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 ماجستري التنفيذي يف إدارة السياحة والفنادق اخلطة الدراسية: 2 /1 /4
 

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

 املستوى األول

 3-0-3  مقرر اجباري السياحية والفندقية نشآتاملإدارة  
 3-0-3  مقرر اجباري إدارة الفعاليات  
 3-0-3  مقرر اجباري نظرية السياحة 
 3-0-3  مقرر اجباري موارد اجلذب السياحية  

 املستوى الثاين

 3-0-3  مقرر اجباري السياحية  نشآتاملإدارة القوى العاملة يف  
 3-0-3  مقرر اجباري احملاسبة لصناع القرار 
 3-0-3  مقرر اجباري السياحة والضيافة  اقتصادايت 
 3-0-3  مقرر اجباري رايدة األعمال  

 املستوى الثالث

 
 3-0-3  مقرر اجباري سالسل االمداد يف السياحة والضيافة  
 3-0-3  مقرر اجباري السياحة والضيافة اسرتاتيجيات  
 3-0-3  مقرر اجباري إدارة التغيري واالبداع يف السياحة والضيافة  
 3-0-3  مقرر اجباري إدارة السمعة يف السياحة والضيافة 

 املستوى الرابع

 3-0-3  مقرر اجباري املسؤولة يف السياحة والضيافة إلدارةا 
 3-0-3  مقرر اجباري الدولية يف السياحة والضيافة  إلدارةا 
 3-0-3  مقرر اجباري يف السياحة والضيافة وطرق البحث مشروع تطبيقي 

 
 : قضااي معاصرة يف السياحة والضيافة1اختياري 
 3-0-3  مقرر اختياري السياحي االستثمار: 2اختياري 
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  :الدراسية توصيف املقررات 4 /1 /4

 
 

 

 

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 والفندقية السياحية منشآتدارة الإ: اسم المقرر  

 :رمز المقرر  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية:  23/3/1440تاريخ التوصيف:  

 سم ادارة السياحة والضيافةق –كلية ادارة االعمال  :القسم /لكليةا
 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ

 والفنادق السياحية منشآتادارة ال: ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .1
 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .2

 الفنادقوياحة دارة الستنفيذي في إ ماجستير :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .3
 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 .4
 )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .5
 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .6

 (يةالعابد)جامعة أم القرى الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .7

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

 %70 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ب
    

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

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

 %30 النسبة: √ أخرى .ه
 

 :تعليقات
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 :األهداف .ب

 الرئيس؟هدف المقرر ما  -1
  بساب الطالواكوالفندقية السياحية  منشآتالوتشغيل  إلدارةتقديم المعرفة المطلوبة يهدف هذا المقرر إلى 

 د االنتهاءعناحي. األعمال في مختلف أفرع النشاط السي إلدارةالخبرات اإلدارية والتنفيذية الالزمة و المهارات
  من تدريس هذا المقرر سوف يكون الطالب قادر على:

  فة.السياحية والفندقية المختل منشآتخصائص ووظائف ال وأدراك إلدارةا لمبادئالفهم العميق 

   تتم  تياللتشغيل االضيافة وفهم كافة عمليات  منشآتوالبيئة التشغيلية لمختلف قطاع الضيافة التعرف على

ية، ارد البشر، الموالمشروبات، االغذية والداخليفي أقسام الفندق المختلفة مثل المكاتب االمامية، األشراف 

 . الهندسة والصيانة، التسويق والمبيعات واألمن

 خدمة ديم الدور ومسئوليات شركات السياحة وكالء السفر والمهارات الالزمة لهذا القطاع في تق إدراك

 للعمالء وتسويق وبيع المنتجات والخدمات السياحية. 

  دمات خومقدمي باختالف أنواعه  حيالسيا النقل خدمات مقدميالتعرف على طبيعة وخصائص ومسئوليات

 .الزائرين في الوجهات السياحية المختلفة إلدارةوفهم األساليب الحديثة  .السياحيالجذب 

 ت لى عمليامدى تأثيرها عوالسياحية والفندقية  منشآتأنظمة التشغيل اإللكترونية في ال التعرف على

  .التشغيل وتقديم الخدمات للسائحين

 بعاد طبيعة األ فهمو السياحيالنشاط تطوير وترويج التنظيم والتنسيق وفي  عامالقطاع الأجهزة دور  إدراك

  .المحلية والدولية للسياحة
 

قنية ستخدام المتزايد لت)مثل اال الدراسي. المقرروتحسين لتطوير  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

    كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(. في المحتوىالمعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات 
 

 المقرر. موضوع المراجعة الدورية للمقرر وتحديث المحتوى من أجل تلبية االتجاهات الحالية والحديثة في -

تطوير لالخارجيين، الطالب  المراجعيناألعمال )الصناعة(،  األخذ في االعتبار وجهات نظر أصحاب -

 محتوى المقرر.

 استخدام المراجع الحديثة ومتابعة ورش العمل والمؤتمرات العلمية المتخصصة. -

 التوافق مع ما تقدمه المؤسسات التعليمية المماثلة في التخصص.  -
 

 

أو مستخدمة في النشرة التعريفية بالطريقة نفسها الالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ج

 (. البرنامج لدلي

 وصف عام للمقرر:
ى أسس لضوء علاوإلقاء  والفندقية المختلفة وهيكلها التنظيمي السياحية بالمنشآتالتعريف هذا المقرر  يتناول 

يث لضيافة حا منشآتالمؤسسات بما في ذلك تتم في تلك  التيوعمليات التشغيل المختلفة ادارة االعمال  ومبادئ
رف طاع الغقتتم في أقسام الفندق المختلفة على سبيل المثال  التيكافة عمليات التشغيل يتعرف الطالب على 
مات مقدمي خد أيضا   وغيرها من أقسام الفندق المختلفة والعالقات فيما بينها. يتناول المقررواألغذية والمشروبات 

ستعرض . كما ي(والجوي والبحري البري)شغلي النقل السياحي الرحالت السياحية، م ومنظميالجذب السياحي 
لقطاع اويتناول أيضا  دور  السياحيدور ومسئوليات شركات السياحة، ووكالء السفر والوسطاء في القطاع 

 . السياحيفي التخطيط والتنسيق وتطوير النشاط  الحكومي
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 تناولها:الموضوعات التي  ينبغي  .1

 عدد األسابيع قائمة الموضوعات
ساعات 

 التدريس 

 3 1 مقدمة في صناعة السياحة والضيافة

 3 1 ظائفهااألعمال السياحية وخصائصها وو منشآتالتعريف ب- إلدارةا ومبادئأسس 
 3 1 إلدارةالفندقية واتفاقات وعقود ا منشآتقطاع الضيافة: تصنيف ال

 3 1 الداخليادارة قطاع الغرف واإلشراف 

 3 1 ادارة قسم االغذية والمشروبات
 3 1 والفندقية يةالسياح منشآتفي ال البشريةادارة قسم الموارد 

 3 1 أنظمة التشغيل اإللكترونية
 3 1 فيالنص االختبار

 3 1 شركات السياحة ووكالء السفرادارة 
 3 1 الرحالت السياحية منظميمهام ومسئوليات 

 3 1 (البري، البحري، الجويادارة عمليات النقل )
 3 1 ادارة الوجهات السياحية 

 3 1 ادارة الزائرين

 3 1 صناعة السياحة والفنادقدور الدولة )القطاع العام( في 
 3 1 االعمال السياحية إلدارةالتحديات المعاصرة 

  1 النهائياالختبار 
 

   : ساعات المقرر وتوزيعهاإجمالي عدد  .2

 محاضرات 
دروس 

 إضافية
أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45     45 ساعات التدريس الفعلية
 3     3 الساعات المعتمدة

 أسبوعياً:خالل التي يقوم بها الطالب  الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي(ساعات عدد   .3
 ساعات 3    

ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .4  قياسهاطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد
 

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

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم معها  وتتسقالتقييم طرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

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

رر مخرجات ضمن كل مق، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هااستراتيجيات تدريسوتقييمها وطرق 

 .من مجاالت التعلم تعلم في كل مجال
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 للمقررمخرجات التعلم جدول 
 

 م
تدريس ال استراتيجيات لمؤهالتللمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني ل مخرجات التعلم

 مقررلل
 طرق التقويم

 المعرفة 1

 والتعرف علىادارة األعمال  مبادئألسس و الفهم العميق 1-1
وخصائصها  والفندقيةالسياحية  منشآتالمختلف 

  .وظائفهاو
 

 المحاضرة
استراتيجيات التعلم 

 النشط
 الحوار والمناقشة

 الذاتيالتعلم 

 االختبارات
 تقييم الواجبات

تقييم العمل ضمن مجموعات 
 )فريق العمل(مصغرة 

قية والفندالسياحية  بالمنشآتكافة عمليات التشغيل معرفة  1-2
)الفنادق، شركات النقل السياحي، وأقسامها المختلفة 

 شركات السياحة ووكالء السفر إلخ(.

 المحاضرة
استراتيجيات التعلم 

 النشط
 الحوار والمناقشة

 الذاتيالتعلم 

 االختبارات
 تقييم الواجبات

ضمن مجموعات  تقييم العمل
 مصغرة )فريق العمل(

ية السياح بالمنشآت اإللكترونيةالمعرفة بأنظمة التشغيل  1-3
 والفندقية وتأثيرها على خدمة ورضا العمالء. 

 المحاضرة
استراتيجيات التعلم 

 النشط
 الحوار والمناقشة

 الذاتيالتعلم 

 االختبارات
 تقييم الواجبات

تقييم العمل ضمن مجموعات 
 )فريق العمل(مصغرة 

 المعرفيةالمهارات  2

 يفلمهارات اإلدارية المطلوبة االفهم العميق لكافة  2-1

 التيالعمليات ، فضال  عن السياحية والفندقية منشآتال
السفر  ووكاالتوشركات السياحة دق ابعها الفنتت

  .العالقة مع العمالءوتطوير في تعزيز 

 

التعلم في مجموعات صغيرة 
 (تعاونيعلم ت –)ورش عمل 

 الذهنيالعصف 
 دراسة الحالة

 الفصلية والنهائية االختبارات
تقييم الواجبات الفردية 

 والجماعية
في  المشاركةتقييم 

 المحاضرة 
ية لممارسات التشغيللنقدي التحليل الالقدرة على  2-2

 .السياحية والفندقية منشآتمختلف الفي 
 

التعلم في مجموعات صغيرة 
 (تعاونيعلم ت –)ورش عمل 

 الذهنيالعصف 
 دراسة الحالة

 الفصلية والنهائية االختبارات
تقييم الواجبات الفردية 

 والجماعية
في  المشاركةتقييم 

 المحاضرة 
نواع ادراك االختالفات في عمليات التشغيل أل 2-3

 مختلفة من الفنادق المحدودةالفنادق الوأحجام 
 .إلى الخدمة الكاملة

التعلم في مجموعات صغيرة 
 (تعاونيعلم ت –)ورش عمل 

 الذهنيالعصف 
 دراسة الحالة

 الفصلية والنهائية االختبارات
تقييم الواجبات الفردية 

 والجماعية
في  المشاركةتقييم 

 المحاضرة
القدرة على استخدام األسس واالساليب الحديثة  2-4

الزائرين في مختلق مواقع الجذب  إلدارة
 .بما يتماشى مع مقوماتها السياحية السياحي

 

التعلم في مجموعات صغيرة 
 (تعاونيعلم ت –)ورش عمل 

 الذهنيالعصف 
 دراسة الحالة

 الفصلية والنهائية االختبارات
تقييم الواجبات الفردية 

 والجماعية
في  المشاركةتقييم 

 المحاضرة 
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 ؤولية ستحمل المالشخصية والعالقات مهارات  3

القدرة على العمل بفاعلية ضمن فريق عمل  3-1
 بالمنشآتالمتعلقة المشكالت و وتحليل القضايالتشخيص 

ة عالقات إيجابية ناجح وتكوين والفندقية. السياحية
 مع األخرين.

 

 

 والعمل كفريق تعاونيالتعلم ال
المناقشات الجماعية بين 

 الطالب
 الذاتيالتعلم 
 األدوار لعب

تقويم المناقشات الجماعية 
 دوريبشكل 
 الذاتيالتقييم 

تقييم الواجبات الفردية 
 والجماعية

 أخذ دور قيادي / إداري حسب االقتضاء 3-2
 وتطوير الذات شخصيا  ومهنيا  

 والعمل كفريق تعاونيالتعلم ال
المناقشات الجماعية بين 

 الطالب
 الذاتيالتعلم 

 لعب األدوار

تقويم المناقشات الجماعية 
 دوريبشكل 
 الذاتيالتقييم 

تقييم الواجبات الفردية 
 والجماعية

االلتزام بالمعايير األخالقية للسلوك وتحمل  3-3
 .المسئولية في التعلم

 والعمل كفريق تعاونيالتعلم ال
المناقشات الجماعية بين 

 الطالب
 الذاتيالتعلم 

 لعب األدوار

تقويم المناقشات الجماعية 
 دوريبشكل 
 الذاتيالتقييم 

تقييم الواجبات الفردية 
 والجماعية

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

مة المه إلنجاز االتصال المناسبةاختيار واستخدام أشكال  4-1
سواء كانت االتصاالت الشفوية، الكتابية، الرقمية 

 والرسوم.
 

  

 حل المشاكل
 االلكترونيالتعلم 

 دراسة الحالة
 الذاتيالتعلم 

تقييم الواجبات والتكاليف 
 الفردية والجماعية

 تقييم المشاريع البحثية
 الفصلية والنهائية  االختبارات

 الحوار واالستماع القدرة على كتابة التقارير، ادارة 4-2
 لنتائج ورش العمل.  الفعال ومهارة اإللقاء والعرض

 حل المشاكل
 االلكترونيالتعلم 

 دراسة الحالة
 الذاتيالتعلم 

تقييم الواجبات والتكاليف 
 الفردية والجماعية

 تقييم المشاريع البحثية
 الفصلية والنهائية االختبارات

 اخلاستخدام وتقييم أدوات االتصال المناسبة للمناقشات د 4-3
 وبين أعضاء فريق العمل ومختلف شرائح الجمهور 

 حل المشاكل
 االلكترونيالتعلم 

 دراسة الحالة
 الذاتيالتعلم 

تقييم الواجبات والتكاليف 
 الفردية والجماعية

 تقييم المشاريع البحثية
 الفصلية والنهائية االختبارات

التمييز بين أشكال االتصال ذات الصلة باألوساط  4-4
 .اعةاألكاديمية ، واألعمال التجارية ، والحكومة ، والصن

 حل المشاكل
 االلكترونيالتعلم 

 دراسة الحالة
 الذاتيالتعلم 

تقييم الواجبات والتكاليف 
 الفردية والجماعية

 تقييم المشاريع البحثية
 الفصلية والنهائية االختبارات

 (وجدت النفسية الحركية )إنمهارات ال 5
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 خالل الفصل الدراسي:مهام تقويم الطلبة جدول  .5

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

 ......الخ(مالحظةشفهي، 
المحدد  األسبوع

 لتسليمه
يم ينسبته من التق

 النهائي

 %10 بشكل مستمر الحضور –الدورية  االختبارات 1
 %10 8 فيالنص االختبار 2
 %10 11 / األبحاث والتقارير الجماعيالمشروع  3
 %10 14 العروض التقديمية )فردية أو جماعية ( 4
 %60 16 النهائي االختبار 5
6    

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .د

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

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

ب ودعمهم ، ساعة أسبوعيا تمثل ساعات مكتبية للطالب وذلك لمساعدة الطال 18يتواجد أستاذ المقرر بواقع  -

 تقدم خدمات النصح للطالب. التيبالكلية و االكاديميإلى وحدة االرشاد  ضافةباإل

 .للجامعة االلكترونيالتواصل المستمر مع الطالب من خالل االيميل، الواتس أب وبوابة التعليم  -

 .بإعدادها يقوموا التي والتقارير والبحوث الواجبات ومناقشة المحاضرات أثناء الطالب متابعة -
 

 

 التعلّممصادر  .ه

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1
-  Holloway, J.C., Humphreys, C. and Davidson, R. (2009) The Business of Tourism, 

8th Edition, Pearson Education Limited.  
- Robinson, P., Fallon, P., Cameron, H., & Crotts, J. C. (Eds.). (2016). Operations 

management in the travel industry. CABI. 
- Rutherford, D. G., & O’Fallon, M. J. (2007). Hotel management and operations.              

John     Wiley & Sons.   
- BARROWS, C. W. and POWERS, T, (2009), Introduction to Management in the 

Hospitality Industry, 9th edition, John Wiley and Sons 
- O'FALLON, M. J. and RUTHERFORD, D. G. (2010) Hotel Management and 

Operations, 5th edition, Wiley 
 

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) لمواد المرجعية األساسيةا -في قائمة  –أدرج . 2 
 

• Annals of Tourism Research 

• Environment & Planning 

• Journal of Sustainable Tourism 

• Tourism Analysis 

• Tourism Management 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3
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 ,whatsapp YouTube, Facebookاستخدام مواقع 

 :األسطوانات المدمجةو يات،البرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 ادة علميةمعلى  تحتوي التي األسطوانات المدمجةمجموعة الميكروسوفت أوفيس، و األمديوس، األوبرا،برنامج 

  بمحتوى المقررذات صلة 
 

 المطلوبةالمرافق  .و

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

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

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .1
  طالبا 40قاعة تدريسية تتسع ل 

 جهاز كمبيوتر 40على ي لى يحتوآمعمل حاسب 
 قاعة للتعلم النشط

 

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

 عرض البياناتل لوحات ذكية 

 بروجكتور 

 أفالم وفيديوهات علمية 

 أقالم سبورة 
 

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

 بها(:
 
 
 
 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ز

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .1
 

  ب لية أسلوحول المقرر ومدى فاع أراءهملمعرفة  الدراسينهاية الفصل  فياستبيانات توزع على الطالب

 التدريس

 السماتابة تهم حول المحاضرة في ورقة مع عدم كفي نهاية كل محاضرة ، يُطلب من الطالب كتابة مالحظا 

 تاليةوتسليمها إلى المحاضر. سيتم قراءة جميع تعليقات الطالب ومناقشتها معهم في المحاضرة ال
 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .2
 

 الدورية للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسية والجداول بالقسم. المراجعة 

 تدوير المقررات 

 الخارجية المراجعة 

  الدراسيتقييم رئيس القسم ألداء عضوا هيئة التدريس في نهاية الفصل 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .3
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 ذة ة واالساتاخليالد المراجعةتحديث مصادر التعلم بناء على توصية لجنة الخطط والجداول الدراسية بالقسم و

 ائرين زال

  الدراسيتشجيع استخدام التقنية الحديثة في تقديم المقرر  
 ة لمباشرمالحظات المراجعة واستبيان الطالب والمالحظات ا ىتوجهات ادارة القسم حول اداء استاذ المادة بناء عل

 والمؤتمرات العلمية للطالب

  الذاتيتشجيع عمليات التعلم 

 حوث علمية في مجال المقررتقديم ب 

 تشجيع الطالب على التقديم وااللقاء 
 

عضاء أاسطة إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بو .4

ضاء أعمع  أو عينة من الواجبات االختباراتلتصحيح  مستقلين، والتبادل بصورة دورية   هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: هيئة
  ن مدريس تمراجعة عينة من إجابات الطالب من قبل لجنه متخصصة بالقسم، وأيضا يتم دعوة أعضاء هيئة

 مؤسسات تعليمية مماثلة لتقييم عينة من اجابات الطالب.

 بالقسم يوالتصحيح الجماع ةالمراجع. 

  مع انجاز الطالب  ىتطوير الخطة الدراسية بالقسم لتتماش 

 عثرين في المقرر لتصحيح اوضاعهمتل استمارات بيان حالة للطالب المعم 

 البحاث حدث التقنيات والمراجع واأواضافة بصفة دورية يستجد في مجال المقرر الدراسي  متابعة ما

 .العلمية في محتوياته

 ه:ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرص   .5
 تطورات ته للمن قبل لجنة الخطط والجداول الدراسية بالقسم لضمان مواكب ييتم مراجعة المقرر بشكل دور

 الحديثة في التخصص. 

 .تحديث المصادر والمراجع الخاصة بالمقرر بشكل منتظم وفق التطورات الحديثة في التخصص 

 وير المقرر بشكل مستمراألخذ بتوصيات نتائج المراجعات الداخلية والخارجية في تحسين وتط. 

 
 

 
  

اسم القائم بتدريس 

 المقرر الدراسي:

 :منسق البرنامجسم ا

 

 

    

  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

                   الفعاليات المقرر: إدارةاسم   

 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 

 

47 

 

 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة ام القرىإسم المؤسسة التعليمية:  25/3/1440تاريخ التوصيف:  

 كلية إدارة األعمال / إدارة السياحة والفندقة القسم:  /الكلية
 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه: .ت

 
                   إدارة الفعاليات      ورمزه:  . اسم المقرر الدراسي 1
 رمز المقرر:  

 ساعة  42. عدد الساعات المعتمدة:                                  2 .8

 نادقوالف دارة السياحةماجستير تنفيذي في إ. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .9
 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

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

 . موقع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: نفس المقر7 .13

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

 %80 النسبة: نعم قاعات المحاضرات التقليدية .و

    

 %20 النسبة: ال يوجد التعليم اإللكتروني .ز

    

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

    

 ----- النسبة: ال يوجد بالمراسلة .ط

    

 ----- النسبة: ال يوجد أخرى .ي
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 األهداف  .ث

اليات وإدارة مفهوم الفع استعراض، حيث يتم بصناعة الفعاليات الطالب تعريفمن دراسة هذا المقرر هو  الهدف
 تصاداالقي الفعاليات وأنواع الفعاليات من حيث الحجم والمحتوى وما تتضمنها من تصنيفات أخرى ودورهم ف

 من نتهاءاالند . عالعالمي. كما يتعرف على كيفية تصميم وتخطيط الفعالية وتسويقها وعمل خطة استراتيجية لها
 دراسة هذ المقرر سوف يضاف الى الطالب القدرات والمهارات اآلتية:

 

 الفعاليات  إلدارةبكيفية تطوير خطة  اإللمام  (1
 القدرة على تطوير ملف الرعاية واستقطاب الرعاة المناسبين للفعالية وتسويقها بشكل صحيح  (2
 فعالية إلقامةالمقدرة على حساب التكاليف المحتملة  (3
 الفعاليات وتنسيق وتنظيم العالقة بين الشركاءمكونات باإللمام  (4
 وعين القدرة على عمل هيكل اداري وتوصيف الوظائف وإدارة الموظفين والمتط (5

 
   

 الدراسي وتحسين المقرركيفية تطوير       

 

 في رائدة لدودولية أو الفعاليات التخص منظمات  التيعلى أهم المواقع على شبكة اإلنترنت  االطالع -أ

 .تتطورات قطاع الفعاليا بأهمالمعلومات الهامة التي تعرف تنشر  التي، والفعالياتصناعة 

واقع تخص موضوع الدراسة من خالل م التيإطالع الطلبة على أحدث األبحاث العلمية والدراسات  -ب

 فيلرائدة الدول ا فيالمؤتمرات على اإلنترنت. وكذلك األبحاث الحديثة المنشورة على المواقع المختلفة، 

 صناعة السياحة.

