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  اخلطة الدراسية: 2 /1 /4

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

 املستوى األول

 3-0-3  مقرر اجباري إدارة عمليات احلج و العمرة ) متقدمة ( 54042611-3
 3-0-3  مقرر اجباري إدارة التجربة لضيوف الرمحن  54042612-3
 3-0-3  مقرر اجباري شودعلم احل 54042613-3
 3-0-3  مقرر اجباري ختطيط و تصميم املواقع  54042614-3

 

 املستوى الثاين

 3-0-3  مقرر اجباري حبوث العمليات يف احلج و العمرة 54042625-3
 3-0-3  مقرر اجباري التخطيط االسرتاتيجي  54042626-3
 3-0-3  اجباريمقرر  طرق البحث العلمي  54042627-3
 3-0-3  مقرر اجباري حتليل البياانت  الكمية الختاذ القرار  54042628-3

 

 الثالثاملستوى 

 3-0-3  مقرر اجباري إدارة و تنظيم الحشود 54042631-3
 3-0-3  مقرر اجباري سلوك الحشود 54042632-3
 3-0-3  مقرر اجباري صحة و سالمة الحشود 54042633-3
 3-0-3  مقرر اجباري أنظمة و سالمة النقل 54042634-3

 

 املستوى الرابع

 3-0-3  مقرر اجباري إدارة المخاطر و األزمات في الحشود 54042645-3

و محاكاة  ةالنظم التقنية المتقدمة في نموذج 54042646-3

 الحشود 
 3-0-3  مقرر اجباري

54042647-3 
+  طرق البحث العلمي  مقرر  اجتياز جباريمقرر ا مشروع بحثي  

 3-0-3 من املقررات  60%

 3-0-3 يتم اختيار مقرر من املقررات االختيارية مقرر اختياري مقرر اختياري   
 

 املقررات االختيارية 

 3-0-3  مقرر اختياري إدارة اإلعالم و التواصل في الحشود 54042615-3
 3-0-3  مقرر اختياري ظيمية ألعمال الحج و العمرةالبيئة التن 54042629-3
 3-0-3  مقرر اختياري مهارات االتصال بين الثقافات 54042635-3
 3-0-3  مقرر اختياري قضايا معاصرة في الحج و العمرة 54042648-3
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  :الدراسية توصيف املقررات 4 /1 /4

 
 
 
 
 

 رات يف املستوى األول توصيف املقر  
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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

 
 سي ومعلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدرا .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 ي عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب)في حال وجود مقرر عام ف

 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 ,. موقع تقديم المقرر7 .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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 :عليقاتت

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 

 . الموقع الخاص بالمقرر في منظومة التعلم األلكتروني بجامعة ام القرى 

 

 

 ألهدافا .ب
 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -1

 مبالمعرفة والمهارات الالزمة التي تمكنه 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 

 الحاج والمعتمر فهم المكونات الرئيسية لتجربة 
 تحديد األطراف ذووي العالقة بعمليات الحج والعمرة وفهم دور كل منهم 
   معرفة الخدمات والمنتجات المختلفة التي تقدم للحجاج والمعتمرين 
  تصميم وتطوير منتجات وخدمات الحج والعمرة 
   أهدافهاوضع خطط تشغيلية تساعد المنظمات التي تقدم خدمات الحج والعمرة علي تحقيق 
  مواضيع معاصرة في ادارة العمليات كادارة الجودة الشاملة وادارة سالسل االمداد مع تطبيقها علي مناقشة

 قطاع الحج والعمرة 
)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  التغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  المعلومات أو مراجع اإلنترنت, و
وفقا للسياسات و اإلجراءات المتبعة في قسم إدارة األعمال الحج و العمرة فيما يتعلق بضمان و تحسن جودة للعملية التعليمة لكافة 

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

  يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر 
  يتم إعتماد هذا التوصيف بعد عرضه على لجنة المناهج و لجنة الدراسات العليا للنظر في المحتوى العلمي و مدى

 لتبية للمعارف و المهارات العلمية و المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت 
  الدراسي علي لجنة الجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطلبات اإلعتماد األكاديمي.يتم عرض المقرر 
  في نهاية الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع العقبات التي واجهته خالل

 العملية التعليمية الي لجنة الجودة بالقسم.
 بل أعضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات المطلوبه و مدى مالئمته يتم مناقشة تقرير المقرر من ق

 للتطورات الحاصلة في قطاع الصناعة . 
  يتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتقييم المقرر و المقدمة لهم في نهاية كل

 فصل دراسي من قبل لجنة الجودة 
 ع بجميع ااتوصيات الي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم حسب االختصاص إلعتمادها. ثم يتم  الرف 
  في نهاية كل سنة يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين أكاديمين من قطاع الصناعة و الجهات

تندات الجودة و اإلعتماد األكاديمي األكاديمية األخرى على المستوى المحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مس

الخاصة بالمقرر الدراسي. و يتم الرفع بالمالحظات و التعليقات الي لجنة الجودة و ثم لجنة المناهج او لجة 

 الدراسات العليا حسب اإلختصاص. 
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 يفية أودليلمستخدمة في النشرة التعرالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ج

 (. البرنامج

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

دورة الحاج عمليات  يتعرف الدارسين لهذا المقرر عليتقديم خدمات الحج والعمرة. المؤسسات والشركات المختلفة التي تقوم ب

ودور مفهوم المنتج والخدمة ويتناول المقرر بعد اداء المناسك.عائدا الي بالدة الداء المناسك وحتى المغادرة  بالدةفي  منذ الحجز
المفاهيم بعض لحجاج والمعتمرين ويختتم بعرض تقدم ل التي المنتجات والخدماتورقابة تصميم وتطوير  الجهات المختلفة في

  . ي مجال الحج والعمرةوتطبيقاتها فالحديثة في ادارة العمليات 
 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .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

 م خدمات الحج والعمرةالجهات المعنية بتقدي 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

 والعمرةعمليات تقديم خدمات التموين واالعاشة في الحج ادارة  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 
وس در

 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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 قياسها واستراتيجياتطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطارت التعلم مخرجا .4

 هاتدريس

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .المناسبةفي مجاالت التعلم  حسب المطلوبقابلة للقياس  بحيث تكون ,مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

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

-  ً أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة بدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا

أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم  لزم, مع مالحظة أنه ال يلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال في

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
ً لمجاالت مخرجات التعلم  للمقرر وفقا

 لمؤهالتإلطار الوطني لا

 تقويمرق الط مقررللتدريس ال استراتيجيات

 المعرفة 1

معرفة أهمية صناعة الحج والعمرة كرافد  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

 حلولال تجزئتها وايجاد ومحاولة

  األسئلة المباشرة
 للطالب

 المناقشات الصفية 

  أسئلة حل إدراج
 فيالمشكالت 
 االختبارات

عمليات ادارة تحليل المشكالت التي تواجه  2-2

التشغيل في شركات العمرة ومؤسسات 

وغيرها من المؤسسات والشركات  الطوافة

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

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   لفكريالتحليل 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 (

حث الطالب علي تقبل النقد والتوجيه  

 قبل اآلراء المختلفةوت

 تعزيز مهارات الحوار الناجح الفعال 

تشجيع الطالب على االستفادة من اآلخرين  3-2

 والتعاون معهم

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

تعزيز مهارات اإللقاء, وكسر حاجز  4-1

 الخوف من التحدث امام اآلخرين

 لي التعليم التفاعلياالعتماد ع 
  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 خالل  4-2

 التقارير

مهارات االتصااللشفوي من خالل  عزيز 

 العرض واإللقاء

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

5-1    

5-2    

 

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .5

تقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظة

المحدد األسبوع 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي
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  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

 
 همدعماد األكاديمي للطالب واإلرش .د

مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 
 

  الساعات المكتبية 
 حاضراتحلقات النقاش خالل الم 
  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 

 

 2011اية للنشر والتوزيع نتاج والعمليات , دار الرألد هاشم حمدي رضا , إدارة ا

 

Jones, P. & Robinson, P. 2012, Operations Management, 1 Ed., Oxford University Press 
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Voss, C. (2010). Case research in operations management. In Researching operations management (pp. 

176-209). Routledge. 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاونية اإللكترو أدرج المواد. 3

 

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

 ال يوجد 

 

 المطلوبةالمرافق و.

دد المقاعد ة والمختبرات )أي عيدراسالقاعات 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, وانات)أدوات عرض البي تقنية مصادر  .2
  اللوحات الذكية 

  كمبيوتر مثبت في القاعة 
 

 

كرها, أو أرفق قائمة فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة,  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .3

  بها(:
 ال توجد أي إحتياجات لتجهيزات مخبرية. 

 

 

 

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

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

 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 مقررمع نظائره من أعضاء هيئة التدريس في تدريس الالتشاور 
 مناقشة مجلس القسم 

 إجراءات تطوير التدريس: .3

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

 .وارللز ةألساتذوا خليةالدا

  استخدام التكنولوجيا الجديدةتشجيع 

  عمليات التشجيع للتعليم الذاتي 

  المناقشات الجماعية والمنظمةتشجيع. 

 عقد ورش عمل يقدمها خبراء في منهجيات التعليم والتعلم 

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

أعضاء لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  بادل بصورة دورية  مستقلين, والت هيئة تدريس

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

  مستقلين أعضاء هيئة تدريستصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  •

 ة لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدوريص   .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 تجربة ضيوف الرحمن: المقرر اسم

 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

 
 عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات  .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 ام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب)في حال وجود مقرر ع

 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
  يوجدال . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .3
 مقر كلية إدارة األعمال بالعابدية.. 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:  طريق اإلنترنت(تعليم مدمج )تقليدي وعن  .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

  إلدارة تجربة )اصرة و المبادئ األساسية والتقنيات المساعدة تأسيس بنية معرفية للمفاهيم المعيهدف هذا المقرر إلى
صمم هذا المقرر بقصد إعطاء الطلبة الخبرات األكاديمية  وتطبيقاتها على تجربة ضيوف الرحمن،( العميل

 واالجتماعية بهدف مساعدتهم للحصول على تحسين تجربة ضيوف الرحمن.
)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المقرر الدراسي .  ير وتحسين لتطو - 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 
 عتبار نتائج األبحاث الحديثة المنشورة في المجالت العلمية.االخذ باال 
 .زيارة الجهات المتخصصة بالمجال 
 

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

 (. البرنامج

 وصف عام للمقرر:
لحجاج وزوار بيت هللا الحرام من أجل أداء المناسك والعبادات في صحة  -حفظه هللا  -الشريفين  انطالقاً من اهتمام حكومة خادم الحرمين

( ضرررمن ر ية Enriching the Hajj and Umrah Experience Programويسرررر تام, يسرررتهدف برنامج خدمة ضررريوف الرحمن )

تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج , ولى الحرمينتيسرررير اسرررتضرررافة المزيد من المعتمرين وتسرررهيل الوصرررول إإلى  2030السرررعودية 

 إلى إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين., ووالمعتمرين

وأصرررربحت الحاجة إلى خبرات وطنية ومعارف إلدارة تجربة ضرررريوف الرحمن بطريقة منهية وعلمية, تتناسررررب مع التنوع الديموغرافي 

 والفقهي.

لتعريف الطالب بأهمية إدارة تجربة العميل, وكذلك تطبيق هذا المفهوم على رحلة ضويف الرحمن من اجل تحسين تم تصميم هذا المقرر 

الخدمات والتجربة لهم, من خالل عرض المعارف والمهارات األساسية واألدوات التطبيقية المساعدة, وكذلك الممارسة الميدانية وزيارة 

 الجهات واستذافة المتخصصين.

 

 عات التي  ينبغي تناولها:الموضو .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 عمرة والزيارة(.تطبيقات عملية لتجربة ضيوف الرحمن )الحج وال

 

   : 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:ل خالالتي يقوم بها الطالب  الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي(ساعات عدد  .8
 4-6  ً  ساعات / اسبوعيا
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 تراتيجياتقياسها واسطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .9

 هاتدريس

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

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

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

-  ً مخرجات تعلم المقرر المستهدفة أن تتسق بدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييم ضع طرق  :ثالثا

, مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمها وطرق 

 .من مجاالت التعلم في كل مجال

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 طرق التقويم مقررللتدريس ال استراتيجيات لمؤهالتطني لللمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الو مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

 لتصميم المستخدمة والتقنيات األدوات أهم وتطبيق معرفة 1-1

  العمالء. تجارب
 محاضرة 

  دراسة حالة 
 اختبار 
  تحليل حالة 

 التصميمي التفكير منهجية تطبيق على والقدرة معرفة 1-2

((Design Thinking. 
 محاضرة 

 سة حالة درا 
 اختبار 
  تحليل حالة 

كيفية تشخيص وتصميم تجربة العمالء مبنية على  معرفة 1-3

 المستهلك واحتياجاتهم. سلوك بحوث
 محاضرة 

  دراسة حالة 
 اختبار 
  تحليل حالة 

في مجال )الحج والعمرة  تجربة العمالء وتطبيق معرفة 1-4

 والزيارة(.
 محاضرة 

  دراسة حالة 
 اختبار 
  تحليل حالة 

)ضيوف  العميل رحلة خريطة وتصميم تحليل كيفية معرفة 1-5

 الرحمن(.

 محاضرة  اختبار 

 المعرفيةالمهارات  2

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

  تكليفات منزلية 

 االختبارات 
  دراسة

 الحالة 
 المحاضرات  نقديإعداد الطالب لتطوير التفكير التحليلي وال 2-2

 دراسة حالة 

 تكليفات منزلية 

 االختبارات 
  دراسة

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

 الحالة 
القدرة على تحليل القضايا وتقييم اإلطار االستراتيجي الالزم للتعامل  2-4

 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   ريناكتساب مهارات و فن الحوار وقبول آراء اآلخ 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
صلة باستخدام تطوير القدرة على البحث عن المعلومات ذات ال 4-2

 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

تقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظة

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
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 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ذ

مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 
  أسبوعياً.تخصيص ساعات مكتبية بمعدل ساعتين 
 .يمكن للطلبة مناقشة جميع القضايا األكاديمية مع أستاذ المادة طوال الفصل الدراسي مباشرة 
 .التواصل من خالل البريد االلكتروني 

 .التواصل من خالل الهاتف الجوال 
 

 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) المواد المرجعية األساسية -في قائمة  –أدرج . 2 

 The Journal of Customer Experience 
 Harvard Business Review 

 :ع التواصل االجتماعي وغيرهامواقع اإلنترنت ومواقواإللكترونية  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 المدمجة:و يات,البرمج البرامج الحاسوبية, مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 ال يوجد 
 

 المطلوبةالمرافق  .و

ات )أي عدد المقاعد ة والمختبريدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

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

https://sdl.edu.sa/
http://www.ccxp.org/
https://www.icxa.org/
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 (:وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها المختبرات,والمباني )قاعات المحاضرات,  .4
  ً  قاعة محاضرات تتسع لخمسين طالبا

 :وغيرها( رمجياتوالب ,اللوحات الذكية, و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .5
 .حاسب آلي 

 ( جهاز عرض بروجيكتورProjectors.) 

 .اتصال بالشبكة العنكبوتية 
كرها, أو أرفق قائمة فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة,  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .6

 بها(:
 اليوجد 
 
 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .س
 تغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:استراتيجيات الحصول على ال .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 
  المقرر بمستجدات األبحاث.تطوير 

 إجراءات تطوير التدريس: .8
 .متابعة األساليب واالتجاهات الحديثة في التعليم الجامعي 
 .تشجيع عمليات التعلم الذاتي 

 .تطوير أعضاء هيئة التدريس بالكلية من خالل التدريب 
أعضاء طلبة بواسطة إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال ال .9

أعضاء لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين, والتبادل بصورة دورية   هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: هيئة
 .مراجعة عينة من اإلجابات من قبل لجنة متتصصة بالقسم 
 .تقييم الزمالء في القسم كمؤشر لتحسين أداء كل عضو من أعضاء القسم 

 راءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ف إجص   .10
 .تحديث مصادر التعلم المرتبطة بالمقرر 
  .مراجعة توصيف المقرر و مفرداته بشكل دوري 

 .تقييم كل مقرر يتم بنهاية الفصل من قبل رئيس القسم و يتم مراجعة جميع المقررات بهاية كل أربع سنوات 
 

 

  

 د. عبدهللا الصاعدي :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 /كليةلا

 
 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
 رة عمليات الحج و العمرة ماجستير إدا .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(: مع  المتزامنة. 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:  رنت(تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنت .م

    

  النسبة:  بالمراسلة .ن

    

 10 النسبة: √ أخرى .س
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 :تعليقات

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

وقع عن طريق الم مقدمايزود بها الطالب وجماعية. سيكون لكل فصل موضوع ومهام محددة ومواد للقراءة 

 .الخاص بالمقرر في منظومة التعلم األلكتروني بجامعة ام القرى 

 

 األهداف .ح

 هدف المقرر الرئيس ؟ما -1

 اهمية دراسة الحشود للطالب  يوضح . 
 توضيح انماط الحركة والتدفق في السير. 
   حيث االعداد.مفاهيم الحشود المختلفة والفرق بينهم من يوضح للطالب 
 المختلفة انواع الحشود معالتعامل  علىالطالب  يدرب. 
 االسباب االساسية التي تؤدي للحشود والزحام والتكدس   يحلل 
 المستخدمة نماذج الحشودلالطالب  تطبيق. 

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

 غييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والت
وفقا للسياسات و اإلجراءات المتبعة في قسم إدارة األعمال الحج و العمرة فيما يتعلق بضمان و تحسن جودة للعملية التعليمة لكافة 

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

 يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر  .1
يتم إعتماد هذا التوصيف بعد عرضضه على لجنة المناهج و لجنة الدراسات العليا للنظر في المحتوى العلمي و  .2

 مدى لتبية للمعارف و المهارات العلمية و المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت 
 راسي لجنة الجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطلبات اإلعتماد األكاديمي.يتم عرض المقرر الد .3
في نهاية الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع العقبات التي واجهته خالل  .4

 العملية التعليمية الي لجنة الجودة بالقسم.
ء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات المطلوبه و مدى مالئمته يتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضا .5

 للتطورات الحاصلة في قطاع الصناعة.
يتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتقييم المقرر و المقدمة لهم في نهاية كل  .6

 فصل دراسي من قبل لجنة الجودة 
 وصيات الي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم حسب االختصاصإلعتمادها. ثميتم  الرفعبجميع اات .7
في نهاية كل سنة يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين أكاديمين من قطاع الصناعة و الجهات  .8

و اإلعتماد األكاديمي  األكاديمية األخرى على المستوى المحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مستندات الجودة

الخاصة بالمقرر الدراسي. و يتم الرفع بالمالحظات و التعليقات الي لجنة الجودة و ثم لجنة المناهج او لجة 

 الدراسات العليا حسب اإلختصاص. 
 

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

 (. البرنامج

 عام للمقرر:وصف
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يهدف هذا المقرر لتعريف الطالب بالمفاهيم االساسية للحشود مثل الحشد, الزحام, التدافع, التكدس. كما 

يتناول المقرر انواع الحشود المختلفة طبقا للفعالية, ومراحل تكوين الحشد, واالسباب التي تؤدي للزحام. 

لمستخدمة في التعامل مع الحشود البشرية, ومميزات وسلبيات كل يقدم المقرر ايضا النماذج المختلفة ا

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 

 .قة االستعابيةازيادة الحشود اكثر من الط المحتملة

 

 

 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

 مميزات وسلبيات نماذج الحشود 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
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   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .12

 تمحاضرا 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 ال يوجد 15 ال يوجد ال يوجد 30 ساعات التدريس الفعلية

 45 ال يوجد 1 ال يوجد ال يوجد 2 الساعات المعتمدة

 

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

 

 

 

ً لمجاالت اإلطارلمخرجات التعلم  .14 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت لمقرر وفقا

 هاتدريسواستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .المناسبةعلم في مجاالت التحسب المطلوب قابلة للقياس بحيث تكون,مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

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

-  ً أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة بدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييمضع طرق  :ثالثا

أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم  لزم, مع مالحظة أنه ال يلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاسواستراتيجيات تدريتقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال في

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
ً لمجاالتمخرجات التعلم  للمقرر وفقا

 لمؤهالتإلطار الوطني لا

 تقويمطرق ال مقررللتدريس الاستراتيجيات

 ةالمعرف 1

 المحاضرات النظرية تفهم حركة الحشود في البيئات المختلفة 1-1

 حلقات النقاش 

 دراسات الحالة

 االختبارات القصيرة

 االختبارات النصفية

 النقاش الجماعي 

 البحوث الفردية
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معرفة كيفية تصميم نموذج لسير الحشود  1-2

 بالفعاليات الكبرى والمتوسطة.

 المحاضرات النظرية

 قاش حلقات الن

 دراسات الحالة

 االختبارات القصيرة

 االختبارات النصفية

 النقاش الجماعي 

 البحوث الفردية

االستخدام االمثل للمساحات المتاحة   1-3

 لالستيعاب الحشود 

 المحاضرات النظرية

 حلقات النقاش 

 دراسات الحالة

 االختبارات القصيرة

 االختبارات النصفية

 النقاش الجماعي 

 رديةالبحوث الف

 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 

 النقاش حلقات 

 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

الطباع القدرة على ضمن فريق مختلف  3-1

 والعادات

 كتابة التقارير  

 العروض 

لمكان  واحترام القواعد والمعايير األخالقية 3-2

 العمل.
  

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

تحليل االساليب الكمية والنوعية   4-1

 االحشودالمستخدمة فى 

 جمع بيانات وتحليلها وتفسيرها 
 

حوث العروض والب

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
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   ال يوجد  5-1

5-2    

 

 

 خالل الفصل الدراسي:ةبالطل يمتقو مهامجدول  .15

تقديم شفهي،  ،خطابة،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظة

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

  10 جميع األسابيع  , اختبار , مسابقات , مشروع جماعي( ة)أسئلة مقاليمثل 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

مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي ليميةوالهيئة التعأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 
 

  الساعات المكتبية 
 حلقات النقاش خالل المحاضرات 
  حلقات النقاش من خالل منظومة التعليم اإللكتروني 

 
 ممصادر التعلّ هـ. 

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

 Introduction to crowd science. 
 Introduction to Crowd Safety and Risk Analysis. 
 Instractor hand book. 

 

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

1. INTERNATIONAL JOURNAL OF CROWD SCIENCE 
2.  
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 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3

 

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

 ال يوجد 

 المطلوبةالمرافقو.

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد يدراسالقاعات الم بما في ذلك حجمن 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 

كرها, أو أرفق قائمة 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 وقت .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
 

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

 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .13

 وارللزةألساتذواخليةالداجعةالمروالقسمالزمنيةفياواللجدوالخاصةبالخططااألكاديميةتلتوصياافقًالجنةولتعلمادرتحديثمصا. 

  استخدام التكنولوجيا الجديدةتشجيع 

 م الذاتيعمليات التشجيع للتعلي 

 تشجيع المناقشات الجماعية والمنظمة. 

 عقد ورش عمل يقدمها خبراء في منهجيات التعليم والتعلم 

 المتميزين رصد األنشطة التعليمية من قبل أعضاء هيئة التدريس. 
 

