعينها القسم الجودة المراجعة الدورية للدورة من لجنة •
 التحديث المنتظم للمصادر التعليمية.  •

 

 

 

  

 د. عبدهللا الصاعدي :منسق البرنامجسم ا

    

  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 قضايا معاصرة في الحج و العمرة :اسم المقرر

 3-54041648  :رمز المقرر

 

 

 

 

 

 

-



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

254 

 

 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة أم القرى  إسم المؤسسة التعليمية: 1/3/1440 :التوصيفتاريخ  

 كلية إدارة األعمال/ قسم إدارة اعمال الحج و العمرة  :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خخ

  3-54041648قضايا معاصرة في الحج و العمرة : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .115
 ) مقرر إختياري(   3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .116

  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .117
 ماجستير إدارة عمليات الحج و العمرة  .118

 ماجستير إدارة الحشود .119
 هذه البرامج(كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

  4المستوى  2السنة الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .120
 )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .121
 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .122

 لطالب العابدية لالرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ,. موقع تقديم المقرر7 .123

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 70 النسبة: 70 قاعات المحاضرات التقليدية .ك

 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .ل

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .م

    

  النسبة:  بالمراسلة .ن

    

 30 النسبة: 30 أخرى .س

 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

255 

 

 :تعليقات

شطة وأنعلى محاور التعليمية ومناقشات  تقديمية  محاضرات وورشات عمل وعروض يتصمن هذا المقرر

 ن طريقع مقدمايزود بها الطالب فردية وجماعية. سيكون لكل فصل موضوع ومهام محددة ومواد للقراءة 

 . الموقع الخاص بالمقرر في منظومة التعلم األلكتروني بجامعة ام القرى 

 

 األهداف .دد

 الرئيس ؟ هدف المقرر ما -1

ي فالمعاصرة  لقضايااالمقرر يهدف إلى امداد الطالب بالمعارف و المهارات المتقدمة في استكشاف و تحديد و تحليل اثر االتجاهات و 

 الحج و العمرة لتكون قوة دفع لتطوير اداء شركات العمرة و مؤسسات الطوافة. 

 

لتقنية  الستخدام المتزايدا)مثل المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  .  المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(
افة لتعليمة لكلية اة للعموفقا للسياسات و اإلجراءات المتبعة في قسم إدارة األعمال الحج و العمرة فيما يتعلق بضمان و تحسن جود

 برامج القسم، فقد تم إعداد سياسات إجرائية لضمان و تحسين جودة المقررات الدراسية و هي كالتالي:

 يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر  .110

مي العل لمحتوىايتم إعتماد هذا التوصيف بعد عرضه على لجنة المناهج و لجنة الدراسات العليا للنظر في  .111

 و مدى لتبية للمعارف و المهارات العلمية و المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت 

عتماد ات اإليتم عرض المقرر الدراسي على لجنة الجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطلب .112

 األكاديمي.

جهته تي والعقبات الفي نهاية الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع ا .113

 خالل العملية التعليمية الي لجنة الجودة بالقسم.

 دى مالئمتهبه و ميتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات المطلو .114

 للتطورات الحاصلة في قطاع الصناعة . 

ي قدمة لهم فو الم ات المتعلقة بتقييم المقرريتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيان .115

 نهاية كل فصل دراسي من قبل لجنة الجودة 

ص الختصااثم يتم  الرفع بجميع ااتوصيات الي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم حسب  .116

 إلعتمادها. 

 وصناعة من قطاع الفي نهاية كل سنة يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين أكاديمين  .117

عتماد ة و اإلالجهات األكاديمية األخرى على المستوى المحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مستندات الجود

و المناهج ا م لجنةثاألكاديمي الخاصة بالمقرر الدراسي. و يتم الرفع بالمالحظات و التعليقات الي لجنة الجودة و 

 . لجة الدراسات العليا حسب اإلختصاص

 

 مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ك

 (. البرنامج

 عام للمقرر: وصف
مقرر قضايا معاصرة في الحج و العمرة يعتني بتأهيل طالب ماجستير ليكون مدركا و ملما بشكل مستمر باحدث االتجاهات المعاصرة 
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في الحج و العمرة و قادر على تحليل االثار المترتبة عليها على عمليات الحج و العمرة. فالمقرر يهدف إلى امداد الطالب بالمعارف و 

المهارات المتقدمة في استكشاف و تحديد و تحليل اثر االتجاهات و القضايا المعاصرة في الحج و العمرة لتكون قوة دفع لتطوير اداء 