تلك  ية أوالموجودة بمكتبة الكل إمداد الطلبة بأسماء المراجع ذات الصلة بموضوعات المقرر، سواء -ج

 اإلصدارات الموجودة بالمكتبات العامة وإرشادهم الى  كيفية طرق الوصول اليها

 

 وصف المقرر الدراسي .ح

 

 وصف عام للمقرر:
 

واضيع معلى  . يلقي الضوءالفعاليات وانواعها من حيث الحجم والنوع إلدارةمقدمة  يتناول المقرر دراسة

صناعة  تطورش . كما يناقفعالية ناجحة إلقامةكيفية التخطيط لفعالية والمعايير التي يجب دراستها مثل: 

ة يفية إدارالى ك يتطرق هذا المقرر. كما الفعاليات والعلوم المختلفة التي تشكل من خاللها علم الفعاليات

 تحديدولية ويق ورعاية الفعاالموارد البشرية الفعالية من مدراء وموظفين ومتطوعين باإلضافة الى تس

 .الفعالية وعمل خطة استراتيجية الستدامتها إلقامةالميزانية المطلوبة 
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 جدول بالموضوعات محل الدراسة: .أ
 

 ساعات التدريس األسبوعترتيب  قائمة الموضوعات

 3 األول األسبوع  إدارة الفعالياتالفصل االول: 

 3 الثاني األسبوع 1الفعاليات خلق وتصميم الفصل الثاني: 

 3 الثالث األسبوع 2خلق وتصميم الفعاليات الفصل الثالث: 

 3 الرابع األسبوع إدارة الموظفين والمتطوعين  :الفصل الرابع

 3 الخامس األسبوع تسويق الفعاليات الفصل الخامس: 

 3 السادس األسبوع 1الفعاليات كاستثمار رعاية الفصل السادس: 

 3 السابع األسبوع 2الفعاليات كاستثمار رعاية الفصل السابع: 

  الثامن األسبوع امتحان منتصف الفصل الدراسي

 3 التاسع األسبوع المالية للفعالية إلدارةاالفصل الثامن: 

 3 العاشر األسبوع التخطيط االستراتيجي للفعاليةالفصل التاسع: 

 3 الحادي عشر األسبوع الفعالياتإدارة المخاطر في الفصل العاشر: 

 3 الثاني عشر األسبوع تشغيل الفعالية وإدارة المشروعالعشر:  الحاديالفصل 

 3 الثالث عشر األسبوع إدارة الحشود في الفعالياتعشر:  الثانيالفصل 

 3 الرابع عشر األسبوع إدارة الفعاليات وصناعة الضيافةالفصل الثالث عشر: 

 3 الخامس عشر األسبوع الياتالفع إلدارةي االقتصادتقييم األثر الفصل الرابع عشر: 

  السادس عشر األسبوع النهائي االمتحان

 يعدد االسابيع وعدد ساعات االتصال في الفصل الدراس

14 

 

42 
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 مكونات المقرر )مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي(

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .6

 
 محاضرات

دروس 
 إضافية

معامل أو 
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق 

 42 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 34 ساعات التدريس الفعلية

 42 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 34 الساعات المعتمدة
 

 اعاتس 3)اإلضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا : عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي  .7
 أساليب التعليم والتعلم       

 

 نظرية محاضرات (1
 مناقشات مفتوحة (2
 محاضرات تطبيقية (3

 

 
 مخرجات التعلم للمقرر

 

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقا  لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت
استراتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقويم

 المعرفة 1
 
1-1 

وكيفية  الفعاليات إلدارةفهم المبادئ األساسية 
 اوتخطيطه الفعاليةتصميم 

 اتاالمتحانالمحاضرة، و .1
 ةالشفهية والتحريري

 منهجي ببحث التكليف- .2
 المادة مواضيع بأحد متعلق

 
 تطبيقية أمثلة تقديم .3
 
 ، ذلك بتكليفحالة دراسة .4

 بإجراء بحث الطالب
 بواسطة االنترنت

 االسئلة .1
 المباشرة

 
ات االمتحان .2

الدورية 
والمفاجئة 
 التحريرية

 اتاالمتحانالمحاضرة، و  فهم دور مدير الفعالية في التنسيق بين الشركاء 1-2
 ةالشفهية والتحريري

االسئلة 
 المباشرة

 المهارات المعرفية 2

2-1  
التحديات مع  التعاملوالقدرة على البحث والتقييم 

وتطبيق الحقائق الخاصة بالموضوع والنظريات 

 
 انتقاءمع  الجماعية المناقشة .1

 .تطبيقية نماذج

 
 االختبارات .1

 المختلفة
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والنماذج والمبادئ والمفاهيم وتقدير العالقة بين 
 النظرية والتطبيق في مكان العمل.

 

 

 

منهجي  ببحث التكليف .2
 مواضيع المادة بأحد متعلق

 

 
األسئلة   .2

 المباشرة

2-2  
الوصف والتحليل والتقييم النقدي للمواد 
 الموضوعية ورصد وخبرة مكان العمل 

 
تحديد وتقديم الحلول للمشكالت التي لها كذلك 

تأثير على القضايا األخالقية في بيئة الضيافة 
 والسياحة.

 

 
الواجبات واالنشطة  .1

 يةاألسبوع
 

 متعلقة بحوث اعداد .2
 .ومناقشتهابالموضوع 

 

 
تقييم  .1

االبحاث 
 الفردية 

 

 اتاالمتحان .2
 الشفهية

والتحريرية 
الدورية 
 والمفاجئة

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية  3
3-1  

  إدارة األداء الفعال من خالل فريق العمل 
اللقاءات مع المسئولين 
والمقابالت الشخصية 
 والممارسات العملية 

مالحظة ورصد 
الطالب أثناء 

النقاش مع الطالب 
 االخرين 

3-2  
 اخذ دور إداري / قيادي حسب الحاجة

العمل في مجموعات 
 والمناقشات الجماعية

وتقييم تصحيح 
 التحليل نتائج

 والمناقشات
 الطالب بها قام التي

  مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4
 الفعاليةالتعرف على أهمية التخطيط وتصميم  4-1

والقدرة على التعبير عن األفكار بوضوح عن 
طريق استخدام مجموعة متنوعة من الوسائط / 

 التقنيات.

تقويم التمارين  اعطاء التمارين التطبيقية
 التطبيقية

4-2  
ارات تطوير مه لىع أن يكون الطالب قادرا

 االتصال التحليلية والشفوية

الشرح من خالل التطبيقات  .1
 العملية

 

 بشركات العمليالتدريب  .2
 السياحة إن أمكن

 االختبارات
 المتنوعة

التواصل بشكل واضح  قادرا على الطالب يكون ان 4-3
 وموجز وفعال شفوي ا وكتابي ا.

 
والتزويد بالمعلومات  التوجيه

 المطلوب البحث فيها

تقييم األبحاث 
ومراجعة 

الطالب فيما 
من أعدوه 
 أبحاث

 المهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 5
5-1    
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 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .1
 تابةمهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، ك م

 مقال،  خطابة، تقديم شفهي، مالحظة......الخ(
المحدد  األسبوع
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 درجة 10 العاشر األسبوع االبحاث والتقارير 1

2 
بشكل مستمر اثناء  القصيرة االختبارات

 المحاضرات
 درجة 10

3 
الخامس  األسبوع تقديم عرض شفهي وابحاث

 الرابع عشر األسبوعو
 درجة 10

 درجة 10 الثامن األسبوع التحريرية الدورية االختبارات 4
 درجة 20 الحادي عشر األسبوع مشروع جماعي 5

6 
بعد انهاء الفصل  اختبار نهاية الفصل الدراسي

 الدراسي
 درجة 40

 درجة 100  المجموع 
 
 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ذ

ر لب )مع ذككل طاترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص ل

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

 

 االستشارات يوميا مع عضو هيئة التدريس أثناء التدريبات التطبيقية  -

 األسبوعساعة / 2االرشاد االكاديمي لكل طالب  -

 ساعة/أسبوع 18المادة/  لألستاذ ةيمكتبساعات  -
 

 مصادر التعّلم .ي

 لمطلوبة:الكتب المقررة ا -ي قائمة ف –. أدرج 1
 مراجع أساسية لمحاضرا ت استاذ المادة

 
 edition stK and Robert K (2015) The business of event management 1 SebastianJone B,  

 
George G. F. (2012). Meetings, Expositions, Events & Conventions: An Introduction to the 

Pearson -Prentice Hall. Industry 
 

Special Event Management Festival &. (2011). Johnny, A. William, O. Robert, H. and Ian M 

 
 

 السياحية والفندقية وقوانينها  بالمنشآتمواقع الكترونية متعلقة 
 

 لمواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:ا -ي قائمة ف –. أدرج 2 
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لشركات ا تأسيسوالسياحية والفندقية  بالمنشآتتقارير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لقوانين العمل 
 االستثماروزارة التجارة و-السياحية والفنادق

 . أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

  whatsapp Face book- power point- YouTube-استخدام           

 البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:مواد تعليمية أخرى مثل . أدرج أي 4
 فيديوهات ذات صلة بالمادة العلمية، إن وجدت. تحتوي على التياألسطوانات المدمجة 

يواء السياحية والفندقية من شركات سياحة ونقل سياحي وأماكن ا منشآتالض برامج لعرض فيديو وصور لبع -5
 الحاسوب ىبالمملكة عل

 ووردبرنامج مايكروسوفت UNWTO، ICAO، IUOTO الشبكةمتصفح     

 برنامج إكسل -برنامج الباوربوينت

 

 
 
 
 
 

 المرافق المطلوبة .أأ

 
 بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات

 :غيرها()أي عدد المقاعد داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، و 

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .4
 سهيالت الزيارة الميدانيةت     -عمل الحاسب االلي بالكليةم-المحاضرات  إللقاءقاعات مناسبة 

 جهاز حاسب 40-مقعد  40-طالب  40عدد
 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .5
 البأجهزة الحاسب االلي بالمعمل واللوحات الذكية وجهاز العرض والبرمجيات المتاحة بالكلية للط

  LCD-power pointشاشة  2عدد -شاشة عرض 2دد ع–لوحة ذكية  2عدد 

 كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، إذامصادر أخرى )حددها: مثال   .6
 أو أرفق قائمة بها(:

 
 فيديوهات -رائطعروض الخ – Data showمعمل لتقديم عروض    

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره .س

 
 المتخصصة وغيرها إنترنتالمستمر على أحدث األبحاث العلمية من خالل مواقع  االطالع (1
 هذا الشأن فيمراجعة اللوائح الصادرة  (2

 

 
 تقييم الطلبة أساليب .ش

 

 الغرض من التقييم أساليب تقييم الطلبة
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 لتقييم مدى استيعاب الطالب لما قد تم شرحه اختبار أعمال السنة
 لتقييم مدى القدرة على المناقشة والنقد المناقشة أثناء المحاضرات

نهاية الفصل ل لتحريريا االختبار
 الدراسي

 لتقييم مدى القدرة على المعرفة والفهم

  
 للتقييم لنسبيا جدول تقييم الطالب والوزن

 لنسبيا الوزن الموعد نوع التقييم
 %50 الثامن ر األسبوع لسنةا عمالأ -االختبار النصفي
 %40 الجامعة دارةإ موعد تحدده العام نهايةامتحان 
 %10 طول الفصل المحاضرات فيالمناقشة 

 %100  المجموع
 

 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .6
 قررص بالمكتقييم خا آرائهمتوزيع استمارات استبيان على الطالب في نهاية الفصل الدراسي للحصول على 

 

 التدريس من قبل األستاذ أو القسم:استراتيجيات أخرى لتقويم عملية  .7
 استاذ المادة ومدى فعالية االدوات المستخدمة لتقديمه ألداءتقييم رئيس القسم  -أ
 التقويم الذاتي للبرنامج -ب
 من خالل لجنة تطوير القسم ولجنة الخطط الدراسية المراجعة الدورية الداخلية للمقرر -ت

 
 إجراءات تطوير التدريس: .8

 

 والمعدات لألجهزةتوفير أجهزة حاسبات بتقنيات حديثة وتوفير الصيانة الدورية  -أ
 االخذ بتوصيات نتائج المراجعة الداخلية للمقرر واستمارات االستبيان للطالب -ب
توصيف  في لزميما او اضافة اجزاء او تعديل  وتحديثهمتابعة استاذ المادة لما يستجد في مجال المقرر  -ت

 عة او في طرق مراجعتهالمقرر او في مراج

الب توجهات ادارة القسم حول اداء استاذ المادة بناء على مالحظات المراجعة واستبيان الط -ث
 والمالحظات المباشرة والمؤتمرات العلمية للطالب

 

صورة بتبادل وال أعمال,: تدقيق تصحيح عينة من )مثلإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب  .9
  االختباراتدوريٍة لتصحيح 

 قسمات بالتصحيح اختبارات الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين أو من خالل لجنة اختبار -أ
 تطوير الخطة الدراسية بالقسم لتتماشى مع انجاز الطالب  -ب
 في المقرر لتصحيح اوضاعهم المتعثرينعمل استمارات بيان حالة للطالب  -ت
 حدثأفي مجال المقرر الدراسي واضافة  يستجدما والتبادل بصورة دوريٍة من خالل متابعة  -ث

 التقنيات والمراجع واالبحاث العلمية في محتوياته
لمقرر ااراء الطالب في  (: استطالععينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى -ج

 من قبل ادارة الجودة
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 يره:ط لتطوالدراسي والتخطي فعالية المقررِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى  .10

 
 رد السياحيةالجهات الحكومية القائمة والمسئولة على الحفاظ على الموا اطالع الطالب على أنشطة -أ

مختلفة ها الأساليب الرعاية الحكومية للحركة السياحية من خالل مؤسسات وبين بالمملكة وتنميتها
 مطبوعةوذلك من خالل البحث في االنترنت والمجالت العلمية ال

 راسيةوالخطط الدالمناقشة في اجتماعات دورية من خالل ادارة الجودة وتوصيف المقرر  جلسات -ب
 وخطط التطوير بالقسم العلمي

 تحديث مصادر ومحتوى ومفردات المقرر بشكل دوري باستخدام التقنيات الحديثة -ت

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  اسم منسق البرنامج:

    
  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي

 

 

 

 نظرية السياحة اسم المقرر:    

 رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة ام القرىإسم المؤسسة التعليمية:  24/3/1440تاريخ التوصيف:  

 كلية إدارة األعمال / إدارة السياحة والفندقة القسم:  /الكلية

 

 ومعلومات عامة عنه:التعريف بالمقرر الدراسي  .ج

 

                   نظرية السياحة . اسم المقرر الدراسي ورمزه:          1

 رمز المقرر:  

 ساعة  42. عدد الساعات المعتمدة:                                  2 .14

ة سياحلدارة اماجستير تنفيذي في إ. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .15
 والفنادق

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .16
 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(: اليوجد5 .17
 وجدت(: اليوجد. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن 6 .18

 . موقع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: نفس المقر7 .19

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

 %80 النسبة: نعم قاعات المحاضرات التقليدية .ك

    

 %20 النسبة: اليوجد التعليم اإللكتروني .ل

    

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

    

 ----- النسبة: اليوجد بالمراسلة .ن
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 ----- النسبة: اليوجد أخرى .س

 

 

 األهداف  .ح

 

وم السياحة مفه، حيث يتم إستعراض بصناعة السياحة والضيافة الطالب تعريفمن دراسة هذا المقرر هو  الهدف

ح واهم وانواع السيا ،ودورهم في االقتصاد العالميوالضيافة وانواعهم وما تتضمنها من قطاعات أخرى 

لقدرات طالب ا. عند اإلنتهاء من دراسة هذ المقرر سوف يضاف الى الالمحفزات التي تدفع االفراد على السفر

 والمهارات اآلتية:

 

 بالمفاهيم الرئيسية للسياحة والضيافة اإللمام  (6

ا ت في هذف العوامل التي ساهماية للسياحة واستكشالتطورات التاريخية والسياقات الجغرافعلى التعرف  (7

 التطور

 قتصاديالضيافة بما في ذلك على سبيل المثال: قضايا التغيير االوعلى السياحة  المؤثراتفهم تأثير  (8

 والبيئي واألخالقي واالجتماعي 

 مكونات وقطاعات وهيكل صناعة السياحةباإللمام  (9

 االلمام بكيفية تطوير الوجهات السياحية وتسويقها  (10
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 كيفية تطوير وتحسين  المقرر الدراسي      

 

 

ص منظمات تى تخاإلطالع على أهم المواقع السياحية الدولية المعتمدة والحكومية على شبكة اإلنترنت ال -ت

لتي الهامة المعلومات ادولية أو حكومات رائدة فى صناعة السياحية، والتى تنشر والضيافة السياحية 

 .تعرف باهم تطورات قطاع السياحة والضيافة

واقع إطالع الطلبة على أحدث األبحاث العلمية والدراسات التى تخص موضوع الدراسة من خالل م -ث

 لرائدة فىالدول اى المواقع المختلفة، فى المؤتمرات على اإلنترنت. وكذلك األبحاث الحديثة المنشورة عل

 صناعة السياحة.

تلك  ية أوإمداد الطلبة بأسماء المراجع ذات الصلة بموضوعات المقرر، سواء الموجودة بمكتبة الكل -ح

 اإلصدارات الموجودة بالمكتبات العامة وإرشادهم الى  كيفية طرق الوصول اليها

    

 

 

 وصف المقرر الدراسي .خ

 

 للمقرر:وصف عام 
 

واضيع مء على مقدمة لمبادئ ونظريات ومفاهيم السياحة وصناعة الضيافة. يلقي الضو يتناول المقرر دراسة

 والبيئية ماعيةواالجت دافع المسافر واحتياجات المستهلك؛ اآلثار االقتصادية؛ مثل: تاريخ وتطور الصناعة

جات منتالو، وانواها؛ والسفر المحلي والدولي. كما يناقش العناصر الرئيسية لصناعة السياحة للصناعة

ما يتناول كية. ، وأنماط السياحة والمرافق والخدمات السياحالسياحية وانواعها وتطوير الوجهات السياحية

 المقرر قطاع الضيافة واهم األقسام داخل هذا القطاع 

 

 

 الدراسة:جدول بالموضوعات محل  .ب
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 ترتيب اإلسبوع قائمة الموضوعات
ساعات 

 التدريس

 

 مقدمة إلدارة السياحة الفصل االول: 

 

 

 اإلسبوع األول

 

3 

 

 

 نظام السياحةالفصل الثاني: 

 

 اإلسبوع الثانى

 

3 

 

 

 تقييم وتطور السياحة: الفصل الثالث

 

 

 اإلسبوع الثالث

 

3 

 

 الوجهات السياحية:   الفصل الرابع

 

 اإلسبوع الرابع

 

3 

 

  المنتجات السياحية: الفصل الخامس

 

 

 األسبوع الخامس

 

3 

 

 

 أسواق السائح: الفصل السادس

 

 

 األسبوع السادس

 

3 

 

 

 التسويق السياحي: الفصل السابع

 

 األسبوع السابع

 

3 

  الثامن األسبوع امتحان منتصف الفصل الدراسي
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 واالجتماعية والبيئية من السياحةاالثار االقتصادية الفصل الثامن: 

 

 األسبوع التاسع

 

3 

 

 مقدمة لصناعة الضيافةالفصل التاسع: 

 

 األسبوع العاشر

 

3 

 

 

 تطوير الوجهات السياحية: العاشرالفصل 

 

األسبوع الحادي 

 عشر

 

3 

 

 

 مقدمة لقطاع الضيافة : الحادي عشرالفصل 

 

 الثانياألسبوع 

 عشر

 

3 

 

 

 1مقدمة لقطاع الفنادق عشر:  الثانيالفصل 

 

 الثالثاألسبوع 

 عشر

 

3 

 

 

 

 2مقدمة لقطاع الفنادق عشر:  الثالثالفصل 

 

 الرابعاألسبوع 

 عشر

 

3 
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 خدمات األغذية واملشروابتعشر:  الرابعالفصل 

 

 الخامساألسبوع 

 عشر

 

3 

 

 

 قطاع المواصالت عشر:  الخامسالفصل 

 

 السادساألسبوع 

 عشر

 

3 

 

 

 النهائياإلمتحان 

 

األسبوع السادس 

 عشر

 

 

 عدد االسابيع وعدد ساعات االتصال في الفصل الدراسي

 

14 

 

 

42 

 

 

 

 

 مكونات المقرر )مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي(

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .8

 
 محاضرات

دروس 

 إضافية

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 42 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد 34 التدريس الفعليةساعات 

 42 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد 34 الساعات المعتمدة

 



 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 

 

63 

 

 ساعات 3عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا :  .9

 أساليب التعليم والتعلم       

 

 نظرية محاضرات (4
 مناقشات مفتوحة (5

 محاضرات تطبيقية (6
 

 

 مخرجات التعلم للمقرر

 

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقا  لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

استراتيجيات التدريس 

 للمقرر

 طرق التقويم

 المعرفة 1

 

1-1 

 

مقدمة في مبادئ ونظريات ومفاهيم السياحة وصناعة 

 الضيافة 

 

المحاضرة،  .5
 واالمتحانات

الشفهية 
 ةوالتحريري

 

 ببحث التكليف- .6
 منهجي
 بأحد متعلق

 المادة مواضيع

 

 تطبيقية أمثلة تقديم .7
 

، ذلك حالة دراسة .8
 الطالب بتكليف

 بإجراء بحث

 

االسئلة  .3
 المباشرة

 

اإلمتحانات  .4
الدورية 

والمفاجئة 
 التحريرية
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 بواسطة االنترنت

 مناقشة العناصر الرئيسية لصناعة السياحة ، ومنتجات 1-2

 حيةالسياحة والمرافق والخدمات السياالضيافة ، وأنماط 

المحاضرة، 

الشفهية  واالمتحانات

 ةوالتحريري

االسئلة 

 المباشرة

مال شرح الجوانب التنظيمية والتشريعية واألخالقية لألع 1-3

السياحية واستكشاف المهن في صناعة السياحة 

 والسياحة

 ت، والتكليفالمناقشا

 باألبحاث القصيرة

 واألعمال

 األخرى العلمية

األسئلة 

المباشرة 

واالختبارات 

 المختلفة

 المهارات المعرفية 2

2-1  

ت التكيف مع المواقف والطلبا قادرا علىان يكون الطالب 

 الجديدة من خالل تطبيق و / أو تحديث معارفه ومهاراته

 

 

 

 

 الجماعية المناقشة .3
 نماذج انتقاء مع 

 .تطبيقية
 

 ببحث التكليف .4
 بأحد منهجي متعلق
 مواضيع المادة

 

 

االختبارات  .3
 المختلفة

 

األسئلة   .4
 المباشرة

2-2  

إظهار وتطبيق التفكير التحليلي والنقدي وتوليف 

التفاهمات في مجال السياحة والضيافة. تحديد 

شف االفتراضات ، وتقييم البيانات من حيث األدلة ، والك

،  عن المنطق أو المنطق الكاذب ، وتحديد القيم الضمنية

وتعريف المصطلحات بشكل مناسب وتعميمها بشكل 

 مناسب.