أعضاء هيئة إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .14

تدريس من  أعضاء هيئةلتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين, والتبادل بصورة دورية   يستدر

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

 

 للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: ف إجراءات التخطيطص   .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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 مقرر الدراسيتوصيف ال
 

 

 

 تخطيط وتصميم المواقع. :اسم المقرر

 3-54041614 :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 

 

127 

 

 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

 
 سي ومعلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدرا .خ

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

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

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

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر ن لم يكنإ ,. موقع تقديم المقرر7 .21

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

 

 70 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .ع

 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .ف

    

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

    

  النسبة:  بالمراسلة .ق

    

 30 النسبة: √ أخرى .ر
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 :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 

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

 هدف المقرر الرئيسما -1

  للفعاليات التي تستضيف اعداد كبيرة مواقعال تخطيطمبادئ وأسس تقديم 
  لتخطيط المساحات وتقسيمها.كيفية وضع تصور  توضيح 
 تخصيص امكان االيواء والخدمات المصاحبة والمخصصة لذلك. اليات علىالطالب  تدريب 
 طرق تخصيص امكان المرافق والخدمات والمساحات المخصص لذلك.على الطالب  تدريب 
 اساليب تخطيط وتخصيص الطرقات وخرائط التدفق للمشاه والمركبات. تطبيق   

  ت  الطوارئ.كيفية تصميم مداخل ومخارج  النجاة والطوارئ في حاالتوضيح 

 كيفية تخطيط المواقف وادارتها توضيح  . 

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

 المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
سات و اإلجراءات المتبعة في قسم إدارة األعمال الحج و العمرة فيما يتعلق بضمان و تحسن جودة للعملية التعليمة لكافة وفقا للسيا

 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
ماد هذا التوصيف بعد عرضه على لجنة المناهج و لجنة الدراسات العليا للنظر في المحتوى العلمي و مدى يتم إعت .10

 لتبية للمعارف و المهارات العلمية و المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت 
 كاديمي.يتم عرض المقرر الدراسي لجنة الجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطلبات اإلعتماد األ .11
في نهاية الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع العقبات التي واجهته خالل  .12

 العملية التعليمية الي لجنة الجودة بالقسم.
يتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات المطلوبه و مدى مالئمته  .13

 لحاصلة في قطاع الصناعة. للتطورات ا
يتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتقييم المقرر و المقدمة لهم في نهاية كل  .14

 فصل دراسي من قبل لجنة الجودة 
 تمادها. ثم يتم  الرفع بجميع ااتوصيات الي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم حسب االختصاص إلع .15
في نهاية كل سنة يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين أكاديمين من قطاع الصناعة و الجهات  .16

األكاديمية األخرى على المستوى المحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مستندات الجودة و اإلعتماد األكاديمي 

و التعليقات الي لجنة الجودة و ثم لجنة المناهج او لجة الخاصة بالمقرر الدراسي. و يتم الرفع بالمالحظات 

 الدراسات العليا حسب اإلختصاص. 
 

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

 (. البرنامج

 عام للمقرر:وصف 

التي تستضيف اعداد ضخمة  للفعاليات مواقعال تخطيط ياتسابمبادئ وأسيهدف هذا المقرر تعريف الطالب 
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 بالموقع واماكن 
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لمرافق المطلوبة بالموقع. ايضا يلقي المقرر الضوء على تخطيط المرافق العامة مثل دورات المياة الخدمات وا
واالسعاف وتحديد موقعها بالنسبة لمواقع االيواء و المساحات الواجب توفيرها لالعداد بالفعالية وتخطيط 

التي سيتم تغطيتها وكذلك  طرقات المشاه والسيارات. تخطيط وتصميم خرائط التدفق للمشاة من الموضاعات
 تصميم المداخل والمخارج للموقع وتصميم وتخطيط مواقف الحافالت.  

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .16

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

  تخطيط المواقع.مقدمة في  1 3

 عمليات التقييم للمواقع   2 3

 طبيقات عمليةت لتحية والفوقيةمتطلبات الموقع من البنية ا 3 3

 طبيقات عملية ت+ تخطيط المساحات  4 3

 تخصيص المساحات  5 3

 طبيقات عمليةت تصميم المداخل والمخارج 6 3

 طبيقات عمليةت تخطيط تقسيم الطرقات للمشاة والسيارات  7 6

 طبيقات عمليةت اعداد خرائط التدفق  8 3

 اعداد خطط الطوارئ وتالخالء من الموقع 9 3

 طبيقات عمليةتتخطيط المواقف  10 3

 دراسات حالة لتخطيط مواقع  11 3
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 اقشة بحوث من 12 3

3 13  

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .17

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 ال يوجد 15 ال يوجد ال يوجد 30 ساعات التدريس الفعلية

 3 ال يوجد 1 ال يوجد ال يوجد 2 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

 .المناسبةفي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس بحيث تكون,مقررلارجات تعلم قم بملء الجدول بمخ: أوالً  -

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

-  ً تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة  أنبدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييمضع طرق  :ثالثا

أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم  لزم, مع مالحظة أنه ال يلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال في

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
ً لمجاالتمخرجات التعلم  للمقرر وفقا

 لمؤهالتالوطني ل إلطارا

 تقويمطرق ال مقررللتدريس الاستراتيجيات

 المعرفة 1
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 المحاضرات النظرية  مبادئ وأسس تصميم المواقع توضيح 1-1

 دراسات الحالة 

 المناقشات الجماعية 

 االختبارات القصيرة  -

 االختبارات النصفية -

 المشاركات الصفية  -

 

متعلقة القضايا واالستراتيجيات ال تحليل 1-2

للفعاليات الكبرى  بتخطيط وإدارة المواقع

 والمساحات المطلوبة

 المحاضرات النظرية 

 دراسات الحالة 

 المناقشات الجماعية

 االختبارات القصيرة  -

 االختبارات النصفية -

 المشاركات الصفية  -

 

 والمادية  المتطلبات البشرية تطبيق 1-3

ءة بكفا ودورها في تطوير وإدارة المواقع

 وفعالية.

 المحاضرات النظرية 

 دراسات الحالة 

 المناقشات الجماعية

 االختبارات القصيرة  -

 االختبارات النصفية -

 المشاركات الصفية  -

 

 المعرفيةالمهارات  2

وفهم الفعاليات تحليل مواقع تقييم و 2-1

البئية واحتياجتها من البنى التحتية  مكوناتها

 والفوقية.

 يةمحاضرات تفاعل

 دراسات الحالة 

 البحوث الفردية والجماعية ومخرجاتها

 

الموقع لدعم  وبيئة توظيف محتوى 2-2

 للحجاج. الخدمات المقدمة من خالله

 محاضرات تفاعلية

 دراسات الحالة 

 البحوث الفردية والجماعية ومخرجاتها

 

تخصيص المساحات بناء على االعداد  2-3

 الموجودة

 محاضرات تفاعلية

 ت الحالة دراسا

 البحوث الفردية والجماعية ومخرجاتها

 

تقييم واقع العمل في الحياة الحقيقية  

واقتراح الحلول البديلة المتعلقة باألدوات 

 اللوجستية / تقنيات إدارة سلسلة التوريد

تتناسب مع  ابداعية القدرة علي تقديم أفكار 

 بيئة الموقع.  

 محاضرات تفاعلية

 دراسات الحالة 

 وث الفردية والجماعية ومخرجاتهاالبح

 

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

3-1  قدرة على إكساب الطالب ال

 تحليل المعلومات وفهمها
 كتابة التقارير  

 العروض 
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القدرة على العمل الجماعى, و

وممارسة السئولية فى العالقات 

القدرة و الشخصية والمهنية

 على التعلم الذاتي.
3-2   القدرة على ممارسة األخالق

 المهنية
  

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

إكساب الطالب القدرة على تحليل  4-1

 المعلومات وفهمها.

 جمع بيانات وتحليلها وتفسيرها 
 

العروض والبحوث 

الفردية وطرق تفسير 

 النتائج للبحوث
ي والمكتوب بشكل استخدام االتصال الشفه 4-2

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

 

 

 ي:خالل الفصل الدراسةبالطل يمتقو مهامجدول  .20

تقديم شفهي،  ،خطابة،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظة

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

مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليميةأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  ر الوقت الذاقدمذكر 
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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

 
 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) ساسيةألمرجعية االمواد ال-في قائمة  –أدرج . 2

 International Journal of event management  
 

 :نترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهامواقع اإلواإللكترونية  أدرج المواد. 3

 

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

 ال يوجد 

 

 المطلوبةالمرافق و.

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

 :(, وغيرهاالدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتل الداخ

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

 اللوحات  ذكية 

 جهاز عرض ) بروجكتور ( 

 

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

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


 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 

 

135 

 

 اللوحات الذكية 

 كمبيوتر مثبت في القاعة 

 

 

كرها, أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة,  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .13

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

 

 

 

 

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

  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 
  هيئة التدريساجتماع الطالب وأعضاء 

 

 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. 
  ريسعلى التد مع نظائره من أعضاء هيئة التدريس في تدريس المقررالتشاور 
 مناقشة مجلس القسم 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .18

 جعةالمروا لقسما لزمنيةفيا اوللجدوا لخاصةبالخططا األكاديميةتلتوصياا فقًالجنةو لتعلما درتحديثمصا 

 .وارللزةألساتذوا خليةالدا

  استخدام التكنولوجيا الجديدةتشجيع 

 عمليات التشجيع للتعليم الذاتي 

  والمنظمةتشجيع المناقشات الجماعية. 

 عقد ورش عمل يقدمها خبراء في منهجيات التعليم والتعلم 
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 المتميزين رصد األنشطة التعليمية من قبل أعضاء هيئة التدريس. 
 

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .19

لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  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  •

 

 قرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المص   .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  

 لعمرة كلية إدارة األعمال/ قسم إدارة اعمال الحج و ا :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
 في إدارة الحشود ماجستير .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(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .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 .ع

 

   

  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

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

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

متعلقة بالموضوع أنشطة مختلفة امتبوعا ب –القراءات ذات الصلة تقديم موضوع جديد و -محاضرة / ندوة 

 .القراءة المحددة مسبقًا في الفصللهذا األسبوع. يتوقع من الطالب تقديم أو مناقشة مواد 

 

 

 األهداف .ر

 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

 يكمن الهدف الرئيسي من هذا المقرر في

 عمليات الاالساليب المختلفة لتطبيقات بحوث  توضيح 
 والعمرة وأنشطة الحجفي الممارسات العملية في عمليات  بحوث العمليات كيفية إستخدام تدريب الطلالب على . 
  ثر عليهاالتي تو وتحليل المحداتبالحشود ذات العالقة دارية المشكالت اإلوصف 
 د الحشو إدارة مها لحل مشاكلإلستخادالمنهجية يد دتح 
  والتكدسات  وحشود المركباتد األفراد ولقة بكل من حشلمعوقات المتعالبعض  واقتراح الحلولج ئالنتاتحليل

  والتدافع
 

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

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

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

 يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر  .17
يتم إعتماد هذا التوصيف بعد عرضضه على لجنة المناهج و لجنة الدراسات العليا للنظر في المحتوى العلمي و  .18

 مدى لتبية للمعارف و المهارات العلمية و المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت 
 لجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطلبات اإلعتماد األكاديمي.يتم عرض المقرر الدراسي لجنة ا .19
في نهاية الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع العقبات التي واجهته خالل  .20

 العملية التعليمية الي لجنة الجودة بالقسم.
دة بالقسم النظر في التحسينات المطلوبه و مدى مالئمته يتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضاء لجنة الجو .21

 للتطورات الحاصلة في قطاع الصناعة. 
 ثم الرفع بها الي لجنة المناهج إلعتمادها.  .22
في نهاية كل سنة يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين أكاديمين من قطاع الصناعة و الجهات  .23

المحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مستندات الجودة و اإلعتماد األكاديمي األكاديمية األخرى على المستوى 

الخاصة بالمقرر الدراسي. و يتم الرفع بالمالحظات و التعليقات الي لجنة الجودة و ثم لجنة المناهج او لجة 

 الدراسات العليا حسب اإلختصاص. 
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 مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالطريقة نفسها الالمطلوب هنا وصٌف عام ب)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 

حيث تختص بحوث العمليات . مال و عملياتها التاشغيليةلى جميع مستويات األعلمديرين عالقابلة للبرمجة التي توفر األساس التخاذ القرار ل

موعة واسعة مجبإستخدام األساليب العلمية و الرياضية لحل المشاكل العملية التي تواجه الشركات و المؤسسات في العمليات التشغيلية في 

فقد أصبحت األساليب المتقدمة  أصبحت معقدة للغاية وتنافسية ملياتها الحج و العمرة و ع بما أن بيئة األعمال. و من الصناعات المختلفة

نمذجة في بحوث العمليات حاجة ملحة و ضرورية إلستخدامها في عمليات الحج و العمرة من اإلسكان و التغذية و النقل و ذلك  من خالل 

لتي تنعكس على تحسين جودة القرار و اإلستخدام األمثل التي تواجه عمليات التشغيلية في الحج و العمرة و ا وحل المشكالت اإلدارية

في مجاالت ة المطلوبو الرياضي  الكمي و تقنيات التحليل بحوث العملياتمفاهيم تعريف الطالب بالمقرر يركز على فان بالتالي للموارد. 

 لوصول الى اتخاذ قرارت و النقل ل تخطيط اإلنتاج وإدارة سلسلة التوريدعلى   التنبؤ ومراقبة المخزون والقدرة 

 

 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .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
 جة الخطية، الحل البياني لمشاكل البرمجة الخطية. البرم

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

تحليل الحساسية والمشكلة الثنائية، العالقة بين الحل األمثل وحل الثنائية،  1 3
دي للثنائية، أسلوب السمبلكس للثنائية، المشكلة األصلية/  التفسير االقتصا

 الثنائية 

 ية _ حاالت عمل الحشود ةشبك 1 3

 عملية تطبيقات  – الحشودصادر م 1 3

 النقل اكل مش 1 3
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 اه المشمشاكل  1 3

 في عمليات الحج و العمرة حاالت تطبيقية  1 3

 اإلختبار النصفي   

 ج القياس و نماذيير معا 1 3

 حاالت تطبيقية واستخدام برنامج حاسب آلي  1 3

   Pollaczek- Khintchine، صفوف االنتظار، نموذج الخدمة ، معادلةلقرارانماذج  1 3

 الحج و العمرة في ج ذستخدام النماإبحاالت تطبيقية تكدسات العكسية لاالتعامل مع ت اليا 1 3

 اإلختبار النهائي   

 

   : ي عدد ساعات المقرر وتوزيعهاإجمال .22

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 ال يوجد 15 ال يوجد ال يوجد 30 ساعات التدريس الفعلية

 45 ال يوجد 1 ال يوجد ال يوجد 2 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل لطالب يقوم بها االتي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .23
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ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .24 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .المناسبةفي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  يث تكونبح ,مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

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

-  ً لم المقرر المستهدفة أن تتسق مخرجات تعبدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا

أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم  لزم, مع مالحظة أنه ال يلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال في

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
ً لمجاالت مخرجات التعلم  للمقرر وفقا

 التلمؤهإلطار 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

 .اقشتهاومن
  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 وإدارة العمليات 

ار والمحاكاة المشاريع وتحليل قوائم االنتظ

 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 المتحانات )ا

 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

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 
 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 
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  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب
  وو المهامالواجبات , 

 األنشطة العملية

 المعرفيةالمهارات  2

العمليات التشغيلية  بناء نماذج لمشكالت 2-1

تخاذ القرارات الحج و العمرة إل في 

 اإلدارية

 في الفصول الدراسية محاضرات ,

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 

دام األساليب الرياضية المناسبة لحل استخ 2-2

 في عمليات الحج و العمرة هذه النماذج
 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 

أنشطة و تحليل وحل المشاكل اإلدارية في  2-3

بواسطة تقنيات و  عمليات الحج و العمرة

 أساليب بحوث العمليات 

 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية
 على طرح األسئلة  تشجيع الطالب

 .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  طة أنش 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 

وعة )يشار إليها بالعمل كمجم

 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 الحج  المناسبة لحل هذه النماذج

 و العمرة

 بحثيةمهمة   ج تقنية برام

 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

   ينطبق ال  5-2

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .25

تقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظة

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

  10 جميع األسابيع  , مشروع جماعي(, اختبار , مسابقات  )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

مع ) الخاص لكل طالبرشاد األكاديمي لالستشارات واإلوالهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 
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  الساعات المكتبية 
 حلقات النقاش خالل المحاضرات 
  حلقات النقاش من خالل منظومة التعليم اإللكتروني 

 
 مصادر التعلّم .ي

 :لكتب المقررة المطلوبةا -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) ساسيةألية امرجعالمواد 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 المدمجة:و ,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 

 :(, وغيرهاب اآللي المتاحةالدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاس قاعاتداخل ال

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

 اللوحات  ذكية 

 جهاز عرض ) بروجكتور ( 

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

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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 اللوحات الذكية 

 يوتر مثبت في القاعة كمب

كرها, أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة,  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .17

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

 

 

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

  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 

 

 س من قبل األستاذ أو القسم:يم عملية التدريواستراتيجيات أخرى لتق .22
 

 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 

 إجراءات تطوير التدريس: .23

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

 .وارللز ةألساتذوا خليةالدا

  استخدام التكنولوجيا الجديدةتشجيع 

  عمليات التشجيع للتعليم الذاتي 

 تشجيع المناقشات الجماعية والمنظمة. 

 التعليم والتعلم عقد ورش عمل يقدمها خبراء في منهجيات 

 المتميزين رصد األنشطة التعليمية من قبل أعضاء هيئة التدريس. 
إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .24

لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين, والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: هيئة أعضاء
 .القسمب الجودة قبل اللجنة الطالب من مراجعة متخصصة لعينة من اإلجابات •
 مستقلين  أعضاء هيئة تدريستصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  •
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 :ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهص   .25
 متخصصة يعينها القسم الجودة ة للدورة من لجنةالمراجعة الدوري •
 التحديث المنتظم للمصادر التعليمية.  •

 

 

 

  

 د. عبدهللا الصاعدي  :منسق البرنامجسم ا

    

  التاريخ  التوقيع:

 

       

 

 

 
 
 

 

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 التخطيط االستراتيجي :اسم المقرر

 3-54041626  :رمز المقرر
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 ذج توصيف مقرر دراسينمو

 

 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

 ينطبق(: . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما8

 70 النسبة: 70 قاعات المحاضرات التقليدية .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

وأنشطة على محاور التعليمية قشات ومنا تقديمية  محاضرات وورشات عمل وعروض يتضمن هذا المقرر

عن طريق  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:

 للمؤسسة. عوامل النجاح الرئيسية علىاالعتماد   بعد و ذلك  القوى الخارجية والداخلية الدافعة لبيئة العمل  جميع تحليل وتقييم . 1

 .االنصهارستراتيجيات االندماج والتكامل أو ا، التحالفات االستراتيجيات   من بينها الممكنة االستراتيجية التوجهات  اختيار . 2

 المالئم، بعد تقييم مخاطر األعمال، وتحسين القدرة على اتخاذ قرارات سليمة وتحقيق نتائج فعالة. م اإلداريقتراح الحكا. 3

 .استراتيجية و الهيكلية الالزمة لدعم صياغة خطة عمل . تقييم الموارد المالية والبشرية و التقنية4

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

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
ة وفقا للسياسات و اإلجراءات المتبعة في قسم إدارة األعمال الحج و العمرة فيما يتعلق بضمان و تحسن جودة للعملية التعليمة لكاف

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

 يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر  .24
يتم إعتماد هذا التوصيف بعد عرضضه على لجنة المناهج و لجنة الدراسات العليا للنظر في المحتوى العلمي و  .25

 و المهارات العلمية و المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت  مدى لتبية للمعارف
 يتم عرض المقرر الدراسي لجنة الجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطلبات اإلعتماد األكاديمي. .26
في نهاية الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع العقبات التي واجهته خالل  .27

 عملية التعليمية الي لجنة الجودة بالقسم.ال
يتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات المطلوبه و مدى مالئمته  .28

 للتطورات الحاصلة في قطاع الصناعة . 
و المقدمة لهم في نهاية كل يتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتقييم المقرر  .29

 فصل دراسي من قبل لجنة الجودة 
 ثم يتم  الرفع بجميع ااتوصيات الي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم حسب االختصاص إلعتمادها.  .30
في نهاية كل سنة يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين أكاديمين من قطاع الصناعة و الجهات  .31

ألكاديمية األخرى على المستوى المحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مستندات الجودة و اإلعتماد األكاديمي ا

الخاصة بالمقرر الدراسي. و يتم الرفع بالمالحظات و التعليقات الي لجنة الجودة و ثم لجنة المناهج او لجة 

 الدراسات العليا حسب اإلختصاص. 
 

 مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها الالحظة: )مالمقرر الدراسي  وصف .ر

 (. البرنامج
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 عام للمقرر: وصف
 

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

التحليل بأسس نظرية وعملية لتقديم المفاهيم األساسية المتعلقة  يقدم هذا المقررهذا السياق  وفيكبر. أإضافية قيمة  تنتجتنافسية و

المهارات  هذهلمعرفة تحديد المشاكل وتطبيق المختلفة  الكيفية األدوات ويعتمد الطالب على  محيطة بالمؤسسة  لكل بيئةاالستراتيجي 

 جية.التحليلية عند اتخاذ القرارات االستراتي

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .26

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 مقدمة في مفاهيم اإلدارة االستراتيجية.-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

 التقييم والمراجعة والرقابة لالستراتيجية-8 2 6

 

   : 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 يوجد ال 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 اإلطارمخرجات التعلم  .29 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةجات التعلم الجدول التالي مجاالت مخر يحدد

 .المناسبةفي 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

ً ثالث - أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة بدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ا

أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم  لزم, مع مالحظة أنه ال يلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .االت التعلممن مج كل مجال في

 

 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 أهمية االستراتيجي 

في يجية الجيدة اإلدارة االستراتودور 

 .تحقيق النتائج الجيدة

 االلقاء والشرح والتفاعل

المقاالت /االختبارات

, /الطويلةوالقصيرة

 /دراسة الحالة

كل جوانب تقييم الوضع  يستعرض 1-2

 الخارجي والداخلي للشركة

المقاالت  /االختبارات االلقاء والشرح والتفاعل

, /الطويلة والقصيرة

 دراسة الحالة
1-3    

 المعرفيةالمهارات  2

2-1 
، /المقاالت الطويلة والقصيرة /االختبارات

 دراسة الحالة
 التعلم النشط عن طريق النقاش وتبادل االراء

يجري التحليل 

 يشرح االستراتيجي و

أساليب صياغة 

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

 المؤسسة عمل
2-3    

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

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

 الجماعية
 بحثه الميدانيفي نتائج ما وصل إليه  يُحلَل 3-2

 التفاعل والعمل الجماعي
قارير الت /تقييم الزمالء

 الجماعية
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  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

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

 الجماعية
ارير التق /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

تقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظة

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 نهائيال

  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

مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس إتاحة  ترتيبات

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 
 

  الساعات المكتبية 
 حلقات النقاش خالل المحاضرات 
 التعليم اإللكتروني  حلقات النقاش من خالل منظومة 

 
 مصادر التعلّمهـ. 

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

*Fred R. David, (2011), “Strategic Management: Concepts”, 13/Edition, Prentice Hall. 
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*David Hunger J., Thomas L. Wheelen, (2011), “Essentials of Strategic Management”, 5/Edition, Prentice 
Hall. 

 :(وغيرها والتقارير 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 od supply chains: capturing trends and structural changes”, Mapping of the UK fo), “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 المدمجة:و ,ياتالبرمج البرامج الحاسوبية, مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 ال يوجد 

 المطلوبةالمرافق و.

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

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

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

 للوحات  ذكية ا

 جهاز عرض ) بروجكتور ( 

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

 كمبيوتر مثبت في القاعة 

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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فق كرها, أو أرفاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة,  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .21

  قائمة بها(:
 أي إحتياجات لتجهيزات مخبرية.  ال توجد .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  عة أعضاء هيئة التدريس بتدريس المقررمناقشات داخل مجمو 
 اجتماع الطالب وأعضاء هيئة التدريس 

 

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

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

 إجراءات تطوير التدريس: .28

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

 .وارللز ةألساتذوا خليةالدا

  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. 
 