 و مؤسسات الطوافة.  شركات العمرة

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .58

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 مقدمة 1 3

 ولحج استخدام آليات البحث العملي الستكشاف و تحديد احدث القضايا المعاصرة في ا 1 3

 العمرة 

 و مستقبل الصناعة و مبادراتها و اثرها على صناعة الحج و العمرة 2030رؤية  1 3

 حج والروبوت و الدرونز و احدث تكنولوجيا المعلومات و اثرهم في صناعة ال 2 6

 العمرة

شخصنة االتجاهات المعاصرة على صناعة الحج و العمرة لتطوير منهجيات  2 6

 العمل و تعظيم رضاء الحاج و المعتمر و االداء المهني  

و  على تطبيق أي اتجاهات جديدة في الحجمنهجيات تحليل االثار المتوقعة  1 3

 العمرة

فة لطواالميزة التنافسية: كيف تحقق ميزة تنافسية لشركات العمرة و مؤسسات ا 1 3

 باستخدام المعرفة بالقضايا المعاصرة في الحج و العمرة 

  لعمرةالتفكير االبداعي و النقدي: كأساس في التعامل مع القضايا المعاصرة في الحج و ا 1 3

 دراسة حاالت لقضايا معاصرة في الحج و العمرة 1 3

يدة او ات جدتصميم منهجية متكاملةكات العمرة و مئسسات الطوافة للتعامل بفاعلية مع أي اتجاه 1 3

 أي قضايا معاصرة في الحج

يا مقترحات لتطوير اداء شركات العمرة و مؤسسات الطوافة باستخدام القضا كتابة 1 3

 المعاصرة و االتجاهات الحديثة
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 تقديم البحث  1 3

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .59

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 ال يوجد يوجد ال ال يوجد ال يوجد 45 ساعات التدريس الفعلية

 45 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 45 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .60
 ساعات 3
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ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .61  قياسهاطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .سبةالمنافي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ,مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم  و تتسق معها تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً لمستهدفة علم المقرر اتأن تتسق مخرجات بدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا

رر مخرجات من كل مقأن يتض لزمي , مع مالحظة أنه اللتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيتعلم 

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 طرق التقويم مقررللتدريس ال استراتيجيات لمؤهالتللمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني ل مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

المعاصرة في جديدة المتعلقة باحدث القضايا تعريف المصطلحات ال  1-1
 2030الحج و العمرة و ما يتعلق بهما من مبادارات رؤية 

 حلقات النقاش -
 العصف الذهني – 

 المحاضرات  التفاعلية – 

التقييم داخل -

المحاضرات بناء 

على التفاعل و 

 المبادرات.

االختبارت  -

 النصف فصلية 

حفظ و استظهار منهجيات البحث عن احدث االتجاهات  - 1-2
المعاصرة في الحج و العمرة لضمان التطوير  و القضايا

 المستمر الداء الشركات و المؤسسات.

 النقاشات المفتوحة -

التدريبات داخل  -

 المحاضرات

 المحاضرات التفاعلية -

 العمل الجماعي -

 دراسة حاالت -

 االبحاث-

 االسبوعية

لمهام التفاعلية ا -

 داخل المحاضرات

 المعاصرة في الحج و العمرةعالقة المعرفة بالقضايا تحديد  - 1-3
 باداء الشركة و المؤسسة العاملة

 المحاضرات التفاعلية -

 دراسة حاالت -

 بحث فردي -

بحث  -

 جماعي

 اختبارات -

 المعرفيةالمهارات  2

الستفادة من احدث القضايا المعاصرة في كتابة منهجية كاملة ل 2-1
  .تطوير اداء الشركات و المئسسات العاملة في الحج و العمرة

 دراسة حاالت -

 العمل ضمن فريق عمل -

 العصف الذهني -

النقاشات داخل  -

 المحاضرات

 عيالبحث الجما-

ختبارت اال-

 النصف فصلية

االختبار  -

 النهائي
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 انعكاسات القضايا المعاصرة المختلفة على عمليات صناعةتحديد  2-2

    الحج و العمرة.

 

 دراسة حاالت -

 العمل ضمن فريق عمل -

 العصف الذهني -

النقاشات داخل  -

 المحاضرات

المهمات  -

داخل 

 المحاضرة

االختبارات  -

و النهائية  

 النصفية 

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

شركات العمرة و عمل عرض لمنهجية متكاملة في تطوير اداء  3-1

مؤسسات العاملة بالحج من خالل المعرفة بالقضايا المعاصرة و 

    االتجاهات الحديثة.