 

 

 

الواجبات  .3
واالنشطة 
 االسبوعية

 

 متعلقة بحوث اعداد .4
 بالموضوع 

 .ومناقشتها

 

 

تقييم  .3
االبحاث 
 الفردية 

 

 االمتحانات .4
 الشفهية

والتحريرية 

الدورية 

 والمفاجئة
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 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية  3

3-1  

  الفعال داخل بيئة فريق إدارة األداء

اللقاءات مع المسئولين 

والمقابالت الشخصية 

 والممارسات العملية 

مالحظة 

ورصد 

الطالب أثناء 

النقاش مع 

الطالب 

 االخرين 

العمل في مجموعات  المسؤولية عن التعلم الخاصان يصبح الطالب قادرا على  3-2

 والمناقشات الجماعية

تصحيح 

 نتائج وتقييم 

 التحليل

 والمناقشات

 بها قام التي

 الطالب

  مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

استخدم التطبيقات أن يكون لدى الطالب القدرة على  4-1

( بفعالية لعرض Microsoft Officeالقياسية )مثل 

 البيانات وعرضها

اعطاء التمارين 

 التطبيقية

تقويم التمارين 

 التطبيقية

ارات االتصال تطوير مه لىع أن يكون الطالب قادرا 4-2

 التحليلية والشفوية

الشرح من خالل  .3
 التطبيقات العملية

 

التدريب العملى  .4
يشركات السياحة إن 

 أمكن

االختبارات 

 المتنوعة

ز التواصل بشكل واضح وموج قادرا على الطالب يكون ان 4-3

 وفعال شفوي ا وكتابي ا.

 

التوجية والتزويد 

بالمعلومات المطلوب 

 البحث فيها

تقييم األبحاث 

ومراجعة 

الطالب فيما 

أعدوه من 

 أبحاث

 المهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 5

5-1    
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 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .2
 تابةمهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، ك م

 مالحظة......الخ(مقال،  خطابة، تقديم شفهي، 

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 درجة 10  االبحاث والتقارير 1

2 
بشكل مستمر اثناء  االختبارات القصيرة

 المحاضرات

 درجة 10

3 
االسبوع الخامس  تقديم عرض شفهي وابحاث

 واالسبوع الرابع عشر

 درجة 10

 درجة 10 االسبوع الثامن االختبارات التحريرية الدورية 4

 درجة 20 االسبوع الحادي عشر مشروع جماعي 5

6 
بعد انهاء الفصل  اختبار نهاية الفصل الدراسي

 الدراسي

 درجة 40

 درجة 100  المجموع 

 
 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ر

ر لب )مع ذككل طاترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص ل

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

 

 االستشارات يوميا مع عضو هيئة التدريس أثناء التدريبات التطبيقية  -

 ساعة / االسبوع2االرشاد االكاديمي لكل طالب  -

 ساعة/أسبوع 18ساعات مكتببة لالستاذ المادة/  -
 

 مصادر التعّلم .بب

 

 لمطلوبة:الكتب المقررة ا -ي قائمة ف –. أدرج 1
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 مراجع أساسية لمحاضرا ت استاذ المادة

 

 

 .غيداء للنشر، دار مبادئ إدارة الفنادق (، 2015)نائل موسى سرحان  -أ

 .غيداء للنشر، دار مبادئ السياحة (، 2015)نائل موسى سرحان  -ب

 

 

David weaver and Laura Lawton (2010)، Tourism management. Wiley  

 

Morgan Westcott, Editor (2012) Introduction to Tourism and Hospitality in BC 

 

Introduction to tourism and hospitality (2013) by Personal, Social and 

Humanities Education  

 

 

 مواقع الكترونية متعلقة بالمنشات السياحية والفندقية وقوانينها 

 

 

  

 لمواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:ا -ي قائمة ف –. أدرج 2 

لشركات تاسيس اوبالمنشات السياحية والفندقية تقارير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لقوانين العمل 

 وزارة التجارة واالستثمار-السياحية والفنادق

 . أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

  whatsup Face book- power point- Youtupe-استخدام           



 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 

 

68 

 

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

 األسطوانات المدمجة التى تحتوى  على فيديوهات ذات صلة بالمادة العلمية، إن وجدت.

واء يديو وصور لبعض المنشات السياحية والفندقية من شركات سياحة ونقل سياحي وأماكن ايفبرامج لعرض  -5

 الحاسوب ىبالمملكة عل

 برنامج مايكروسوفت ورردUNWTO، ICAO، IUOTO الشبكة متصفح    

 برنامج إكسل -برنامج الباوربوينت

 

 

 المرافق المطلوبة .تت

 

 بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات

 :غيرها()أي عدد المقاعد داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، و 

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .7
 تسهيالت الزيارة الميدانية     -عمل الحاسب االلي بالكليةم-قاعات مناسبة اللقاء المحاضرات 

 جهاز حاسب 40-مقعد  40-طالب  40عدد

 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .8
 البأجهزة الحاسب االلي بالمعمل واللوحات الذكية وجهاز العرض والبرمجيات المتاحة بالكلية للط

  LCD-power pointشاشة  2عدد -شاشة عرض 2دد ع–لوحة ذكية  2عدد 

 صادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها،م .9
 أو أرفق قائمة بها(:

 

 فيديوهات -رائطعروض الخ – Data showمعمل لتقديم عروض    

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره .ص

 

 االمتخصصة وغيرهاإلطالع المستمر على أحدث األبحاث العلمية من خالل مواقع افنترنت  (3
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 مراجعة اللوائح الصادرة فى هذا الشأن (4
 

 تقييم الطلبة أساليب .ض
 

 

 الغرض من التقييم أساليب تقييم الطلبة

 لتقييم مدى استيعاب الطالب لما قد تم شرحه اختبار أعمال السنة

 لتقييم مدى القدرة على المناقشة والنقد المناقشة أثناء المحاضرات

لنهاية الفصل  التحريري االختبار

 الدراسى

 لتقييم مدى القدرة على المعرفة والفهم

 

 

 

 

 للتقييم لنسبيا جدول تقييم الطالب والوزن

 

 نسبيال الوزن الموعد نوع التقييم

 %50 الثامن ر األسبوع لسنةا عمالأ -النصفياالختبار

 %40 الجامعة دارةإ موعد تحدده العام نهايةامتحان 

 %10 طول الفصل المناقشة فى المحاضرات

 %100  المجموع

 

 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .11
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 مقرراص بالختوزيع استمارات استبيان على الطالب في نهاية الفصل الدراسي للحصول على  ارائهم كتقييم 

 

 

 التدريس من قبل األستاذ أو القسم:استراتيجيات أخرى لتقويم عملية  .12
 تقييم رئيس القسم الداء استاذ المادة ومدى فعالية االدوات المستخدمة لتقديمه -ث
 التقويم الذاتي للبرنامج -ج
 المراجعة الدورية الداخلية للمقررمن خالل لجنة تطوير القسم ولجنة الخطط الدراسية -ح

 

 إجراءات تطوير التدريس: .13
 

 بتقنيات حديثة وتوفير الصيانة الدورية للالجهزة والمعداتتوفير أجهزة حاسبات  -ج

 االخذ بتوصيات نتائج المراجعة الداخلية للمقرر واستمارات االستبيان للطالب -ح

ي توصيف فيلزم متابعة استاذ المادة لما يستجد في مجال المقرر وتحديثة او اضافة اجزاء او تعديل ما -خ

 هالمقرر او في مراجعة او في طرق مراجعت

الب توجهات ادارة القسم حول اداء استاذ المادة بناء على مالحظات المراجعة واستبيان الط -د

 والمالحظات المباشرة والمؤتمرات العلمية للطالب

 

 

صورة ادل بإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال ، والتب .14
 دوريٍة لتصحيح االختبارات 

 

 سمات بالقاختبارات الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين أو من خالل لجنة اختبارتصحيح  -ح

 تطوير الخطة الدراسية بالقسم لتتماشى مع انجاز الطالب  -خ

 عمل استمارات بيان حالة للطالب المعثرين في المقرر لتصحيح اوضاعهم -د

حدث الدراسي واضافة ا والتبادل بصورة دوريٍة من خالل متابعة مايستجد في مجال المقرر -ذ

 التقنيات والمراجع واالبحاث العلمية في محتوياته

لمقرر عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:استطالع اراء الطالب في ا -ر

 من قبل ادارة الجودة
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 يره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطو .15
 

 رد السياحيةالجهات الحكومية القائمة والمسئولة على الحفاظ على الموا اطالع الطالب على أنشطة -ث

مختلفة ها الأساليب الرعاية الحكومية للحركة السياحية من خالل مؤسسات وبين بالمملكة وتنميتها

 وذلك من خالل البحث في االنترنت والمجالت العلمية المطبوعة

ة لدراسيتماعات دورية من خالل ادارة الجودة وتوصيف المقرر والخطط  االمناقشة في اج جلسات -ج

 وخطط التطوير بالقسم العلمي

 تحديث مصادر ومحتوى ومفردات المقرر بشكل دوري باستخدام التقنيات الحديثة -ح

  

  اسم منسق البرنامج:

    

  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 موارد الجذب السياحي                    المقرر:  اسم   

 رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 إسم المؤسسة التعليمية: جامعة ام القرى هـ28/2/1440تاريخ التوصيف:  

  القسم: كلية إدارة األعمال / قسم إدارة السياحة والفندقة /الكلية
 

 الدراسي ومعلومات عامة عنه:التعريف بالمقرر  .خ

 

 . اسم المقرر الدراسي ورمزه:                موارد الجذب السياحي1 .20
 ساعة   3. عدد الساعات المعتمدة:                             2 .21

ة لسياحدارة اماجستير تنفيذي في إ. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .22
 والفنادق
 حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه البرامج( )في

 . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .23
 ال يوجد. المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(: 5 .24
 ال يوجد. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .25

 قع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: نفس المقر. مو7 .26

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

 %80 النسبة: نعم قاعات المحاضرات التقليدية .ع

    

 %20 النسبة: نعم التعليم اإللكتروني .ف

    

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

    

 ----- النسبة: ال يوجد بالمراسلة .ق

    

 ----- النسبة: ال يوجد أخرى .ر
 

 
  تعليقات:
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 األهداف .د

    

 حيالسيا هو تزويد الطالب بالمعرفة واإلحاطة بموارد الجذب الدراسيالغرض من دراسة هذا المقرر  .أ

ذ هن دراسة م االنتهاءشركات السياحة أيا كان تخصصه.  عند  فيعمله الحقا  فيتؤهله  التيبالمملكة 

 المقرر سوف يضاف الى الطالب القدرات والمهارات اآلتية:

 يتعرف الطالب على موارد الجذب السياحي ومقوماته بالمملكة، ودراستها دراسة تفصيلية. .ت

ناطق م في ات والتقاليدالتعرف على مختلف أنواع السائحين وأسس تعاملهم في البلد المضيف والعاد .ث
 جذب السائح. فيالمختلفة، تلك العوامل الرئيسة  السياحيالجذب 

وكذلك  المملكة من موارد طبيعية ومقومات جذب حديثة. فيالتعرف على مكونات البنية السياحية  .ج
 المقومات البشرية واالجتماعية والعادات والتقاليد الجاذبة للسياحة.

 لسياحيااالثرية من الخريطة السياحية للمملكة ودراسة أهميتها في الجذب التعرف على االماكن  .ح
 إدراك دور المملكة ومكانتها سياحيا بالنسبة لدول العالم، والمستقبل الواعد لها. .خ
 .السياحيدعم النشاط  فيالحديثة  والطرقإدراك دور وسائل النقل والمواصالت  .د
 السياحية من خالل مؤسساتها المختلفة.دراسة أساليب الرعاية الحكومية للحركة  .ذ

 ا.ة وتنميتهلمملكالتعرف على الجهات الحكومية القائمة والمسئولة على الحفاظ على الموارد السياحية با .ر

 
 

     الدراسي. وتحسين المقررتطوير  -1

 

 فيدة ات رائتخص منظمات سياحية دولية أو حكوم التيعلى أهم المواقع السياحية الدولية  االطالع .أ

 جذب الحركة السياحية.

ع ل مواقتخص موضوع الدراسة من خال التيإطالع الطلبة على أحدث األبحاث العلمية والدراسات  .ب

ول الد يفالمؤتمرات على اإلنترنت. وكذلك األبحاث الحديثة المنشورة على المواقع المختلفة، 

 الرائدة لصناعة السياحة.

ثل؛ مسياحة تخص الموارد الطبيعية الجاذبة لل التيمشاهدة الفيديوهات القصيرة مدعومة بالصور،  .ت

   المحميات الطبيعية المختلفة، والمواقع األثرية والدينية التاريخية

 الرحالت للمواقع الهامة، األكثر جذبا للسائحين. .ث

 يةالجية والمقاصد السياحفي عرض المواقع االثرية والع data  showاستخدام الخرائط  و .ج

 

 وصف المقرر الدراسي .د
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 وصف عام للمقرر:
 

لسياحة من ايتناول المقرر التعريف بموارد الجذب السياحي ومقوماتها الالزمة لقيام صناعة         
ات لمعوقامختلف جوانبها، الطبيعية والبشرية والتاريخية والتسهيالت السياحية.  كذلك يتم دراسة 

راسة درا يتم سلبيا على الجذب السياحي. أخي بالتاليتواجه تنمية تلك الموارد وتؤثر  التيوالتحديات 
رد لك المواتعلى  كيفية تنمية تلك الموارد وكيفية استغاللها بما يحقق تنوع االنشطة السياحية والمحافظة

 السياحية لألجيال القادمة. 
 

 
 

 جدول بالموضوعات محل الدراسة: .ز

 األسبوعترتيب  الموضوعاتقائمة 
ساعات 

 التدريس

 3 األول األسبوع الطبيعية للجذب السياحي : المقوماتاالولالفصل 

 3 الثاني األسبوع حيللجذب السيا البشرية واالجتماعية الثاني: المقوماتالفصل 

 3 الثالث األسبوع السياحي: المقومات االثرية والدينية للجذب الفصل الثالث

 3 الرابع األسبوع العالجي  السياحيالجذب  : مقوماتالرابعالفصل 

مناطق  في: التسهيالت والخدمات السياحية الفصل الخامس

 يالجذب السياح
 الخامس األسبوع

3 

 3 السادس األسبوع : مقومات االقامة وااليواء واماكن التريض  الفصل السادس

 3 السابع األسبوع  السياحي: المقومات البيئية للجذب الفصل السابع

  الثامن األسبوع امتحان منتصف الفصل الدراسي

 3 التاسع األسبوع الفصل الثامن: أهم المقاصد السياحية الجاذبة للسياحة

 3 العاشر األسبوع الجذب السياحي التاسع: عناصرالفصل 

 3 الحادي عشر األسبوع السياحي الطبيعية والرياضية العاشر: أنماط الجذبالفصل 

 3 الثاني عشر األسبوع الجاذبة العشر: االسواق السياحية الحاديالفصل 

 عشر: معوقات السياحة والتي تؤثر على الجذب الثانيالفصل 

 السياحي
 الثالث عشر األسبوع

3 

 3 الرابع عشر األسبوع رالفصل الثالث عشر: دوافع ومحفزات السياحة والسف

 3 الخامس عشر األسبوع الموارد السياحة الفصل الرابع عشر: تنظيم وإدارة
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  السادس عشر األسبوع النهائي االمتحان

 

 عدد االسابيع وعدد ساعات االتصال في الفصل الدراسي

 

14 

 

 

42 

 
 
 

 مكونات المقرر )مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي(

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .10

محاضرا 
 ت

دروس 
 إضافية

معامل أو 
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق 

 42 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 42 ساعات التدريس الفعلية

 42 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 42 الساعات المعتمدة
 

 

 عاتسا 3: عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا   .11
 

 
 مخرجات التعلم للمقررجدول 

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقا  لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت
استراتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقويم

 المعرفة 1
 االسئلة المباشرة المحاضرة أن يستوعب مقومات الجذب السياحي بأنواعه 1-1
أن يتعرف على أهم مناطق الجذب السياحي  1-2

 بالمملكة
 االختبارات المناقشة

 المختلفة
التمارين  مجموعات العمل ةالجذب واالسواق السياحية الجاذب بأنماطأن يلم  1-3

 والواجبات
 المهارات المعرفية 2

 .سواق السياحية الجاذبةاأل بين أن يميز 2-1
 

 االختبارات التمارين التطبيقية
 المختلفة

 ومحفزات السياحة والسفر دوافع بين يفرقأن  2-2
 

تقويم االعمال  يةاألسبوعالواجبات واالنشطة 
الفردية بشكل 

 دوري
الجهات الحكومية  وأنشطة مهام بين أن يقارن 2-3

القائمة والمسئولة على الحفاظ على الموارد 
اللقاءات مع المسئولين 
والمقابالت الشخصية 

 محاكاة النماذج
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أساليب الرعاية  وبين السياحية بالمملكة وتنميتها

الحكومية للحركة السياحية من خالل مؤسساتها 

 المختلفة

 والممارسات العملية 

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية  3
أثناء  والرد عليهممواجهة الطالب وتعليقاتهم  3-1

 مناقشة موضوعات المقرر على أسس علمية
العمل في مجموعات 
 والمناقشات الجماعية

مالحظة ورصد 
الطالب أثناء 

النقاش مع الطالب 
 االخرين 

المعلقة  واآلراءتقديم االفكار  أن يطبق المعارف والمفاهيم التي تم دراستها 3-2
بمفردات المقرر والعمل في 

 مجموعات

في  المواقف العملية
النقاش والقاء 

 االفكار
  مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4
تقويم التمارين  اعطاء التمارين التطبيقية سليمة علمية بطريقة التقارير أن يكتب 4-1

 التطبيقية
أن يقدر على استنباط التداخل والتكامل في  4-2

السياحية داخل المقومات السياحية واالنماط 
 المقاصد الجاذبة للسياحة

الشرح من خالل التطبيقات 
 العملية

 االختبارات
 المتنوعة

 المهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 5
 لزمالئهالحوار والشرح  علىأن يكون قادرا  5-1

 االتصال مع االخرين علىوالقدرة 
اعطاء افكار جديدة ومبتكرة 

 تفيد المقرر
 محاكاة النماذج

المهنة ومواجهة  وسلوكيات بأخالقيات أن يلتزم 5-2

 .الجمهور بشكل مؤثر وشيق
 تكليف فردي الممارسة العملية المتكررة

 
 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .12
 تابةمهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، ك م

 مالحظة......الخ(مقال،  خطابة، تقديم شفهي، 
المحدد  األسبوع
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 درجة 10  االبحاث والتقارير 1

2 
بشكل مستمر اثناء  القصيرة االختبارات

 المحاضرات
 درجة 10

3 
الخامس  األسبوع تقديم عرض شفهي وابحاث

 الرابع عشر األسبوعو
 درجة 10

 درجة 10 الثامن األسبوع التحريرية الدورية االختبارات 4
 درجة 20 الحادي عشر األسبوع مشروع جماعي 5

6 
بعد انهاء الفصل  اختبار نهاية الفصل الدراسي

 الدراسي
 درجة 40

 درجة 100  المجموع 
 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ز

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع 
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 ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 

 االستشارات يوميا مع عضو هيئة التدريس أثناء التدريبات التطبيقية 

 األسبوعساعة / 2رشاد االكاديمي لكل طالب اال

 ساعة/أسبوع 18المادة/  لألستاذساعات مكتببة 
 

 مصادر التعلّم .ثث

 لمطلوبة:الكتب المقررة ا -ي قائمة ف –. أدرج 1
 مراجع أساسية محاضرا ت استاذ المادة

Johan R. Edelheim (2015) Tourist Attraction. Channel View Publications  

 

 فوزي سعيد الجدية، الخطة التدريسية لمساق الجغرافيا السياحية
 لمملكةمواقع الكترونية متعلقة بمقومات الجذب السياحي ودوافع ومحفزات السفر والمقاصد السياحية با

Almerga.com/reading 
 /2002www.algazirzh.com/  مقومات  الجذب السياحي 
 

 لمواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:ا -ي قائمة ف –. أدرج 2 
 احيتقارير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للحركة السياحية واالسواق ومناطق الجذب السي

 االجتماعي وغيرها: . أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل3

  whatsapp Face book- power point- Youtube-استخدام           

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. أدرج أي 4
 فيديوهات ذات صلة بالمادة العلمية، إن وجدت. تحتوي على التياألسطوانات المدمجة 

 الحاسوب علىرامج لعرض فيديو وصور لمناطق الجذب السياحي والعالجي والرياضي واالثري والديني ب -5
 برنامج إكسل -، برنامج الباوربوينتووردبرنامج مايكروسوفت UNWTO، ICAO، IUOTOمتصفح الشبكة     
 

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره .ط

 رهانترنت المتخصصة وغيالالمستمر على أحدث األبحاث العلمية من خالل مواقع ا االضطالع (5
 هذا الشأن فيمراجعة اللوائح الصادرة  (6

 تقييم الطلبة أساليب .ظ

 الغرض من التقييم أساليب تقييم الطلبة
 لتقييم مدى استيعاب الطالب لما قد تم شرحه اختبار أعمال السنة

 لتقييم مدى القدرة على المناقشة والنقد المناقشة أثناء المحاضرات
 لتقييم مدى القدرة على المعرفة والفهم الدراسينهاية الفصل ل لتحريريا االختبار

 للتقييم لنسبيا جدول تقييم الطالب والوزن

 لنسبيا الوزن الموعد نوع التقييم
 %50 الثامن ر األسبوع لسنةا عمالأ -االختبار النصفي
 %40 الجامعة دارةإ موعد تحدده العام نهايةامتحان 
 %10 طول الفصل المحاضرات فيالمناقشة 

 %100  المجموع

http://www.algazirzh.com/2002/
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 المرافق المطلوب .جج

 بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات

 :غيرها()أي عدد المقاعد داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، و 

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .10
 معمل الحاسب االلي بالكلية-المحاضراتقاعة 
 جهاز حاسب 40-مقعد  40-طالب  40عدد 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .11

 البأجهزة الحاسب االلي بالمعمل واللوحات الذكية وجهاز العرض والبرمجيات المتاحة بالكلية للط
 LCDشاشة  2عدد -شاشة عرض 2دد ع–لوحة ذكية  2عدد 

 جهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها،كان هناك حاجة إلى ت إذامصادر أخرى )حددها: مثال   .12
 أو أرفق قائمة بها(:

 فيديوهات -رائطعروض الخ – Data showمعمل لتقديم عروض    

 

 
 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ع

 

 
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .16

 
 قرراص بالمكتقييم خ آرائهمتوزيع استمارات استبيان على الطالب في نهاية الفصل الدراسي للحصول على  

 

 
 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .17

 استاذ المادة ومدى فعالية االدوات المستخدمة لتقديمه ألداءتقييم رئيس القسم  -خ
 للبرنامجالتقويم الذاتي  -د
 خالل لجنة تطوير القسم ولجنة الخطط الدراسية للمقرر منالمراجعة الدورية الداخلية  -ذ

 

 
 إجراءات تطوير التدريس: .18

 

 والمعدات لألجهزةتوفير أجهزة حاسبات بتقنيات حديثة وتوفير الصيانة الدورية  -ذ
 للطالباالخذ بتوصيات نتائج المراجعة الداخلية للمقرر واستمارات االستبيان  -ر
توصيف  في لزميما او اضافة اجزاء او تعديل  وتحديثهمتابعة استاذ المادة لما يستجد في مجال المقرر  -ز

 المقرر او في مراجعة او في طرق مراجعته
الب توجهات ادارة القسم حول اداء استاذ المادة بناء على مالحظات المراجعة واستبيان الط -س