ق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقي .29

لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  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 تدريسسطة تصحيح عينة من أعمال الطلبة بوا •

 

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

 

 

 

  

  د. عبدهللا الصاعدي :منسق البرنامجسم ا

    

  التاريخ  التوقيع:

 

       

 

 

 

 
 

 

 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  

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

 
 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ش
  3-54041628تحليل البيانات الكمية إلتخاذ القرار : 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 ير إدارة ماجست .41
 ماجستير إدارة الحشود .42

 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 .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

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

 

 70 النسبة: 70 قاعات المحاضرات التقليدية .جج

 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .دد

    

  النسبة:  ليدي وعن طريق اإلنترنت(تعليم مدمج )تق .هه

    

  النسبة:  بالمراسلة .وو

    

 30 النسبة: 30 أخرى .زز
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 :تعليقات

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

عن طريق  مقدماطالب يزود بها الفردية وجماعية. سيكون لكل فصل موضوع ومهام محددة ومواد للقراءة 

 . الموقع الخاص بالمقرر في منظومة التعلم األلكتروني بجامعة ام القرى 

 

 األهداف .ص

 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -2
 يهدف هذا المقرر باألساس الى:

 وصنع القرار  ةالبيانات الكمي المتعلقة بتحليلالمفاهيم األساسية  توضيح 

 لتي تنطبق على التحليل الكمي واتخاذ القرارالتمييز بين مختلف العناصر والمتغيرات ا 

  تطبيق المفاهيم األساسية للتحليالت اإلحصائية االحتمالية واختبار الفروض وتحليل التباين والتنبؤ بالسلسلة الزمنية

 .وتحليل االنحدار
 تطبيق األدوات والمبادئ األساسية لتحليل البيانات 

 رات أعمال قائمة على البيانات.التحقيق في األساليب المختلفة التخاذ قرا 
)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
متبعة في قسم إدارة األعمال الحج و العمرة فيما يتعلق بضمان و تحسن جودة للعملية التعليمة لكافة وفقا للسياسات و اإلجراءات ال

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

 يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر  .32
د عرضضه على لجنة المناهج و لجنة الدراسات العليا للنظر في المحتوى العلمي و يتم إعتماد هذا التوصيف بع .33

 مدى لتبية للمعارف و المهارات العلمية و المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت 
 يتم عرض المقرر الدراسي لجنة الجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطلبات اإلعتماد األكاديمي. .34
الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع العقبات التي واجهته خالل  في نهاية .35

 العملية التعليمية الي لجنة الجودة بالقسم.
يتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات المطلوبه و مدى مالئمته  .36

 صناعة . للتطورات الحاصلة في قطاع ال
يتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتقييم المقرر و المقدمة لهم في نهاية كل  .37

 فصل دراسي من قبل لجنة الجودة 
 ثم يتم  الرفع بجميع ااتوصيات الي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم حسب االختصاص إلعتمادها.  .38
ة كل سنة يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين أكاديمين من قطاع الصناعة و الجهات في نهاي .39

األكاديمية األخرى على المستوى المحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مستندات الجودة و اإلعتماد األكاديمي 

لجنة الجودة و ثم لجنة المناهج او لجة الخاصة بالمقرر الدراسي. و يتم الرفع بالمالحظات و التعليقات الي 

 الدراسات العليا حسب اإلختصاص. 
 

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

 (. البرنامج

 عام للمقرر: وصف
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، مع التركيز على تفسير المتعلقة بميدان معين لألعمالبيانات اإلحصائية للعلى التحليل الكمي  هذا المقرر يهدف الى تطوير قدرة الطالب

مجموعة واسعة من المفاهيم اإلحصائية والتقنيات الكمية ب الهدف هو التعريف. تكون لها جدوى وفعاليةوفهم النتائج الكمية التخاذ قرارات 

المهارة اكتساب كما يمكن هذا المقرر الطالب من . ي نطاق عملي مهنيوالمتطلبات التقنية وكيفية استعمالها واستغاللها فوطرق البحث 

وأخذ قرارات حاسمة متعلقة باالدارة و ذلك لحل مشكالت SPSSفي استخدام الطرق ةالتقنيات باستعمال برامج تحليلية متطورة مثل 

 .غالللالستالتي من المرجح أن تكون األكثر قابلية 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

 نشاء الرسوم البيانيةالتحليل االحصائي الوصفي، كيفية ا 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

 تجزئةتحليل الكتل وقرار ال 1 3

 التحليل المتعدد األبعاد 1 3

 

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

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الاعات سعدد  .33
 ساعت أسبوعيا 3
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ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .34 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 اإلطار الوطني للمؤهالتالواردة في  الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .المناسبةفي 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

-  ً أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة بدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  لتي تساعد على قياساناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا

أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم  لزم, مع مالحظة أنه ال يلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال في

 

 للمقررتعلم مخرجات الجدول 

 م
ً لمجاالت مخرجات التعلم  للمقرر وفقا

 لمؤهالتإلطار الوطني لا

 تقويمطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات

 المعرفة 1

المفاهيم األساسية وأدوات التحليل  توضيح 1-1

وطريقة استعمالها عن طريق تطبيقات 

 على برنامج تحليلي

 االلقاء والشرح والتفاعل
قاالت الم /االختبارات

, /الطويلة والقصيرة

 التمارين//دراسة الحالة

لتطبيق التقنيات تطبيق االسلوب االمثل  1-2

 في التحليل

المقاالت  /االختبارات االلقاء والشرح والتفاعل

, /الطويلة والقصيرة

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

 اذ القرارات.إلى معلومات مفيدة التخ

المقاالت  /االختبارات االلقاء والشرح والتفاعل

, /الطويلة والقصيرة

 التمارين//دراسة الحالة

 المعرفيةالمهارات  2

فهم الغاية من المشاريع التحليل الكمي  2-1

 للبيانات
 التعلم النشط عن طريق النقاش وتبادل االراء

المقاالت  /االختبارات

, /الطويلة والقصيرة

 اسة الحالةدر
 التعلم النشط عن طريق النقاش وتبادل االراء فهم فعالية التقنيات المستعملة 2-2

 دراسة الحالة/ االختبارات

2-3    

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

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

 الجماعية
 بحثه الميدانيفي نتائج ما وصل إليه  ليُحلَ  3-2

 التفاعل والعمل الجماعي
التقارير  /تقييم الزمالء

 الجماعية
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  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 قيَم، ينتقديُ  4-2

 الجماعية

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

5-1    

5-2    

 

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .35

تقديم شفهي،  ابة،خط ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظة

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

 
 همدعمطالب واإلرشاد األكاديمي لل .ص

مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 
 

  الساعات المكتبية 
 حلقات النقاش خالل المحاضرات 
 نقاش من خالل منظومة التعليم اإللكتروني حلقات ال 

 
 مصادر التعلّمهـ. 

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

Multivariate Data Analysis: Pearson New International Edition, 7/E 

Joseph F. Hair 
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William C. Black 

Barry J. Babin 

Rolph E. Anderson 

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

©2013 • Pearson • Paper, 740 pp 

 

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

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

 

 :ع التواصل االجتماعي وغيرهامواقع اإلنترنت ومواقواإللكترونية  أدرج المواد. 3

Emeraldinsight.com 

Proquest.com 

Sciencedirect.com 

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

 ال يوجد 

 

 المطلوبةالمرافق و.

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد يدراسلالقاعات ابما 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 

 اللوحات  ذكية 

 جهاز عرض ) بروجكتور ( 

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

 كمبيوتر مثبت في القاعة 

 

 

كرها, أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة,  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .25

  قائمة بها(:
 SPSSل الكمي مثل هذا المقرر يحتاج الى توفير برنامج في التحلي

 

 

 

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

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

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: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 

 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .33

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

 .وارللز ةألساتذوا خليةالدا

  كنولوجيا الجديدةاستخدام التتشجيع 
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  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. 
 

ة من أعمال الطلبة بواسطة إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عين .34

لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  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  يئة تدريسأعضاء هتصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  •

 

 ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: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  

 لحج و العمرة كلية إدارة األعمال/ قسم إدارة اعمال ا :القسم /لكليةا

 
 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ض
 3-54041627طرق البحث العلمي  /  : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .47
 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .48

  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .49
 الحج و العمرة عمليات ماجستير إدارة  .50
 لحشودماجستير إدارة ا .51

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

 السنة األولى , المستوى الثاني الذي 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 ,. موقع تقديم المقرر7 .55

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

 

 70 النسبة: 70 قاعات المحاضرات التقليدية .حح

 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .طط

    

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

    

  النسبة:  بالمراسلة .كك

    

 30 النسبة: 30 أخرى .لل
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 :تعليقات

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

عن طريق  مقدماالطالب يزود بها 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
 مشاريعهم البحثية. عند أكمال هذا المقرر يكون الطالب قادرا على التالي : هو إعداد الطالب لتنفيذ  تدريس هذا المقررمن  الهدف الرئيسي

اإلنتقاد  مشكلة البحث, أسئلة البحث , أهداف البحث , أهمية البحث , المساهمة البحثية نظريا و عمليا  توضيح -

 العلمي لألدبيات و الدراسات السابقة
 

 -بناء اإلطار المفاهيمي لنموذج البحث و صياغة فرضيات البحث

  فهم المنهجية البحثية المستخدمة في البحث-

 لبحث و النهج المتبع بهتحديد التصميم المناسب ل-

  -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

 

ايد لتقنية )مثل االستخدام المتزالمقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

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

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

 يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر  .40
يتم إعتماد هذا التوصيف بعد عرضضه على لجنة المناهج و لجنة الدراسات العليا للنظر في المحتوى العلمي و  .41

 في اإلطار الوطني للمؤهالت مدى لتبية للمعارف و المهارات العلمية و المحددة 
 يتم عرض المقرر الدراسي لجنة الجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطلبات اإلعتماد األكاديمي. .42
في نهاية الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع العقبات التي واجهته خالل  .43

 ة بالقسم.العملية التعليمية الي لجنة الجود
يتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات المطلوبه و مدى مالئمته  .44

 للتطورات الحاصلة في قطاع الصناعة . 
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قدمة لهم في نهاية كل يتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتقييم المقرر و الم .45

 دراسي من قبل لجنة الجودة فصل 
 اص إلعتمادها. ثم يتم  الرفع بجميع ااتوصيات الي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم حسب االختص .46
في نهاية كل سنة يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين أكاديمين من قطاع الصناعة و الجهات  .47

لمحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مستندات الجودة و اإلعتماد األكاديمي األكاديمية األخرى على المستوى ا

الخاصة بالمقرر الدراسي. و يتم الرفع بالمالحظات و التعليقات الي لجنة الجودة و ثم لجنة المناهج او لجة 

 الدراسات العليا حسب اإلختصاص. 
 

 مستخدمة في النشرة التعريفية أودليللطريقة نفسها الالمطلوب هنا وصٌف عام با)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .س

 (. البرنامج

 عام للمقرر: وصف
األنشطة البحثية المستخدمة من قبل  و اإلعداد, و إجراء و مراجعة تخطيطالالمبادئ واألساسيات المستخدمة في للطالب  المقرريقدم هذا 

ي و بحثو مقترح مشروع  إعداد و تقديم المقررعلي كيفية هذا حيث يركز ية. الممارسين والباحثين في مجاالت األعمال والعلوم االجتماع

التالية:  المفاهيم الرئيسية  كما سوف يستعرض هذا المقرر. النهائي خطوة تعريف المشكلة إلى إعداد مقترح بحثي فقا لخطة محددة تبدأ من

و أهداف البحث , كيفية إستعراض الدراسات السابقة , كما يوضح هذا  تحديد المشكلة البحث و أهميتها, تطوير أسئلة البحث ,أنواع البحث

. كما أن  المقرر سوف يعزز قدرات البحث فرضياتصياغة و  المقرر األساس العلمي في كيفية بناء اإلطار المفاهيمي لنموذج البحث

أنواع استراتيجيات البحث والنهج , اعداد وث , الطالب في إختيار منهجية البحث التي تتناسب مع طبيعة البحث من خالل تصميم  البح

( , وطرق الكية و الوصفية او المختطلةوطرق جمع البيانات )مثل , تحديد مجتمع و عينة البحث ,, ةوالثانوي األولية مصادر جمع البيانات 

نتائج  كيفية استعراض, النوعي والكمي  وتحليل البياناتجمع العينات الكمية وطرق جمع البيانات )مثل المسوحات وتصميم االستبيان( , 

 .تحليل البيانات  و مناقشتها و اعداد التوصيات البحثية مختتما بكيفية الكتابة النهائية للبحث

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .36

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 ةاألعمال واإلدار األبحاث في مجالطبيعة  1 3

 األبحاث مواضيعصياغة فية كي 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 –
 غرض البحث  –
 طرق جمع البيانات  –
 ع مصادر البيانات أنوا –

 تحديد مجتمع البحث و العينة  1 3
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 اإلختبار النصفي  1 3

  جمع البيانات الثانويةطرق  1 3

 :  جمع البيانات األولية باستخدامطرق  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  ملمعا

 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  .38
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ً لمجاالت اإلطارللمقمخرجات التعلم  .39 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  رر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .المناسبةتعلم في مجاالت الحسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ,مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

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

-  ً أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة بدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا

أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم  لزم, مع مالحظة أنه ال يلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاتدريس واستراتيجيات تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال في

 

 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

 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 

كيفية  فهم ان يكون الطالب قادرا على 1-2

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

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية
 شجيع الطالب على طرح األسئلة ت

 .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
  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 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 

 بحثيةهمة م 

 دراسة الحالة 
 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 

 تحليل البيانات ان يكون الطالب قادرا على  2-2

 الكمية و الوصفية و مناقشتها
 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية
  تشجيع الطالب على طرح األسئلة

 .ومناقشتها
 كانية تطبيق المعرفة من قبل إم

 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   عاون بين الطالبتشجيع الت 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  يفالطالب 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 
  التقديميالعرض 
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كمجموعة )يشار إليها بالعمل 

 الجماعي(

 التعليم التعاوني عن طريق المشروع 

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

استخدام حزم أن يكون الطالب قادرا على  4-1

  لتحليل البيانات الكمية 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

تقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظة

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

  10 جميع األسابيع  ابقات , مشروع جماعي(, اختبار , مس )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

مع ) الخاص لكل طالبت واإلرشاد األكاديمي لالستشاراوالهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 
 

  الساعات المكتبية 
 حلقات النقاش خالل المحاضرات 
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  حلقات النقاش من خالل منظومة التعليم اإللكتروني 
 

 مصادر التعلّمهـ. 

 :الكتب المقررة المطلوبة -قائمة  في –أدرج . 1

بحوث العلوم االجتماعية _ المبادئ, المناهج و الممارسات , تأليف أنول باتشيرجي, ترجمة الدكتور خالد بن ناصر أل  -

 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 المدمجة:و ,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.

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

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

 (:لمعامل, وغيرهاوقاعات العرض, وا 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 

 

 

كرها, أو أرفق فاذخبرية خاصة, حاجة إلى تجهيزات م اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .28

  قائمة 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 المقررانات على الطالب حول استبيتوزيع 
 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
 

  مالخطط األكاديمية والجداول في القسالمراجعة الدورية للمراسل / المراسلين من قبل لجنة 
 توصيات من األساتذة الزائرين. 

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

 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .38

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

 .وارللز ةألساتذوا خليةالدا
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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. 
 

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .39

لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين, والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة
 .القسمب الجودة اللجنةقبل  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   .40
 متخصصة يعينها القسم الجودة المراجعة الدورية للدورة من لجنة •
 يمية.التحديث المنتظم للمصادر التعل  •

 

 

 

  

 د. عبدهللا الصاعدي :منسق البرنامجسم ا

    

  التاريخ  التوقيع:

 

       

 

 

 

 



 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 

 

179 

 

 

 

 

 

 

 توصيف مقررات املستوى الثالث 
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 ادارة وتنظيم الحشود :اسم المقرر

 3-54042631 :رمز المقرر 
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: 15/4/1440:لتوصيفاتاريخ 

 كلية إدارة األعمال/ قسم إدارة اعمال الحج والعمرة :القسم /لكليةا

 
 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ظ

 3-54042631 ادارة وتنظيم الحشود: ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .56
 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .57

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

 3/ المستوى  2السنة  الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .59
 قة لهذا المقرر)إن وجدت(:. المتطلبات الساب5 .60
 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .61

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ,. موقع تقديم المقرر7 .62

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

 

 70 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .مم

 

   

  سبة:الن  كترونيلالتعليم اإل .نن

    

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

    

  النسبة:  بالمراسلة .عع

    

 30 النسبة: √ أخرى .فف

 

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

ريق عن ط مقدمايزود بها الطالب ومواد للقراءة فردية وجماعية. سيكون لكل فصل موضوع ومهام محددة 

 . الموقع الخاص بالمقرر في منظومة التعلم األلكتروني بجامعة ام القرى 

 

 األهداف .ع

  هدف المقرر الرئيس؟ما -1

  اسس التعامل مع التجمعات والحشود المختلفة.  توضيح 
  اساسيات عملية تنظيم الحشود. تطبيق 
  بعة في استخدام  النماذج المستخدمة لتنظيم المشاة. الطرق العلمية المتتطبيق 
  االمثل لتظيم حشود المركبات. اقتراح  النموذج 
 اساليب مراقبة والتحكم في الحشود. تدريب الطلالب على 
 للمواقع اساليب االخالءعلى الطالب  تدريب. 

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

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

 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  .48
يتم إعتماد هذا التوصيف بعد عرضضه على لجنة المناهج و لجنة الدراسات العليا للنظر في المحتوى العلمي و  .49

 ت العلمية و المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت مدى لتبية للمعارف و المهارا
 يتم عرض المقرر الدراسي لجنة الجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطلبات اإلعتماد األكاديمي. .50
في نهاية الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع العقبات التي واجهته خالل  .51

 ليمية الي لجنة الجودة بالقسم.العملية التع
يتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات المطلوبه و مدى مالئمته  .52

 للتطورات الحاصلة في قطاع الصناعة. 
هم في نهاية كل يتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتقييم المقرر و المقدمة ل .53

 فصل دراسي من قبل لجنة الجودة 
 ثم يتم  الرفع بجميع ااتوصيات الي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم حسب االختصاص إلعتمادها.  .54
في نهاية كل سنة يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين أكاديمين من قطاع الصناعة و الجهات  .55

ألخرى على المستوى المحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مستندات الجودة و اإلعتماد األكاديمي األكاديمية ا

الخاصة بالمقرر الدراسي. و يتم الرفع بالمالحظات و التعليقات الي لجنة الجودة و ثم لجنة المناهج او لجة 

 الدراسات العليا حسب اإلختصاص. 
 

 مستخدمة في النشرة التعريفية أودليللوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها الالمط)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ش

 (. البرنامج

 وصف عام للمقرر:
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يقدم هذا المقرر للطالب اساسيات ادارة الحشود البشرية, واسبابها واحدث الطرق العلمية والنماذج  المطبقة 

ود والتخطيط لحشود الفعاليات المختلفة في ادارة الحشود. ايضا يغطي هذا المقرراستراتيجيات ادارة الحش

طبقا للحدود المكانية و العددية. باالضافة الى هذا يلقي المقرر الضوء على كيفية التخطيط والتوجيه للحشود 

و تصميم طرق التدفق للحشود واجراءات التعامل مع الحشود الضخمة, وخطط السالمة واالنقاذ. كما يتناول 

لسيطرة للحشود واليات عمل غرف مراقبة الحشود واالجهزة والتطبيقات الحديثة المقرر اسليب الرقابة وا

تقدير الكثافة  البشرية في موقع معين, وكيفية تجنب حدوث التدافع والتكدس التي يتم  االستعانة بها في عملية 

 في حاالت الطوارئ. لحشودوكيفية تنفيذ االخالء ل

 

 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .41

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

  مقدمة  ومفاهيم عن ادارة الحشود. 1 3

  البشرية وانواع الحشود. اساسيات ادارة الحشود 2 3

  تخطيط مسارات الحشود البشرية  3 3

  تخطيط الطاقة االستعابية  4 6

  تخطيط المداخل والمخارج للحشود 5 3

  جيات تجنب الزحام والتكدس استراتي 6 3

  اساليب رقابة الحشود  7 3

  غرف التحكم بالحشود 8 3

  استخدام الحواجز لتنظيم الحشود 9 3

  تقدير المخاطر  10 3

  ادارة الطوارئ للحشود  11 3
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   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .42

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 ال يوجد 15 ال يوجد ال يوجد 30 ساعات التدريس الفعلية

 45 ال يوجد 1 ال يوجد ال يوجد 2 الساعات المعتمدة

 

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

 

 

ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .44 قياسها طرق واتساقها مع ي للمؤهالت الوطنللمقرر وفقا

 هاتدريسواستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

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

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

-  ً أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة بدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييمضع طرق  :ثالثا

أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم  لزم, مع مالحظة أنه ال يم متكاملةلتشكل معاً عملية تعلم وتعلي هاواستراتيجيات تدريستقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال في

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
ً لمجاالتمخرجات التعلم  للمقرر وفقا

 لمؤهالتإلطار الوطني لا

 تقويمطرق ال مقررللتدريس الاستراتيجيات

 المعرفة 1

لحشود المفاهيم الخاصة باتوضيح  1-1

والزحام والتكدس وانواع الحشود وكيفية 

 التعامل مع كل نوع

 المحاضرات النظرية -

 النقاش الجماعي   -

 دراسات الحالة   -

 بالمحاضرة التفاعل  -
 القصيرة  االختبارات - -
 العروض  واالبحاث -

اساسيات ادارة على الطالب  تدريب 1-2

 ومراقبة الحشود 

 المحاضرات النظرية -

 ش الجماعي النقا  -

 التفاعل  بالمحاضرة -
 االختبارات القصيرة  - -
 العروض  واالبحاث -
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 دراسات الحالة  -

الطالب باليات تخطيط مسارات تدريب  1-3

 الحشود البشرية.

 المحاضرات النظرية -

 النقاش الجماعي   -

 دراسات الحالة  -

 التفاعل  بالمحاضرة -
 االختبارات القصيرة  - -
 العروض  واالبحاث -

كيفية التخطيط للطاقة االستعابية المتاحة  1-4

 لسير الحشود.

 المحاضرات النظرية -

 النقاش الجماعي   -

 دراسات الحالة  -

 التفاعل  بالمحاضرة -
 االختبارات القصيرة  - -
 العروض  واالبحاث -

االساليب العلمية لمراقبة وتنظيم اقتراح  1-5

 الحشود.

 المحاضرات النظرية -

 اعي النقاش الجم  -

 دراسات الحالة  -

 التفاعل  بالمحاضرة -
 االختبارات القصيرة  - -
 العروض  واالبحاث -

 المعرفيةالمهارات  2

قدرة الطالب على تخطيط المساحات  2-1

 والمسارات لمسار الحشد

 المحاضرات النظرية -

 دراسات الحالة -

البحوث الفردية  -

 والجماعية

حام قدرة الطالب على تجنب حدوث الز 2-2

 من خالل رقابة الحشود وتنظيمها.

 المحاضرات النظرية -

 دراسات الحالة -

البحوث الفردية  -

 والجماعية

استخدام الحواجز بشكل قدرة الطالب على  2-3

 علمي لتنظيم الحشود

 المحاضرات النظرية -

 دراسات الحالة -

البحوث الفردية  -

 والجماعية

 ؤولية سلمتحمل االعالقات الشخصية ومهارات  3

مهارات العمل الجماعي واالندماج في  3-1

  فريق عمل 

  

   القدرة على تحمل ضغوط العمل  3-2

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

القدرة على تحليل البيانات االحصائية  4-1

 للحشود واتخذ قرارت بناء عليها. 