 النقاشات -

 المهام االسبوعية -

 العصف الذهني -

 العمل ضمن الفريق -

االبحاث  -

 الجماعية

من واقع دراسة  في اعمال الحج و العمرة كتابة حلول لمشكالت 3-2

 الطالب التجاهات و قضايا معاصرة.
 النقاشات -

 المهام االسبوعية -

 العصف الذهني -

 العمل ضمن الفريق -

االبحاث  -

 الجماعية

االبحاث  -

 الفردية
االلتزام بالمهام المعطاة  - العمل ضمن فريق عمل و القيادة عند الحاجة 

 داخل المحاضرة

التدريب للعمل ضمن  -

فريق عمل و فيادته عند 

 الحاجة

االبحاث  -

 الجماعية

االبحاث  -

 الفردية

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

ياستخدام المحمول و الباوربوينت و عمل عروض تقنية  - 4-1

 االنفوجرافيك

 النقاشات -

 المهام االسبوعية -

 العصف الذهني -

 العمل ضمن الفريق -

و  االبحاث -

 المهمات 

 الجماعية

و االبحاث  -

المهمات 

 الفردية

 (وجدت النفسية الحركية )إنمهارات ال 5

5-1    

5-2    

 

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .62

ديم تق خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةشفهي، 

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

  10 جميع األسابيع  , اختبار , مسابقات , مشروع جماعي( )أسئلة مقاليةمثل مهمة التقييم  1
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 20 8 اإلختبار النصفي 2

 10 12 عرض تقديمي )جماعي( 3

 10 14 مقال بحثي )فردي( 4

 10 جميع االسابيع حاالت عملية  5

 40 16 إختبار نهائي  6

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ن

 البطخاص لكل اللالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 .  أسبوع( ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كلاقدمذكر مع )
 

  الساعات المكتبية 

 حلقات النقاش خالل المحاضرات 

  حلقات النقاش من خالل منظومة التعليم اإللكتروني 

 

 مصادر التعلّمهـ. 

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

 

Kaminski, J.,  Angela M Benson, A. M. &  Arnold, D. (2017). Contemporary 

Issues in Cultural Heritage Tourism (Contemporary Geographies of Leisure, 

Tourism and Mobility). Routledge.  

 

Hayes, D. K., Ninemeier, J. D. and Miller, A. A. (2016). Hotel Operations 

Management (6th Edition). Pearson. 

 

Stickler, V. (2011). Contemporary Issues in Event Management. GRIN Publishing.  
 

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) ساسيةألمرجعية االمواد ال -في قائمة  –أدرج . 2 

 Mintel Reports 

 Tourism Management 

 Annals of Tourism Research 
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 International Journal of Contemporary Hospitality Management 

 International Journal of Hospitality Management 

 International Journal of Tourism Management 

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3

. . AHLEI (American Hospitlaity and Lodging Education Institute)https://www.ahlei.org/ 

 دال يوج  :األسطوانات المدمجةو ,ياتالبرمج البرامج الحاسوبية, مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 المطلوبةالمرافق و.

لمقاعد أي عدد ا)ة والمختبرات يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(, وغيرهاالدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها المختبرات,والمباني )قاعات المحاضرات,  .6
 قاعات دراسية مزودة بالتالي 

 اللوحات  ذكية 

 جهاز عرض ) بروجكتور (

 :وغيرها( والبرمجيات ,اللوحات الذكية, و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .7
 اللوحات الذكية 

 كمبيوتر مثبت في القاعة 

مة رفق قائأكرها, أو فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة,  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .8

  بها(:
 ال توجد أي إحتياجات لتجهيزات مخبرية. 

 

 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ن
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .11

  المقرر استبيانات على الطالب حول طريقة التدريستوزيع 
  محتوى المقرراستبيانات على الطالب حول توزيع 
 من خالل لجنة الجودة  مناقشات داخل مجموعة أعضاء هيئة التدريس بتدريس المقرر 
 اجتماع الطالب وأعضاء هيئة التدريس 

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .12

https://www.ahlei.org/
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 مالمراجعة الدورية للمراسل / المراسلين من قبل لجنة الخطط األكاديمية والجداول في القس 
 توصيات من األساتذة الزائرين. 

  على التدريس أعضاء هيئة التدريس في تدريس المقررمع نظائره من التشاور 
 مناقشة مجلس القسم 

 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .13

 لقسما يف لزمنيةا اوللجدوا بالخطط لخاصةا األكاديمية تلتوصياا لجنة فقًاو لتعلما درمصا تحديث 

 .وارللز ةألساتذوا خليةالدا جعةالمروا

  استخدام التكنولوجيا الجديدةتشجيع 

  عمليات التشجيع للتعليم الذاتي 

 تشجيع المناقشات الجماعية والمنظمة. 

 عقد ورش عمل يقدمها خبراء في منهجيات التعليم والتعلم 

 المتميزين رصد األنشطة التعليمية من قبل أعضاء هيئة التدريس. 
 

اسطة بوإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة  .14

ت مع واجبالتصحيح االختبارات أو عينة من ال مستقلين, والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة
 .القسمب الجودة قبل اللجنة الطالب من مراجعة متخصصة لعينة من اإلجابات •
 مستقلين  أعضاء هيئة تدريستصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  •

 

 ره:ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويص   .15
 متخصصة يعينها القسم الجودة المراجعة الدورية للدورة من لجنة •
 التحديث المنتظم للمصادر التعليمية.  •
 

  

   :منسق البرنامجسم ا
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