 لمية للطالبوالمالحظات المباشرة والمؤتمرات الع
 

 
 ل بصورةالتبادو أعمال,: تدقيق تصحيح عينة من )مثلإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب  .19

  االختباراتدوريٍة لتصحيح 
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 قسمات بالتصحيح اختبارات الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين أو من خالل لجنة اختبار -ز
 تطوير الخطة الدراسية بالقسم لتتماشى مع انجاز الطالب  -س
 في المقرر لتصحيح اوضاعهم المتعثرينعمل استمارات بيان حالة للطالب  -ش
 حدثأفي مجال المقرر الدراسي واضافة  ما يستجدخالل متابعة  دوريٍة منوالتبادل بصورة  -ص

 التقنيات والمراجع واالبحاث العلمية في محتوياته

لمقرر ااراء الطالب في  (: استطالعواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرىعينة من ال -ض
 من قبل ادارة الجودة

 

 
 ره:الدراسي والتخطيط لتطوي فعالية المقررِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى  .20

 
على  والمسئولةالجهات الحكومية القائمة  اطالع الطالب على مقومات الجذب السياحي وأنشطة -خ

لسياحية احركة أساليب الرعاية الحكومية لل وبين الحفاظ على الموارد السياحية بالمملكة وتنميتها
 طبوعةمن خالل مؤسساتها المختلفة وذلك من خالل البحث في االنترنت والمجالت العلمية الم

 راسيةوالخطط الدالمناقشة في اجتماعات دورية من خالل ادارة الجودة وتوصيف المقرر  جلسات -د
 وخطط التطوير بالقسم العلمي

 تحديث مصادر ومحتوى ومفردات المقرر بشكل دوري باستخدام التقنيات الحديثة -ذ

 

       

 

   

 

 

 

 

  
  اسم منسق البرنامج:

    
  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 القوى العاملة في السياحة إدارة: اسم المقرر  

 :رمز المقرر  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 
 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية:  26/3/1440تاريخ التوصيف:  

 سم ادارة السياحة والضيافةق –كلية ادارة االعمال  :القسم /لكليةا
 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذ

  القوى العاملة في السياحة إدارة: ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .27
 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .28

 قوالفناد لسياحةدارة اماجستير تنفيذي في إ :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3
 البرامج(هذه 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 .29
 )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .30
 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .31

وريع  يةالعابد)جامعة أم القرى الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .32
 ذاخر(

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

 80 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .ش
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ت
    

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

  النسبة:  بالمراسلة .خ
    

  النسبة:  أخرى .ذ
 

 :تعليقات
 .رنتكة األنتشب باستخدام االلكترونيالتعليم والمحاضرات التقليدية،  بالدمج بينسوف يتم تدريس هذا المقرر 

وية يات التربتراتيجواالس تعاونيالتعلم النشط والتعلم السوف يطبق فيها استراتيجيات فقاعات المحاضرات التقليدية 

ى أحدث عهم علفضالً عن اطال ،األخرى للتفاعل مع الطالب واكسابهم المهارات المعرفية الخاصة بمحتوى المقرر

 . ترونيااللكم من خالل التعلي التعليميةلها عالقة بالمادة  التيو التعليميةاالبحاث والوسائط والفيديوهات 
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 األهداف .ر

 الرئيس؟هدف المقرر ما  -1
 

 موظفين فيون اليهدف المقرر لتقديم رؤية شاملة عن ممارسات ادارة الموارد البشرية حيث يتناول مهام إدارة شؤ
 والقضايا االخرى.  المعلومات،ونظم  والتدريب،التخطيط والتعيين واالختيار وتقييم األداء 

 قادر على:عند االنتهاء من تدريس هذا المقرر سوف يكون الطالب 
 

 السياحة والضيافة.قطاع قيمة وأهمية إدارة الموارد البشرية في  إدراك 

 منشآتح الان نجاالتعرف على كيفية تنظيم وتخطيط الموارد البشرية ومسئولياتها في الرقابة والقيادة لضم 

 السياحية والفندقية.

  وارد البشرية. التقليدية والحديثة في اختيار وتعيين وتطوير الم االتجاهاتمعرفة 

 وطرق تحفيز وتشجيع الموظفين تحديد طرق قياس وتقييم األداء. 

 أحدث القضايا في مجال ادارة الموارد البشرية وأدراك فهم دوافع األفراد وسلوك العمل. 

 التعرف على مفهوم التنوع البشرى ومبدأ تساوى الفرص وكيفية تطبيقهما 
 

قنية ستخدام المتزايد لت)مثل اال الدراسي. المقرروتحسين لتطوير  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

    كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(. في المحتوىالمعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات 

 
 المقرر. موضوع المراجعة الدورية للمقرر وتحديث المحتوى من أجل تلبية االتجاهات الحالية والحديثة في -

تطوير لالخارجيين، الطالب  المراجعيناألخذ في االعتبار وجهات نظر أصحاب األعمال )الصناعة(،  -

 .محتوى المقرر

 .استخدام المراجع الحديثة ومتابعة ورش العمل والمؤتمرات العلمية المتخصصة -

  .التوافق مع ما تقدمه المؤسسات التعليمية المماثلة في التخصص -
 

 

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

 (. البرنامج لدلي

 وصف عام للمقرر:
لمقرر اول هذا اا. يتنالسياحية والفندقية على اختالف أنواعه منشآتالتلعب إدارة الموارد البشرية دورا  حيويا  في 

وارد ليات المعلى مهام ومسئو محتواه فيتتبعها ادارة الموارد البشرية حيث يركز  التيالسياسات والممارسات 
لمقرر تعرض ايالتخطيط واالختيار والتعيين والتدريب وتقييم االداء وغيرها من القضايا االخرى.  فيالبشرية 

طرق ها ولى أسبابأيضا  لعملية تفويض السلطة وتأثيرها على العاملين ومشكلة  دوران العاملين والتعرف ع
 ة.السياحة والضياف فيمجال ادارة الموارد البشرية  فيعالجها، فضال  عن مناقشة أحدث االتجاهات 

 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .13

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 3 1 مقدمة في ادارة الموارد البشرية في صناعة الضيافة
 3 1 البشريةتخطيط الموارد 

 3 1 إدارة الموارد البشرية: السياسات واإلجراءات
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 6 2 والتعيين االختيارعمليات واجراءات 
 3 1 التدريب والتطوير
 3 1 ادارة وتقييم االداء

 3 1 مفاهيم وطرق تحفيز الموظفين
  1 فيالنص االختبار

 3 1 ادارة التنوع البشرى وتطبيق مبدأ تساوى الفرص
 3 1 والقيادة إلدارةا

 3 1 دوران الموظفين: أسبابها وطرق التغلب عليها
 3 1 التمكين وتفويض السلطة: استراتيجية لرضا الموظفين والعمالء 

 3 1 استخدام المجموعات وتنمية روح الفريق في بيئة العمل
 3 1 القضايا الهامة في ادارة الموارد البشرية

 3 1 مراجعة
  1 النهائي االختبار

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .14

 محاضرات 
دروس 

 إضافية
أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 42     42 ساعات التدريس الفعلية
 3     3 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل التي يقوم بها الطالب  الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي(ساعات عدد  .15
 ساعات 3    

 

 

ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .16  قياسهاطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

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

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

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم معها  وتتسقالتقييم طرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

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

رر مخرجات ضمن كل مق، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمها رق وط

 .من مجاالت التعلم تعلم في كل مجال
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 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
 استراتيجيات لمؤهالتللمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني ل مخرجات التعلم

 مقررللتدريس ال
 طرق التقويم

 المعرفة 1

العملي في  الواقعتطبيق المعرفة النظرية في  1-1
في مجال الموارد  والممارساتاتخاذ القرارات 

 السياحة والضيافة. منشآتالبشرية في 

 المحاضرة
 استراتيجيات التعلم النشط

 الحوار والمناقشة
 الذاتيالتعلم 

 االختبارات
 تقييم الواجبات

تقييم العمل ضمن 
مجموعات مصغرة 

 )فريق العمل(
تواجه إدارة الموارد  التيتحديد التحديات  1-2

 البشرية في صناعة السياحة والضيافة
 المحاضرة

 استراتيجيات التعلم النشط
 الحوار والمناقشة

 الذاتيالتعلم 

 االختبارات
 تقييم الواجبات

تقييم العمل ضمن 
مجموعات مصغرة 

 )فريق العمل(
تحديد اتجاهات ومواقف الموظفين ودوافعهم  1-3

 الضيافة ووسلوكهم في مؤسسات السياحة 
 المحاضرة

 استراتيجيات التعلم النشط
 الحوار والمناقشة

 الذاتيالتعلم 

 االختبارات
 تقييم الواجبات

تقييم العمل ضمن 
مجموعات مصغرة 

 )فريق العمل(
معرفة مختلف استراتيجيات التوظيف الفعالة  1-4

إدارة  تستخدمها التيوالتطوير الوظيفي 
 الموارد البشرية في قطاع السياحة والضيافة.

 المحاضرة
 استراتيجيات التعلم النشط

 الحوار والمناقشة
 الذاتيالتعلم 

 االختبارات
 تقييم الواجبات

تقييم العمل ضمن 
مجموعات مصغرة 

 )فريق العمل(

 المعرفيةالمهارات  2

تطوير استراتيجيات إدارة الموارد البشرية  2-1
وتعظيم دور إدارة الموارد البشرية في تحسين 

 وزيادة االنتاج. فياالداء الوظي

التعلم في مجموعات صغيرة 
 (تعاونيعلم ت –)ورش عمل 

 الذهنيالعصف 
 دراسة الحالة

الفصلية  االختبارات
 والنهائية

الفردية تقييم الواجبات 
 والجماعية

في  المشاركةتقييم 
 المحاضرة 

وتطبيق الفكر التحليلي  القدرة على استخدام 2-2
ايجاد والنقدي لفهم وتفسير المعلومات وكذلك 

لمختلف القضايا المتعلقة الحلول المبتكرة 
 لموارد البشرية في مجال السياحة والضيافة.با
 

التعلم في مجموعات صغيرة 
 (تعاونيعلم ت –)ورش عمل 

 الذهنيالعصف 
 دراسة الحالة

الفصلية  االختبارات
 والنهائية

تقييم الواجبات الفردية 
 والجماعية

في  المشاركةتقييم 
 المحاضرة

وتحديد المهام  تحليل الوظائف القدرة على 
للتأكد من الحصول على الكفاءات  الوظيفية

لف الوظائف بقطاع السياحة المطلوبة لمخت

التعلم في مجموعات صغيرة 
 (تعاونيعلم ت –)ورش عمل 

 الذهنيالعصف 

الفصلية  االختبارات
 والنهائية

تقييم الواجبات الفردية 
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 والجماعية دراسة الحالة والضيافة. 
في  المشاركةتقييم 

 المحاضرة

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

على العمل بفاعلية ضمن فريق عمل القدرة  3-1
 وتكوين عالقات إيجابية ناجحة مع األخرين.

 

 والعمل كفريق تعاونيالتعلم ال
المناقشات الجماعية بين 

لعب الذاتي التعلم  الطالب
 األدوار

تقويم المناقشات 
 دوريالجماعية بشكل 

تقييم الذاتي التقييم 
الواجبات الفردية 

 والجماعية
 قيادي / إداري حسب االقتضاءأخذ دور  3-2

 وتطوير الذات شخصيا  ومهنيا  
 والعمل كفريق تعاونيالتعلم ال

المناقشات الجماعية بين 
لعب الذاتي التعلم   الطالب
 األدوار

تقويم المناقشات 
 دوريالجماعية بشكل 

 الذاتيالتقييم 
تقييم الواجبات الفردية 

 والجماعية
األخالقية للسلوك وتحمل االلتزام بالمعايير  3-3

 المسئولية في التعلم
 والعمل كفريق تعاونيالتعلم ال

المناقشات الجماعية بين 
لعب الذاتي التعلم  الطالب
 األدوار

تقويم المناقشات 
 دوريالجماعية بشكل 

 الذاتيالتقييم 
تقييم الواجبات الفردية 

 والجماعية
  والمهارات العدديةتقنية المعلومات مهارات االتصال ومهارات  4

 االتصال المناسبةاختيار واستخدام أشكال  4-1
 المهمة سواء كانت االتصاالت الشفوية، إلنجاز

 الكتابية، الرقمية والرسوم.

 حل المشاكل
 االلكترونيالتعلم 

 دراسة الحالة
 الذاتيالتعلم 

تقييم الواجبات والتكاليف 
 الفردية والجماعية

 تقييم المشاريع البحثية
الفصلية  االختبارات
 والنهائية 

الكترونية، ومواقع مصادر تعلم استخدام  4-2
تعليمية على الويب ذات الصلة بالمقرر 

 وسائل االتصال التعليمي الحديثة. واستخدام
 

 حل المشاكل
 االلكترونيالتعلم 

 دراسة الحالة
 الذاتيالتعلم 

تقييم الواجبات والتكاليف 
 الفردية والجماعية

 المشاريع البحثيةتقييم 
الفصلية  االختبارات
 والنهائية

استخدام وتقييم أدوات االتصال المناسبة  4-3
للمناقشات داخل وبين أعضاء فريق العمل 

 ومختلف شرائح الجمهور 

 حل المشاكل
 االلكترونيالتعلم 

 دراسة الحالة
 الذاتيالتعلم 

تقييم الواجبات والتكاليف 
 الفردية والجماعية

 المشاريع البحثيةتقييم 
الفصلية  االختبارات
 والنهائية

التمييز بين أشكال االتصال ذات الصلة  4-4
باألوساط األكاديمية ، واألعمال التجارية ، 

 والحكومة ، والصناعة.

 االلكترونيالتعلم  حل المشاكل
 الذاتيالتعلم  دراسة الحالة

تقييم الواجبات والتكاليف 
 الفردية والجماعية

 المشاريع البحثيةتقييم 
الفصلية  االختبارات
 والنهائية

 النفسية الحركية )إن وجدت(مهارات ال 5
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 خالل الفصل الدراسي:مهام تقويم الطلبة جدول  .17

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

 ......الخ(مالحظةشفهي، 
المحدد  األسبوع

 لتسليمه
يم ينسبته من التق

 النهائي

 %10 بشكل مستمر الحضور –الدورية  االختبارات 1
 %10 8 فيالنص االختبار 2
 %10 11 / األبحاث والتقارير الجماعيالمشروع  3
 %10 14 العروض التقديمية )فردية أو جماعية ( 4
 %60 16 النهائي االختبار 5
6    

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .س

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

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

ب ودعمهم ، ساعة أسبوعيا تمثل ساعات مكتبية للطالب وذلك لمساعدة الطال 18يتواجد أستاذ المقرر بواقع  -

 تقدم خدمات النصح للطالب. التيبالكلية و االكاديميإلى وحدة االرشاد  باإلضافة

 للجامعة االلكترونيالتواصل المستمر مع الطالب من خالل االيميل، الواتس أب وبوابة التعليم  -

 بإعدادها يقوموا التي والتقارير والبحوث الواجبات ومناقشة راتالمحاض أثناء الطالب متابعة -
 

 

 مصادر التعلّم .حح

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1
 

                 

- Riley, M. (2014). Human resource management in the hospitality and tourism 

industry. Routledge. 

- Baum, T. (Ed.). (2016). Human resource issues in international tourism. Elsevier. 
- David K. Hayes and Jack D. Ninemeier (2009) Human Resources Management in 

the Hospitality Industry, John Wiley & Sons. 
- Robert H. Woods (2012) Managing Hospitality Human Resources, Fifth Edition, 

Educational Institute of the American Hotel Motel Assoc. 
- Bibhuti Bhusan Mahapatro (2010) Human Resource Management, New Age 

International (P) Ltd., Publishers. 

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) لمواد المرجعية األساسيةا -في قائمة  –أدرج . 2 

 
- Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly 

- Journal of Human Resources in Tourism and Hospitality 

- Annals of Tourism Research 

- Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly 
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- International Journal of Contemporary Hospitality Management 

- International Journal of Hospitality Management 

- International Journal of Tourism Management 

- International Journal of Tourism Research 

- Journal of Hospitality and Tourism Management 

- Tourism and Hospitality Research  

- Tourism Management  

- World Hospitality and Tourism Trends 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3
 

 ,whatsapp YouTube, Facebookمواقع استخدام 

 :األسطوانات المدمجةو يات،البرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 

 لمقرربمحتوى اذات صلة  مادة علميةعلى  تحتوي التي المدمجةاألسطوانات مجموعة الميكروسوفت أوفيس، و
 

 المطلوبةالمرافق  .خخ

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

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

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .13

 طالبا40قاعة تدريسية تتسع ل 
 قاعة للتعلم النشط

 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكية، و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .14
 عرض البياناتل لوحات ذكية -

 بروجكتور -

 أفالم وفيديوهات علمية -

 سبورةأقالم  -
 

ة رفق قائمأكرها، أو فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، كان هناك  إذا مثالً : مصادر أخرى )حددها .15

 بها(:
 
 

 
 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .غ

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .21
ب لية أسلوحول المقرر ومدى فاع أراءهملمعرفة  الدراسينهاية الفصل  فياستبيانات توزع على الطالب  -

 التدريس

 السماتابة في نهاية كل محاضرة ، يُطلب من الطالب كتابة مالحظاتهم حول المحاضرة في ورقة مع عدم ك -

 تاليةوتسليمها إلى المحاضر. سيتم قراءة جميع تعليقات الطالب ومناقشتها معهم في المحاضرة ال
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 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .22
 الدورية للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسية والجداول بالقسم. المراجعة -

 تدوير المقررات -

 الخارجية المراجعة -

 الدراسيتقييم رئيس القسم ألداء عضوا هيئة التدريس في نهاية الفصل  -
 

 إجراءات تطوير التدريس: .23
ذة ة واالساتاخليالد المراجعةيث مصادر التعلم بناء على توصية لجنة الخطط والجداول الدراسية بالقسم وتحد -

  الزائرين

 الدراسيتشجيع استخدام التقنية الحديثة في تقديم المقرر  -

الحظات ب والممالحظات المراجعة واستبيان الطال ىتوجهات ادارة القسم حول اداء استاذ المادة بناء عل  -

 المباشرة والمؤتمرات العلمية للطالب

 الذاتيتشجيع عمليات التعلم  -

 تقديم بحوث علمية في مجال المقرر -

 تشجيع الطالب على التقديم وااللقاء -
 

عضاء أاسطة : تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بو)مثلإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب  .24

ضاء أعمع  أو عينة من الواجبات االختباراتلتصحيح  مستقلين، والتبادل بصورة دورية   هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: هيئة
ن مدريس تمراجعة عينة من إجابات الطالب من قبل لجنه متخصصة بالقسم، وأيضا يتم دعوة أعضاء هيئة  -

 ؤسسات تعليمية مماثلة لتقييم عينة من اجابات الطالب.م

  بالقسم الجماعيوالتصحيح  المراجعة -

 مع انجاز الطالب  ىتطوير الخطة الدراسية بالقسم لتتماش -

 عثرين في المقرر لتصحيح اوضاعهمتعمل استمارات بيان حالة للطالب الم -

البحاث التقنيات والمراجع وا أحدثواضافة بصفة دورية في مجال المقرر الدراسي  دما يستجمتابعة  -

 .العلمية في محتوياته

 

 ه:الدراسي والتخطيط لتطوير فعالية المقررف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى ص   .25
طورات ته للتمن قبل لجنة الخطط والجداول الدراسية بالقسم لضمان مواكب دورييتم مراجعة المقرر بشكل  -

 الحديثة في التخصص. 

 تحديث المصادر والمراجع الخاصة بالمقرر بشكل منتظم وفق التطورات الحديثة في التخصص. -

 .األخذ بتوصيات نتائج المراجعات الداخلية والخارجية في تحسين وتطوير المقرر بشكل مستمر -

 
 

  

اسم القائم بتدريس 

 المقرر الدراسي:

 :منسق البرنامجسم ا

 

 حاتم رضوان ابراهيم رضوان

    

  التاريخ  التوقيع:
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 المقرر الدراسي وصف
 

 

 

                   لصناع القرار المقرر: المحاسبةاسم   

 PGCB0001 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 

 

92 

 

 نموذج توصيف مقرر دراسي

 
 جامعة ام القرىإسم المؤسسة التعليمية:  24/3/1440تاريخ التوصيف:  

  األعمالكلية إدارة األعمال / إدارة القسم:  /الكلية
 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه: .ز

 

                            المحاسبة لصناع القرار. اسم المقرر الدراسي: 1
 PGCB0001 رمز المقرر:  

 ساعة  45. عدد الساعات المعتمدة: 2 .33

ة لسياحدارة اماجستير تنفيذي في إ. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .34
 والفنادق

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(
  2المستوى  1السنة . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .35
 ال يوجد. المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(: 5 .36
 ال يوجد. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .37

 العابديةللمؤسسة التعليمية:  ي. موقع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس7 .38

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

 %80 النسبة: نعم قاعات المحاضرات التقليدية .ض

    

 %20 النسبة: نعم التعليم اإللكتروني .ظ

    

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

    

 ----- النسبة: ال يوجد بالمراسلة .أأ

    

 ----- النسبة: يوجدال  أخرى .بب
 

 األهداف .س

كما ت. لمنظمااهو تطوير فهم الطالب لدور المحاسبة المالية في اتخاذ القرارات في  المقرر دراسة الهدف من

يق ا بشكل دقتقييمهفي إعداد البيانات المالية وتحليلها وفهمها و مهاراتهعلى تطوير  سيتيح للطالب القدرة أنه

  واستخدامها ألغراض اتخاذ القرارات.

 الدراسي وتحسين المقرركيفية تطوير 
 

ت التعديال شمليالمقرر على أساس سنوي ل وصف. يتم تحديث ، فصليا وسنويا بغرض التحسيندوريةالمراجعة لل رريخضع هذا المق

ت على ي تغييراأالمنهج الحالي وإذا تم إجراء في وصف المقرر، يتم تحديد  تنتج عن األبحاث الجديدة في هذا المجال.التي قد 

 .سيتم توفير نسخة محدثة أو المصادرالمعلومات 
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 وصف المقرر الدراسي .ر
 :على مقررهذا الكون التركيز في سي

  منها. والغرض القوائم الماليةوصف طبيعة 
 االتفاقيات والقواعد األساسية إلعداد التقارير المحاسبية الرئيسية طبيقتفسير وت. 
  واإلداري والمعلومات المحاسبية المختلفة التي تدعم هذه القرارات يالقرار المال اتخاذتحليل. 

 

 جدول بالموضوعات محل الدراسة: .س
ساعات  األسبوعترتيب  قائمة الموضوعات

 التدريس
 3 االول  األسبوع الدخل بيان وتحليل العمومية الميزانية

 6 الثالث/الثاني األسبوع الشركات بين والمقارنة المالية النسبة تحليل

 6 الرابع/الخامس األسبوع المالي والتنبؤ التوجه تحليل

 6 السادس/السابع األسبوع والنمو الربحية تحليل

 6 الثامن/التاسع األسبوع واستخدامها في التقييم المالية،نوعية القوائم 

ة المحاسبة النقدية ومحاسبة االستحقاق وقيمة التدفقات النقدي

 المخصومة

 3  العاشر األسبوع

 3 الحادي عشر األسبوع واالرباح القيم تسعير كتاب

 3 الثاني عشر األسبوع واألسهم االئتمان مخاطر تقييم

 
 
 

 الدراسي(مكونات المقرر )مجموع ساعات االتصال في الفصل 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .18

 
 محاضرات

دروس 
 إضافية

معامل أو 
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق 

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

 45 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 15 30 الساعات المعتمدة
 

 اعاتس 3)اإلضافي( التي يقوم بها الطالب أسبوعيا : عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي  .19
 

 

 مخرجات التعلم للمقرر
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 لمطلوبة:الكتب المقررة ا -ي قائمة ف –. أدرج 1
Zimmerman (2013). Accounting for Decision-making and Control, McGraw-Hill. 