 البحوث الفردية والجماعية 
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القدرة على تفسير البيانات لتجنب التكدس  4-2

 والتدافع. 

 البحوث الفردية والجماعية 

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

   ال يوجد  5-1

   ال يوجد 5-2

 

 

 خالل الفصل الدراسي:ةبالطل يمتقو مهامجدول  .45

تقديم شفهي،  ،خطابة،الكتابة مق ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظة

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 .ط

مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليميةأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ع(.  ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبواقدمذكر 
 

  الساعات المكتبية 
 حلقات النقاش خالل المحاضرات 
  حلقات النقاش من خالل منظومة التعليم اإللكتروني 

 
 مصادر التعلّمهـ. 

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

 Keith Still (2014). Introduction to Crowd Science. CRC Press; 1 edition  

 Chris Kemp, (2007 ) Case Studies in Crowd Management, 
Entertainment Technology Press.  
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 Managing crowds 
 Bruno Marx (2017) Crowd Management Made Easy: Models, 

methods and examples to keep your crowds safe. CreateSpace 
Independent Publishing Platform 

 Noorhazlinda Abd Rahman (2018) Crowd Behavior Simulation of 
Pedestrians During Evacuation Process DEM-Based Approach.  

 
 

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

 Journal of events management  
 Crowd Management Practices.  

 

 :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.

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد 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 

 اللوحات  ذكية 

 جهاز عرض ) بروجكتور ( 

 

 :وغيرها( والبرمجيات ,اللوحات الذكية, و)أدوات عرض البيانات تقنية رمصاد  .31

 اللوحات الذكية 

 كمبيوتر مثبت في القاعة 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Bruno+Marx&search-alias=books&field-author=Bruno+Marx&sort=relevancerank
https://www.ebooks.com/searchapp/searchresults.net?page=1&term=Abd+Rahman%2C+Noorhazlinda&restrictBy=author
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 نظم المعلومات الجغرافية.  GISبرامج  لنظم 

 

 

كرها, أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة,  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .32

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

 

 

 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .غ
 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  عة أعضاء هيئة التدريس بتدريس المقررمناقشات داخل مجمو 
 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 
 ذة الزائرينتوصيات من األسات. 

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

 إجراءات تطوير التدريس: .43

 جعةالمروا لقسما لزمنيةفيا اوللجدوا لخاصةبالخططا األكاديميةتلتوصياا فقًالجنةو لتعلما درتحديثمصا 

 .وارللزةألساتذوا خليةالدا

  التكنولوجيا الجديدة استخدامتشجيع 

 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. 
 

عينة من أعمال الطلبة بواسطة إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح  .44

لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين, والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

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

 

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

  

  عبدهللا الصاعدي د. م    د.  :منسق البرنامجسم ا

    

  التاريخ  :
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 : سلوك الحشوداسم المقرر

 3-54042632:رمز المقرر 
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: 22/4/1440:التوصيفتاريخ 

 لحج والعمرة كلية إدارة األعمال/ قسم إدارة اعمال ا:القسم /لكليةا

 
 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .غ

   3-54042632الحشود سلوك: ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .63
 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .64

 ماجستير إدارة الحج و العمرة :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .65
 هذه البرامج(كل ج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب)في حال وجود مقرر عام في عدة برام

 3المستوى  – 2السنة 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

 

 70 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .صص

 

   

  النسبة: √ كترونيلالتعليم اإل .قق

    

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

    

  النسبة:  بالمراسلة .عع

    

 30 :النسبة √ أخرى .تت

 

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

ريق عن ط مقدمايزود بها الطالب فردية وجماعية. سيكون لكل فصل موضوع ومهام محددة ومواد للقراءة 

 . قرى الموقع الخاص بالمقرر في منظومة التعلم األلكتروني بجامعة ام ال

 

 األهداف.ف

  هدف المقرر الرئيس؟ما -1

  تعريف الطالب بمفهوم السلوك االنساني 
  سيكولوجية الحشودتعريف الطالب . 
  لتجمعات والحشود المختلفةبالسلوكيات المختلفة لالفراد للتعامل مع اتعريف الطالب.   
  السلوك الجمعي السببي.تعريف الطالب 
  تقليدي.السلوك الجمعي التعريف الطالب 
  العاطفي.السلوك الجمعي تعريف الطالب 
  المرتبط بالعنف.السلوك الجمعي تعريف الطالب 
  الوعي الجمعي تعريفتعريف الطالب .  
  بالنظريات المتعلقة بالحشود والزحام. تعريف الطالب 

المتزايد لتقنية  )مثل االستخدامالمقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر-2

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

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

 يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر  .56
يتم إعتماد هذا التوصيف بعد عرضضه على لجنة المناهج و لجنة الدراسات العليا للنظر في المحتوى العلمي و  .57

 حددة في اإلطار الوطني للمؤهالت مدى لتبية للمعارف و المهارات العلمية و الم
 يتم عرض المقرر الدراسي لجنة الجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطلبات اإلعتماد األكاديمي. .58
في نهاية الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع العقبات التي واجهته خالل  .59

 الجودة بالقسم.العملية التعليمية الي لجنة 
يتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات المطلوبه و مدى مالئمته  .60

 للتطورات الحاصلة في قطاع الصناعة. 
يتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتقييم المقرر و المقدمة لهم في نهاية كل  .61

 فصل دراسي من قبل لجنة الجودة 
 ثم يتم  الرفع بجميع ااتوصيات الي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم حسب االختصاص إلعتمادها.  .62
في نهاية كل سنة يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين أكاديمين من قطاع الصناعة و الجهات  .63

وى المحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مستندات الجودة و اإلعتماد األكاديمي األكاديمية األخرى على المست

الخاصة بالمقرر الدراسي. و يتم الرفع بالمالحظات و التعليقات الي لجنة الجودة و ثم لجنة المناهج او لجة 

 الدراسات العليا حسب اإلختصاص. 
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 مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلم بالطريقة نفسها الالمطلوب هنا وصٌف عا)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ص

 (. البرنامج

 وصف عام للمقرر:

حتى يتمكنوا اساسية من المفاهيم المتعلقة بالسلوك االنساني في فترات الزحام قاعدة للطالب يقدم هذا المقرر

واع السلوك الجمعي وكيفية الحجاج. كما يلقي المقرر الضوء انمن تقييم المشكالت الرئيسية في إدارة سلوك 

مع اختالف االعراق والعادات والتقاليد  ايضا يتطرق المقرر لسلوك االفراد والجماعات. التعامل مع كل نوع 

خلف بعض سلوكيات االفراد بالزحام الدوافع المختلفة وتحليالت كما يزود المقررالطالب بال. بين االفراد

 قافات. التفاعل بين الثوالتفسير العلمي لها و

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .46

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

  مقدمة  ومفاهيم سلوك الحشود. 1 3

  سيكولوجية الحشود 2 3

مالحظات ميدانية في المسج +  السلوك الجمعيالسلوك الجمعي السببي و  3 3

 الحرام

 

  المرتبط بالعنف.  السلوك الجمعي العاطفي و السلوك الجمعي 4 3

  نظرية االنتشار والعدوى الخاصة بالسلوك، نظرية التيسير الجماعي  5 6

3 6 Contagion, Convergence & Emergent Norm Theory   

 Emergent Norm Theoryنظرية الرفض الجماعي ،  7 3

 مالحظات ميدانية في المسج الحرام+ 

 

 لتصنيف الذاتي واثرها على السلوك نظرية ا 8 3

 مالحظات ميدانية في المسج الحرام+ 

 

  الخوف واالنفعال والهوس الجماعي.  9 3

 نفسيا الحشود التعامل معطرق  10 3

 مالحظات ميدانية في المسج الحرام+ 
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  التحفيز والترغيب. 11 3

  الشائعات واالتصال 12 3

  لعدائيوالسلوك االشغب  13 3

  نموذج الهوية االجتماعية لسلوك الحشود 14 3

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .47

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 ال يوجد 15 ال يوجد ال يوجد 30 ساعات التدريس الفعلية

 45 ال يوجد 1 ال يوجد ال يوجد 2 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .48
 

 

 

ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .49 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت للمقرر وفقا

 هاتدريسواستراتيجيات

 اإلطار الوطني للمؤهالت الواردة في الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .المناسبةفي 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

-  ً أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة بدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  تساعد على قياسالتي ناسبة المالتقييمضع طرق  :ثالثا

أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم  لزم, مع مالحظة أنه ال يلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال في

 لمقررلمخرجات التعلم جدول 

 م
ً لمجاالتمخرجات التعلم  للمقرر وفقا

 لمؤهالتإلطار الوطني لا

 تقويمطرق ال مقررللتدريس الاستراتيجيات

 المعرفة 1
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سلوك الخاصة بمعرفة الطالب بالمفاهيم  1-1

السلوك  الحشود والزحام والتكدس وانواع

 للحشود وكيفية التعامل مع كل نوع

 المحاضرات النظرية -

 جماعي النقاش ال  -

 دراسات الحالة   -

 بالمحاضرة التفاعل  -
 القصيرة  االختبارات - -
 العروض  واالبحاث -

تعريف الطالب بالعوامل التنظيمية   1-2

 المؤثرة في الحشود.

 المحاضرات النظرية -

 النقاش الجماعي   -

 دراسات الحالة  -

 التفاعل  بالمحاضرة -
 االختبارات القصيرة  - -
 العروض  واالبحاث -

بالنظريات المختلفة التي  معرفة الطالب 1-3

  تحكم سلوك االفراد في الزحام

 المحاضرات النظرية -

 النقاش الجماعي   -

 دراسات الحالة  -

 التفاعل  بالمحاضرة -
 االختبارات القصيرة  - -
 العروض  واالبحاث -

باسس التعامل مع  معرفة الطالب 1-4

 الشائعات.

 المحاضرات النظرية -

 الجماعي  النقاش  -

 دراسات الحالة  -

 التفاعل  بالمحاضرة -
 االختبارات القصيرة  - -
 العروض  واالبحاث -

 المعرفيةالمهارات  2

قدرة الطالب على تحليل السلوكيات  2-1

 المختلفة باالفراد في حاالت الزحام.

 المحاضرات النظرية -

 دراسات الحالة -

البحوث الفردية  -

 والجماعية

ب التاثير في الحشوج بالترغيب قدرة الطال 2-2

 والتحفيز.

 المحاضرات النظرية -

 دراسات الحالة -

البحوث الفردية  -

 والجماعية

استخدام نموذد الهوية قدرة الطالب على  2-3

 االجتماعية للتاثير بالحشود 

 المحاضرات النظرية -

 دراسات الحالة -

البحوث الفردية  -

 والجماعية

 ؤولية ستحمل المشخصية والعالقات المهارات  3

مهارات العمل الجماعي واالندماج في  3-1

  فريق عمل 

  

   القدرة على تحمل ضغوط العمل  3-2

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4
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المعرفة التامة للنمط السلوكي وكيفية  4-1

 التعامل معه. 

 البحوث الفردية والجماعية 

القدرة على تفسير السلوكيات لتجنب  4-2

 التكدس والتدافع. 

 البحوث الفردية والجماعية 

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

   ال يوجد  5-1

   ال يوجد 5-2

 

 

 خالل الفصل الدراسي:ةبالطل يمتقو مهامجدول  .50

تقديم شفهي،  طابة،،خكتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظة

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 االسابيع جميع حاالت عملية  5

 40 16 إختبار نهائي  6

 
 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ظ

مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليميةأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

  ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(. اقدمذكر 
 

  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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 األسطوانات المدمجة:و,ياتالبرمج البرامج الحاسوبية, ة أخرى مثلمواد تعليميأي أدرج . 4

 ال يوجد 

 المطلوبةالمرافق و.

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

 :(غيرها, والدراسية 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 مصادر  .35

 اللوحات الذكية 

 ة كمبيوتر مثبت في القاع

 GISبرامج  لنظام 

كرها, أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة,  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .36

 قائمة بها(:
 ال توجد أي إحتياجات لتجهيزات مخبرية.  .37
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 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق.ف
 ية التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعال .46

  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 

 ن قبل األستاذ أو القسم:يم عملية التدريس مواستراتيجيات أخرى لتق .47
 

 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 

 إجراءات تطوير التدريس: .48

 جعةالمروا لقسما لزمنيةفيا اوللجدوا لخاصةبالخططا األكاديميةتلتوصياا فقًالجنةو لتعلما درتحديثمصا 

 .وارللزةألساتذوا خليةالدا

  استخدام التكنولوجيا الجديدةتشجيع 

 عمليات التشجيع للتعليم الذاتي 

 تشجيع المناقشات الجماعية والمنظمة. 

 التعلمعقد ورش عمل يقدمها خبراء في منهجيات التعليم و 

 المتميزين رصد األنشطة التعليمية من قبل أعضاء هيئة التدريس. 
إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .49

لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين, والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

 س من مؤسسة أخرى(:تدري أعضاء هيئة
 .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   .50
 متخصصة يعينها القسم الجودة لجنةالمراجعة الدورية للدورة من  •
 التحديث المنتظم للمصادر التعليمية.  •
 

  

 د. م    د. محمد بن نايف الشريف  :منسق البرنامجسم ا

    

  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

   انظمة وسالمة النقل : اسم المقرر  

 3-54042634 :رمز المقرر
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 توصيف مقرر دراسي نموذج

 

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

 كلية غدارة اعمال الحج و العمرة / قسم إدارة أعمال الحج و العمرة  :القسم /لكليةا

 
 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ق

 3-54042634النقل  وسالمة انظمة : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1

70.   
 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .71

 ماجستير إدارة الحشود  :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

  3, المستوى  2السنة راسي: الذي يعطى فيه المقرر الد الدراسي. السنة أو المستوى 4 .73
 ال يوجد )إن وجدت(: . 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

 

 50 النسبة: 50 ات التقليديةقاعات المحاضر .ثث

 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .خخ

    

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

    

  النسبة:  بالمراسلة .ضض

    

 50 النسبة: 50 أخرى .ظظ
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 :تعليقات

وأنشطة ية على محاور التعليمومناقشات  تقديمية  محاضرات وورشات عمل وعروض يتصمن هذا المقرر

عن طريق  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  -2
. عند أكمال هذا   نظم التقنية المتقدمة في نمذجة ومحاكاة الحشود البالط تعزيز معرفة هو  تدريس هذا المقررمن  الهدف الرئيسي

 المقرر يكون الطالب قادرا على التالي : 

 النقل  و أمن إعداد خطط سالمة توضيح كيفية 
 في النقل تصميم خطط السالمة واألمن التدريب على اعداد و  
  حسب التكلفة / الفائدةالمستخدمة الخطط تحليل. 
 ط البديلة في حالة الكوارث واالزمات.اعداد الخط 
  المتعلقة بسالمة النقلتطبيق تعليمات االمن والسالمة 

 

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

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

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

 قرر الدراسي من قبل محاضر المقرر يتم توصيف الم .64
يتم إعتماد هذا التوصيف بعد عرضضه على لجنة المناهج و لجنة الدراسات العليا للنظر في المحتوى العلمي و  .65

 مدى لتبية للمعارف و المهارات العلمية و المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت 
 ته و التأكد من مراعاة متطلبات اإلعتماد األكاديمي.يتم عرض المقرر الدراسي لجنة الجودة في القسم لمراجع .66
في نهاية الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع العقبات التي واجهته خالل  .67

 العملية التعليمية الي لجنة الجودة بالقسم.
تحسينات المطلوبه و مدى مالئمته يتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في ال .68

 للتطورات الحاصلة في قطاع الصناعة . 
يتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتقييم المقرر و المقدمة لهم في نهاية كل  .69

 فصل دراسي من قبل لجنة الجودة 
 نة الدراسات العليا بالقسم حسب االختصاص إلعتمادها. ثم يتم  الرفع بجميع ااتوصيات الي لجنة المناهج او لج .70
في نهاية كل سنة يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين أكاديمين من قطاع الصناعة و الجهات  .71

األكاديمية األخرى على المستوى المحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مستندات الجودة و اإلعتماد األكاديمي 

ة بالمقرر الدراسي. و يتم الرفع بالمالحظات و التعليقات الي لجنة الجودة و ثم لجنة المناهج او لجة الخاص

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

 (. البرنامج

 عام للمقرر: وصف
المتغيرات , حيث ينبغي تطوير كل إجراء وتدبير مقترح ودعمه من خالل و متعدد التخصصات  هو مجال هندسي و أمن  النقل سالمة 

والتعليم والخدمات الطبية في حاالت الطوارئ , مع مراعاة الجوانب االجتماعية واالقتصادية  و اإلنقاذاستراتيجيات في مجاالت الهندسة 

هي وسيلة لتوصيل األفكار ا المقرر كما يفعل المهنيون المدربون. هذفإن األدوات ال تخلق مستقبل سالمة وأمان النقل ,  كذلك. ومع ذلك ,

 في منظومة النقل.  والمعارف الضرورية ضمن بيئة السالمة واألمن المتطورة باستمرار

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .51

 ت التدريس ساعا عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 مقدمة من سالمة النقل واألمن 2 6

 + تطبيق عملي + حاالت عملية   المفاهيم األساسية لسالمة النقل واألمن 2 6

 + تطبيق عملي + حاالت عملية  دارة سالمة النقلا 3 9

 اإلختبار النصفي  1 2

 + تطبيق عملي + حاالت عملية  جمع وتحليل بيانات األعطال 2 6

+ تطبيق عملي + ، وتقييم واختيار التدابير المضادةو اإلزدحام في التصادم  وامل المساهمة الع 2 6

 حاالت عملية  

 + تطبيق عملي + حاالت عملية  سياسات وخطط سالمة النقل 2 6

 + تطبيق عملي + حاالت عملية  إدارة سالمة البنية التحتية للنقل

 اإلختبار النهائي  1 2

 

   : ات المقرر وتوزيعهاإجمالي عدد ساع .52

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 ال يوجد 22.5 ال يوجد ال يوجد 22.5 ساعات التدريس الفعلية

 3 ال يوجد 1.5 ال يوجد ال يوجد 1.5 الساعات المعتمدة
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 أسبوعياً:خالل الب يقوم بها الطالتي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .53
 

 

ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .54 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .المناسبةفي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  ونبحيث تك ,مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

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

-  ً مقرر المستهدفة أن تتسق مخرجات تعلم البدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا

أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم  لزم, مع مالحظة أنه ال يلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
ً لمجاالت مخرجات التعلم  للمقرر وفقا

 مؤهالتلإلطار الوطني لا

 تقويمطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات

 المعرفة 1
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المفاهيم األساسية لسالمة النقل  توضيح 1-1

 واألمن

 

 

 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 

الفهم النظري و  تدريب الطالب على 1-2

في  إدارة سالمة النقلفي الفلسفي 

  الحشود 

 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 

 إلدارة النقلسيناريوهات  و ابتكار اقتراح 1-3

 

 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

السنياريوهات تصميم  اض وافتر 2-1

 التقنية لها. والرسومات المحتملة 

 

 

 

 

 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 

  ةبحثيمهمة 

 دراسة الحالة 
 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 

 المساهمة  فهم وتحليل بيانات األعطال 2-2

 التصادم عملية في 

 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 
 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(
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   تشجيع الطالب على طرح األسئلة

 .ومناقشتها
 قبل  إمكانية تطبيق المعرفة من

 الطالب
  وو المهامالواجبات , 

 األنشطة العملية 

  التقديميالعرض 

العرض  ان يكون الطالب قادرا على 2-3

 التقديمي للبحث و األقناع
 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 

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

خصيًصا ليعمل  أنشطة  ميمتصيتم   تشجيع التعاون بين الطالب 3-1

مجموعات , ويمكن تقييمه  فيالطالب 

كمجموعة )يشار إليها بالعمل 

 الجماعي(

 التعليم التعاوني عن طريق المشروع 

 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 
  التقديميالعرض 

تطبيق النمذجة ان يكون قادر على  3-2

والمحاكاة على الحاالت المتقدمة والحاالت 

المتعددة ,  النقلمة الخاصة مثل أنظ

 وعمليات النقل العام وإجالء المشاة

  خصيًصا ليعمل  أنشطة  تصميميتم

مجموعات , ويمكن تقييمه  فيالطالب 

كمجموعة )يشار إليها بالعمل 

 الجماعي(

 التعليم التعاوني عن طريق المشروع 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 
  التقديميالعرض 

  المعلومات والمهارات العددية تقنيةمهارات االتصال ومهارات  4

  استخدامأن يكون الطالب قادرا على  4-1

 التقنيات المتقدمة و إدارة النقل

  برامج تقنية 

 حاالت عملية بإستخدام –
– Vissim  
– Viswalk 

Simulation  
– Motion Mass 

,Viswalk, gion 
– Software, 

Multimedia 
projector, Laptop, 



 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 

 

207 

 

whiteboard and 
printer 

وتقييم اختيار أن يكون الطالب قادرا على  4-2

لعملية اإلزدحام و  التدابير المضادة

 األزمات. 

 حاالت عملية بإستخدام – برامج تقنية 
– Vissim  
– Viswalk 
– Simulation  
– Motion Mass 

,Viswalk, gion 
– Software, 

Multimedia 
projector, Laptop, 
whiteboard and 
printer 

 (وجدت إن) ية الحركيةالنفسمهارات ال 5

   ال ينطبق  5-1

   ال ينطبق  5-2

 

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .55

تقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظة

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

  10 جميع األسابيع  , اختبار , مسابقات , مشروع جماعي( )أسئلة مقاليةمثل ة التقييم مهم 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

مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية هيئة التدريس  أعضاءترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 
 

  الساعات المكتبية 
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 حلقات النقاش خالل المحاضرات 
 لكتروني حلقات النقاش من خالل منظومة التعليم اإل 

 
 مصادر التعلّمهـ. 

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

- Urban Transportation Planning, by Michael Meyer, Eric Miller, McGraw Hill 
- Urban Transit Systems and Technology John Wiley and Sons 
- Transit Capacity and Quality of Service Manual, 2nd Edition, Transportation 

Research Board 
- Planning and Urban Design Standards by Frederick R. Steiner and Kent butler, Wiley; 

60172nd edition (September 29, 2006).  
- A-Z of Capacity Management: Practical Guide for Implementing Enterprise IT Monitoring 

& Capacity Planning, Dominic Ogbonna (2017). Booklocker.com, Inc. 
- Transportation Planning Handbook 4th Edition, Micheal Meyer (2016) Wiley; 4 edition.  
- Model Course: Crowd Management & Passenger Safety, Imo, ISBN-10: 9280150847 
- Crowd Safety and Survival, Larry B. Perkins (2005) Lulu.com.  

التقارير وغريها(:املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية و  -يف قائمة  –. أدرج 2   

- Mahmood, I., Haris, M., & Sarjoughian, H. (2017, May). Analyzing emergency evacuation 
strategies for mass gatherings using crowd simulation and analysis framework: Hajj scenario. In 
Proceedings of the 2017 ACM SIGSIM Conference on Principles of Advanced Discrete 
Simulation (pp. 231-240). ACM. 

- Nasser, N., Anan, M., Awad, M. F. C., Bin-Abbas, H., & Karim, L. (2017, November). An 
expert crowd monitoring and management framework for Hajj. In Wireless Networks and 
Mobile Communications (WINCOM), 2017 International Conference on (pp. 1-8). IEEE. 

- Alsolami, B., Embi, M. R., & Enegbuma, W. I. (2018). Structural equation modelling 
assessment of personal and social factors on hajj crowding among african pilgrims in Mina. 
International Journal of Engineering & Technology, 7(2.10), 127. 

- Rahman, A., Hamid, N. A. W. A., Rahiman, A. R., & Zafar, B. (2015, August). Towards 
accelerated agent-based crowd simulation for Hajj and Umrah. In Agents, Multi-Agent 
Systems and Robotics (ISAMSR), 2015 International Symposium on (pp. 65-70). IEEE. 

- Nasser, N., Anan, M., Awad, M. F. C., Bin-Abbas, H., & Karim, L. (2017, November). An 
expert crowd monitoring and management framework for Hajj. In Wireless Networks and 
Mobile Communications (WINCOM), 2017 International Conference on (pp. 1-8). IEEE. 

- EL-ETRIBY, S. H. E. R. I. F., ELMEZAIN, M., & MIRAOUI, M. (2018). A NOVEL 
APPROACH FOR CROWD BEHAVIOR REPRESENTATION: NORMAL AND 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Larry+B.+Perkins&search-alias=books&field-author=Larry+B.+Perkins&sort=relevancerank
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ABNORMAL EVENT DETECTION. Journal of Theoretical & Applied Information 
Technology, 96 (11.)  

- Musa, A., Rahman, M. M., Sadi, M. S., & Rahman, M. S. (2017, December). Crowd 
Reckoning towards Preventing the Repeat of ‘2015 Hajj Pilgrims Stampede’. In 2017 2nd 
International Conference on Electrical & Electronic Engineering (ICEEE) (pp. 1-4). IEEE. 

- EL-ETRIBY, S. H. E. R. I. F., ELMEZAIN, M., & MIRAOUI, M. (2018). A NOVEL 
APPROACH FOR CROWD BEHAVIOR REPRESENTATION: NORMAL AND 
ABNORMAL EVENT DETECTION. Journal of Theoretical & Applied Information 
Technology, 96 (11.)  

-  
 :نت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهامواقع اإلنترواإللكترونية  أدرج المواد. 3

  معهد أبحاث خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج و العمرة 
 األسطوانات المدمجة:و ,ياتالبرمج البرامج الحاسوبية, مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

– Vissim  
– Viswalk 
– Simulation  
– Motion Mass ,Viswalk, gion  
– Software, Multimedia projector, Laptop, whiteboard and printer 

 

 المطلوبةالمرافق و.

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد 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,ورات, المباني )قاعات المحاض .38
 قاعات دراسية مزودة بالتالي 

 اللوحات  ذكية 

 جهاز عرض ) بروجكتور ( 

 :وغيرها( والبرمجيات ,اللوحات الذكية, و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .39
Vissim Simulation Software, Multimedia projector, Laptop, whiteboard and printer 

 

كرها, أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة,  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .40

  قائمة بها(:



 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 

 

210 

 

 ال توجد أي إحتياجات لتجهيزات مخبرية.  .41
 

 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ق
 لتدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية ا .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 

 

 بل األستاذ أو القسم:يم عملية التدريس من قواستراتيجيات أخرى لتق .52
 

 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 

 إجراءات تطوير التدريس: .53

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

 .وارللز ةألساتذوا خليةالدا

  استخدام التكنولوجيا الجديدةتشجيع 

  عمليات التشجيع للتعليم الذاتي 

 تشجيع المناقشات الجماعية والمنظمة. 

 يم والتعلمعقد ورش عمل يقدمها خبراء في منهجيات التعل 

 المتميزين رصد األنشطة التعليمية من قبل أعضاء هيئة التدريس. 
إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .54

لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  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  •

 ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ص   .55
 متخصصة يعينها القسم الجودة ة من لجنةالمراجعة الدورية للدور •
 التحديث المنتظم للمصادر التعليمية.  •
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  عبدهللا الصاعدي.د.  :منسق البرنامجسم ا

    

  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 :صحة و سالمة الحشوداسم المقرر  

 3-54042633  :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 .ل

 3-54042633رمز المقرر  صحة وسالمة الحشود : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .77
 ساعات 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .78

 :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .79
 ماجستير إدارة الحشود  .80

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

 , 3المستوى  2السنة ى فيه المقرر الدراسي: الذي يعط الدراسي. السنة أو المستوى 4
 ال يوجد )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .81
  ال يوجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .82

 مقر كلية إدارة األعمال بالعابدية.الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ,. موقع تقديم المقرر7 .83

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

 

 %70 النسبة: X قاعات المحاضرات التقليدية .غغ

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .أأأ

    

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

    

  النسبة:  بالمراسلة .ججج

    

 %30 النسبة: X أخرى .ددد
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 :تعليقات

 أخرى تشمل على التالي:

 .التطبيق العملي 

 .الزيارات الميدانية 

 .زيارة الجهات المعنية 
 

 

 األهداف .م

 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -1

 وتطبيقاتها( لصحة الحشود والتجمعات)للمفاهيم المعاصرة و المبادئ األساسية والتقنيات المساعدة   توضيح 
 .تدريب الطالب على التعامل مع الحاالت الصحية المختلفة في الحشود 
)مثل االستخدام المتزايد لتقنية 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 
 ضافة تجارب تطبيقية الثراء المقرر.ا 
 .االخذ باالعتبار نتائج األبحاث الحديثة المنشورة في المجالت العلمية 
 .زيارة الجهات المتخصصة بالمجال 
 

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

 (. البرنامج

 لمقرر:وصف عام ل
لحجاج وزوار بيت هللا الحرام من أجل أداء المناسك والعبادات في صحة  -حفظه هللا  -انطالقاً من اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين 

ويسررر تام, تسرراهم الجهات الصررحية في تقديم أفضررل الخدمات الصررحية للحجاج, وخصرروصرراً العناية بالجانب الوقائي خالل رحلة مناسررك 

 .عمرةالحج وال

ة حاجة ماسرررة, خبرات وطنية ومعارف حول اإلدارة الفعالة للمخاطر الصرررحية التي تظهر أثناء التجمعات الحاشررردت الحاجة إلى وأصررربح

حيث أن مسرررررببات األمراض المعدية تمثل أكبر تحديات التنمية في القرن الواحد والعشررررررين على المسرررررتوى العالمي, خاصرررررة في وجود 

ث أن التجمعات الحاشررررردة تلقي بتبعات ضرررررخمة على األمن الصرررررحي لدى العالم, نظرا الزدياد إمكانية انتشرررررار التجمعات البشررررررية. حي

 األمراض المعدية خالل تلك التجمعات.

تم تصميم هذا المقرر لتعريف الطالب بأهمية الصحة العامة للحشود والتجمعات, وكذلك تطبيق هذا المفهوم على رحلة ضويف الرحمن 

سررين الخدمات والتجربة الصررحية لهم, من خالل عرض المعارف والمهارات األسرراسررية واألدوات التطبيقية المسرراعدة, وكذلك من اجل تح

 الممارسة الميدانية وزيارة الجهات واستذافة المتخصصين.

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .56
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 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 3 1 مقدمة المقرر

 3 1 للصحة وخصوصاً في رحلة ضيوف الرحمن اإلسالمي المفهوم

 3 1 الخطر وعوامل الحشود في الشائعة الصحية المشاكل

 3 1  واألزمات والكوارث( الحج والعمرة والزيارة) الحشود أنواع

 3 1 (الحج والعمرة والزيارة)لصحة الحشود في  البيانات طرق جمع

 3 1 (الحج والعمرة والزيارة)دولية في صحة الحشود وال الوطنية الصحية اللوائح

 6 2 (الحج والعمرة والزيارة)للحشود  الصحية والبيئية المخاطر

 3 1 (الحج والعمرة والزيارة) الغذاء سالمة

 3 1 (الحج والعمرة والزيارة)الصحية في  الخدمات

 3 1 (الحج والعمرة والزيارة)الحشود  العاملين في صحة وسالمة مبادئ

 3 1 (الحج والعمرة والزيارة) طرق التوعية الحديثة في الحشود

 3 1 الصحة الحشود واالستشفاء في الحج تعزيز

 3 1 (الحج والعمرة والزيارة)لضيوف الرحمن  الصحية التجربة

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .57

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 مجموعال أخرى تطبيق 

 45  15   30 ساعات التدريس الفعلية

 3  1   2 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل التي يقوم بها الطالب  الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي(ساعات عدد  .58

 4-6  ً  ساعات / اسبوعيا
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ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .59  قياسهاطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

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

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

-  ً أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة بدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييم ضع طرق  :ثالثا

 يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم , مع مالحظة أنه اللتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمها وطرق 

 .من مجاالت التعلم في كل مجال

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 طرق التقويم مقررللتدريس ال استراتيجيات لمؤهالتللمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني ل مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

 واإلدارية والصحية الطبية األنشطة وتعريف توضيح 1-1

 .(الحج والعمرة والزيارة)بالحشود  متعلقةال
 محاضرة 

  دراسة حالة 
 اختبار 
  تحليل حالة 

 واإلداري والفني التنظيمي التنسيق وشرح توضيح 1-2

لصحة  الالزمة والبرامج الخطط وتنفيذ لوضع الالزم

 .(الحج والعمرة والزيارة)الحشود 

 محاضرة 

  دراسة حالة 
 اختبار 
  تحليل حالة 

 الرئيسية العامة الصحة ومبادئ مفاهيم شرحو توضيح 1-3

 .الفعالة الجماعية الصحة إلدارة الضرورية
 محاضرة 

  دراسة حالة 
 اختبار 
  تحليل حالة 

 في الطبية والمشاكل الكبرى الصحية المخاطر تفسير 1-4

 خطط وتنفيذ ووضع (الحج والعمرة والزيارة)الحشود 

 .الالزمة اإلدارة عمل

 محاضرة 

  دراسة حالة 
 اختبار 
  تحليل حالة 

الحشود  في الطوارئ وحاالت الكوارث أنواع تحليل 1-5

 والمهارات المعارف وعرض (الحج والعمرة والزيارة)

 .إدارتها لكيفية

 محاضرة  اختبار 

 والنقل الفعال لالتصال الالزمة واآلليات األدوات شرح 1-6

 .(الحج والعمرة والزيارة)الحشود  في الميدانية والمعالجة

 محاضرة  اختبار 

 اختبار  محاضرة  رصد وتحسين التجربة الصحية لضيوف الرحمن. 1-7
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 المعرفيةالمهارات  2

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

 دراسة حالة 

  تكليفات منزلية 

 االختبارات 
  دراسة

 الحالة 
 المحاضرات  قديإعداد الطالب لتطوير التفكير التحليلي والن 2-2

 دراسة حالة 

 تكليفات منزلية 

 االختبارات 
  دراسة

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

  دراسة

 الحالة 
القدرة على تحليل القضايا وتقييم اإلطار االستراتيجي الالزم للتعامل  2-4

 معها

  دراسة حالة  االختبارات 
 راسة د

 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   يناكتساب مهارات و فن الحوار وقبول آراء اآلخر 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
لة باستخدام تطوير القدرة على البحث عن المعلومات ذات الص 4-2

 اإلنترنت ومصادر التعلم

 التكاليف 

 المشروع 

  دراسة الحالة 

 مناقشة 
  عرض

 تقديمي
 (وجدت النفسية الحركية )إنمهارات ال 5

5-1  ال ينطبق   
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 خالل الفصل الدراسي:مهام تقويم الطلبة جدول  .60

تقديم شفهي،  ة،خطاب ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظة

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 .غ

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع 

 ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  
 ن أسبوعياً.تخصيص ساعات مكتبية بمعدل ساعتي 
 .يمكن للطلبة مناقشة جميع القضايا األكاديمية مع أستاذ المادة طوال الفصل الدراسي مباشرة 
 .التواصل من خالل البريد االلكتروني 
 .التواصل من خالل الهاتف الجوال 

 
 مصادر التعلّم .بب

 الكتب المقررة المطلوبة: -في قائمة  –. أدرج 1

  :ة العمومية التجمعات الحاشدةالصحدليل منظمة الصحة العالمية: 
 PUBLIC HEALTH FOR MASS GATHERINGS: KEY CONSIDERATIONS, World 

Health Organization 2015 

 المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(: -في قائمة  –. أدرج 2 

 Journal of Infection and Public Health 
  

 إللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:. أدرج المواد ا3

 WHO | Mass gatherings - World Health Organization: 
 www.who.int/csr/mass_gatherings/en/ 

http://www.who.int/csr/mass_gatherings/en/


 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 

 

219 

 

 Centers for Disease Control and Prevention: 
https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2018/advising-travelers-with-specific-
needs/travel-to-mass-gatherings 

  

 أخرى مثل البرامج الحاسوبية, البرمجيات, واألسطوانات المدمجة:مواد تعليمية . أدرج أي 4

 ال يوجد 

 المطلوبةالمرافق ت. 

بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد 

 يرها(:داخل القاعات الدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة, وغ
 المباني )قاعات المحاضرات, والمختبرات, وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها(: .1

  ً  قاعة محاضرات تتسع لخمسين طالبا

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات, واللوحات الذكية, والبرمجيات وغيرها(:  .2
 .حاسب آلي 

 ( جهاز عرض بروجيكتورProjectors.) 

 .اتصال بالشبكة العنكبوتية 

ادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة, فاذكرها, أو أرفق قائمة مص .3

 بها(:
 اليوجد 

 

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

 اسي. الحصول على تقييم الطلبة في نهاية الفصل الدر 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .2
  .من خالل نتائج االختبارات 
 .أخذ نتائج تقويم الطلبة بعين االعتبار و تطبيق التحسينات الالزمة 
 .تطوير المقرر بمستجدات األبحاث 

 إجراءات تطوير التدريس: .3
 تعليم الجامعي.متابعة األساليب واالتجاهات الحديثة في ال 

 .تشجيع عمليات التعلم الذاتي 
 .تطوير أعضاء هيئة التدريس بالكلية من خالل التدريب 

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء  .4

الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس مستقلين, والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من 

 هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 .مراجعة عينة من اإلجابات من قبل لجنة متتصصة بالقسم 
 .تقييم الزمالء في القسم كمؤشر لتحسين أداء كل عضو من أعضاء القسم 

ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .5  ص 
  التعلم المرتبطة بالمقرر.تحديث مصادر 
  .مراجعة توصيف المقرر و مفرداته بشكل دوري 

https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2018/advising-travelers-with-specific-needs/travel-to-mass-gatherings
https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2018/advising-travelers-with-specific-needs/travel-to-mass-gatherings
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 ات.تقييم كل مقرر يتم بنهاية الفصل من قبل رئيس القسم و يتم مراجعة جميع المقررات بهاية كل أربع سنو 
 

  

  :منسق البرنامجسم ا

    

  التاريخ  التوقيع:
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 يف املستوى الرابع توصيف املقررات 
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 ادارة المخاطر و األزمات  في الحشود  :اسم المقرر  

 3-54042645    :رمز المقرر  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

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

 ألعمال/ قسم إدارة اعمال الحج و العمرة كلية إدارة ا :القسم /لكليةا

 
 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ن

 إدارة المخاطر و األزمات في الحشود  : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .84
 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .85

 ماجستير إدارة الحشود  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .86
 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 .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 المقرر7 .90

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

 

 60 النسبة: 60 قاعات المحاضرات التقليدية .ههه

 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .ووو

    

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

    

  النسبة:  لةبالمراس .ححح

    

 40 النسبة: 40 أخرى .ططط

 

 :تعليقات
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وأنشطة على محاور تعليمية ومناقشات  تقديمية  محاضرات وورشات عمل وعروض يتصمن هذا المقرر

ريق عن ط مقدمايزود بها الطالب فردية وجماعية. سيكون لكل فصل موضوع ومهام محددة ومواد للقراءة 

 . التعلم األلكتروني بجامعة ام القرى  الموقع الخاص بالمقرر في منظومة

 

 

 األهداف .ه
 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -1

 
 مبالمعرفة والمهارات الالزمة التي تمكنه دارسينإلى تزويد ال مقررهذا الهدف ي :مساعدة الدارسين علي يهدف هذا 

 :من خاللبكفاءة عالية المخاطر التي يمكن أن يتعرض اليها الحشود من إدارة 

 أسس ادارة المخاطر في الحشود حتوضي 
 تحليل أسباب مخاطر الحشود 
 وصف الهلع والذعر الجمعي الذي يحدث في التجمعات الكبيرة ومعرفة مسبباته وآليات التعامل معه 
  خطط لتقليل فرص حدوث المخاطر والكوارث في التجمعات الكبيرةاقتراح. 
 اقتراح خطط االخالء للمجموعات الكبيرة. 
 ودراسة موضوعية تطبيقها.اسة الخطط البديلة للتغلب على االزمات والكوراث اقتراح ودر  
 بين ادارة الحشود والسيطرة علي الحشود توضيح الفرق 

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

  ييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغ
وفقا للسياسات و اإلجراءات المتبعة في قسم إدارة األعمال الحج و العمرة فيما يتعلق بضمان و تحسن جودة للعملية التعليمة لكافة 

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

  يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر 
  يتم إعتماد هذا التوصيف بعد عرضه على لجنة المناهج و لجنة الدراسات العليا للنظر في المحتوى العلمي و مدى

 لتبية للمعارف و المهارات العلمية و المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت 
 اسي علي لجنة الجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطلبات اإلعتماد األكاديمي.يتم عرض المقرر الدر 
  في نهاية الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع العقبات التي واجهته خالل

 العملية التعليمية الي لجنة الجودة بالقسم.
 عضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات المطلوبه و مدى مالئمته يتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أ

 للتطورات الحاصلة في قطاع الصناعة . 
  يتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتقييم المقرر و المقدمة لهم في نهاية كل

 فصل دراسي من قبل لجنة الجودة 
 ميع ااتوصيات الي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم حسب االختصاص إلعتمادها. ثم يتم  الرفع بج 
  في نهاية كل سنة يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين أكاديمين من قطاع الصناعة و الجهات

ت الجودة و اإلعتماد األكاديمي األكاديمية األخرى على المستوى المحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مستندا

الخاصة بالمقرر الدراسي. و يتم الرفع بالمالحظات و التعليقات الي لجنة الجودة و ثم لجنة المناهج او لجة 

 الدراسات العليا حسب اإلختصاص. 
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 أودليل مستخدمة في النشرة التعريفيةالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ظ

 (. البرنامج

والمهارات الالزمة لمواجهة المشكالت واألزمات التي تزويد الدارسين بالمعارف  بهدف صمم هذا وصف عام للمقرر: 
يمكن أن تتعرض لها الحشود في األماكن المختلفة وتطبيق ذلك علي األماكن والمواقع التي يحتشد فيها الحجاج والمعتمرون 

قدسة والمزارات.  ويتعرف الدارس لهذا المقرر علي المسببات والمصادر األساسية لوقوع كالمطارات واألماكن الم
األزمات كاألكتظاظ وغيرها وآليات تجنب حدوثها والوقاية منها ومن خالل ورش العمل والتطبيقات العملية يستطيع 

 الدارسين وضع خطط وتصورات  تضمن أمن وسالمة التجمعات ذات الكثافة العالية 
 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .61

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

  مقدمة عن انواع الكوراث واالزمات في الحشود  1 3

 في الحشودالخصائص المميزة للجمهور  1 3

 ظاهرة التكدس واسبابها 1 3

 التعرف علي مخاطر االحتشاد وتصنيفها  1 3

 الكوارثمراحل تطور االزمات و  

 السالمة الشائعة في التجمعات الجماهيرية  + تدريب عملي معايير 1 3

 ادارة المخاطر  1 3

  واالزمات خطط االخالء للكوارث 1 3

 واالزمات التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة بالكوارث 1 3

 نماذج عملية ألدارة المخاطر في الحشود + تدريب عملي 1 3

 أثناء الطواريء + تدريب عملي ادارة الحشود 1 3

 + تدريب عملياستراتيجيات ادارة الطواريء بالحج 2 6

 + تدريب عمليمعايير حساب الطاقة االستيعابية للتجمعات الكبيرة   1 3

 أفضل الممارسات في ادارة التجمعات البشرية  1 3

 .استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع االزمات والكوارث 1 3

 

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .62

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 ال يوجد 15 ال يوجد ال يوجد 30 ساعات التدريس الفعلية

 3 ال يوجد 1 ال يوجد ال يوجد 2 الساعات المعتمدة
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 أسبوعياً:خالل قوم بها الطالب يالتي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .63
 

 

 

ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .64 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .المناسبةفي 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

-  ً خرجات تعلم المقرر المستهدفة أن تتسق مبدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا

أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم  لزم, مع مالحظة أنه ال يلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال في

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
ً لمجاالت مخرجات التعلم  للمقرر وفقا

 لمؤهالتني لإلطار الوطا

 تقويمطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات

 المعرفة 1

 االعتماد علي التعليم التفاعلي  توضيح مخاطر الحشود وتصنيفاتها 1-1
  تكليف الطالب بعمل ابحاث ثم

 عرضها ومناقشتها
 دراسات الحالة 
 لتلك القضايا   الفكريلتحليل ا

 تجزئتها وايجاد الحلول ومحاولة

 شرة األسئلة المبا
 للطالب

 المناقشات الصفية 

  أسئلة حل إدراج
 فيالمشكالت 
 االختبارات

 االعتماد علي التعليم التفاعلي  وصف سلوكيات الحشود أثناء الطواريء 1-1
  تكليف الطالب بعمل ابحاث ثم

 عرضها ومناقشتها
 دراسات الحالة 
 لتلك القضايا   الفكريلتحليل ا

 تجزئتها وايجاد الحلول ومحاولة

 لة المباشرة األسئ
 للطالب

 المناقشات الصفية 

  أسئلة حل إدراج
 فيالمشكالت 
 االختبارات

لعمليات االساسية في الحج مناقشة ا 1-2

 والعمرة 

طبيعة وخصائص المنتجات  تحليل 1-3

 والخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين 

 دراكيةاالالمهارات  2
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جه تحليل المشكالت والتحديات التي توا 2-1

 الحشود )أثناء الحج(

 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

تقلل من المخاطر التي  خطط حديثه كارابت 2-2

 يتعرض اليها الحشود

تحليل خطط االخالء في االزمات  2-3

 والكوراث

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

فهم المسئولية المتوقعة من االفراد  

 في ادارة الحشود  والمهنينن

 االعتماد علي التعليم التفاعلي 
  ابحاث ثم تكليف الطالب بعمل

 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

 جماعي (بروح العمل ال

حث الطالب علي تقبل النقد والتوجيه  

 وتقبل اآلراء المختلفة

 تعزيز مهارات الحوار الناجح الفعال 

تشجيع الطالب على االستفادة من اآلخرين  3-2

 والتعاون معهم

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

كسر حاجز تعزيز مهارات اإللقاء, و 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
مهارات االتصال الكتابي من خالل تعزيز  4-2

 التقارير

عزيز مهارات االتصااللشفوي من خالل  

 العرض واإللقاء

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

5-1    

5-2    
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 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .65

تقديم شفهي،  خطابة، ،الكتابة مق ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظة

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.ف

مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 بوع(.  ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أساقدمذكر 
 

  الساعات المكتبية 
 حلقات النقاش خالل المحاضرات 
  حلقات النقاش من خالل منظومة التعليم اإللكتروني 

 
 مصادر التعلّمهـ. 

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

. Risk and Hazard Management for Festivals and Events Moylan, P. (2017).-Wynn 

Routledge. 

 

.. CRC PressIntroduction to crowd science ).2014Still, G. K. (  

 

). Managing to avert disaster: Explaining 2015Drury, J., Novelli, D., & Stott, C. ( 

collective resilience at an outdoor music event. European Journal of Social 

Psychology, 45(4), 533-547. 
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 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) ساسيةألمرجعية االمواد ال -في قائمة  –أدرج . 2 

Filingeri, V., Eason, K., Waterson, P., & Haslam, R. (2017). Factors influencing 

experience in crowds–The participant perspective. Applied ergonomics, 59, 431-

441. 