 
Carlon, S., Mladenovic, R., Loftus, J., Palm, C., Kimmel, P.D., Kieso, D.E., Weygandt, J.J.: )2012(, 
Accounting: Building Business Skills, 4th Edition, John Wiley & Son Australia Ltd 

 ر وغيرها(:لمواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقاريا -ي قائمة ف –. أدرج 2 
).2015( Financial Reporting and Analysis, CFA Program Level I Volume 3 

Frank Wood’s: )2008(, Business Accounting 1, 11th, Prentice Hall 

 الت العلمية والتقارير وغيرها(:)المج المقترحة والمصادركتب ال –في قائمة  –. أدرج 3 
Accounting Review 

British Accounting Review 
Financial Accountability and Management 

Journal of Financial and Quantitative Analysis 

مخرجات التعلم للمقرر وفقا  لمجاالت  استراتيجيات التدريس للمقرر طرق التقويم
 اإلطار الوطني للمؤهالت

 م

 1 المعرفة

 الواجبات المنزلية •

 قصيرة اختبارات •

 اتاالمتحان •
 

 المحاضرات التفاعلية •
 المشاكلحل  •

 جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها •
 المشاركة في أمثلة واقعية  •

 .معرفة شاملة وراسخة في مجال الدراسة
 

1-1 

فهم كيفية ارتباط التخصصات األخرى بمجال 
 الدراسة.

 

1-2 

 2 المهارات المعرفية

 الواجبات المنزلية •

 قصيرة اختبارات •

 اتاالمتحان •
 

 المحاضرات التفاعلية •
 المشاكلحل  •

 جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها •
 المشاركة في أمثلة واقعية •

القدرة على خلق حلول، ابتكارات وتحسين 

 الممارسات الحالية.
 

1-2 

مل القدرة على تقييم اآلراء واتخاذ القرارات والتأ

 النقدي في مبررات اتخاذ القرارات.
 

2-2 

 3 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 

 الواجبات المنزلية •

 قصيرة اختبارات •

 اتاالمتحان •
 

 المحاضرات التفاعلية •
 حل المشاكل •

 جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها •
 المشاركة في أمثلة واقعية •

 القدرة على العمل مع الفريق
 

3-1 

 2-3 فهم المسؤولية االجتماعية والمدنية

 فيمامعرفة واحترام األخالق والمعايير األخالقية 

 .يتعلق بمجال الدراسة الرئيسي
3-3 

 4  مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية

 الواجبات المنزلية •

 قصيرة اختبارات •

 اتاالمتحان •
 

 المحاضرات التفاعلية •
 حل المشاكل •

 جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها •
 المشاركة في أمثلة واقعية

وتنظيم المعلومات جمع وتحليل على   القدرة

وللتعبير عن تلك األفكار بوضوح ، واألفكار

 لفظيا و كتابياوبطالقة ، 

4-1 

 فيما يخصالقدرة على التفاعل بفعالية مع اآلخرين 

 .العمل من أجل التوصل إلى نتيجة مشتركة
2-4 

بفعالية وبشكل مناسب مع  دماجالقدرة على االن

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
3-4 

 5 المهارات النفسية الحركية )إن وجدت(
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 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .3

International Review of Financial Analysis 
 . أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:4

  whatsapp Face book- power point- Youtube-استخدام           
www.icaew.co.uk Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), 

 

ابة كتمهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي،  م
 مقال،  خطابة، تقديم شفهي، مالحظة......الخ(

المحدد  األسبوع
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %15 السادس األسبوع كتابة مقال  1
 %15 التاسع األسبوع مشروع جماعي 2
 %10 عشر ثانيال األسبوع تقديم عرض شفهي  3
 %60  االختبار 5

 %100  المجموع 
 

 األكاديمي للطالب ودعمهماإلرشاد  .ش

ر لب )مع ذككل طاترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص ل

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

 

 .للتعلم األسبوعساعتان مكتبيتان في  -
 .المستمر عبر البريد اإللكتروني التواصل -

 
 

 مصادر التعّلم .دد

 

 المرافق المطلوبة .ذذ

 
 بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات

 :غيرها()أي عدد المقاعد داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، و 

 )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(:المباني  .16

 المحاضرات إللقاءقاعات مناسبة  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .17

 الحاسب االلي  معمل -
 كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، إذامصادر أخرى )حددها: مثال   .18

 أو أرفق قائمة بها(:
 ال يوجد -

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره .ف
 استراتيجيات للحصول على مالحظات الطالب على فعالية التدريس -1
 تقييم الطالب في موقع الجامعة )استبيان تقييم(  -
 مناقشة رسمية وغير رسمية مع الطالب -

 

http://www.icaew.co.uk/
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 إلدارةاستراتيجيات أخرى لتقييم التدريس من قبل المدرب أو من قبل ا -2
 ارة أعضاء هيئة التدريس في القسماستش -

 متابعة نتائج الطالب من خالل عدة فصول دراسية -
 الطالب خالل االجتماعات الدورية آراء -
 عمليات لتحسين التدريس -3
 حضور دورات تدريبية حول طرق التدريس -
 األساتذة والزمالءتبادل الخبرات مع  -
 دعوة المتحدثين الضيوف وخبراء الصناعة -

 
يئة هل عضو عالمة االختيار من قب المثال,عمليات التحقق من معايير تحصيل الطالب )على سبيل  -4

 لمهام معمن ا أو عينة االختباراتتدريس مستقل من عينة من عمل الطالب والتبادل الدوري ومالحظة 
 .الموظفين في مؤسسة أخرى(

 
 صف ترتيبات التخطيط للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسينو -5

 تقييم الدورات بشكل دوري -
 تحديث الدورة وفقا لبحث جديد في المنطقة -

ة عالقمن أصحاب ال مالحصول على ردود الفعل من الطالب والموظفين والخريجين والصناعة وغيره -
 بالمجال
  اسم منسق البرنامج:

    
  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

                   السياحة  المقرر: اقتصادياتاسم   

 رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 
 جامعة ام القرىإسم المؤسسة التعليمية:  25/3/1440تاريخ التوصيف:  

 كلية إدارة األعمال / إدارة السياحة والفندقة القسم:  /الكلية
 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه: .ش
 

                   السياحة   اقتصاديات     ورمزه:  . اسم المقرر الدراسي 1
 رمز المقرر:  
 ساعة  42. عدد الساعات المعتمدة:                                  2 .39

ة لسياحدارة اماجستير تنفيذي في إ. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .40
 والفنادق

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(
 . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .41
 ال يوجد. المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(: 5 .42
 ال يوجد. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .43

 . موقع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: نفس المقر7 .44

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

 %80 النسبة: نعم قاعات المحاضرات التقليدية .جج

    

 %20 النسبة: نعم التعليم اإللكتروني .دد

    

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

    

 ----- النسبة: ال يوجد بالمراسلة .وو

    

 ----- النسبة: ال يوجد أخرى .زز
 

 

 األهداف  .ص

 تصاداالقمفهوم  استعراض، حيث يتم باقتصاديات السياحة الطالب تعريفمن دراسة هذا المقرر هو  الهدف
راسة هذ من د ءاالنتها. عند بالعلوم األخرى مثل علم السياحة والضيافة االقتصادوأهميته وخصائصه وعالقة علم 

 المقرر سوف يضاف الى الطالب القدرات والمهارات اآلتية:
 سياحة وعالقته بالعلوم األخرى كعلم ال وخصائصهوأهميته  االقتصادبمفاهيم  اإللمام  (11
 الوطني االقتصادعلى  وأثرهاية لصناعة السياحة االقتصاداإللمام باألهمية   (12
 ية السوق السياحي وطبيعته واسس تطويره ونظرية العرض والطلب لهذه الصناعةبأهماإللمام  (13
 القدرات السياحية كمدخل للمنافسة الدولية تنيمه وأثرأهمية التخطيط السياحي اإللمام  (14
 ية االقتصادالتنمية السياحية وارتباطها بالتنمية  إثرالتعرف على  (15
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 الدراسي وتحسين المقرركيفية تطوير       

 صناعة يفرائدة  دولدولية أو ال االقتصادتخص منظمات  التيعلى أهم المواقع على شبكة اإلنترنت  االطالع -ج

 .السياحة

ت مؤتمراتخص موضوع الدراسة من خالل مواقع ال التيإطالع الطلبة على أحدث األبحاث العلمية والدراسات  -ح

 لسياحة.ناعة اص فيالدول الرائدة  فيعلى اإلنترنت. وكذلك األبحاث الحديثة المنشورة على المواقع المختلفة، 

صدارات لك اإلالموجودة بمكتبة الكلية أو ت إمداد الطلبة بأسماء المراجع ذات الصلة بموضوعات المقرر، سواء -خ

 طرق الوصول اليها الى كيفيةالموجودة بالمكتبات العامة وإرشادهم 
 

 وصف المقرر الدراسي .ز
 

. كما عه المختلفةواهميته وخصائصه وعالقته بالعلوم األخرى وفرو االقتصادمفهوم  يتناول المقرر دراسة         

. الوطني داالقتصا لهذه الصناعة المهمة عالميا ومساهمتها في االقتصادعلم اقتصاد السياحة والسفر واهمية يناقش 

ة بين ى السياسيهذه الصناعة عل إثرالعولمة على زيادة التسويق السياحي وكذلك  إثريتطرق هذا المقرر الى كما 

، ة التخطيطلعملي اط السياحي كأحد العناصر األساسيةالدول. يناقش أيضا هذا المقرر التخطيط السياحي وتطور النش

 ية بين الدول. االقتصادوتنمية القدرات السياحية كمدخل للمنافسة 

 
 

 جدول بالموضوعات محل الدراسة: .ش
 

 التدريس ساعات األسبوع ترتيب الموضوعات قائمة

 األول األسبوع  وأهميته وخصائصه االقتصادمفهوم : االول الفصل
3 

 

 الثاني األسبوع بالعلوم االخرى االقتصادعالقة علم : الثاني الفصل
3 

 

 3 الثالث األسبوع ومفهومها وعالقاته  االقتصادفروع : الثالث الفصل

 3 الرابع األسبوع  ية )سلع وخدمات( االقتصادأنواع المنتجات  الرابع: الفصل

 الخامس األسبوع مدخل في علم اقتصاد السياحة والسفر: الخامس الفصل
3 

 

 ية لصناعة السياحةاالقتصاداألهمية : السادس الفصل

 
 السادس األسبوع

3 

 

 3 السابع األسبوع الوطني االقتصادمساهمة السياحة في : السابع الفصل

 الثامن األسبوع الدراسي الفصل منتصف امتحان
 

 

 3 التاسع األسبوع السوق السياحي: الثامن الفصل

 العاشر األسبوع يةمتطلبات صناعة السياحة في ظل التحديات والسياسة السياح: التاسع الفصل
3 

 

 عشر الحادي األسبوع التخطيط السياحي : العاشر الفصل
3 

 

 عشر الثاني األسبوع تنمية القدرات السياحية كمدخل المنافسة: العشر الحادي الفصل

3 

 

 

 3 عشر الثالث األسبوع يةاالقتصادالتنمية السياحية وارتباطها بالتنمية : عشر الثاني الفصل
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 عشر الرابع األسبوع فلسفة السياحة البيئية اقتصاد: عشر الثالث الفصل
3 

 

 عشر الخامس األسبوع اقتصاد السفر والسياحة الرقمية : عشر الرابع الفصل
3 

 

 النهائي االمتحان

 
  عشر السادس األسبوع

 الدراسي الفصل في االتصال ساعات وعدد االسابيع عدد

 

14 

 

 

42 

 

 

 
 

 مكونات المقرر )مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي(

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .20

 
 محاضرات

دروس 
 إضافية

معامل أو 
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق 

 42 ال يوجد يوجدال  ال يوجد ال يوجد 34 ساعات التدريس الفعلية

 42 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 34 الساعات المعتمدة
 

 عاتسا 3عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا :  .21
 أساليب التعليم والتعلم       

 نظرية محاضرات (7
 مناقشات مفتوحة (8
 محاضرات تطبيقية (9

 

 
 للمقررمخرجات التعلم 

 

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقا  لمجاالت اإلطار 

 الوطني للمؤهالت
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 المعرفة 1

 
1-
1 

الشفهية  اتاالمتحانالمحاضرة، و .9 القتصاديات السياحةفهم المبادئ األساسية 
 ةوالتحريري

 منهجي ببحث التكليف- .10
 المادة مواضيع بأحد متعلق

 تطبيقية أمثلة تقديم .11

12.  
 ، ذلك بتكليفحالة دراسة .13

 بواسطة االنترنت بإجراء بحث الطالب

 االسئلة المباشرة .5
 
ات الدورية االمتحان .6

 والمفاجئة التحريرية
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1-
2 

الوطني  االقتصادفهم دور السياحة في 
 والعالمي  

الشفهية  اتاالمتحانالمحاضرة، و
 ةوالتحريري

 االسئلة المباشرة

 المعرفيةالمهارات  2

2-
1 

مع  والتعاملالقدرة على البحث والتقييم 
التحديات وتطبيق الحقائق الخاصة بالموضوع 

والنظريات والنماذج والمبادئ والمفاهيم 
ن وتقدير العالقة بين النظرية والتطبيق في مكا

 العمل.

 

 نماذج انتقاءمع  الجماعية المناقشة .5
 .تطبيقية

 
 بأحد منهجي متعلق ببحث التكليف .6

 مواضيع المادة

 المختلفة االختبارات .5
 

 األسئلة المباشرة  .6

2-
2 

الوصف والتحليل والتقييم النقدي للمواد 
 الموضوعية ورصد وخبرة مكان العمل 

 
 تحديد وتقديم الحلول للمشكالت التي لهاكذلك 

ة تأثير على القضايا األخالقية في بيئة الضياف
 والسياحة.

 يةاألسبوعالواجبات واالنشطة  .5
 

 متعلقة بحوث اعداد .6
 .ومناقشتهابالموضوع 

 

 تقييم االبحاث الفردية  .5
 الشفهية اتاالمتحان .6

والتحريرية الدورية 
 والمفاجئة

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية  3

3-
1 

 
  إدارة األداء الفعال من خالل فريق العمل 

اللقاءات مع المسئولين والمقابالت 
 الشخصية والممارسات العملية 

مالحظة ورصد الطالب أثناء 
 النقاش مع الطالب االخرين 

3-
2 

 
 اخذ دور إداري / قيادي حسب الحاجة

العمل في مجموعات والمناقشات 
 الجماعية

 التحليل نتائجوتقييم تصحيح 
 والمناقشات

 الطالب بها قام التي

  االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات  4

4-
1 

والقدرة  السياحيالتعرف على أهمية التخطيط 
على التعبير عن األفكار بوضوح عن طريق 

استخدام مجموعة متنوعة من الوسائط / 
 التقنيات.

 تقويم التمارين التطبيقية اعطاء التمارين التطبيقية

4-
2 

 
تطوير مهارات  على قادراأن يكون الطالب 

 االتصال التحليلية والشفوية

الشرح من خالل التطبيقات  .5
 العملية

 بشركات العمليالتدريب  .6
 السياحة إن أمكن

 المتنوعة االختبارات

4-
3 

التواصل بشكل  قادرا على الطالب يكون ان
 واضح وموجز وفعال شفوي ا وكتابي ا.

والتزويد بالمعلومات  التوجيه
 المطلوب البحث فيها

تقييم األبحاث ومراجعة 
الطالب فيما أعدوه من 

 أبحاث

 المهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 5

5-
1 
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 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .4
 تابةمهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، ك م

 خطابة، تقديم شفهي، مالحظة......الخ(مقال،  
المحدد  األسبوع
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 درجة 10 العاشر األسبوع االبحاث والتقارير 1

2 
بشكل مستمر اثناء  القصيرة االختبارات

 المحاضرات
 درجة 10

3 
الخامس  األسبوع تقديم عرض شفهي وابحاث

 الرابع عشر األسبوعو
 درجة 10

 درجة 10 الثامن األسبوع التحريرية الدورية االختبارات 4
 درجة 20 الحادي عشر األسبوع مشروع جماعي 5

6 
بعد انهاء الفصل  اختبار نهاية الفصل الدراسي

 الدراسي
 درجة 40

 درجة 100  المجموع 
 
 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ص

ر لب )مع ذككل طاترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص ل

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

 

 االستشارات يوميا مع عضو هيئة التدريس أثناء التدريبات التطبيقية  -

 األسبوعساعة / 2رشاد االكاديمي لكل طالب اال -

 ساعة/أسبوع 18المادة/  لألستاذساعات مكتببة  -
 

 مصادر التعّلم .رر

 لمطلوبة:الكتب المقررة ا -ي قائمة ف –. أدرج 1
 مراجع أساسية لمحاضرا ت استاذ المادة

 
  االقتصاد، مبادئ 2( العلوم اإلدارية 2016وزارة التعليم )

 ( فلسفة اقتصاد السياحة والسفر. دار الحامد للنشر والتوزيع2016يوسف كافي ) فيمصط
 
 

 السياحية والفندقية وقوانينها  بالمنشآتمواقع الكترونية متعلقة 
  
 لمواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:ا -ي قائمة ف –. أدرج 2 

لشركات ا تأسيسوالسياحية والفندقية  بالمنشآتتقارير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لقوانين العمل 
 االستثماروزارة التجارة و-السياحية والفنادق

 . أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3
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  whatsapp Face book- power point- Youtube-استخدام           

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. أدرج أي 4
 فيديوهات ذات صلة بالمادة العلمية، إن وجدت. تحتوي على التياألسطوانات المدمجة 

يواء احة ونقل سياحي وأماكن االسياحية والفندقية من شركات سي منشآتلبعض ال برامج لعرض فيديو وصور -5
 الحاسوب ىبالمملكة عل

 ووردبرنامج مايكروسوفت UNWTO، ICAO، IUOTO متصفح الشبكة    

 برنامج إكسل -برنامج الباوربوينت
 

 

 المرافق المطلوبة .زز

 
 بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات

 :غيرها()أي عدد المقاعد داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، و 

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .19
 سهيالت الزيارة الميدانيةت     -عمل الحاسب االلي بالكليةم-المحاضرات  إللقاءقاعات مناسبة 

 جهاز حاسب 40-مقعد  40-طالب  40عدد

 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .20
 البأجهزة الحاسب االلي بالمعمل واللوحات الذكية وجهاز العرض والبرمجيات المتاحة بالكلية للط

  LCD-power pointشاشة  2عدد -شاشة عرض 2دد ع–لوحة ذكية  2عدد 

 كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، إذامصادر أخرى )حددها: مثال   .21
 أو أرفق قائمة بها(:

 
 فيديوهات -رائطعروض الخ – Data showمعمل لتقديم عروض    

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره .ق

 

 المتخصصة وغيرها إنترنتالمستمر على أحدث األبحاث العلمية من خالل مواقع  االطالع (7
 هذا الشأن فيمراجعة اللوائح الصادرة  (8

 
 

 تقييم الطلبة أساليب .ك
 

 الغرض من التقييم أساليب تقييم الطلبة
 لتقييم مدى استيعاب الطالب لما قد تم شرحه اختبار أعمال السنة

 لتقييم مدى القدرة على المناقشة والنقد المناقشة أثناء المحاضرات
نهاية الفصل ل لتحريريا االختبار

 الدراسي
 لتقييم مدى القدرة على المعرفة والفهم
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 للتقييم يالنسب جدول تقييم الطالب والوزن

 نسبيال الوزن الموعد نوع التقييم
 %50 الثامن ر األسبوع لسنةا عمالأ -االختبار النصفي
 %40 الجامعة دارةإ موعد تحدده العام نهايةامتحان 
 %10 طول الفصل المحاضرات فيالمناقشة 

 %100  المجموع
 

 
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .26

 
 قرراص بالمكتقييم خ آرائهمتوزيع استمارات استبيان على الطالب في نهاية الفصل الدراسي للحصول على  

 

 
 التدريس من قبل األستاذ أو القسم:استراتيجيات أخرى لتقويم عملية  .27
 استاذ المادة ومدى فعالية االدوات المستخدمة لتقديمه ألداءتقييم رئيس القسم  -ر
 التقويم الذاتي للبرنامج -ز
 خالل لجنة تطوير القسم ولجنة الخطط الدراسية للمقرر منالمراجعة الدورية الداخلية  -س

 

 إجراءات تطوير التدريس: .28
 

 والمعدات لألجهزةتوفير أجهزة حاسبات بتقنيات حديثة وتوفير الصيانة الدورية  -ش
 االخذ بتوصيات نتائج المراجعة الداخلية للمقرر واستمارات االستبيان للطالب -ص
يف في توص ما يلزماو اضافة اجزاء او تعديل  وتحديثهمتابعة استاذ المادة لما يستجد في مجال المقرر  -ض

 المقرر او في مراجعة او في طرق مراجعته
ظات المالحوتوجهات ادارة القسم حول اداء استاذ المادة بناء على مالحظات المراجعة واستبيان الطالب  -ط

 المباشرة والمؤتمرات العلمية للطالب
 

 
رة ل بصوباد: تدقيق تصحيح عينة من أعمال ، والت)مثلإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب  .29

  االختباراتدوريٍة لتصحيح 
 

 سمتصحيح اختبارات الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين أو من خالل لجنة اختبارات بالق -ط
 تطوير الخطة الدراسية بالقسم لتتماشى مع انجاز الطالب  -ظ
 في المقرر لتصحيح اوضاعهم المتعثرينعمل استمارات بيان حالة للطالب  -ع
قنيات الت أحدثفي مجال المقرر الدراسي واضافة  ما يستجدوالتبادل بصورة دوريٍة من خالل متابعة  -غ

 والمراجع واالبحاث العلمية في محتوياته

ن قبل ماراء الطالب في المقرر  (: استطالععينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى -ف
 ادارة الجودة
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 ره:الدراسي والتخطيط لتطوي فعالية المقررِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى  .30

 
كة ياحية بالمملالجهات الحكومية القائمة والمسئولة على الحفاظ على الموارد الس اطالع الطالب على أنشطة -ر

ث الل البحك من خأساليب الرعاية الحكومية للحركة السياحية من خالل مؤسساتها المختلفة وذل وبين وتنميتها
 في االنترنت والمجالت العلمية المطبوعة

وخطط  والخطط الدراسيةالمناقشة في اجتماعات دورية من خالل ادارة الجودة وتوصيف المقرر  جلسات -ز
 التطوير بالقسم العلمي

 فردات المقرر بشكل دوري باستخدام التقنيات الحديثةتحديث مصادر ومحتوى وم -س

  
  اسم منسق البرنامج:

    
  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 : ريادة األعمالاسم المقرر  

 :رمز المقرر  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة ام القرى المؤسسة التعليمية:إسم  1440\2\30 تاريخ التوصيف: 

 قسم إدارة االعمال –كلية إدارة االعمال  :القسم /لكليةا
 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ض

 : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .45

 (3-54013401)ريادة االعمال  .46
 . عدد الساعات المعتمدة: 2 .47
 ساعات 3 .48

  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .49
ارة دفي إ ماجستير تنفيذي: هذه البرامج(كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

 والفنادقالسياحة 
 الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: الدراسي. السنة أو المستوى 4 .50
 2/ المستوى  1السنه   .51
  )إن وجدت(: السابقة لهذا المقرر. المتطلبات 5 .52
53.  
 ال يوجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .54

 الرئيس للمؤسسة التعليمية: في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .55
 ريع ذاخر
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 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8
 

 √ النسبة: %70 قاعات المحاضرات التقليدية .حح
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني.طط
    

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

  النسبة:  بالمراسلة .كك
    

 √ النسبة: %20 أخرى .لل
 

 :تعليقات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األهداف .ط

 الرئيس؟هدف المقرر ما  -1
 دا رواوصبحيلمساعدة الطالب على اكتشاف وتطوير السمات الشخصية الالزمة ل ا المقررتم تصميم هذ
وكيات على اكتشاف وفهم مواقف وسل المنهجيركز الجزء األساسي من  غيرة.لمؤسسة ص ينأعمال ناجح

سات ن خالل درافي فهم الكفاءات المطلوبة ليكون رائد أعمال مسيبدأ الطالب الريادية. تنظيم المشاريع 
تحديد لطالب باسيقوم . تمارين التي تهدف إلى التطوير الذاتياللمشكالت ولحل اإلبداعي طرق اللة، والحا

رصة ف للطالب سيكون. ايضا ، فكرة عن األعمال التجارية التي قد تبدأ في يوم من األياموبناء ومناقشة 
 .للمشاركة في عملية تخطيط األعمال

 

لتقنية  ستخدام المتزايد)مثل االالدراسي .  المقرروتحسين لتطوير  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

    كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(. في المحتوىالمعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات 

 .متحدث ضيف استضافة  -
 للمقرر. عنصر عمليإضافة  -

 

أو مستخدمة في النشرة التعريفية المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .س

 (. البرنامج لدلي

 وصف عام للمقرر:
 ، سيتمكن الطالب من:دراسة المقررعند االنتهاء من 

 .صغيرة اتشركللريادة األعمال أو ات المميزة وروح المبادرة لدى الطالب الكفاء إدراك .1
رائد لتجارية كفي األعمال ا والصفاتمهاراته الشخصية  من واالستفادةرفع . أن يكون لديه القدرة على 2

 .أعمال
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 هذه الفرص على األعمال التجارية. استغالل وتطبيقالحياة وكيفية  تمييز فرص. 3
 . تحديد وتنمية فكرتهم التجارية الخاصة.4
 قلية.ه العأمثلة للسلوكيات التي قد تنجم عن مثل هذ اء. شرح المقصود بعقلية ريادة األعمال واعط5
 . شرح عملية تخطيط األعمال.6
 . االستفادة من معرفة الذات في حياتهم مثل الطالب والموظفين وأصحاب األعمال.7
 العالميين. االقتصادرواد األعمال والطرق التي ساهموا بها في المجتمع و أبرزمناقشة . 8
 .رياديعالم الال في المطبقةاألساسية الحاسوبية التي . تطوير المهارات 9
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .22

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 مقدمة / نظرة عامة

 
1 3 

 عمالاالونجاح  عوامل فشل
 

1 3 

 مسح فرص األعمال الصغيرة

 
1 3 

 لاعماختيار اال

 
1 3 

 األوليالتخطيط 

 
1 3 

 خطة العمل  نعومقدمة نظرة عامة 

 
1 3 

 المنتجات والعمالء, خطة التسويق الجزء األول: البحوث

 
1 3 

 االستراتيجية والتسعير, خطة التسويق الجزء الثاني: المنافسة 

 
1 3 

 توقعات المبيعاتو استراتيجية التسويقالثالث: خطة التسويق الجزء 

 
1 3 

  إلدارةوالموظفون واالعمليات 
 

1 3 

 3 1 الملخص المالي, التنفيذي, أول مسودة كاملة ومراجعة األقران
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 إدارة المخاطر
 

1 3 

 خطة العمل
 

1 3 

 النهائي االمتحان
 

1 3 

  

 

 

 قياسهاطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .25

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

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

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم معها  وتتسقالتقييم طرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

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

رر مخرجات مقضمن كل ، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمها وطرق 

 .من مجاالت التعلم تعلم في كل مجال

 

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

 المعرفة 1

 –لعب األدوار  –دراسة حالة  العالم الرياديتطوير المهارات األساسية التي تنطبق على  1-1

 التعلم النشط 
مشاركات صفية 

أوراق –

الستنباطات 

 الطالب

 .فهم عقلية ريادة األعمال 1-2
1-3  

 المعرفيةالمهارات  2

ين موظف, طالب كـفي حياتهم  "الذاتية ةمعرف"الاالستفادة من  2-1
 . عمالأوأصحاب 

مشاركات صفية  مناقشات التفكير الناقد

أوراق –

الستنباطات 

 الطالب
 ةياالح التعرف على رواد األعمال المحليين والعالميين , وفرص 2-2

 .صةشركات الصغيرة مع تحديد وتطوير أفكارهم التجارية الخالل
2-3    

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

مراجعة االقران  والجماعيةالعروض الفردية  .تعرف على كيفية بدء عملية تخطيط األعمالال 3-1
  االستاذتقييم ، 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .23

 المجموع أخرى تطبيق  أو استديو معامل دروس إضافية محاضرات 

 45     3*15 التدريس الفعليةساعات 

 3     3 الساعات المعتمدة

 6-4أسبوعياً: خالل التي يقوم بها الطالب  الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي(ساعات عدد  .24
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3-2     

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

 صيةأن يكون لدى الطالب الكفاءة لالستفادة من مهاراتهم الشخ 4-1
 الريادية. في مجال األعمال صفاتهمو

المحاكاة عبر اإلنترنت وتقنيات 

التواصل التواصل عبر وسائل 

 االجتماعي والتعلم اإللكتروني

 -مراجعة االقران

محاكاة ردود 

 الفعل 
4-2    

 (وجدت النفسية الحركية )إنمهارات ال 5

   ال يوجد 5-1
5-2  

 
  

 

 

 خالل الفصل الدراسي:مهام تقويم الطلبة جدول  .26

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

 ......الخ(مالحظةشفهي، 
المحدد  األسبوع

 لتسليمه
يم ينسبته من التق

 النهائي

1 
 األسبوع  ورقة االستنباطات  

2،4،6،8،10،1

2،14،15 

15% 

2 
 األسبوع نقاشات فردية و جماعية  –تحليل حالة 

5،6،11 
15% 

3 
 األسبوع المحاكاة

2،7،8،9،10،1

1،13،15 

20% 

 %50 15 األسبوع النهائياالختبار  4

5    

6    

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ض

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

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

 ( ، األسبوعساعتين في  حد ادنىتخصيص ساعات عمل محددة )

 .وتقديم المشورة األكاديمية من قبل رؤساء البرامج ، إنشاء مركز الكتابة
 

 

 مصادر التعلّم .سس

 :المطلوبةالكتب المقررة  -في قائمة  –أدرج  .1

 

 Zoltán J. Ács, László Szerb, Esteban Lafuente, Ainsley Lloyd (2018). Global 

Entrepreneurship and Development Index 2018 
 

 نورمان سكاربورو اإلصدار العالمي ـ الصغيرة،أساسيات ريادة األعمال وإدارة األعمال 

 ISBN-10: 0273787128 • IS.N-13: 9780273787129 

https://www.kobo.com/us/en/author/zolt%C3%A1n-j-%C3%A1cs
https://www.kobo.com/us/en/author/l%C3%A1szl%C3%B3-szerb
https://www.kobo.com/us/en/author/esteban-lafuente
https://www.kobo.com/us/en/author/ainsley-lloyd
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 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) لمواد المرجعية األساسيةا -في قائمة  –أدرج . 2 

 ية"ل "الدولمنشورات األعما من المتوقع أن يقرأ الطالب الصغيرة،إدارة األعمال  إدراكمن أجل تطوير 
"  " ، " الوقت المالي" ،لألعمال" منشورات هارفرد  "،االقتصادمنشورات االعمال مثل "عالم 

ل " ، " منشورات ماكينزي الفصلية" ، " أسبوع األعمال" ، " مجلة وولألعمالمنشورات سالون 

 ستريت" ، وبعض المنشورات السعودية ذات الصلة. 

 
 :نت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهامواقع اإلنترواإللكترونية  أدرج المواد. 3

 الرقمية  المكتبة السعودية
 

 :األسطوانات المدمجةو يات،البرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 ال يوجد

 

 المطلوبةالمرافق  .شش

لمقاعد اأي عدد ) ة والمختبراتيدراسالقاعات 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،  .22

 مقعًدا 50قاعة محاضرات تتسع لـ 

 معمل الكمبيوتر

 غرف لألنشطة الجماعية
 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكية، وض البيانات)أدوات عر تقنية مصادر  .23

 السبورة الذكية
 

ة رفق قائمأكرها، أو فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، كان هناك  إذا مثالً : مصادر أخرى )حددها .24

 بها(:
 ال يوجد

 

 
 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ل

 الطالب بخصوص فعالية التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من  .31

 مناقشات مفتوحة مع الطالب

 المصدر مجهولة استطالعات الرأي

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

 تقييم المعلم من خالل الطالب.
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 إجراءات تطوير التدريس: .33

 .التطوير المهني ، تقييم الطالب األقران،مراجعة 
عضاء أاسطة : تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بو)مثلإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب  .34

ضاء أعمع  أو عينة من الواجبات االختباراتلتصحيح  مستقلين، والتبادل بصورة دورية   هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: هيئة

 مراجعة االقران. 

 .بواسطة الطالب إذا كان ذلك ممكنًا درجاتحقق من الالت

 ه:الدراسي والتخطيط لتطوير فعالية المقررف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى ص   .35
 عات.والمراجوتعيين بنود العمل / التوصيات /  المقررستعراض تقارير انهاية الفصل الدراسي في 

 

 
  

  :منسق البرنامجسم ا
    

  التاريخ  التوقيع:

 

       

 

 

 

 

 

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 السياحة والضيافةسالسل اإلمداد في أدارة  :اسم المقرر

  :رمز المقرر 
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 
 أم القرى  جامعة التعليمية:إسم المؤسسة  24/3/1440:التوصيفتاريخ 

 إدارة األعمال/ قسم إدارة السياحة والفندقة  كلية القسم: /لكليةا
 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ظ

 أدارة سالسل اإلمداد في السياحة والضيافة  : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .56
 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .57

 لفنادقواياحة دارة الستنفيذي في إماجستير  :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

  الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .59
 المستوى الثالث  .60
 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت5 .61
 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .62

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .63

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

 80 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .مم
 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .نن
    

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

  النسبة:  بالمراسلة .عع
    

 20 النسبة: √ أخرى .فف
 

 :تعليقات

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

بجامعة ام القرى وعن طريق البحوث الفردية  اإللكترونيالموقع الخاص بالمقرر في منظومة التعلم 
  دراسي.الوالجماعية التي يقوم بها الطالب على مدار الفصل 
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 األهداف .ع

 هدف المقرر الرئيسما-1

  في السياحة الدوليةللسياحة والضيافة المعرفة األساسية لهياكل سالسل التوريد. 
 مة حسين خدتبهدف  تقليل الفاقد في المنتج السياحي فيإدارة سلسلة التوريد  تعريف الطالب بدور

 العمالء.
  .تعريف الطالب بدورة المنتج السياحي حتى وصولة للمستهلك النهائي 
 مؤسسيتوزيع السلطة في المقام األول على المستوى الرأسي وحول اإلطار التعريف الطالب ب 

 .الذي يمكن أن يفسر القضايا الهامة ذات الصلة
 لتوريد اسلة وسع في سلفهم كيفية إدارة العناصر الفاعلة الفردية وعالقات التبادل والشبكات األ

 .بطريقة تنافسية واستراتيجية ومستدامة
 ة ية السياحيأن تسهم في دعم التنموالضيافة  االمداد بالسياحةسالسل ل يمكنكيف الطالب ب معرفة

 .للوجهات السياحية وللصناعة
 

تقنية لستخدام المتزايد )مثل االالدراسي .  المقرروتحسين لتطوير  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر-2

   كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(. في المحتوىالمعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات 
مج لكافة برا لتعليمةافيما يتعلق بضمان و تحسن جودة للعملية  السياحة والفندقةوفقا للسياسات و اإلجراءات المتبعة في قسم إدارة 

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

 يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر  .1

مدى  والعلمي  الدراسات العليا للنظر في المحتوى ولجنةهذا التوصيف بعد عرضه على لجنة المناهج  اعتماديتم  .2

 مية و المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت للمعارف و المهارات العل تلبية

 ي.ألكاديما االعتمادمن مراعاة متطلبات  والتأكديتم عرض المقرر الدراسي لجنة الجودة في القسم لمراجعته  .3

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

 لي لجنة الجودة بالقسم.العملية التعليمية ا

ه مالئمت ومدى المطلوبةيتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات  .5

 للتطورات الحاصلة في قطاع الصناعة. 

ل كية في نها لهم مةوالمقديتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتقييم المقرر  .6

 فصل دراسي من قبل لجنة الجودة 

 . هاالعتماد االختصاصالي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم حسب  التوصياتبجميع  يتم الرفعثم  .7

 اتوالجهة من قطاع الصناع نأكاديمييفي نهاية كل سنة يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين  .8

ألكاديمي ا تماداالعاألكاديمية األخرى على المستوى المحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مستندات الجودة و 

سات لجة الدرا ناهج اوالرفع بالمالحظات و التعليقات الي لجنة الجودة و ثم لجنة الم ويتمالخاصة بالمقرر الدراسي. 

 . االختصاصالعليا حسب 
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أو مستخدمة في النشرة التعريفية المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ش

 (. البرنامج لدلي

يث يركز االمداد في صناعة السياحة والضيافة، ح سالسلمفاهيم  بأهمالمقرر لتزويد الطال يقدم هذا       
ة من الطريقة التي تتعاون بها شركات ومنظمات السياحة ضمن سالسل التوريد للسياحة الدولي على المقرر
 العالقات،قيام الشركات والمؤسسات ببناء  اسبابالضوء على  المقرريسلط . كما أهدافها تحقيقأجل 

 .بيئة تنافسيةظل وكيفية إدارة التفاعالت داخلها ، وكيف تقوم بذلك في 
جز وح يدويةوحرف  ومزاراتقرر طبيعة المنتجات السياحية من حيث كونها اقامة وخدمات ايضا يتناول الم

ت لمنتجااطيران وانتقال ورحلة المنتج السياحي منذ بدايتها وحتى وصولة للمستهلك النهائي، وكيفية ادارة 
 خاص قرر اهتمامالم سيعطيكما السياحية وادارة المخزون منها وتسويقها وكيفية ادارة عالقات العمالء. 

خلق ل المقاصد السياحيةومؤسسات السياحة داخل السياحة والضيافة على الطريقة التي تتفاعل بها شركات 
الى  باإلضافة، في الوجهة مع شركاء خارجيين محليين ودوليين لالستدامةقيم وتطوير صناعة سياحة قابلة 

 .ءها المشترك داخل المجمعفهم الترابط المتبادل بين الشركات والوجهات وأدا ةضرور 
 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .27

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 مقدمة في ادارة سالسل االمداد بالسياحة والضيافة.  1 3
 الهياكل التنظيمي ومكونات سالسل االمداد بالسياحة والضيافة. 1 3
 المنتجات السياحية. 1 3
 الطلب والتنبؤ للمنتجات السياحية.ادارة  1 3
 االستراتيجيات الرئيسية في أي سلسلة التوريد 1 3
 ادارة االنتاج والتوزيع.  1 3
 ادارة المخزون. 1 6
جراءاتها 1 3  .مراحل عملّية اإلمداد وا 

 .سلسلة التوريد الخضرا 1 3

 ادارة الطاقة واالمكانيات المتاحة.  1 3

 سالسل االمداد وخدمات النقل.  1 3

 سالسل االمداد وخدمات االعاشة.  1 3

 .اإلمداد سالسلالمعلومات في دعم  تقنيةاستخدامات  1 3

 ادارة عالقات العمالء بسالسل االمداد للسياحة والضيافة. 1 3
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   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .28

 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  .29
 

 

 

ً لمجاالت مخرجات التعلم  .30 قياسها طرق واتساقها مع للمؤهالت  اإلطار الوطنيللمقرر وفقا

 واستراتيجيات تدريسها

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .بةالمناسفي مجاالت التعلم حسب المطلوب للقياس  قابلة تكون بحيث لمقرراقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةمخرجات التعلم  ومع معهاتتسق  تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً لمستهدفة علم المقرر اتأن تتسق مخرجات بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياس المناسبة التقييمضع طرق  :ثالثا

 قرر مخرجاتمن كل مأن يتض لزم، مع مالحظة أنه ال يلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاتدريس ستراتيجياتوا تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيتعلم 

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
ً لمجاالت للمقرر التعلممخرجات  إلطار ا وفقا

 لمؤهالتالوطني ل
 تقويمالطرق  مقررللتدريس ال استراتيجيات

 المعرفة 1

إدارة سالسل التوريد  يةكيفالمعرفة التامة ب 1-1

لتلبية معايير التنمية  للسياحة والضيافة

بما في ذلك التنمية  المستدامة،السياحية 

 للمقاصد السياحية. ية )التجارية(االقتصاد

 المحاضرات النظرية 

 دراسات الحالة 

 المناقشات الجماعية 

 القصيرة  االختبارات -

 النصفية االختبارات -

 الصفية  المشاركات -

 
الخاصة  األساسية تعريف الطالب بالمفاهيم 1-2

 النقل واإلمداد  بأنشطة
 المحاضرات النظرية 

 دراسات الحالة 

 المناقشات الجماعية

 القصيرة  االختبارات -

 النصفية االختبارات -

 الصفية  المشاركات -

 
 ىلع والتعرف التوزيع يمهمفاتعريف الطالب ب 1-3

 التوزيع شبكات نماذج

 المحاضرات النظرية 

 دراسات الحالة 

 المناقشات الجماعية

 القصيرة  االختبارات -

 النصفية االختبارات -

 الصفية  المشاركات -

 

 المعرفيةالمهارات  2

أن يكون قادراً على تفسير وتحليل  2-1

التحديات الرئيسية للجهات الفاعلة 

والمنظمات والشبكات في  التجارية،

 للسياحة والضيافة.سلسلة القيمة 

 محاضرات تفاعلية

 دراسات الحالة 

 البحوث الفردية والجماعية ومخرجاتها
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ت من قبل الجهات إدارة التحديا القدرة على 2-2

 التوريد والوكاالت الفاعلة في سلسل

 .المختصة الخارجية السياحية
 

 محاضرات تفاعلية

 دراسات الحالة 

 البحوث الفردية والجماعية ومخرجاتها

 

القدرة على تحليل تأثير العمليات والهياكل  2-3

 للسياحة والضيافةالمتعلقة بسلسلة التوريد 

على اإلجراءات اليومية العملية والتطور 

طويل األجل داخل الشركات الفردية 

 والشركات ذات السالسل 

 

 محاضرات تفاعلية

 دراسات الحالة 

 البحوث الفردية والجماعية ومخرجاتها

 

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

 كتابة التقارير   القدرة على ضمن فريق مختلف الطباع والعادات 3-1

 العروض 
   ل.لمكان العم واحترام القواعد والمعايير األخالقية 3-2

 المعلومات والمهارات العدديةتقنية مهارات االتصال ومهارات  4

جراء البحوث والتحليالت حول القضايا المتعلقة ا 4-1

بسلسلة اإلمداد داخل وخارج صناعة السياحة 

 . الدولية

  جمع بيانات وتحليلها

 وتفسيرها
 

العروض والبحوث 

الفردية وطرق تفسير 

 النتائج للبحوث
 في إدارة االساليب االحصائيةاستخدام القدرة على  4-2

 خدمة العمالء بأنشطة الخاصة االمدادالعمليات 
  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

 

 

 الفصل الدراسي: خالل ةبالطل يمتقو مهامجدول  .31

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

 ......الخ(مالحظةشفهي، 
المحدد  األسبوع

 لتسليمه
يم ينسبته من التق

 النهائي
  10 جميع األسابيع  ، اختبار ، مسابقات ، مشروع جماعي( )أسئلة مقاليةمثل مهمة التقييم  1
 20 8 النصفي  االختبار 2
 10 12 عرض تقديمي  3
 10 14 مقال بحثي  4
 10 جميع االسابيع حاالت عملية  5
 40 16 نهائي  اختبار 6

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ط

 البطخاص لكل الواإلرشاد األكاديمي  تالتعليمية لالستشاراوالهيئة أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

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

  الساعات المكتبية 

 حلقات النقاش خالل المحاضرات 

  حلقات النقاش من خالل منظومة التعليم اإللكتروني 
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 :المدمجة واألسطوانات ،البرمجيات البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 ال يوجد 

 

 المطلوبةالمرافق  و.

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

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال
 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .25
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 قاعات دراسية مزودة بالتالي 

  اللوحات ذكية

 (  )بروجكتورجهاز عرض 

 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكية، و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .26
 اللوحات الذكية 

 كمبيوتر مثبت في القاعة 

ة رفق قائمأكرها، أو فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، كان هناك  إذا مثالً : مصادر أخرى )حددها .27

 بها(:
 لتجهيزات مخبرية.  احتياجاتال توجد أي  .28

 

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

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

 

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

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

 

 إجراءات تطوير التدريس: .38

 لقسما يف لزمنيةا اوللجدوا بالخطط لخاصةا ألكاديميةا تلتوصيااللجنة  فقًاو لتعلمادرمصا تحديث 

 .وارللز ةألساتذوا خليةالدا جعةالمروا

  استخدام التكنولوجيا الجديدةتشجيع 

 عمليات التشجيع للتعليم الذاتي 

 تشجيع المناقشات الجماعية والمنظمة. 