Martella, C., Li, J., Conrado, C., & Vermeeren, A. (2017). On current crowd 

management practices and the need for increased situation awareness, 

prediction, and intervention. Safety science, 91, 381-393. 

 :صل االجتماعي وغيرهامواقع اإلنترنت ومواقع التواواإللكترونية  أدرج المواد. 3

 

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

 ال يوجد 

 المطلوبةالمرافق و.

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

 :(, وغيرهاوالمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحةالدراسية  قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها المختبرات,والمباني )قاعات المحاضرات,  .4
  قاعات دراسية مزودة بالتالي 

  اللوحات  ذكية 

  ) جهاز عرض ) بروجكتور 
 

 :وغيرها( والبرمجيات ,اللوحات الذكية, و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .5
  اللوحات الذكية 

  كمبيوتر مثبت في القاعة 
كرها, أو أرفق قائمة فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة,  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .6

  بها(:
 ال توجد أي إحتياجات لتجهيزات مخبرية. 

 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ل
 ة الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذي .6

  المقرر استبيانات على الطالب حول طريقة التدريستوزيع 
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  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:وات أخرى لتقاستراتيجي .7
 

 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 

 جراءات تطوير التدريس:إ .8

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

 .وارللز ةألساتذوا خليةالدا

  استخدام التكنولوجيا الجديدةتشجيع 

  عمليات التشجيع للتعليم الذاتي 

 تشجيع المناقشات الجماعية والمنظمة. 

  عمل يقدمها خبراء في منهجيات التعليم والتعلمعقد ورش 

 المتميزين رصد األنشطة التعليمية من قبل أعضاء هيئة التدريس. 
أعضاء إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .9

أعضاء و عينة من الواجبات مع لتصحيح االختبارات أ مستقلين, والتبادل بصورة دورية   هيئة تدريس

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

  مستقلين أعضاء هيئة تدريستصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  •

 ط لتطويره:ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيص   .10
 متخصصة يعينها القسم الجودة المراجعة الدورية للدورة من لجنة •
 التحديث المنتظم للمصادر التعليمية.  •

 

 

  

 عبدهللا الصاعدي :منسق البرنامجسم ا

    

  التاريخ  التوقيع:

 

      

 



 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 

 

 

 

 

 

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 اكاة الحشودنظم التقنية المتقدمة في نمذجة ومح: اسم المقرر  

 3-54042646 :رمز المقرر  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة أم القرى  إسم المؤسسة التعليمية: 10/3/1440 :التوصيفتاريخ  

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

 
 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .و

 3-54042646  نظم التقنية المتقدمة في نمذجة ومحاكاة الحشود: ورمزه مقرر الدراسياسم ال. 1 .91
92.   
 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .93

 ماجستير إدارة الحشود  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .94
 هذه البرامج(كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

  4, المستوى  2السنة الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .95
  )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .96
 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .97

  الرئيس للمؤسسة التعليمية: في المقر إن لم يكن ,. موقع تقديم المقرر7 .98

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

 

 30 النسبة: 30 قاعات المحاضرات التقليدية .ييي

 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .ككك

    

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

    

  النسبة:  بالمراسلة .ممم

    

 70 النسبة: 70 أخرى .ننن
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 :تعليقات

وأنشطة على محاور التعليمية ومناقشات  تقديمية  حاضرات وورشات عمل وعروضم يتصمن هذا المقرر

عن طريق  مقدمايزود بها الطالب فردية وجماعية. سيكون لكل فصل موضوع ومهام محددة ومواد للقراءة 

 . الموقع الخاص بالمقرر في منظومة التعلم األلكتروني بجامعة ام القرى 

 

 

 األهداف .ي

 ئيس ؟هدف المقرر الرما  -3
. عند أكمال هذا   نظم التقنية المتقدمة في نمذجة ومحاكاة الحشود الطالب تعزيز معرفة هو  تدريس هذا المقررمن  الهدف الرئيسي

 المقرر يكون الطالب قادرا على التالي :

  تقنيات النقل الحديثةكيفية  توضيح -
  على تقنيات النمذجة والمحاكاة المتقدمة الطالب تدريب -
 . لنمذجة والمحاكاة على الحاالت المتقدمة والحاالت الخاصة مثل أنظمة الوسائط المتعددة تطبيق ا -
 .تحليل الصعوبات التي تواجه الحشد -

 .الحشودء خالإتطبيق عمليات 

 
  

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

  ات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  المعلوم
وفقا للسياسات و اإلجراءات المتبعة في قسم إدارة األعمال الحج و العمرة فيما يتعلق بضمان و تحسن جودة للعملية التعليمة لكافة 

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

 يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر  .72
يتم إعتماد هذا التوصيف بعد عرضضه على لجنة المناهج و لجنة الدراسات العليا للنظر في المحتوى العلمي و  .73

 لمؤهالت مدى لتبية للمعارف و المهارات العلمية و المحددة في اإلطار الوطني ل
 يتم عرض المقرر الدراسي لجنة الجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطلبات اإلعتماد األكاديمي. .74
في نهاية الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع العقبات التي واجهته خالل  .75

 العملية التعليمية الي لجنة الجودة بالقسم.
شة تقرير المقرر من قبل أعضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات المطلوبه و مدى مالئمته يتم مناق .76

 للتطورات الحاصلة في قطاع الصناعة . 
يتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتقييم المقرر و المقدمة لهم في نهاية كل  .77

 الجودة فصل دراسي من قبل لجنة 
 ثم يتم  الرفع بجميع ااتوصيات الي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم حسب االختصاص إلعتمادها.  .78
في نهاية كل سنة يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين أكاديمين من قطاع الصناعة و الجهات  .79

توفر لمرجعة جميع مستندات الجودة و اإلعتماد األكاديمي  األكاديمية األخرى على المستوى المحلي أو الدولي أن

الخاصة بالمقرر الدراسي. و يتم الرفع بالمالحظات و التعليقات الي لجنة الجودة و ثم لجنة المناهج او لجة 

 الدراسات العليا حسب اإلختصاص. 
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 خدمة في النشرة التعريفية أودليلمستالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ع

 (. البرنامج

 عام للمقرر: وصف
و العالم الحقيقي  في سيناريوهاتحيث يستعرض عدد من الالتقنيات المتقدمة في نمذجة ومحاكاة أنظمة النقل.  المقررسوف يناقش هذا • 

بطريقه متقدمة في الوقت هذا التحليل الذي يمكن تطبيقه  , ومناقشتها وتحليلها. سيتم تقديم مقترحات مختلفة على أساس كيفية عمل نمذجتها

 .و األخطاء لتخفيف االزدحام الفعلي في التجمعات الحاشدة

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .66

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 + تدريب عملي في النمذجة والمحاكاة النظم المتقدمة 2 6

 عمليتدريب +  المحاكاة الصغرى والماكرو مقدمة لنماذج 2 6

 + تدريب عملي  في الحشود عملية النقل العام 3 9

 اإلختبار النصفي  1 2

6 2 VISSIM  عمليتدريب + بإستخدام  محاكاة حركة المرور المتقدمة 

 محاكاة المشاة واإلخالء 2 6

 عمليتدريب + للمستخدمين متعدد السيناريوها ال 2 6

 ختبار النهائي اإل 1 2

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .67

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 ال يوجد 30 ال يوجد ال يوجد 15 ساعات التدريس الفعلية

 45 ال يوجد 2 ال يوجد ال يوجد 1 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي  (ضافياإل) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .68
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ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .69 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .المناسبةفي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ,مقررلاخرجات تعلم قم بملء الجدول بم: أوالً  -

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

-  ً أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة يجب بدقة, ومخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا

أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم  لزم, مع مالحظة أنه ال يلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال في

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
ً لمجاال مخرجات التعلم  تللمقرر وفقا

 لمؤهالتإلطار الوطني لا

 تقويمطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات

 المعرفة 1

ان يكون الطالب قادرا الفهم النظري و  1-1

الفلسفي لنمذجة ومحاكاة في إدارة  

  الحشود 

 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية
 ئلة تشجيع الطالب على طرح األس

 .ومناقشتها
  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب
  وو المهامالواجبات , 

 األنشطة العملية 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 
 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 

تكنولوجيا  قدرة الطالب على ادارة 1-2

والنمذجة في  عمليات إدارة    المحاكاة

 الحشود

 

  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 

 ناريوهات المحاكاةسي خلق و ابتكار 1-3

مماثلة لواقع الشود  إلدارة الحشود

 بالمشاعر والجمرات. 

 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية
  تشجيع الطالب على طرح األسئلة

 .ومناقشتها

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 
 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 
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   إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب
  وو المهامالواجبات , 

 ةاألنشطة العملي 
 المعرفيةالمهارات  2

تصميم ى ان يكون الطالب قادرا عل 2-1

والرسومات السنياريوهات المحتملة 

ووضع خطط بديلة للتعامل مع  التقنية لها.

  المستجدات.

 

 

 

 

 محاضرات في الفصول الدراسية ,

فة النظرية مع المعر 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 فهم تقنيات ان يكون الطالب قادرا  2-2

 مذجة والمحاكاة المتقدمةالن

 

 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

 لنهائي(وا

  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 , 

 نشطة العمليةاأل 

  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(

 لتعليم التعاوني عن طريق المشروعا 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 
  التقديميالعرض 
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تطبيق النمذجة ان يكون قادر على  3-2

والمحاكاة على الحاالت المتقدمة والحاالت 

الخاصة مثل أنظمة الوسائط المتعددة , 

 وعمليات النقل العام وإجالء المشاة

  خصيًصا ليعمل  أنشطة  تصميميتم

مجموعات , ويمكن تقييمه  يفالطالب 

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

رامج المتخصصة التقنيات المتقدمة و الب

 في إدارة الحشود

  برامج تقنية 

 حاالت عملية بإستخدام –
– Vissim  
– Viswalk 

Simulation  
– Motion Mass 

,Viswalk, gion 
– Software, 

Multimedia 
projector, Laptop, 
whiteboard and 
printer 

بدائل   استخدامأن يكون الطالب قادرا على  4-2

 سيطرة وو التكنولوجيا البحث لمراقبة 

 الحشود إدارة 

  برامج تقنية 

 حاالت عملية بإستخدام –
– Vissim  
– Viswalk 

Simulation  
– Motion Mass 

,Viswalk, gion 
– Software, 

Multimedia 
projector, Laptop, 
whiteboard and 
printer 

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

   ال ينطبق  5-1

   ال ينطبق  5-2
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 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو هاممجدول  .70

تقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظة

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

  10 يع األسابيع جم , 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 .ق

مع ) خاص لكل طالباللالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 
 

  الساعات المكتبية 
 حلقات النقاش خالل المحاضرات 
  حلقات النقاش من خالل منظومة التعليم اإللكتروني 

 
 مصادر التعلّمهـ. 

 :المطلوبةالكتب المقررة  -في قائمة  –أدرج . 1

- Barceló, J. (2010). Fundamentals of traffic simulation (Vol. 145, p. 439). New York: Springer.  
- PTV simulation manual 
- Chen, L., Jung, C. R., Musse, S. R., Moneimne, M., Wang, C., Fruchter, R., ... & Badler, N. I. (2018). 

Crowd simulation incorporating thermal environments and responsive behaviors. PRESENCE: 
Teleoperators and Virtual Environments, 26(4), 436-452. 

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

- Sharma, D., Bhondekar, A. P., Shukla, A. K., & Ghanshyam, C. (2016). A review on technological 
advancements in crowd management. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 
1-11. 

- Mulyana, W. W., & Gunawan, T. S. (2010, May). Hajj crowd simulation based on intelligent agent. 
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 األسطوانات المدمجة:و ,ياتالبرمج البرامج الحاسوبية, مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 Vissim Simulation Software, Multimedia projector, Laptop, whiteboard and printer 
 

 المطلوبةالمرافق و.

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

 :(, وغيرهاالدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال
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 (:المعامل, وغيرهاوقاعات العرض, و 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
– Vissim  
– Viswalk Simulation  
– Motion Mass ,Viswalk, gion 

Software, Multimedia projector, Laptop, whiteboard and printer  

كرها, أو أرفق قائمة 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 .م
 فعالية التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص  .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 

 

 ريس من قبل األستاذ أو القسم:يم عملية التدواستراتيجيات أخرى لتق .12
 

 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: .13

 جعةالمروا لقسما في لزمنيةا اوللجدوا بالخطط لخاصةا األكاديمية تلتوصياا لجنة فقًاو لتعلما درمصا حديثت 

 .وارللز ةألساتذوا خليةالدا

  استخدام التكنولوجيا الجديدةتشجيع 

  عمليات التشجيع للتعليم الذاتي 

 تشجيع المناقشات الجماعية والمنظمة. 

 جيات التعليم والتعلمعقد ورش عمل يقدمها خبراء في منه 

 المتميزين رصد األنشطة التعليمية من قبل أعضاء هيئة التدريس. 
 

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

لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  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  •

 

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

 

 

 

  

 د. محمد بن نايف الشريف  :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  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

 3-54041647مشروع بحثي   : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .99
 3عدد الساعات المعتمدة:  .2 .100

   :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .101
  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 ي يعطى فيه المقرر الدراسي: الذ الدراسي. السنة أو المستوى 

 5إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر( 

 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

 

 50 النسبة: 50 ليديةقاعات المحاضرات التق .سسس

 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .ععع

    

 10 النسبة: 10 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ففف

    

 10 النسبة: 10 بالمراسلة .صصص

    

 30 النسبة: 30 أخرى .ققق
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 :تعليقات

اعية. سيكون ومناقشات وأنشطة فردية وجم تقديمية  محاضرات وورشات عمل وعروض يتضمن هذا المقرر

عن طريق الموقع الخاص بالمقرر  مقدمايزود بها الطالب لكل فصل موضوع ومهام محددة ومواد للقراءة 

 . في منظومة التعلم األلكتروني بجامعة ام القرى 

 

 األهداف .بب

 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

 معرفة هياكل مختلفة لكيفية القيام بمشاريع البحوث  -

 (المشاريع األكاديمية والمهنية )تقرير بحثي , تقرير خطة التسويق , تقرير االستشارات معرفة كيفية تنفيذ -

 .تطوير مشكلة بحث والقدرة على ترجمتها إلى أسئلة بحثية -

 إظهار فهم لحقيقة تصميم البحث  -

 .وتحليل البيانات اعداد استراتيجية في تجميع -

 .عداد تقرير مشروع بحثيا -

 رفية في اعداد التقارير سواء كانت بحثية أو استشارية أو تطويريةالتدرب على الح -

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

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

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

 لمقرر يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر ا .80
يتم إعتماد هذا التوصيف بعد عرضضه على لجنة المناهج و لجنة الدراسات العليا للنظر في المحتوى العلمي و  .81

 مدى لتبية للمعارف و المهارات العلمية و المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت 
 بات اإلعتماد األكاديمي.يتم عرض المقرر الدراسي لجنة الجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطل .82
في نهاية الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع العقبات التي واجهته خالل  .83

 العملية التعليمية الي لجنة الجودة بالقسم.
ئمته يتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات المطلوبه و مدى مال .84

 للتطورات الحاصلة في قطاع الصناعة . 
يتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتقييم المقرر و المقدمة لهم في نهاية كل  .85

 فصل دراسي من قبل لجنة الجودة 
 حسب االختصاص إلعتمادها. ثم يتم  الرفع بجميع ااتوصيات الي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم  .86
في نهاية كل سنة يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين أكاديمين من قطاع الصناعة و الجهات  .87

األكاديمية األخرى على المستوى المحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مستندات الجودة و اإلعتماد األكاديمي 

لرفع بالمالحظات و التعليقات الي لجنة الجودة و ثم لجنة المناهج او لجة الخاصة بالمقرر الدراسي. و يتم ا

 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
للطالب منهجيات مختلفة  المقررمعارفهم. يقترح هذا  معلوماتهم وهو إتاحة الفرصة للطالب لتطبيق  ررهذا المقالهدف الرئيسي من 

لعيش فرصة أخرى إضافية للطالب  كما يعتبر هذا المقرر لهم أساليب وتحليالت مختلفة الستخدامها. ويقدمفي القيام بمشاريع األبحاث 

 تجربة مهنية واالستفادة من معارفها

 ٌف موجٌز لكيفية تقديم اإلرشاد األكاديمي وآليات دعم الطالب إلكمال المشروع .توصيهـ( 

 يكون المشروع ذو منحى تطبيقي لمعالجة أحد القضايا في إدارة الحشود التي يشهدها الحج والعمرة. •

 يقوم باإلشراف على مشاريع التخرج فريق متخصص في جميع التخصصات المتعلقه بإدارة الحشود.  •

يقوم قسم إدارة اعمال الحج و العمرة بعمل ورش عمل مع القطاعات المشتركة في إدارة الحشود في الحج و العمرة للوصول  •

من الي المشاكل و القضايا البحثية التي تحتاجها قطاعاتهم لحلها الوصول الي افضل الممارسات, و يتم توجيه الطالب للقيام بها فرديا او ض

 ام البحثي للطالب و خبرته العملية و المعرفية بالمشكلة.فريق عمل حسب االهتم

أن يكون المشروع بحثاً ميدانياً يتصف بالتميز العلمي بحيث يرقى عن مستوى البحث الفصلي المقدم الستكمال متطلبات المقرر  •

 كمال متطلبات الدرجة العلمية الدراسي وال يخضع في نفس الوقت إلى متطلبات وإجراءات الرسالة العلمية المتعارف عليها الست

يقوم طالب الماجستير في إدارة الحشود بتسجيل مقرر المشروع البحثي في بداية الفصل الدراسي الرابع بشرط أن يكون قد  •

 % من مجموع المقررات الدراسية بنجاح ) أي ثالث مستويات الدراسية ( 60اجتاز  

األسابيع األولى من بداية الفصل  4بإشراف محاضر المقرر مشروع التخرج  خالل يقوم الطالب بإعداد مقترح المشروع البحثي  •

 الدراسي. 

بعد إعداد  مقترح مشروع البحث يقوم الطالب بتعبئة  نموذج طلب الموافقة على مقترح مشروع التخرج بقسم إدارة أعمال الحج  •

يذ المشروع البحثي مع وضع اإلطار الزمني الالزم لتنفيذ البحث و العمرة  موضحا به موضوع البحث وأهميته والخطة المقترحة لتنف

 المقترح, على أال تزيد مدة البحث عن فصل دراسي واحد. و يتم توقيع من قبل محاضر المقرر مشروع التخرج و تسليمه الي رئيس القسم. 

بفحص المقترح, وإبداء الرأي حياله بالموافقة على يقوم رئيس القسم بتشكيل لجنة من أعضاء القسم او كلية إدارة االعمال  للقيام  •

 العنوان المقترح للمشروع أو الرفض مع إبداء األسباب ويكون على نفس النموذج طلب الموافقة على مقترح مشروع . 

طالب بحد أقصى في المشروع البحثي واحد ويكلف كل طالب بجزء محدد من المشروع  5الي الي  2يسمح بأن يشترك من  •

 يكون ذلك بهدف حث و تدريب الطالب للعمل كفريق بحثي.و

طال كحد أقصى  ويشرف عليهم أستاذ المقرر وهو عضو هيئة تدريس, على أن  12يسجل في كل مقرر للمشروع البحثي عدد  •

ن ذلك عند عدم توفر ( مشاريع في الفصل الدراسي الواحد, ويجوز تسجيل عدد أقل  م6ال يزيد عدد المشاريع الناتجة من الشعبة عن )

 العدد الكافي من الطالب المشاركين بالمشاريع. 

ال يتم احتساب مقرر المشروع البحثي  ألستاذ المقرر ألكثر من فصل دراسي واحد, وإن رصد لهم تقدير غير مكتمل   في أول  •

 فصل لهم.
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لب في إخراجه للمشروع دليل كتابة الرسائل ( صفحة كحد أقصى,  وأن يتبع الطا80يراعى أن يكون حجم المشروع في حدود ) •

ر  العلمية ام القرى بنسبة لألبحاث و اما اذا كان مشاريع عملية و واقعية او تصميم لنموذج اعمال او تقرير استشارات فيكون لمحاضر المقر

 مسؤولية تزويد الطالب بطرق و خطوات المتبعة لكتابة المشروع .

 حثي يقوم الطالب بتسليم مشروعه لمحاضر مقرر المشروع البحثيبعد االنتهاء من المشروع الب •

يقوم أستاذ مقرر المشروع البحثي بتقييم المشروع و التأكد من إنجازه ثم يقوم  بتقديم طلب لرئيس القسم بتشكيل لجنة مناقشة   •

ين من اعضاء هيئة التدريس في القسم او في يقوم رئيس القسم بتشكيل لجنة لمناقشة الطالب و تحكيم مشروع البحث و ذلك باختيار عضو

 كلية ادارة اعمال حسب االختصاص باإلضافة الي محاضر المقرر و تحديد يوم لمناقشة الطالب.

 يتم تقييم مشروع البحث لطالب/ او الطالب و ذلك باستخدام نموذج التحكيم و الموضح فيه الية التقييم •

هي مجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب من كالً من محاضر مقرر المشروع  تكون درجة الطالب في المشروع البحثي •

 البحثي )مشرف المشروع( و محكمين المشروع.

يكون العبء التدريسي ) ألستاذ مقرر المشروع البحثي( هو عدد الوحدات الدراسية لمقرر المشروع البحثي, وال يتم احتساب  •

 ع البحثي لطالب المقرر )أو بعضهم( ألكثر من فصل دراسي.عبء تدريسي إضافي  إذا امتد المشرو

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .71

 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

 مشروع في شكل عمل استشاريال 1 3

 تأطيرو مناقشة تقدم األعمال 8 24

 عرض ومناقشة المشاريع 1 3

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .72

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 ال يوجد 22.5 ال يوجد ال يوجد 22.5 ساعات التدريس الفعلية
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 3 ال يوجد 1.5 ال يوجد ال يوجد 1.5 دةالساعات المعتم

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .73
 ساعات 6الى  3من 
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ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .74 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالتالي مجاالت مخرجات التعلم الجدول  يحدد

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

-  ً  .المستهدفةم ومع مخرجات التعل و تتسق معها تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة بدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا

 أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم لزم, مع مالحظة أنه ال يلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال في

 

 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 

ت والمناقشات واعداد االقتراحا العرض والنقاش والتفاعل

 التقرير

معرفة كيفية تنفيذ المشاريع األكاديمية  - 1-2

 والمهنية 

االقتراحات والمناقشات واعداد  العرض والنقاش والتفاعل

 التقرير

1-3    

 المعرفيةالمهارات  2

التقييم والنقد واقتراح الحلول مع عرض  2-1

 المثبتات

والمناقشات واعداد  االقتراحات العرض والنقاش والتفاعل

 التقرير

2-2    

2-3    

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

االقتراحات والمناقشات واعداد  العرض والنقاش والتفاعل التواصل اللفظي 3-1

 التقرير

االقتراحات والمناقشات واعداد  العرض والنقاش والتفاعل التعاون ومهارات العمل الجماعي 3-2

 تقريرال
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  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

 (وجدت إن) سية الحركيةالنفمهارات ال 5

5-1    

5-2    

 

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .75

تقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظة

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

  10 جميع األسابيع  , اختبار , مسابقات , مشروع جماعي( ئلة مقالية)أسمثل مهمة التقييم  1

 90 جميع االسابيع المشروع البحثي 2

 
 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ك

مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 وقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  ر الوقت الذي يتاقدمذكر 
 

  الساعات المكتبية 
 حلقات النقاش خالل المحاضرات 
  حلقات النقاش من خالل منظومة التعليم اإللكتروني 

 
 مصادر التعلّمهـ. 

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

 
 

o Research Methods for Business Student Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian 
Thornhill Prentice Hall, 2009 - 610 
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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. 

 :إلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهامواقع اواإللكترونية  أدرج المواد. 3

Emmeraldinsight.com 

Proquest.com 

Sciencedirect.com 

 

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

 ال يوجد 

 

 المطلوبةالمرافق و.

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد يدراسالقاعات الك حجم بما في ذلمن 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 

 كتور ( جهاز عرض ) بروج

 

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

 

 

كرها, أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة,  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .13

  قائمة بها(:
 ية. ال توجد أي إحتياجات لتجهيزات مخبر .14

 

 

 

 

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

  المقرر استبيانات على الطالب حول طريقة التدريستوزيع 
  محتوى المقرراستبيانات على الطالب حول توزيع 
 من خالل لجنة الجودة  دريس المقررمناقشات داخل مجموعة أعضاء هيئة التدريس بت 
 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 نظائره من أعضاء هيئة التدريس في تدريس المقرر معالتشاور 
 مناقشة مجلس القسم 

 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .18

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

 .وارللز ةألساتذوا خليةالدا

  جديدةاستخدام التكنولوجيا التشجيع 

  عمليات التشجيع للتعليم الذاتي 

 تشجيع المناقشات الجماعية والمنظمة. 

 عقد ورش عمل يقدمها خبراء في منهجيات التعليم والتعلم 
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 المتميزين رصد األنشطة التعليمية من قبل أعضاء هيئة التدريس. 
 

الطلبة بواسطة إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال  .19

لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين, والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

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

 

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

 

 

 

  

  د.عبدهللا الصاعدي  :لبرنامجامنسق سم ا

    

  خالتاري  التوقيع:
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 املقررات االختيارية يف ماجستري إدارة احلشود
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 إدارة اإلعالم و التواصل الفعال في الحشود :اسم المقرر

 3-54042615    :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 .تت

 3-54042615إدارة اإلعالم و التواصل الفعال في الحشود    : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .102
 رر إختياري ( )مق    3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .103

 ماجستير إدارة الحشود  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .104
 هذه البرامج(كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

  4, المستوى  2السنة الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .105
  )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .106
 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .107

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ,. موقع تقديم المقرر7 .108

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

 

 70 النسبة: 70 قاعات المحاضرات التقليدية .ررر

 

   

  النسبة:  كترونيللتعليم اإلا .ععع

    

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

    

  النسبة:  بالمراسلة .ثثث

    

 30 النسبة: 30 أخرى .خخخ

 

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

ريق عن ط مقدمايزود بها الطالب فصل موضوع ومهام محددة ومواد للقراءة  فردية وجماعية. سيكون لكل

 . الموقع الخاص بالمقرر في منظومة التعلم األلكتروني بجامعة ام القرى 

 

 األهداف .ثث

 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -4
واعة و أدواته في توعية وتوجيه بكيفية استخدام اإلعالم بجميع انالهدف الرئيسي من تدريس هذا المقرر هو تعزيز معرفة  الطالب 

. عند أكمال هذا المقرر يكون الطالب قادرا على المشاركين في أي فعالية تكون بها تجمعات حاشدة مثل الحج لتفادي وقوعهم في كارثة

 التالي : 

 .في الحشود اإلعالم  إدارة المفاهيم الرئيسية في  توضيح •

قبل و اثناء و بعد اعمال إدارة الفعاليات و و التواصل الفعال  لناجح الدارسين في مجال التعامل االعالمي ا تدريب •

 الحشود.

المعارف واالدوات الالزمة حول المساهمة الفعالة في بناء الصورة الذهنية لدى افراد في التجمعات الحاشدة  تطبيق •

  .مثل الحج

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية سي . المقرر الدرا لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

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

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

 يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر  .88
يتم إعتماد هذا التوصيف بعد عرضضه على لجنة المناهج و لجنة الدراسات العليا للنظر في المحتوى العلمي و  .89

 مهارات العلمية و المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت مدى لتبية للمعارف و ال
 يتم عرض المقرر الدراسي لجنة الجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطلبات اإلعتماد األكاديمي. .90
في نهاية الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع العقبات التي واجهته خالل  .91

 التعليمية الي لجنة الجودة بالقسم. العملية
يتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات المطلوبه و مدى مالئمته  .92

 للتطورات الحاصلة في قطاع الصناعة . 
قدمة لهم في نهاية كل يتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتقييم المقرر و الم .93

 فصل دراسي من قبل لجنة الجودة 
 ثم يتم  الرفع بجميع ااتوصيات الي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم حسب االختصاص إلعتمادها.  .94
في نهاية كل سنة يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين أكاديمين من قطاع الصناعة و الجهات  .95

يمية األخرى على المستوى المحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مستندات الجودة و اإلعتماد األكاديمي األكاد

الخاصة بالمقرر الدراسي. و يتم الرفع بالمالحظات و التعليقات الي لجنة الجودة و ثم لجنة المناهج او لجة 

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

 (. البرنامج

 عام للمقرر: وصف
يقدم هذا حيث  مع الجمهور جزًءا مهًما من إدارة الحشود والتحكم في الحشود في حالة األحداث الخطرة.الفعال التواصل األعالم و يعتبر 

كما أن . م بجميع انواعة و أدواته في توعية وتوجيه المشاركين في أي فعالية لتفادي وقوعهم في كارثةاستخدام اإلعال معرفة  المقرر

عملية إدارة الحشود لها بعد اعالمي هام يتعلق بخلق صورة ذهنية عن الفعالية تخدم السلطات القائمة على إدارة الحشود. و قد ظهر هذا 

ة. حيث طافت االفاق صور خدمة الحجاج و المعتمرين من رجال االمن والمواطنين. و النجاح جليا في اعمال موسم الحج و العمر

اصبحت التوجيهات إدارة الحشود تتناقلها وسائل التواصل االجتماعي قبل و اثناء موسم الحج و العمرة. و سيتطرق المقرر إلي ابعاد 

 و طرق التواصل الفعال.  االدارية و االخبارية  مختلفة في عمليات إدارة الحشود اعالمياً مثل االبعاد الثقافية و

  

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .76

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 مقدمة عن األعالم و دوره في إدارة الحشود قبل و اثناء و بعد الفعاليات 1 3

 انواع وسائل االعالم و دورها في إدارة الحشود 1 3

 فريق بين الرأي و الخبرالت 1 3

 الرسائل المباشرة و الغير مباشرة في االعالم 1 3

 بناء الصورة الذهنية و السمعية قبل و اثناء و بعد الفعاليات 1 3

 وسائل التواصل االجتماعي كسالح و درع في اختبار إدارة الحشود 1 3

  االعالم في إدارة حشود من ثقافات و دول مختلفة 1 2

 ار النصفي اإلختب

 االعالم المختلفة التواصل و استراتيجيات إدارة وسائل 1 3

 التعامل اإلعالمي مع الجيل زد و االجيال المختلفة 1 3

 منظومة ضما ن جودة الرسالة االعالمية في ادارة الفعاليات والحشود 1 3

 التطوير المستمر لمنظومة إدارة االعالم في الحشود 1 3

 هنية.. نظرة في تطور المفهومالصورة الذ 1 3

 وسائل اإلعالم وتكوين الصورة الذهنية 1 3

 اإلختبار النهائي 
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   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .77

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 ال يوجد 15 ال يوجد ال يوجد 30 ساعات التدريس الفعلية

 3 ال يوجد 1 ال يوجد ال يوجد 2 دةالساعات المعتم

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .78
 

 

 

  



 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 

 

260 

 

ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .79 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالتعلم  الجدول التالي مجاالت مخرجات يحدد

 .المناسبةفي 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

-  ً أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة بدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا

أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم  لزم, مع مالحظة أنه ال يلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .ت التعلممن مجاال كل مجال في

 

 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

االساسية الخاصة باإلعالم بوسائله 

 المختلفة وبكفاءة عالية

 

 ي الفصول الدراسيةمحاضرات ف ,

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 

حتليل منطقي  ن الطالب قادرا علىان يكو 1-2

ملا يقرأه الطالب يف املصادر العلمية مع ما 

يراه ويشاهدة على ارض الواقع او من خالل 

مقاطع الفيديو املسجلة لفعاليات سابقة مت 

 .استخدام اإلعالم فيها بفعالية

 

 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

 .تفي الفعاليا التواصل الفعالأساليب 

  

 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية
  تشجيع الطالب على طرح األسئلة

 .ومناقشتها

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 
 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  ميالتقديالعرض 
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  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب
  وو المهامالواجبات , 

 األنشطة العملية 
 المعرفيةالمهارات  2

إعالمية خطة ان يكون الطالب قادرا على  2-1

المحتملة في شاملة إلدارة المخاطر 

 .مع تفاصيل وأهداف العمل الحشود 

 

 محاضرات في الفصول الدراسية ,

المعرفة النظرية مع  مزيج بين

 .الحاالت العملية
  تشجيع الطالب على طرح األسئلة

 .ومناقشتها
 يق المعرفة من قبل إمكانية تطب

 الطالب
  وو المهامالواجبات , 

 األنشطة العملية 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 
 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 

التعامل االعالمي ان يكون الطالب قادرا  2-2

الناجح قبل و اثناء و بعد اعمال إدارة 

 الفعاليات و الحشود.

 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  ىان يكون الطالب قادرا عل 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 
 ( لنصفي ااالمتحانات

 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 

 لحالةدراسة ا 
  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 

 

262 

 

أدوار  ان يكون قادر على معرفة 3-2

الفريق ومسؤوليات أعضاء فريق إدارة 

المختلفة على تحسين النهج  اإلعالمي

اإلعالم في التجمعات الشامل إلدارة 

 الحاشدة و خاصة في الحج و العمرة 

  خصيًصا ليعمل  أنشطة  تصميميتم

مجموعات , ويمكن تقييمه  فيالطالب 

موعة )يشار إليها بالعمل كمج

 الجماعي(

 التعليم التعاوني عن طريق المشروع 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 
  التقديميالعرض 

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

توضيح كيف يمكن استخدام واستخدام  4-1

األدوات اإلحصائية لإلدارة الفعالة 

 لحج و العمرةفي عمليات ا للمخاطر

  برامج تقنية 

 حاالت عملية بإستخدام  –
– SPSS 
–  

استخدام حزم أن يكون الطالب قادرا على  4-2

 الكمية  لتحليل 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 مهامدول ج .80

تقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظة

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

  10 جميع األسابيع  ي(, اختبار , مسابقات , مشروع جماع )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

مع ) الخاص لكل طالبمي لالستشارات واإلرشاد األكاديوالهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 
 

  الساعات المكتبية 
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 حلقات النقاش خالل المحاضرات 
  حلقات النقاش من خالل منظومة التعليم اإللكتروني 

 
 مصادر التعلّمهـ. 

 :قررة المطلوبةالكتب الم -في قائمة  –أدرج . 1

- White, C. M. (2016). Social media, crisis communication, and emergency management: 
Leveraging Web 2.0 technologies. CRC press. 

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

- Alexander, D. E. (2014). Social media in disaster risk reduction and crisis management. Science and 
engineering ethics, 20(3), 717-733. 

- Sime, J. D. (1999). Crowd facilities, management and communications in disasters. Facilities, 
17(9/10), 313-324. 

- McClendon, S., & Robinson, A. C. (2013). Leveraging geospatially-oriented social media 
communications in disaster response. International Journal of Information Systems for Crisis 
Response and Management (IJISCRAM), 5(1), 22-40. 

 :الجتماعي وغيرهامواقع اإلنترنت ومواقع التواصل اواإللكترونية  أدرج المواد. 3

 The UK Crowd Management Association 

International Journal of Crowd Science 
Crowd Management - British Security Industry Association 
International Journal of Risk Assessment and Management 

 األسطوانات المدمجة:و ,ياتالبرمج ة,البرامج الحاسوبي 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 
 

 المطلوبةق المرافو.

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد 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,  .15
 قاعات دراسية مزودة بالتالي 

 اللوحات  ذكية 

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

 كمبيوتر مثبت في القاعة 

 

 

رها, أو أرفق كفاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة,  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .17

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

 

 

 

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

  المقرر استبيانات على الطالب حول طريقة التدريستوزيع 
  محتوى المقررحول استبيانات على الطالب 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 .22
 

 موالجداول في القس المراجعة الدورية للمراسل / المراسلين من قبل لجنة الخطط األكاديمية 
 توصيات من األساتذة الزائرين. 

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

 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .23

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

 .وارللز ةألساتذوا خليةالدا

  استخدام التكنولوجيا الجديدةتشجيع 

  عمليات التشجيع للتعليم الذاتي 
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 تشجيع المناقشات الجماعية والمنظمة. 

 عقد ورش عمل يقدمها خبراء في منهجيات التعليم والتعلم 

 المتميزين رصد األنشطة التعليمية من قبل أعضاء هيئة التدريس. 
 

ق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة إجراءات التحق .24

لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين, والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة
 .لقسماب الجودة 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   .25
 متخصصة يعينها القسم الجودة المراجعة الدورية للدورة من لجنة •
 التحديث المنتظم للمصادر التعليمية.  •

 

 

 

  

 د. عبدهللا الصاعدي  :منسق البرنامج سما

    

  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  :إسم المؤسسة التعليمية 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 .109

 اختياري 
 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .110

 ماجستير إدارة عمليات الحج و العمرة  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج)البرنامج . 3 .111
 هذه البرامج(كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

 لرابع السنة الثانية , المستوى االذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .112
  )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .113
 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .114

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ,. موقع تقديم المقرر7 .115

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

 

 70 النسبة: 70 قاعات المحاضرات التقليدية .ذذذ

 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .ضضض

    

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

    

  النسبة:  بالمراسلة .غغغ

    

 30 النسبة: 30 أخرى .أأأأ
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 :تعليقات

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

عن طريق  مقدمايزود بها الطالب كون لكل فصل موضوع ومهام محددة ومواد للقراءة فردية وجماعية. سي

 . الموقع الخاص بالمقرر في منظومة التعلم األلكتروني بجامعة ام القرى 

 

 

 األهداف .حح

 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -5

 

 

. عند أكمال هذا المقرر يكون الطالب قادرا على   مرةبالبيئة التنظيمية ألعمال الحج و العالهدف الرئيسي من تدريس هذا المقرر هو تعزيز 

 التالي : 

 

  الحج والعمرةألعمال  المنظمة و اللوائحاألنظمة  توضيح -

  - بالمؤسسات الحكومية المتعلقة بعمليات الحج و العمرة اللوائح واالنظمة المختلفة المرتبطة تطبيق -

  شركات و مؤسسات الحج والعمرةإلعمال ال المنظمة اللوائح واالنظمة المختلفة المرتبطة توضيح -

 العاملة والداعمة لفاعليات الحج والعمرة.الجهات حقوق ومسؤوليات  معرفة  -

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

  محتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في  ال
وفقا للسياسات و اإلجراءات المتبعة في قسم إدارة األعمال الحج و العمرة فيما يتعلق بضمان و تحسن جودة للعملية التعليمة لكافة 

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

 يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر  .96
يتم إعتماد هذا التوصيف بعد عرضضه على لجنة المناهج و لجنة الدراسات العليا للنظر في المحتوى العلمي و  .97

 مدى لتبية للمعارف و المهارات العلمية و المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت 
 جودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطلبات اإلعتماد األكاديمي.يتم عرض المقرر الدراسي لجنة ال .98
في نهاية الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع العقبات التي واجهته خالل  .99

 العملية التعليمية الي لجنة الجودة بالقسم.
ة بالقسم النظر في التحسينات المطلوبه و مدى مالئمته يتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضاء لجنة الجود .100

 للتطورات الحاصلة في قطاع الصناعة . 
يتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتقييم المقرر و المقدمة لهم في  .101

 نهاية كل فصل دراسي من قبل لجنة الجودة 
ي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم حسب االختصاص ثم يتم  الرفع بجميع ااتوصيات ال .102

 إلعتمادها. 
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في نهاية كل سنة يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين أكاديمين من قطاع الصناعة و  .103

تماد الجهات األكاديمية األخرى على المستوى المحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مستندات الجودة و اإلع

األكاديمي الخاصة بالمقرر الدراسي. و يتم الرفع بالمالحظات و التعليقات الي لجنة الجودة و ثم لجنة المناهج او 

 لجة الدراسات العليا حسب اإلختصاص. 
 

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

 (. جالبرنام

 عام للمقرر: وصف
لتوضيح جميع األنظمة و اللوائح تطرق المقرر حيث ي. يو العمرة الحج ببيئة أعمالأهم القوانين والتشريعات المتعلقة  يستعرض هذا المقرر

و شركات العمرة  , وشركات النقل وخدمات اإلقامةباألعاشة و التموين و اإلقامة و اإلسكان  التنظيمية للعمليات الحج و العمرة المتعلقة 

 حج والعمرة.ومؤسسات الطوافة,. في هذا السياق أيضاً يتم تناول القواعد والقوانين التي تنظم عملية االستثمار في مجال ال

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .81

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 مقدمة عن المقرر وعرض للمفاهيم األساسية 2 6

 قوانين الحج والعمرة وعالقتها مع غيرها من فروع القانون 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

 احكام وشروط الحج والعمرة 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 
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   : ات المقرر وتوزيعهاإجمالي عدد ساع .82

 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 ا الطالب يقوم بهالتي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .83
 

 

 

  



 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 

 

271 

 

ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .84 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .المناسبةفي 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

-  ً تعلم المقرر المستهدفة  أن تتسق مخرجاتبدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا

أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم  لزم, مع مالحظة أنه ال يلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال في

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
ً لمجاالت مخرجات التعلم  للمقرر وفقا

 مؤهالتلإلطار 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
 ى طرح األسئلة تشجيع الطالب عل

 .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 املختلفة املرتبطة باملؤسسات 

تعلقة بعمليات احلج و العمرة احلكومية امل

- 

 

 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 
 ( نصفي الاالمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 

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

 .اومناقشته
  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 
 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 
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  وو المهامالواجبات , 

 األنشطة العملية 
 المعرفيةالمهارات  2

حقوق  فهم ان يكون الطالب قادرا على  2-1

ومسؤوليات الجهات العاملة والداعمة 

 .عمرةلفاعليات الحج وال

 

 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(

  ديميالتقالعرض 

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
  تشجيع الطالب على طرح األسئلة

 .ومناقشتها
  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب
  وو المهامالواجبات , 

 ألنشطة العمليةا 

  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
 األسئلة  تشجيع الطالب على طرح

 .ومناقشتها
  إمكانية تطبيق المعرفة من قبل

 الطالب
  وو المهامالواجبات , 

 األنشطة العملية 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 
 ( النصفي االمتحانات

 والنهائي(

  التقديميالعرض 

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

ا ليعمل خصيصً  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  ان يكون الطالب قادرا على 3-2

 التقديمي للبحث و األقناع
  خصيًصا ليعمل  أنشطة  تصميميتم

عات , ويمكن تقييمه مجمو فيالطالب 

  بحثيةمهمة 

 دراسة الحالة 
  التقديميالعرض 
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كمجموعة )يشار إليها بالعمل 

 الجماعي(

 التعليم التعاوني عن طريق المشروع 

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

أن يكون الطالب قادرا على استخدام  4-1

التنظيمية  النظم التقنية لتنفيذ اإلجراءات

  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  .85

تقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالة )التقويم المطلوب مهام م

 ......الخ(مالحظة

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 .م

مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله اقدمذكر 
 

  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

 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

 التوعية بانظمة و تعليمات | وزارة الحج و العمرة

 إجراءات حجاج الداخل | وزارة الحج و العمرة

 الحج و العمرةمنظومة العمل في الحج و العمرة | وزارة 

 خدمات الحج والحجاج | وزارة الحج و العمرة

 خدمات الحج االلكترونية | وزارة الحج و العمرة

 وزارة الصحة -الدليل العام لصحة الحاج و المعتمر 

 اجراءات حجاج الخارج | وزارة الحج و العمرة

 

 :اعي وغيرهامواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتمواإللكترونية  أدرج المواد. 3

 موقع وزارة العدل 

 موقع وزارة الحج و العمرة 

 

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

 ال يوجد  

 المطلوبةالمرافق و.

ي عدد المقاعد ة والمختبرات )أيدراسالقاعات 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
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 قاعات دراسية مزودة بالتالي 

 اللوحات  ذكية 

 جهاز عرض ) بروجكتور ( 

 

 :وغيرها( والبرمجيات ,اللوحات الذكية, ولبيانات)أدوات عرض ا تقنية مصادر  .20
 اللوحات الذكية 

 كمبيوتر مثبت في القاعة 

كرها, أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة,  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .21

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

 

 

 تطويره يم المقرر الدراسي وإجراءات وتق .و
 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 
  الطالب وأعضاء هيئة التدريساجتماع 

 

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

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

 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .28

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

 .وارللز ةألساتذوا خليةالدا

  استخدام التكنولوجيا الجديدةتشجيع 

  عمليات التشجيع للتعليم الذاتي 
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 يع المناقشات الجماعية والمنظمةتشج. 

 عقد ورش عمل يقدمها خبراء في منهجيات التعليم والتعلم 

 المتميزين رصد األنشطة التعليمية من قبل أعضاء هيئة التدريس. 
 