 عقد ورش عمل يقدمها خبراء في منهجيات التعليم والتعلم 

  المتميزين هيئة التدريسرصد األنشطة التعليمية من قبل أعضاء. 
عضاء أاسطة : تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بو)مثلإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب  .39

ضاء أعمع  أو عينة من الواجبات االختباراتلتصحيح  مستقلين، والتبادل بصورة دورية   هيئة تدريس

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

 ه:الدراسي والتخطيط لتطوير فعالية المقررف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى ص   .40
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 متخصصة يعينها القسم الجودة المراجعة الدورية للدورة من لجنة •
 التحديث المنتظم للمصادر التعليمية.  •

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف المقرر الدراسي

 

 ات السياحة و الفندقة استراتيجي  المقرر:اسم   

 رمز المقرر:  

 

 

  

 د. هاني عبدالحميد   :محاضر المقررسم ا
    

  التاريخ  التوقيع:
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة ام القرى  إسم المؤسسة التعليمية: 2018نوفمبر  تاريخ التوصيف: 

 سم إدارة السياحة و الفندقةق -  كلية ادارة االعمال القسم: /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .غ

 ات السياحة و الفندقةستراتيجيا. اسم المقرر الدراسي ورمزه: 1 .64

 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .65

 نادقوالف دارة السياحةماجستير تنفيذي في إ. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .66

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .67

 السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:. المتطلبات 5 .68

 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .69

 . موقع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  العابدية و ريع زاخر7 .70

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

 

  النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .صص

    

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .قق

    

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

    

  النسبة:  بالمراسلة .شش

    

 100 النسبة: ***** أخرى .تت

 تعلم نشط و تفاعلي

 تعليقات:

 

 

 األهداف .ف

 الرئيس؟ما هدف المقرر  -1

 ي المملكةفلعالم و الخاصة باستراتيجيات السياحة و الفندقة حول ابالمعارف الرئيسية دارس ال إلمداديهدف المقرر 

 ية. و الفندق المؤسسات السياحية ألداءية التطوير المستمر بأهم ةدارإ قناعاته ولعربية السعودية مما يغذي 

ل االستخدام المتزايد لتقنية الدراسي . )مث المقرروتحسين لتطوير  -فيذها يتم تن -ذكر بإيجاز أي خطط ا -2

    راسة(.كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الد في المحتوىالمعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات 

 

ناء على تقارير بو المشتملة على التطوير المستمر CMALS بالكلية   والمناهجيتم تطبيق منظومة ادارة المقررات 

 ن خريجيالتحسين من استاذ المادة و الطالب و الممتحن الخارجي و ارباب الصناعة و ال المواد و توصيات
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)مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية وصف المقرر الدراسي  .ص

 البرنامج(.  أو دليل

 وصف عام للمقرر:

لى للتعرف ع بالمعارف الرئيسية دارسال إلمدادتم تصميمه بشكل تفاعلي  والفندقةاستراتيجيات السياحة مقرر 

. و في ظل هذه 2030استراتيجيات السياحة والفندقة حول العالم و في المملكة العربية السعودية متمثلة في رؤية 

ظيفي دائها الووير اطفي تطوير منظومة ادارة استراتيجية متكاملة لمؤسسة سياحية او فندقية لت يبدأ الدارسالمعرفة 

 و االستراتيجي. 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .32

 عدد األسابيع قائمة الموضوعات
ساعات 

 التدريس 

 3 1 مقدمة

 استراتيجيات السياحة حول العالم:

ربي و الع )االتحاد االوروبي و الصين  و الواليات المتحدة االمريكية و الخليج

 استراتيجية ماريوت( 

3 9 

 6 2 قيةاالستراتيجية على المؤسسات السياحية و الفند وانعكاساتها 2030رؤية 

 3 1 مشاريع استراتيجية سياحية دولية: مشروع طريق الحرير

 3 1 ياحيالجغرافيا السياحية و صياغة االستراتيجيات في الفنادق و القطاع الس

 3 1 التنافسية: دراسة حاالت.  والميزةالهوية السياحية 

االت: حاسة االخطاء االستراتيجية في السياحة و الضيافة و اثارها التشغيلية: در

 الواليات المتحدة االمريكية. –اسبانيا  –على مصر 

2 6 

 3 1 منهجيات معالجة االخطاء االستراتيجية في السياحة و الضيافة

 3 1 الداءير التطو والفندقيةاالستراتيجية للمؤسسات السياحية  إلدارةتطوير نماذج ل

 3 1 ة.ياحياستطالع المستقبل السياحي و الفندقي في ضوء التقارير و االحداث الس

 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .33

 
 محاضرات

دروس 

 إضافية

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 42     42 ساعات التدريس الفعلية

 3     3 الساعات المعتمدة

 

 عاتسا 3عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:  .34
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ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واس .35 جيات تراتيمخرجات التعلم للمقرر وفقا

 تدريسها

 اإلطار الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في 

علم ت الت: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالأوالً  -

 المناسبة.

-  ً  .ستهدفةمعها ومع مخرجات التعلم الم وتتسق: ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم ثانيا

-  ً خرجات متتسق  التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن: ضع طرق التقييم المناسبة ثالثا

حظة ة، مع مالتكاملتعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم م

 أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

 

 لتعلم للمقررجدول مخرجات ا

 م
ً لمجاالت  مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 اإلطار الوطني للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 المعرفة 1

المفاهيم االساسية في القدرة على تعريف  1-1

  2030استراتيجيات السياحة و رؤية 

 حلقات النقاش

 صف الذهنيالع – 

 لمحاضرات  التفاعليةا – 

لتقييم داخل المحاضرات ا-

بناء على التفاعل 

 االختبار. والمبادرات

 النصف فصلية 

االخطاء االستراتيجية و  و تحديد كتابة 1-2

اثارها على لمؤسسات السياحية و 

   الفندقية.

 النقاشات المفتوحة -

التدريبات داخل  -

 المحاضرات

 المحاضرات التفاعلية -

 العمل الجماعي -

 دراسة حاالت -

 يةاألسبوعاالبحاث -

لمهام التفاعلية داخل ا -

 المحاضرات

 المهارات المعرفية 2

الربط بين الجغرافيا السياحية و الميزة  2-1

التنافسية و الهوية السياحية و صياغة 

استراتيجيات السياحة و انعكاساتها علي 

الخطط االستراتيجية للمؤسسات و 

 الشركات السياحية و الفندقية

 حاالتدراسة  -

 العمل ضمن فريق عمل -

 العصف الذهني -

 النقاشات داخل المحاضرات -

النصف  االختبارات-

 فصلية

 االختبار النهائي -

صياغة منهجيات لعالج االخطاء  2-2

استراتيجية في المؤسسات السياحية و 

 الفندقية.

 دراسة حاالت -

 العمل ضمن فريق عمل -

 العصف الذهني -

 النقاشات داخل المحاضرات -

داخل المهمات  -

 المحاضرة

 االبحاث -

النهائي االختباران  -

و  النصفية و

 ية.األسبوع

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية  3

منهجية استراتيجية كاملة عمل عرض ل 3-1

لتطوير االداء و عالج المشكالت في 

 امام الطالبمؤسسة سياحية او فندقية 

 النقاشات -

 يةاألسبوعالمهام  -

 العصف الذهني -

 العمل ضمن الفريق -

 االبحاث -
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نموذج متكامل لتطوير االداء صياغة  3-2

بشكل استراتيجي للمؤسسات السياحية و 

 الفندقية.

 المحاضرات التفاعلية -

 دراسة حاالت -

 بحث فردي -

 بحث جماعي -

العمل ضمن فريق عمل و القيادة عند  3-3

 الحاجة

االلتزام بالمهام المعطاة داخل  -

 المحاضرة

التدريب للعمل ضمن فريق عمل  -

 عند الحاجة وقيادته

 االبحاث الجماعية -

 االبحاث الفردية -

  مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

 استخدامعمل عروض تقنية  - 4-1

و  والباوربوينتالمحمول 

 االنفوجرافيك

 النقاشات -

 يةاألسبوعالمهام  -

 العصف الذهني -

 الفريقالعمل ضمن  -

 االبحاث الجماعية -

 االبحاث الفردية -

اليات  التقارير لصياغةالبناء على - 4-2

للتعامل مع توقعات المستقبل السياحي و 

 الفندقي

و  والتقاريردراسة الحاالت  -

 االحصاءات 

 النقاشات -

 يةاألسبوعالمهام  -

 العصف الذهني -

 العمل ضمن الفريق -

 االبحاث الجماعية -

 االبحاث الفردية -

المهام  التفاعلية  -

 داخل المحاضرات 

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

5-1    

5-2    

 

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .36

 مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، م

 خطابة، تقديم شفهي، مالحظة......الخ(

 األسبوع

المحدد 

 لتسليمه

نسبته من 

 التقييم النهائي

 %5 3 1بحث فردي  1

 %5 5 2بحث فردي  2

 %15 7 1دوري  

 %15 13 2دوري 3

 %10 11 بحث جماعي 4

5 
خالل الفصل  انشطة متنوعة داخل القاعة الدراسية و المحاضرات 

 الدراسي

10% 

6 

حسب الجدول  اختبار نهاية الفصل الدراسي

المعلن من 

عمادة القبول 

 و التسجيل

40% 
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 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ظ

ر لب )مع ذككل طاترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص ل

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

 

 لهم.  كاديميالمادة للتواصل و التعاون مع الطالب و االرشاد اال ألستاذساعة و نصف كل اسبوع ساعات مكتبية 

 

 

 مصادر التعلّم .صص

 مطلوبة:الكتب المقررة ال -ي قائمة ف –. أدرج 1
 

 Slocum, S. L. &  Kline, C. (Eds.). (2017). Linking Urban and Rural Tourism: 

Strategies in Sustainability. Cabi. 
 Lamagna, C. (2018). The Strategic Planning Guide for Event Professionals: How 

Strategic Events Will: Ignite Your Career, Transform Your Company & Elevate 

the Entire Meeting Industry Kindle Edition. Red Cardinal Publishers. 

 World Tourism Organization (Ed.). (2016). Sustainable Cruise Tourism 

Development Strategies: Tackling the Challenges in Itinerary Design in South-

East Asia. World Tourism Organization Press. 
 Tarlow, R. (2014). Tourism Security: Strategies for Effectively Managing Travel 

Risk and Safety. 1st Edition (Kindle Edition).  Butterworth-Heinemann.  

• Fazan, I. (Editor)in Chief). Olsen, M.  and Zhao, J.  (eds.). (2011).  Handbook of 

Hospitality Strategic Management. Elsevier. 

• Fombrun, C. J. (2006). Corporate Reputations as Economic Assets. In: M. A. 

Strategic Management for Hospitality and Tourism, FevziOkumus, 2010, Tailor 

and Francis 

 HospitalityStrategic Management: Concepts and Cases, Cathy A. Enz, 2009, 

Wiley  

 

 لمواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:ا -ي قائمة ف –. أدرج 2 

 Mintel Reports  

 Tourism Management 

 Annals of Tourism Research 
 Current Issues in Tourism 

 International Journal of Hospitality Management 

 International Journal of Contemporary Hospitality Management  

 Journal of Hospitality and Tourism Research 

 Journal of Travel Research 

 Leisure Report 

 Leisure Studies 

https://www.amazon.com/Susan-L.-Slocum/e/B06X93PF2D/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Carol-Kline/e/B06W9KTJS8/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=World+Tourism+Organization&search-alias=books&field-author=World+Tourism+Organization&sort=relevancerank
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 Tourism Recreation Research 

 Insights 

 International Tourism Reports  

 Tourism Intelligence Quarterly  

 Caterer & Hotelkeeper 

 Hospitality 

 In Britain/Horizons (BTA/VisitBritain) 

 Signpost (STB/VisitScotland) 

 The Leisure Manager 

 Tourism Marketplace (BTA/VisitBritain) 

 Travel GBI 

 Travel Trade Gazette 
 

 . أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 

 

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

HOTS simulation software. 

 

 

 

 المطلوبةالمرافق  .ضض

 قاعد داخلدد المبيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي ع

 القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .29

 

 قابلة للحركة وكراسيقاعات تعلم نشط مجهزة بطاوالت دائرية  -

 باألنترنتاتصال  -

يط الطالب على التخط وتدريبالقرارات االستراتيجية  لمحاكاة HOTSمعمل حاسب الي مجهز ببرمجية  -

 االستراتيجي بشكل تفاعلي

 

 :مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(  .30

 شاشات ذكية -

 بروجكتور -

 HOTSبرمجية  -

 

 

 ها(:بقائمة  كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق إذامصادر أخرى )حددها: مثالً  .31
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 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ن

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .41

 

 للتطوير بدون كتابة اسمائهم. واقتراحاتهماسبوعي: كل محاضرة الطالب يكتبوا تعليقاتهم  -

 النوعي والتطويرطريق استبيانات عمادة الجودة  نفصلي: ع -

 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .42

وير و المكتوبة في تعتمد علي: نصائح استاذ المادة للتط والتي CMALSبالكلية    والمناهجمنظومة ادارة المقررات 

 تقير المادة و الممتحن الخارجي و اراء الطالب و الخريجين و ارباب الصناعة. 

 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .43

لتعلم ورات اددورات تدريب اعضاء هيئة التدريس التي يقدمها مركز التعلم النشط و التعليم التفاعلي مثل  .أ

 منظومة التعلم االليكتروني غيرها. ادمودوا والتعاوني و التعلم النشط و منظومة 

لتطوير و لة التي تعتمد علي: نصائح استاذ الماد و CMALSمنظومة ادارة المقررات و المناهج بالكلية    .ب

 المكتوبة في تقير المادة و الممتحن الخارجي و اراء الطالب و الخريجين و ارباب الصناعة. 

 

ء ة أعضا: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسط)مثلإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب  .44

هيئة  أعضاء من الواجبات مع أو عينة االختباراتهيئة تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح 

 تدريس من مؤسسة أخرى(:

خارجي. على دعوة ممتحن ثاني و ممتحن ال اشتملت CMALSمنظومة ادارة المقررات و المناهج بالكلية   

 ن ثبت خطأادراك لوجود نظام داخل الكلية يمكن الطالب من التقدم بالتماس عن درجاته لكي يتم االست باإلضافة

 في الرصد او التقييم. 

ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى  .45  الدراسي والتخطيط لتطويره: فعالية المقررص 

كي تتم المنظومة قبل الفصل الدراسي ل تبدأ CMALSحسب منظومة ادارة المقررات و المناهج بالكلية   

ب و الطال مراجعة نصائح استاذ المادة للتطوير و المكتوبة في تقرير المادة و الممتحن الخارجي و اراء

 الخريجين و ارباب الصناعة. ثم بناء على ذلك يتم تطوير المحتوى بشكل شبه سنوي. 

 

  

 د يسري نبيل محمد السيد اسم استاذ المادة:

  اسم منسق البرنامج:

    

  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 ة ادارة التغيير واالبداع في المؤسسات السياحية والفندقي :اسم المقرر  

   :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 السياحة والفندقة  :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ق

  في المؤسسات السياحية والفندقية التغيير واالبداع ادارة: ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .71
 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .72

 الفنادقولسياحة دارة اماجستير تنفيذي في إ :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (البرامجأو ). البرنامج 3

 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 .73
 )إن وجدت(: ر. المتطلبات السابقة لهذا المقر5 .74
 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .75

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

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

 

 70 النسبة: 70 قاعات المحاضرات التقليدية .ثث

 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .خخ

    

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

    

  النسبة:  بالمراسلة .ضض

    

 30 النسبة: 30 أخرى.ظظ
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 :تعليقات

 وأنشطةعلى محاور تعليمية  ومناقشاتتقديمية  محاضرات وورشات عمل وعروض هذا المقرر يتضمن

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

  القرى.بجامعة ام  اإللكترونيالموقع الخاص بالمقرر في منظومة التعلم 

 األهداف .ك
 الرئيس؟هدف المقرر ما  -1

ياحية الس شآتبالمنخلق مجموعة من الكوادر المبدعة من العاملين أو الراغبين في العمل يهدف هذا المقرر إلي 

ات مهارالو خبراتالمعارف وال تغييرات ايجابية وذلك بتطوير ألحداثأخذ المبادرات  والتي يمكنهاوالفندقية 

 من خالل:الالزمة في هذا النطاق 

  فهم واستكشاف النظريات الرئيسية وأنماط التجديد .9

 واالبتكار الممكنة في صناعة السياحة والضيافة  التقيدتحيد فرص وطبيعة  .10

 في صناعة السياحة والضيافة  وإدارة التغيير االبتكارأدوات التجديد و  وتطبيقاستخدام  .11

 المؤسسات السياحية والفندقية أداء علي  واالبتكارتقييم أثر التجديد  .12

 السائد التنظيميابراز كيفية التعامل مع التغيير حسب خلفية السلوك   .13

 واالبتكار غييرإبراز دور الثقافة المؤسسية في بناء قدرة المنظمة على الت .14

 االبداعتطبيق منهجية تحليل و دراسة حاالت من منظور ادارة التغيير و .15

تقنية لستخدام المتزايد )مثل االالدراسي .  المقرروتحسين لتطوير  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

    كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(. في المحتوىالمعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات 
مج فة برالكا لتعليمةافيما يتعلق بضمان و تحسن جودة للعملية  السياحة والفندقةوفقا للسياسات و اإلجراءات المتبعة في قسم إدارة 

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

 يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر  .1

مدى  والعلمي  الدراسات العليا للنظر في المحتوى ولجنةهذا التوصيف بعد عرضه على لجنة المناهج  اعتماديتم  .2

 و المهارات العلمية و المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت للمعارف  تلبية

 كاديمي.األ تماداالعلجنة الجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطلبات  علىيتم عرض المقرر الدراسي  .3

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

 العملية التعليمية الي لجنة الجودة بالقسم.

مته ى مالئو مد المطلوبةيتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات  .5

  والضيافة.للتطورات الحاصلة في قطاع السياحة 

ل كفي نهاية  لهم مةوالمقديتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتقييم المقرر  .6

 فصل دراسي من قبل لجنة الجودة 

 . هاالعتماد االختصاصالي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم حسب  التوصياتبجميع  يتم الرفعثم  .7

 اتوالجهة من قطاع الصناع نأكاديمييم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين في نهاية كل سنة يت .8

ألكاديمي ا تماداالعاألكاديمية األخرى على المستوى المحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مستندات الجودة و 

ت جة الدراسالناهج او و ثم لجنة المالرفع بالمالحظات و التعليقات الي لجنة الجودة  ويتمالخاصة بالمقرر الدراسي. 

 . االختصاصالعليا حسب 
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أو مستخدمة في النشرة التعريفية المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ض

 (. البرنامج دليل

 و نماذجأاالبتكار على اكتساب معرفة جديدة وتحويلها إلى منتجات أو عمليات أو خدمات  : ينطويللمقرروصف عام 
ع الحفاظ متغيير أعمال جديدة. يعتمد مدى نجاح المنظمة في القيام بذلك على قدرتها على التعرف على الفرص الهامة وال

ممارسات  ر وتصميمالبتكار اإلستراتيجي والتغيياحول  المقرر . ويدور هذاعلى األعمال الحالية واستغاللها في وقت واحد
 البداعوا لتغييرعملية ا من حيث المفهوم واألساليب والمداخل المستخدمة في السياحية والفندقيةمؤسسات الالفعالة في  إلدارةا

سياحية ات الكللشر، كما يستعرض المقرر كيفية المؤامة بين متطلبات التغيير وعناصر البيئيتين الخارجية والداخلية 
الوظيفي ،  ، التوتر لوظيفياتجنبا  لبعض القضايا التي تظهر أثناء عملية التغيير مثل : مقاومة العاملين ، االلتزام  والفندقية

ت التحديا ييتعرف الدارس علسوف و ويعتمد المقرر في كل ذلك على استخدام الحاالت العملية وغيرهاالرضا الوظيفي 
نشر  سائلواستكشاف والتغيير ، ومناقشة مجموعة متنوعة من أنواع االبتكار المتاحة للشركات ، الي  واالتجاهات التي تقود

 في المؤسسات السياحية والفندقية راالبتكا
 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .37

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 مفهوم التغيير والتجديد في المؤسسات 2 6

 وأهميته السياحية والفندقية مفهوم التغيير والتجديد في المؤسسات  1 3

 أفعالهمؤشرات المؤسسة  1 3

 دواعي التغيير وأسبابه 1 3

 السياحية والفندقيةإلحداث التغيير في المؤسسات  الفعالةاألساليب العالمية  2 6

 بعض نماذج التغيير 2 6

 معوقات التغيير 1 3

 السياحية والفندقيةبعض برامج التغيير في المؤسسات  2 6

 التغيير وجماعة العمل 1 3

 في عملية التغيير /  ي الشركات السياحية والفندقيةدور مدير 1 3

 حالةدراسات  1 3
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   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .38

 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  .39
 

 

ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .40  قياسهاطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

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

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

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

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

رر مخرجات من كل مقأن يتض لزم، مع مالحظة أنه ال يية تعلم وتعليم متكاملةلتشكل معاً عمل هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيتعلم 

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
ً لمجاالت مخرجات التعلم  للمقرر وفقا

 لمؤهالتإلطار الوطني لا

 تقويمطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات

 المعرفة 1

 المفاهيم، والمصطلحاتمعرفة  1-1

والمقارنات واالستراتيجيات ذات العالقة 

السياحية  في المؤسسات بتكاربالتغيير واال

 والفندقية

 التعليم التفاعلي على االعتماد 
  تكليف الطالب بعمل ابحاث ثم

 عرضها ومناقشتها
 دراسات الحالة 
 لتلك القضايا   الفكريلتحليل ا

 تجزئتها وايجاد الحلول ومحاولة

 ألسئلة المباشرة ا
 للطالب

 المناقشات الصفية

  أسئلة حل إدراج
 فيالمشكالت 
 االختبارات

رف الطالب على كيفية تطور عمليات يتع 1-2

بتكار مع التطور الو ا والتجديدالتغيير 

 و العولمة التكنولوجي
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 دراكيةاالالمهارات  2

في تحقيق  التغيير واالبتكارادراك أهمية  2-1

األهداف التنظيمية لألعمال السياحية 

 والفندقية

 التعليم التفاعلي على االعتماد 
  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

التعامل مع التغيير الفهم الجيد لكيفية  2-2

 السائد التنظيميحسب خلفية السلوك 

تقديم مشاريع فردية وجماعية توضح  2-3

أفضل الممارسات الحديثة في ادارة 

 السياحية والفندقية التغيير واالبتكار

للمؤسسات  استراتيجيات تطويريةوضع  4-2

 السياحية والفندقية 

ابداء الكفاءة في تطبيق مفاهيم ادارة  5-2

 بتكار وإدارة التغييراالأدوات التجديد و

 في صناعة السياحة والضيافة

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

دور األفراد في الحفاظ علي سمعة فهم  

 المنشأة
 التعليم التفاعلي على االعتماد 
  تكليف الطالب بعمل ابحاث ثم

 عرضها ومناقشتها
 دراسات الحالة 
 القضايا  الفكري لتلكلتحليل ا

 الحلول تجزئتها وايجاد ومحاولة

  متابعة تقسيم العمل مع
 الطالب

 يم المناقشات تقو
 دوريالجماعية بشكل 

  التيمعرفة المعوقات 
 فيواجهت الطالب 

 البحث

العمل ضمن فريق )التحلي القدرة على  3-1

 بروح العمل الجماعي (

حث الطالب علي تقبل النقد والتوجيه  

 وتقبل اآلراء المختلفة

 تعزيز مهارات الحوار الناجح الفعال 

تشجيع الطالب على االستفادة من  3-2

 اآلخرين والتعاون معهم

  العدديةتقنية المعلومات والمهارات مهارات االتصال ومهارات  4

تعزيز مهارات اإللقاء، وكسر حاجز  4-1

 الخوف من التحدث امام اآلخرين
 التعليم التفاعلي على االعتماد 
  تكليف الطالب بعمل ابحاث ثم

 عرضها ومناقشتها
 دراسات الحالة 
 القضايا  الفكري لتلكلتحليل ا

 الحلول تجزئتها وايجاد ومحاولة

 المناقشات الشفهية 

  تقويم الواجبات
واالبحاث التي تم 

 تكليفهم بها

تعزيز مهارات االتصال الكتابي من  4-2

 خالل التقارير

لشفوي من ا عزيز مهارات االتصال 

 خالل العرض واإللقاء

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5
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 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .41

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

 ......الخ(مالحظةشفهي، 

المحدد  األسبوع

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

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

 20 8 النصفي  االختبار 2

 10 12 عرض تقديمي  3

 10 14 مقال بحثي  4

 10 جميع االسابيع حاالت عملية  5

 40 16 نهائي  اختبار 6

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ع

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

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

  الساعات المكتبية 

 حلقات النقاش خالل المحاضرات 

  حلقات النقاش من خالل منظومة التعليم اإللكتروني 

 

 مصادر التعلّمهـ. 