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .29

لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  والتبادل بصورة دورية  مستقلين,  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  •

 

 لدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ف إجراءات التخطيط للمراجعة اص   .30
 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
 

 

 

 مهارات األتصال بين الثقافات :اسم المقرر

 3-54042629  :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

 
 ومعلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي  .خخ

 مقرر اختياري  3-54042629مهارات األتصال بين الثقافات   : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .116
 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .117

 ماجستير إدارة الحشود  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .118
  هذه البرامج(كل الً من إعداد قائمة ب)في حال وجود مقرر عام في عدة برامج, بيّن هذا بد

 4المستوى  – 2السنة  الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .119
 )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .120
 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .121

 رئيس للمؤسسة التعليمية: ال في المقر إن لم يكن ,. موقع تقديم المقرر7 .122

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

 

 70 النسبة: 70 قاعات المحاضرات التقليدية .بببب

 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .جججج

    

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

    

  النسبة:  بالمراسلة .هههه

    

 30 النسبة: 30 أخرى .وووو

 

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

ريق عن ط مقدمايزود بها الطالب فردية وجماعية. سيكون لكل فصل موضوع ومهام محددة ومواد للقراءة 

 . الموقع الخاص بالمقرر في منظومة التعلم األلكتروني بجامعة ام القرى 

 

 

 هدافاأل .دد

 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

المقرر إلى تنمية مهارات االتصال لدى الطالب وتأهليهم للتواصل بفاعلية مع اآلخرين والفهم العميق لألختالفات الثقافية عند هذا يهدف 

راسة هذا المقرر سوف يكون )الحجاج والمعتمرين(. عند اإلنتهاء من دأو االشخاص ذوى الثقافات المختلفة التواصل مع متعددى الثقافات 

 الطالب قادر على: 

a. (إلخ مفهوم األتصال )أنواعه، المكونات األساسية لعملية االتصال، أهميته توضيح. 
b. المفاهيم االساسية للثقافة وأبعادها وخصائصها وأساسيات التواصل مع الثقافات المختلفة. توضيح 

c.  عملية االتصال مع ذوى الثقافات المختلفة وتقديم الصعوبات والمشاكل التي يمكن أن تنشأ أثناء تحليل

 المعرفة والمهارات الالزمة للتغلب عليها.
d. المتغيرات الثقافية من خالل تناول بعض الثقافات العربية، اآلسيوية، الغربية ودراسة األعتبارات و تحليل

 (.االختالفات الثقافية بينها )العادات والتقاليد، القيم، المعتقدات، التصورات

e.  نظريات ونماذج التواصل الفعال بين الثقافات ودراسة تأثير الثقافة على السلوك.توضيح 
f. المهارات الالزمة للتعامل مع الحجاج والمعتمرين بفاعلية والتعرف على استراتيجيات  التدريب على

 .التعامل مع المواقف الصعبة )مثالً انتشار لألخبار الكاذبة، حاالت العنف إلخ(
g. ألنماط البشرية وكيفية التعامل معها بفاعلية.تحليل ا 

 

 

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

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
ت و اإلجراءات المتبعة في قسم إدارة األعمال الحج و العمرة فيما يتعلق بضمان و تحسن جودة للعملية التعليمة لكافة وفقا للسياسا

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

 يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر  .104
د هذا التوصيف بعد عرضضه على لجنة المناهج و لجنة الدراسات العليا للنظر في المحتوى يتم إعتما .105

 العلمي و مدى لتبية للمعارف و المهارات العلمية و المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت 
يتم عرض المقرر الدراسي لجنة الجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطلبات اإلعتماد  .106

 كاديمي.األ
في نهاية الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع العقبات التي واجهته  .107

 خالل العملية التعليمية الي لجنة الجودة بالقسم.
يتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات المطلوبه و مدى مالئمته  .108

 حاصلة في قطاع الصناعة . للتطورات ال
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و المقدمة لهم في  يتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتقييم المقرر .109

 نهاية كل فصل دراسي من قبل لجنة الجودة 
ثم يتم  الرفع بجميع ااتوصيات الي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم حسب االختصاص  .110

 تمادها. إلع
في نهاية كل سنة يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين أكاديمين من قطاع الصناعة و  .111

الجهات األكاديمية األخرى على المستوى المحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مستندات الجودة و اإلعتماد 

و التعليقات الي لجنة الجودة و ثم لجنة المناهج او األكاديمي الخاصة بالمقرر الدراسي. و يتم الرفع بالمالحظات 

 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
من أجل العمل بفعالية في عالم األعمال متعدد الثقافات. مما الشك فيه أن  لدى الطالبتنمية مهارات األتصال يهدف هذا المقرر إلى 

القدرة على التعامل مع أشخاص من ثقافات وخلفيات متنوعة تعتبر من المهام الصعبة. يتناول هذا المقرر المكونات األساسية لعملية 

عادات والتقاليد إلخ( لفهم كيفية التواصل الفعال مع الحجاج والمعتمرين القادمين االتصال والتركيز على دراسة الثقافة )القيم والمعتقدات وال

من ثقافات مختلفة. خالل هذا المقرر سوف يتم التعرف على ومناقشة بعض الثقافات األسيوية، األفريقية، والعربية والتى يكون لها نصيب 

ات الغربية. هذا المقرر يتيح للدارسين اكتساب أفكار نظرية وعملية حول كبير من أعداد الحجاج والمعتمرين باإلضافة إلى بعض الثقاف

كيفية تطبيق استراتيجيات االتصال المختلفة في سياقات متعددة الثقافات، وهذا بدوره سوف يساعد الطالب على أن يكون عامالً فعاالً في 

ولية. كما يركز محتوى المقرر على دراسة أنواع االتصال وتحديد عالم الفعاليات )كالحج والعمرة( واألعمال سواء كانت المحلية أو الد

مهارات التواصل التى تدعم التواصل الناجح والفعال مع الحجاج والمعتمرين )بناء عالقات، التأثير فى االخرين وخلق الثقة الخ(، كل 

 ضيوف الرحمن. هذا ينعكس على رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين فى سبيل تحقيق رضا 

 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .86

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

مفهوم  –الفرق بين الثقافة والحضارة –مفهوم الثقافة وابعادة  –مقدمة: مفهوم  األتصال  1 3

 االتصال بين الثقافات

 أهمية دراسة االتصال بين الثقافات 

 طرق ونماذج االتصال –مبادىء وأهمية األتصال  –لية االتصال مكونات وخصائص عم 1 3

 االتصال اللفظي )الشفهي( وغير اللفظي )الجسدي(  -أنواع االتصال  1 3

 مفاهيم أساسية فى الثقافة والهوية، وظائف الثقافة، عناصرها وخصائصها 1 3

 وض مهارات االتصال: التحدث، اإلستماع، الحوار، اإلقناع، التفا 1 3
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امل التى العو - الحواجز والصعوبات التي تعترض التواصل بين الثقافات وكيفية التعامل معها 1 3

 تؤثر على عملية االتصال

 أساسيات التواصل بين الثقافات: أشكال ونماذج من التواصل بين الثقافات 1 3

-Lowيقية والغربية التعرف على خصائص ومناقشة بعض الثقافات العربية واآلسيوية واالفر 1 3

context culturs / High-context cultures  

 العادات والتقاليد المرتبطة بالثقافات المختلفة  1 3

 الثقافة واإلدراك: المعتقدات والقيم والمواقف 1 3

 اللغة والثقافة 1 3

 لدراسة بعض القضايا )التعصب، العنصرية، التمييز( وتأثيرها على عملية االتصا 1 3

 األنماط البشرية وكيفية التعامل معها 1 3

 كيفية التعامل مع شكاوى الحجاج والمعتمرين 1 3

 طرق تحسين مهارات وكفاءة الطالب فى األتصال عبر الثقافات المختلفة 1 3

 االختبار النهائى 1 

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .87

 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  .88
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ً لمجاالمخرجات التعلم  .89 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  ت اإلطارللمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .المناسبةفي 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

-  ً أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة بدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا

أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم  لزم, مع مالحظة أنه ال يمعاً عملية تعلم وتعليم متكاملة لتشكل هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال في

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
ً لمجاالت مخرجات التعلم إلطار الوطني ا للمقرر وفقا

 لمؤهالتل

 تقويمطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات

 المعرفة 1

اإللمام بمفهوم اإلتصال وأهميته ومكوناته وأنواعه  1-1

                 ونماذجه ومقوماته والمفاهيم الخاطئة والمرتبطة به.                                                                             

 المحاضرة

 استراتيجيات التعلم النشط

 الحوار والمناقشة

 التعلم الذاتى

 ألختباراتا

 تقييم الواجبات

تقييم العمل ضمن مجموعات 

 مصغرة )فريق العمل(

الفهم العميق لألختالفات الثقافية وخصائص وأبعاد  1-2

نماذج من الثقافات المختلفة )العربية، االسيوية، 

الغربية( وما يرتبط بها من قيم وعادات وتقاليد وكيفية 

 التواصل مع هذه الثقافات بفاعلية.

 اضرةالمح

 استراتيجيات التعلم النشط

 الحوار والمناقشة

 التعلم الذاتى

 األختبارات

 تقييم الواجبات

تقييم العمل ضمن مجموعات 

 مصغرة )فريق العمل(

ادراك المشكالت التى تنشأ أثناء عملية األتصال وكيفية  1-3

 التغلب عليها واستعراض المهارات الالزمة لذلك.

 المحاضرة

 علم النشطاستراتيجيات الت

 الحوار والمناقشة

 التعلم الذاتى

 األختبارات

 تقييم الواجبات

تقييم العمل ضمن مجموعات 

 مصغرة )فريق العمل(

 المعرفيةالمهارات  2
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القدرة على فهم االختالفات الثقافية والتعامل معها  2-1

 بطريقة مناسبة

التعلم في مجموعات صغيرة 

 تعلم تعاونى( –)ورش عمل 

 هنىالعصف الذ

 دراسة الحالة

 االختبارات الفصلية والنهائية

 تقييم الواجبات الفردية والجماعية

 تقييم المشاركه في المحاضرة 

تطبيق مفاهيم ومبادىء التواصل واختيار نمط  2-2

 االتصال المناسب للمواقف المختلفة.

التعلم في مجموعات صغيرة 

 تعلم تعاونى( –)ورش عمل 

 العصف الذهنى

 حالةدراسة ال

 االختبارات الفصلية والنهائية

 تقييم الواجبات الفردية والجماعية

 تقييم المشاركه في المحاضرة 

المهارات التى تجعل االتصال أكثر نجاحا  تحليل 2-3

وفعالية والتى تمكن الدارس من ادراك هدف االتصال 

 وتحليل الجمهور.

التعلم في مجموعات صغيرة 

 تعلم تعاونى( –)ورش عمل 

 لعصف الذهنىا

 دراسة الحالة

 االختبارات الفصلية والنهائية

 تقييم الواجبات الفردية والجماعية

 تقييم المشاركه في المحاضرة 

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

أن يكتسب الطالب مهارات اتخاذ القرار وحل  3-1

 المشكالت والعمل مع أناس من مختلف الثقافات.

 تعاونى والعمل كفريقالتعلم ال

 المناقشات الجماعية بين الطالب

 التعلم الذاتى

 لعب األدوار

تقويم المناقشات الجماعية بشكل 

 دورى

 التقييم الذاتى

 تقييم الواجبات الفردية والجماعية

القدرة على العمل بفاعلية ضمن فريق عمل وتكوين  3-2

 عالقات إيجابية ناجحة مع األخرين.

 

 نى والعمل كفريقالتعلم التعاو

 المناقشات الجماعية بين الطالب

 التعلم الذاتى

 لعب األدوار

تقويم المناقشات الجماعية بشكل 

 دورى

 التقييم الذاتى

 تقييم الواجبات الفردية والجماعية

االلتزام بالمعايير األخالقية للسلوك وتحمل المسئولية  3-3

 في التعلم.

 التعلم التعاونى والعمل كفريق

 اقشات الجماعية بين الطالبالمن

 التعلم الذاتى

 لعب األدوار

تقويم المناقشات الجماعية بشكل 

 دورى

 التقييم الذاتى

 تقييم الواجبات الفردية والجماعية

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4
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 اكلحل المش تعزيز القدرة على الكتابة والتحدث وعمل التقارير  4-1

 التعلم االلكترونى

 دراسة الحالة

 التعلم الذاتى

تقييم الواجبات والتكاليف الفردية 

 والجماعية

 تقييم المشاريع البحثية

 االختبارات الفصلية والنهائية 

 حل المشاكل إجادة مهارة اإلستماع الفعال. 4-2

 التعلم االلكترونى

 دراسة الحالة

 التعلم الذاتى

ليف الفردية تقييم الواجبات والتكا

 والجماعية

 تقييم المشاريع البحثية

 االختبارات الفصلية والنهائية 

اكتساب مهارات العرض واإللقاء ومهارات التفاوض  4-3

 )اإلقناع(.

 حل المشاكل

 التعلم االلكترونى

 دراسة الحالة

 التعلم الذاتى

تقييم الواجبات والتكاليف الفردية 

 والجماعية

 ةتقييم المشاريع البحثي

 االختبارات الفصلية والنهائية 

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

5-1    

5-2    

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .90

تقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظة

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم يسبته من التقن

 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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 همدعملطالب واإلرشاد األكاديمي ل .ن
مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 
 

  الساعات المكتبية 
 حلقات النقاش خالل المحاضرات 
 لنقاش من خالل منظومة التعليم اإللكتروني حلقات ا 

 
 مصادر التعلّمهـ. 

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

 

William B. Gudykunst (2003) Cross-Cultural and Intercultural Communcoation, SAGE Pub;ication.  

, Oxford  ndntercultural Communication, 2Toomey, S. and Chung, L.C. (2005) Understanding i-Ting

University Press.  

Bethami, A. Dobkin and Roger C. Pace.(2006). Communication in a Changing World . USA: Mc Graw Hill 

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

 
 .2003، 1مبادئ علم االتصال ، د.محمود حسن سليم، الدار العالمية للنشر، ط

Seiler, William J. and Melissa L. Beall.(2005). Communication Making Connection. 6  Edition. USA: 

Pearson Education Inc. 

Chaney, L.H. and Martin, J.S. (2004) Intercultural Business Communication : Prentice Hall [Library: 395.52 

CHA] 

Pearson, J.C. & P.E. Nelson. (1997). An Introduction to Human Communication .7th ed. Boston. 

Massachusetts: McGraw Hill. 

Lauring ،Jakob (2011). "Intercultural Organizational Communication: The Social Organizing of 

Interaction in International Encounters". Journal of Business and Communication. 48.3, 231–55. 
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 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3

 

 نات المدمجة:األسطواو ,ياتالبرمج البرامج الحاسوبية, مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 ال يوجد 

 المطلوبةالمرافق و.

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

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

 (:قاعات العرض, والمعامل, وغيرهاو المختبرات,والمباني )قاعات المحاضرات,  .23
 قاعات دراسية مزودة بالتالي 

 اللوحات  ذكية 

 جهاز عرض ) بروجكتور (

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

 كمبيوتر مثبت في القاعة

كرها, أو أرفق فاذتجهيزات مخبرية خاصة,  حاجة إلى اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .25

  قائمة بها(:
 ال توجد أي إحتياجات لتجهيزات مخبرية.  .26

 

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

  المقرر استبيانات على الطالب حول طريقة التدريستوزيع 
 محتوى المقرراستبيانات على الطالب حول يع توز 
 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 .32
 

 مبل لجنة الخطط األكاديمية والجداول في القسالمراجعة الدورية للمراسل / المراسلين من ق 
 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: .33

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

 .وارللز ةألساتذوا خليةالدا

  استخدام التكنولوجيا الجديدةتشجيع 

  عمليات التشجيع للتعليم الذاتي 

 تشجيع المناقشات الجماعية والمنظمة. 

 عقد ورش عمل يقدمها خبراء في منهجيات التعليم والتعلم 

 متميزينال رصد األنشطة التعليمية من قبل أعضاء هيئة التدريس. 
إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .34

لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين, والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة
 .القسمب الجودة قبل اللجنة منالطالب  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   .35
 متخصصة يعينها القسم الجودة المراجعة الدورية للدورة من لجنة •
 ر التعليمية.التحديث المنتظم للمصاد  •

 

 

  

  :منسق البرنامجسم ا

    

  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 قضايا معاصرة في الحج و العمرة :اسم المقرر

 3-54041648  :رمز المقرر
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 امعة أم القرى ج إسم المؤسسة التعليمية: 1/3/1440 :التوصيفتاريخ  

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

 
 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذذ

  3-54041648قضايا معاصرة في الحج و العمرة : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .123
 ) مقرر إختياري(   3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .124

  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .125
 ماجستير إدارة عمليات الحج و العمرة  .126
 ماجستير إدارة الحشود .127

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

  4توى المس 2السنة الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .128
 )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .129
 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .130

 العابدية للطالب الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ,. موقع تقديم المقرر7 .131

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

 

 70 النسبة: 70 قاعات المحاضرات التقليدية .زززز

 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .حححح

    

تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق  .طططط

 اإلنترنت(
  النسبة: 

    

  النسبة:  بالمراسلة .يييي

    

 30 النسبة: 30 أخرى .كككك
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 :تعليقات

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

عن طريق  مقدمايزود بها الطالب دية وجماعية. سيكون لكل فصل موضوع ومهام محددة ومواد للقراءة فر

 . الموقع الخاص بالمقرر في منظومة التعلم األلكتروني بجامعة ام القرى 

 

 األهداف .رر

 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -1

 توضيح اهم القضايا والمشاكل التي تواجه صناعة الحج والعمرة. -
المعارف و المهارات المتقدمة في استكشاف و تحديد و تحليل اثر االتجاهات و القضايا المعاصرة في الحج و  توضيح -

 العمرة لتكون قوة دفع لتطوير اداء شركات العمرة و مؤسسات الطوافة. 
يد لتقنية )مثل االستخدام المتزاالمقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

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

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

 يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر  .112
يتم إعتماد هذا التوصيف بعد عرضه على لجنة المناهج و لجنة الدراسات العليا للنظر في المحتوى العلمي  .113

 اإلطار الوطني للمؤهالت  و مدى لتبية للمعارف و المهارات العلمية و المحددة في
يتم عرض المقرر الدراسي على لجنة الجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطلبات اإلعتماد  .114

 األكاديمي.
في نهاية الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع العقبات التي واجهته  .115

 ودة بالقسم.خالل العملية التعليمية الي لجنة الج
يتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات المطلوبه و مدى مالئمته  .116

 للتطورات الحاصلة في قطاع الصناعة . 
يتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتقييم المقرر و المقدمة لهم في  .117

 ل دراسي من قبل لجنة الجودة نهاية كل فص
ثم يتم  الرفع بجميع ااتوصيات الي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم حسب االختصاص  .118

 إلعتمادها. 
في نهاية كل سنة يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين أكاديمين من قطاع الصناعة و  .119

المحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مستندات الجودة و اإلعتماد  الجهات األكاديمية األخرى على المستوى

األكاديمي الخاصة بالمقرر الدراسي. و يتم الرفع بالمالحظات و التعليقات الي لجنة الجودة و ثم لجنة المناهج او 

 لجة الدراسات العليا حسب اإلختصاص. 
 

 مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلبالطريقة نفسها الالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ل

 (. البرنامج

 عام للمقرر: وصف
مقرر قضايا معاصرة في الحج و العمرة يعتني بتأهيل طالب ماجستير ليكون مدركا و ملما بشكل مستمر باحدث االتجاهات المعاصرة في 

عمليات الحج و العمرة. فالمقرر يهدف إلى امداد الطالب بالمعارف و المهارات الحج و العمرة و قادر على تحليل االثار المترتبة عليها على 
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المتقدمة في استكشاف و تحديد و تحليل اثر االتجاهات و القضايا المعاصرة في الحج و العمرة لتكون قوة دفع لتطوير اداء شركات العمرة 

 و مؤسسات الطوافة. 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .91

 ساعات التدريس  عدد األسابيع الموضوعاتقائمة 

 مقدمة 1 3

استخدام آليات البحث العملي الستكشاف و تحديد احدث القضايا المعاصرة في الحج و  1 3

 العمرة 

 و مبادراتها و اثرها على صناعة الحج و العمرة و مستقبل الصناعة 2030رؤية  1 3

معلومات و اثرهم في صناعة الحج و الروبوت و الدرونز و احدث تكنولوجيا 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  

منهجيات تحليل االثار المتوقعة على تطبيق أي اتجاهات جديدة في الحج و  1 3

 العمرة

افسية: كيف تحقق ميزة تنافسية لشركات العمرة و مؤسسات الطوافة الميزة التن 1 3

 باستخدام المعرفة بالقضايا المعاصرة في الحج و العمرة 

 التفكير االبداعي و النقدي: كأساس في التعامل مع القضايا المعاصرة في الحج و العمرة  1 3

 دراسة حاالت لقضايا معاصرة في الحج و العمرة 1 3

يم منهجية متكاملةكات العمرة و مئسسات الطوافة للتعامل بفاعلية مع أي اتجاهات جديدة او تصم 1 3

 أي قضايا معاصرة في الحج

كتابة مقترحات لتطوير اداء شركات العمرة و مؤسسات الطوافة باستخدام القضايا  1 3

 المعاصرة و االتجاهات الحديثة
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 تقديم البحث  1 3

 

   : رر وتوزيعهاإجمالي عدد ساعات المق .92

 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 ب يقوم بها الطالالتي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .93
 ساعات 3

 

 

  



 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 

 

294 

 

ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .94 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .المناسبةفي 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

-  ً تعلم المقرر المستهدفة  أن تتسق مخرجاتبدقة, ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا

أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم  لزم, مع مالحظة أنه ال يلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال في

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 طرق التقويم مقررللتدريس ال استراتيجيات مؤهالتلللمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني ل مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

جديدة المتعلقة باحدث القضايا المعاصرة في 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
و القضايا المعاصرة في الحج و العمرة لضمان التطوير 

 المستمر الداء الشركات و المؤسسات.

 النقاشات المفتوحة -
التدريبات داخل  -

 المحاضرات
 المحاضرات التفاعلية -
 جماعيالعمل ال -
 دراسة حاالت -

االبحاث -

 االسبوعية

المهام التفاعلية  -

 داخل المحاضرات

عالقة المعرفة بالقضايا المعاصرة في الحج و العمرة 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 هجية كاملة لكتابة من 2-1
  .تطوير اداء الشركات و المئسسات العاملة في الحج و العمرة

 دراسة حاالت -
 العمل ضمن فريق عمل -
 العصف الذهني -
النقاشات داخل  -

 المحاضرات

 البحث الجماعي-

االختبارت -

 النصف فصلية

االختبار  -

 النهائي
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المعاصرة المختلفة على عمليات صناعة الحج  انعكاسات القضاياتحديد  2-2

    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 ير اداء عمل عرض لمنهجية متكاملة في تطو 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 الطالب  في اعمال الحج و العمرة كتابة حلول لمشكالت 3-2

 ايا معاصرة.التجاهات و قض
 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  -

 فرديةال

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

عمل عروض تقنية ياستخدام المحمول و الباوربوينت و  - 4-1

 االنفوجرافيك
 النقاشات -
 المهام االسبوعية -
 العصف الذهني -
 العمل ضمن الفريق -

و  االبحاث -

 المهمات 

 الجماعية
و االبحاث  -

المهمات 

 الفردية
 (وجدت لنفسية الحركية )إنامهارات ال 5

5-1    

5-2    

 

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .95

تقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظة

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 .ه

مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية يئة التدريس أعضاء هترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 
 

  الساعات المكتبية 
 حلقات النقاش خالل المحاضرات 
 تروني حلقات النقاش من خالل منظومة التعليم اإللك 

 
 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 

https://www.amazon.com/Contemporary-Cultural-Heritage-Geographies-Mobility/dp/1138082015/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1543779907&sr=8-4&keywords=contemporary+issues+in+tourism+and+hospitality
https://www.amazon.com/Contemporary-Cultural-Heritage-Geographies-Mobility/dp/1138082015/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1543779907&sr=8-4&keywords=contemporary+issues+in+tourism+and+hospitality
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Angela+M+Benson&search-alias=books&field-author=Angela+M+Benson&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=David+Arnold&search-alias=books&field-author=David+Arnold&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Contemporary-Cultural-Heritage-Geographies-Mobility/dp/1138082015/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1543779907&sr=8-4&keywords=contemporary+issues+in+tourism+and+hospitality
https://www.amazon.com/Contemporary-Cultural-Heritage-Geographies-Mobility/dp/1138082015/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1543779907&sr=8-4&keywords=contemporary+issues+in+tourism+and+hospitality
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Verena+Stickler&search-alias=books&field-author=Verena+Stickler&sort=relevancerank
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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/ 

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

 المطلوبةالمرافق و.

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد يدراسالقاعات البما في ذلك حجم مرافق من البيّن متطلبات المقرر الدراسي 

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

 (:وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها المختبرات,والمباني )قاعات المحاضرات,  .27
 قاعات دراسية مزودة بالتالي 

 اللوحات  ذكية 

 جهاز عرض ) بروجكتور (

 :وغيرها( والبرمجيات ,اللوحات الذكية, و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .28
 اللوحات الذكية 

 كمبيوتر مثبت في القاعة 

كرها, أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة,  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .29

  قائمة بها(:
 جهيزات مخبرية. ال توجد أي إحتياجات لت

 

 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .أأ
 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  لتدريس بتدريس المقررمناقشات داخل مجموعة أعضاء هيئة ا 
 اجتماع الطالب وأعضاء هيئة التدريس 

 

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

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 مع نظائره من أعضاء هيئة التدريس في تدريس المقررلتشاور ا 
 مناقشة مجلس القسم 

 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .38

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

 .وارللز ةألساتذوا خليةالدا

  ولوجيا الجديدةاستخدام التكنتشجيع 

  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. 
 

من أعمال الطلبة بواسطة إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة  .39

لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  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  ة تدريسأعضاء هيئتصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  •

 

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

 

 

  

   :منسق البرنامجسم ا
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