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

Dawson, P., & Andriopoulos, C. (2014). Managing change, creativity and innovation. 

Sage. 

 

Hall, C. M., & Williams, A. (2008). Tourism and innovation. Routledge. 

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

). Promoting innovation in hospitality 2011& Shum, C. (Chang, S., Gong, Y.,  

companies through human resource management practices. International 

Journal of Hospitality Management, 30(4), 812-818. 

Hjalager, A. M. (2010). A review of innovation research in tourism. Tourism 

management, 31(1), 1-12. 
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). Management innovation in the hotel 2015Ciprés, M. (-Nieves, J., & Segarra 

industry. Tourism Management, 46, 51-58. 

Gomezelj, D. O. (2016). A systematic review of research on innovation in 

hospitality and tourism. International Journal of Contemporary Hospitality 

Management, 28(3), 516-558. 

). Employee creativity and innovation in 2016Hon, A. H., & Lui, S. S. ( 

organizations: Review, integration, and future directions for hospitality 

research. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(5), 

862-885. 

). Managing change 2014Mariani, M. M., Buhalis, D., Longhi, C., & Vitouladiti, O. ( 

in tourism destinations: Key issues and current trends. Journal of Destination 

Marketing & Management, 2(4), 269-272. 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  الموادأدرج . 3

 ال يوجد :األسطوانات المدمجةو ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 المطلوبة لمرافقوا

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

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

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .32
  قاعات دراسية مزودة بالتالي 

 اللوحات ذكية  

  بروجكتور(جهاز عرض(  

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكية، ووات عرض البيانات)أد تقنية مصادر  .33
  اللوحات الذكية 

  كمبيوتر مثبت في القاعة 

ة رفق قائمأكرها، أو فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، كان هناك  إذا مثالً : مصادر أخرى )حددها .34

  بها(:
 لتجهيزات مخبرية.  احتياجاتال توجد أي 
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 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ه
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .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 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .47
 مالمراجعة الدورية للمراسل / المراسلين من قبل لجنة الخطط األكاديمية والجداول في القس 
 توصيات من األساتذة الزائرين. 

  على التدريس أعضاء هيئة التدريس في تدريس المقررمع نظائره من التشاور 
 ممناقشة مجلس القس 

 إجراءات تطوير التدريس: .48

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

 .وارللز ةألساتذوا خليةالدا جعةالمروا

  استخدام التكنولوجيا الجديدةتشجيع 

  التشجيع للتعليم الذاتي عمليات 

 تشجيع المناقشات الجماعية والمنظمة. 

 عقد ورش عمل يقدمها خبراء في منهجيات التعليم والتعلم 

 المتميزين رصد األنشطة التعليمية من قبل أعضاء هيئة التدريس. 
عضاء أاسطة : تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بو)مثلإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب  .49

ضاء أعمع  أو عينة من الواجبات االختباراتلتصحيح  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  •

 ه:الدراسي والتخطيط لتطوير فعالية المقررف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى ص   .50
 متخصصة يعينها القسم الجودة المراجعة الدورية للدورة من لجنة •
 التحديث المنتظم للمصادر التعليمية.  •

 

 

 

  

  :منسق البرنامجسم ا

    

  التاريخ  التوقيع:
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 الدراسيتوصيف المقرر 
 

 

 

 ادارة السمعة في المؤسسات السياحية والفندقية  :اسم المقرر  

   :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 السياحة والفندقة  :القسم /لكليةا
 

 بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه التعريف .ل

  ادارة السمعة في المؤسسات السياحية والفندقية: ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .77
 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .78

 الفنادقوياحة دارة السماجستير تنفيذي في إ :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .79
 هذه البرامج(كل في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب )في حال وجود مقرر عام

 الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .80
 )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .81
 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .82

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

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

 70 النسبة: 70 قاعات المحاضرات التقليدية .غغ
 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .أأأ
    

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

  النسبة:  بالمراسلة .ججج
    

 30 النسبة: 30 أخرى .ددد
 

 :تعليقات

 . 
 
 

 األهداف .م
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 الرئيس؟هدف المقرر ما  -1

 

عالية  ءةبكفا قيةوالفندالسياحية  منشآتخلق مجموعة من الكوادر التي يمكنها ادارة سمعة ال إلىيهدف هذا المقرر 

 من خالل:الالزمة في هذا النطاق مهارات الخبرات والمعارف وال وذلك بتطوير

 

 السياحية والفندقيةعمال السمعة في تحقيق األهداف التنظيمية لألأهمية  إدراك .16

 الفهم الجيد لكيفية تناغم ادارة السمعة مع ادارة االتصاالت التسويقية   .17

   يةلفندقالسياحية وا منشآتتقديم مشاريع فردية وجماعية توضح أفضل الممارسات الحديثة في ادارة سمعة ال .18

 الهدف يق هذاشركة من الواقع مستخدما أفضل المماراسات واالستراتيجيات لتحق وضع خطة لتحسين أو انقاذ سمعة .19

  ابداء الكفاءة في تطبيق مفاهيم ادارة السمعة في برامج استراتيجيات االتصاالت التسويقية   .20

نية ستخدام المتزايد لتق)مثل اال الدراسي. المقرروتحسين لتطوير  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

    كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(. في المحتوىالمعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات 
 القسم، كافة برامجللتعليمة فيما يتعلق بضمان و تحسن جودة للعملية ا السياحة والفندقةالمتبعة في قسم إدارة  واإلجراءاتوفقا للسياسات 

 د تم إعداد سياسات إجرائية لضمان و تحسين جودة المقررات الدراسية و هي كالتالي:فق

 يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر  .9

 مدىوالعلمي  الدراسات العليا للنظر في المحتوى ولجنةهذا التوصيف بعد عرضه على لجنة المناهج  إعتماديتم  .10

 للمعارف و المهارات العلمية و المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت  تلبية

 كاديمي.األ تماداالعلجنة الجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطلبات  علىيتم عرض المقرر الدراسي  .11

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

 العملية التعليمية الي لجنة الجودة بالقسم.

مته ى مالئو مد المطلوبةيتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات  .13

  الصناعة.للتطورات الحاصلة في قطاع 

ل كفي نهاية  لهم مةوالمقدييم المقرر يتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتق .14

 فصل دراسي من قبل لجنة الجودة 

 . دهاالعتما االختصاصبجميع ااتوصيات الي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم حسب  يتم الرفعثم  .15

 اتوالجهة من قطاع الصناع نأكاديمييفي نهاية كل سنة يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين  .16

ألكاديمي ا تماداالعاألكاديمية األخرى على المستوى المحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مستندات الجودة و 

سات لجة الدرا ناهج اوالرفع بالمالحظات و التعليقات الي لجنة الجودة و ثم لجنة الم ويتمالخاصة بالمقرر الدراسي. 

 . االختصاصالعليا حسب 

 

أو مستخدمة في النشرة التعريفية المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: دراسي المقرر ال وصف .ط

 (. البرنامج دليل

علي ما تقدمة من منتجات وخدمات وعلي عالقتها بعمالئها وكذلك علي  منشآتتعتمد سمعة ال:  للمقررعام  وصف

هويتها وعلي امكانيات وقدرات العاملين بها. وتعتبر السمعة بمثابة أصل من أصول المنشأة التي يصعب السيطرة عليه 
وخاصة األنترنت ومواقع  سلبيا لكان سببا في احداث خسائر فادحة للشركات. وفي عصر التكنولوجيا الحديثة والتي لو تأثر

أمام تحد بالغ للحفاظ علي سمعتها الطيبة من خالل التواصل الفعال والمباشر مع  منشآتالتواصل االجتماعي أصبحت ال
عمالئها اذ يمكن ألي عميل تدمير سمعة أي شركة عند تركه تعليقا سلبيا في حال عدم رضاه عن مستوي الخدمات التي 

وخاصة مقدمي  منشآتل أو االنترنت مما يستلزم أخذ األمر بمنتهي الجدية من قبل القائمين علي التقدمها علي مواقع التواص
الخدمات ومنها خدمات السياحة والضيافة اذ أن العميل ال يمكنه تقييم الخدمة اال بعد خوض تجربة الشراء فعليا ومن ثم فأن 

المقرر صمم بشكل يساعد الطالب علي فهم أهمية االتصاالت  تعليقاته ورأيه في خدمات الشركة يكون أكثر مصداقية وهذا
السياحية والفندقية كما يسلط  منشآتحيث يدرس الطالب علي العوامل التي تؤثر علي سمعة ال منشآتفي ادارة سمعة ال

سيتم مناقشة  السياحية والفندقية وباستخدام دراسات حالة من الواقع منشآتالمقرر الضوء علي أدوات ادارة السمعة في ال
مفاهيم ادارة السمعة مع الطالب خالل المحاضرات بحيث يتمكنون من ايجاد حلول حقيقة للمشكالت التي تؤثر علي سمعة 

ومن ثم تقديم قيمة  منشآتهذا األصل المعنوي من أصول ال إلدارةالمؤسسات السياحية والفندقية وذلك بوضع برامج متكاملة 
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 لفندقية اضافية للشركات السياحية وا
 

 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .42

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

   تعريف السمعة التنظيمية وأهميتها 1 3

داف وما موقع ادارة السمعة من األه المسئوليةمن تقع  علىادارة السمعة:  2 6
 التنظيمية للشركات السياحية والفندقية

   منشآتعلي سمعة ال وتأثيرهاالعالم  1 3

 ءالسمعة وادارة العالقة مع العمال إلدارةتوظيف استخدام مواقع التواصل االجتماعي  2 6
 منشآتلمعة االسمعة والجمهور: كيف يفسر العمالء من الثقافات المختلفة األمور التي تتعلق بس 1 3

 ة السياحية والفندقي منشآتال العوامل التي يجب أخذها في االعتبار عند ادارة سمعة 1 3

 السمعة  علىفي ادارة األزمات وتأثيرها  االتصاالت 1 3

 ورشة عمل  1 3

 المواطنة التنظيمية ودورها في ادارة سمعة المؤسسات 1 3

 شرائح الجمهور المختلفة وادارة السمعة 1 3
 التناغم بين االتصاالت الداخلية والخارجية 1 3
 العمل المختلفة عروض مجموعات 2 6

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .43

 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  .44
 

 

 

 

ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .45  قياسهاطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

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

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

-  ً لمستهدفة علم المقرر اتأن تتسق مخرجات بدقة، ويجب ت التعلم مخرجاوتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا

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

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيتعلم 
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 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
 إلطارا للمقرر وفقاً لمجاالت مخرجات التعلم

 لمؤهالتالوطني ل
 تقويمطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات

 المعرفة 1

 منشآتتعريف السمعة وأهميتها في ادارة ال 1-1

 السياحية والفندقية
 التعليم التفاعلي على االعتماد 
  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

 

وصف العوامل التي تؤثر علي سمعة  1-2

 السياحية والفندقية  منشآتال
العوامل التي تحديد    1-3

يجب أخذها في االعتبار عند ادارة سمعة 

  السياحية والفندقية منشآتال

 دراكيةاالالمهارات  2

ادراك أهمية السمعة في تحقيق األهداف  2-1

 التنظيمية لألعمال السياحية والفندقية
 التعليم التفاعلي على االعتماد 
  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

 الفهم الجيد لكيفية تناغم ادارة السمعة مع 2-2

 ادارة االتصاالت التسويقية
تقديم مشاريع فردية وجماعية توضح أفضل  2-3

 منشآتالالممارسات الحديثة في ادارة سمعة 

 السياحية والفندقية
وضع خطة لتحسين أو انقاذ سمعة شركة من  4-2

 الممارساتالواقع مستخدما أفضل 

 واالستراتيجيات لتحقيق هذا الهدف

عة ابداء الكفاءة في تطبيق مفاهيم ادارة السم 5-2

في برامج استراتيجيات االتصاالت 

 التسويقية   

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

دور األفراد في الحفاظ علي سمعة فهم  

 المنشأة
 التعليم التفاعلي على االعتماد 
  تكليف الطالب بعمل ابحاث ثم

 عرضها ومناقشتها
 دراسات الحالة 
 لتلك القضايا   الفكريلتحليل ا

 الحلول تجزئتها وايجاد ومحاولة

  متابعة تقسيم العمل مع
 الطالب

 يم المناقشات تقو
 دوريالجماعية بشكل 

  التيمعرفة المعوقات 
 فيواجهت الطالب 

 البحث

القدرة على العمل ضمن فريق )التحلي  3-1

 بروح العمل الجماعي (

تقبل النقد والتوجيه وتقبل  حث الطالب علي 

 اآلراء المختلفة

 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 الخوف  4-1

 امام اآلخرينمن التحدث 
 التعليم التفاعلي على االعتماد 
  تكليف الطالب بعمل ابحاث ثم

 عرضها ومناقشتها
 دراسات الحالة 
 القضايا  الفكري لتلكلتحليل ا

 الحلول وايجادتجزئتها  ومحاولة

 المناقشات الشفهية 
  تقويم الواجبات

واالبحاث التي تم 
 تكليفهم بها

خالل  تعزيز مهارات االتصال الكتابي من 4-2

 التقارير
من خالل  االتصال الشفويعزيز مهارات  

 العرض واإللقاء



 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 

 

145 

 

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

5-1    
5-2    

 

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .46

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

 ......الخ(مالحظةشفهي، 
المحدد  األسبوع

 لتسليمه
يم ينسبته من التق

 النهائي
  10 جميع األسابيع  ، اختبار ، مسابقات ، مشروع جماعي( )أسئلة مقاليةمثل مهمة التقييم  1
 20 8 النصفي  االختبار 2
 10 12 عرض تقديمي  3
 10 14 مقال بحثي  4
 10 جميع االسابيع حاالت عملية  5
 40 16 نهائي  اختبار 6

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .غ

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

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

  الساعات المكتبية 

 حلقات النقاش خالل المحاضرات 

  حلقات النقاش من خالل منظومة التعليم اإللكتروني 

 

 مصادر التعلّمهـ. 

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1
Doorley, J., & Garcia, H. F. (2015). Reputation management: The key to successful 

public relations and corporate communication. Routledge. 

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) ساسيةألمرجعية االمواد ال -في قائمة  –أدرج . 2 
Schuckert, M., Liu, X., & Law, R. (2015). Hospitality and tourism online reviews: 
Recent trends and future directions. Journal of Travel & Tourism 
Marketing, 32(5), 608-621. 
Baka, V. (2016). The becoming of user-generated reviews: Looking at the past to 
understand the future of managing reputation in the travel sector. Tourism 
Management, 53, 148-162. 

typology of responding to ” Triple A“). A 2017Bradley, G. L. (Sparks, B. A., &  

negative consumer-generated online reviews. Journal of Hospitality & Tourism 
Research, 41(6), 719-745. 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3
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Tripadvisor 
Bookin 

 :األسطوانات المدمجةو ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 ال يوجد 

 المطلوبة لمرافقوا

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

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال
 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .35

  قاعات دراسية مزودة بالتالي 

 اللوحات ذكية  

  بروجكتور(جهاز عرض(  
 

 :وغيرها( برمجياتوال ،اللوحات الذكية، و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .36
  اللوحات الذكية 

  كمبيوتر مثبت في القاعة 
 

 

ة رفق قائمأكرها، أو فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، كان هناك  إذا مثالً : مصادر أخرى )حددها .37

  بها(:
 لتجهيزات مخبرية.  احتياجاتال توجد أي 

 
 

 
 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .و
 الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:استراتيجيات  .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 
  التدريساجتماع الطالب وأعضاء هيئة 

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات 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

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

 .وارللز ةألساتذوا خليةالدا جعةالمروا

  استخدام التكنولوجيا الجديدةتشجيع 



 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 

 

147 

 

  عمليات التشجيع للتعليم الذاتي 

  الجماعية والمنظمةتشجيع المناقشات. 

 عقد ورش عمل يقدمها خبراء في منهجيات التعليم والتعلم 

 المتميزين رصد األنشطة التعليمية من قبل أعضاء هيئة التدريس. 
عضاء أاسطة : تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بو)مثلإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب  .54

ضاء أعمع  أو عينة من الواجبات االختباراتلتصحيح  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  •

 

 ه:الدراسي والتخطيط لتطوير فعالية المقررف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى ص   .55
 متخصصة يعينها القسم الجودة المراجعة الدورية للدورة من لجنة •
 التحديث المنتظم للمصادر التعليمية.  •

 
 

  

  :منسق البرنامجسم ا
    

  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 لة في السياحة والضيافة  المسؤو إلدارةا :اسم المقرر  

   :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 السياحة والفندقة  :القسم /لكليةا
 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ن

 المسئولة في السياحة والضيافة   ورمزه: اإلدارة . اسم المقرر الدراسي1 .84
 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .85

 الفنادقوياحة دارة السماجستير تنفيذي في إ :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .86
 هذه البرامج(كل عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب)في حال وجود مقرر 

 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
 

 70 النسبة: 70 قاعات المحاضرات التقليدية .ههه
 

   

  النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .ووو
    

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

  النسبة:  بالمراسلة .ححح
    

 30 النسبة: 30 أخرى .ططط
 

 :تعليقات
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 األهداف .ه
 الرئيس؟هدف المقرر ما  -1

 

لة في والمسئو خلق مجموعة من الكوادر التي تعتنق قيم اإلستدامة والممارسات األخالقية إلىيهدف هذا المقرر 

اق ومن هذا النط الالزمة فيمهارات الخبرات والمعارف وال بتطوير وذلك والفندقيةإدارة أعمال الشركات السياحية 

 من خالل: السياحة والضيافةفي ادارة خدمات حداث تغيير إيجابي إ تمكينهم من ثم

 

 د واألعمالارة الموارإد علىها اتوتطبيقوأخالقيات العمل المسئولة  إلدارةاونظريات الفهم والتحليل المتعمق لمبادئ  .21

 السياحة والضيافةفي 

لسياحة افي  سؤولةالم تدعم الممارساتالتي  والبدائل اإلدارية المتاحةاالستراتيجية  الموضوعاتختلف البحث في م  .22

 والضيافة

 المسئولة من الواقع العملي إلدارةتقييم ممارسات ا .23

 بيئيا واجتماعيا واقتصاديا السياحة والضيافةأثار أنشطة وخدمات  معرفة .24

ة منهجي ىعلتستند  السياحة والضيافةمسئولة في عرض براهين ومبررات واضحة تعزز من استخدام الممارسات ال .25

 سليمة في جمع البيانات وتحليلها

 مبادئ األخالقيات البيئية والمسؤولية االجتماعية علىترتكز  ت عملاستراتيجياطرح  .26

عمل في ووضع مؤشرات لقياس األداء االجتماعي للهيئات والشركات والمؤسسات التي تتحليل الوضع الراهن  .27

 لضيافةالسياحة وا

   جتماعية للشركاتفصاح عن أنشطة المسئولية االيدرك أهمية اال .28

نية ستخدام المتزايد لتق)مثل اال الدراسي. المقرروتحسين لتطوير  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

    كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(. في المحتوىالمعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات 
 القسم، كافة برامجلتعليمة لفيما يتعلق بضمان و تحسن جودة للعملية اإدارة السياحة والفندقة المتبعة في قسم  واإلجراءاتوفقا للسياسات 

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

 توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر يتم  .17

مدى  والعلمي  الدراسات العليا للنظر في المحتوى ولجنةهذا التوصيف بعد عرضه على لجنة المناهج  اعتماديتم  .18

 للمعارف و المهارات العلمية و المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت  تلبية

 كاديمي.األ تماداالعلجنة الجودة في القسم لمراجعته و التأكد من مراعاة متطلبات  علىيتم عرض المقرر الدراسي  .19

الل جهته خفي نهاية الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع العقبات التي وا .20

 العملية التعليمية الي لجنة الجودة بالقسم.

مته ى مالئو مد المطلوبةنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات يتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضاء لج .21

  الصناعة.للتطورات الحاصلة في قطاع 

ل كفي نهاية  لهم مةوالمقديتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتقييم المقرر  .22

 فصل دراسي من قبل لجنة الجودة 

 . هاالعتماد االختصاصالي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم حسب  اتالتوصيبجميع  يتم الرفعثم  .23

 اتوالجهة من قطاع الصناع نأكاديمييفي نهاية كل سنة يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين  .24

ألكاديمي ا تماداالع األكاديمية األخرى على المستوى المحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مستندات الجودة و

سات لجة الدرا ناهج اوالرفع بالمالحظات و التعليقات الي لجنة الجودة و ثم لجنة الم ويتمالخاصة بالمقرر الدراسي. 

 . االختصاصالعليا حسب 
 

 

 

 

 

 



 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 

 

151 

 

أو مستخدمة في النشرة التعريفية المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ظ

 (. البرنامج دليل

قتصادي قوي متنوع نموذج اتحقيق  إلىوالتي تهدف  2030رؤية المملكة العربية السعودية  من انبثاقاتم تصميم هذا المقرر 
ريس د علي تكتقتضي انتهاج سياسات إدارية مسئولة للحفاظ علي البيئة والتي تعتم متوازنة اجتماعية في اطار تنمية

 المقرر اذه يهتمو والثقافي. واالجتماعينمية مستدامة قوامها الترابط بين البعد اإليكولوجي الطاقات الوطنية لضمان ت
 لفة والتيها المختفي مجال السياحة والضيافة بعمليات المسؤولة إلدارةلالمفاهيم المعاصرة والنظريات األساسية بدراسة 

 لشركاتجتماعية لاال  المسؤوليةب النظريات المتعلقة ولحيث يتنا واالعاشة،تشتمل علي خدمات االقامة والنقل والتغذية 
ا المقرر هذيهتم  كما ؛الفقراء عن المعاناةرفع و المحلية التنمية المستدامة القائمة علي دعم المجتمعاتكذلك نظريات و

قافي يئي والثومن ثم وضع برامج خاصه تهدف إلي رفع الوعي الب أنفسهم زائرينالسلوكيات المسئولة للوتحليل بدراسة 
بة ية المطلوواإلدار المهنية الدارسين علي تنمية المهاراتالمقرر  يساعدمجموعة المفاهيم والمعارف  إلىاإلضافة وب .لديهم

 ها.بملون ات التي يعفي الهيئات أو المؤسسات والشرك فعال عصري لتصميم وتنفيذ الممارسات المسئولة بشكل نموذجي
وأولئك  شكل خاصب السياحة والضيافة بشكل عام وكذلك العاملين في قطاع إلدارةا ويستهدف هذا المقرر العاملين في مجال

علي  شرافل اإلن بالفععاملين الذين يتولوهذا المقرر أيضا لل . ويقدمالمجالفي هذا  ومهاراتهم الراغبين في زيادة مداركهم
قة خبرة ساب يس لديهماألفراد الذين ل وكذلكشركاتهم والذين يرغبون في تطوير مهاراتهم المهنية جتماعية في المسئولية اال

 في هذا المجال يمكنهم أيضا االستفادة من هذا المقرر. 
 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .47

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 مدخل عن أهمية دراسة المقرر وأنماط التعلم وطرق التقييم   1 3

 مفهوم التنمية المستدامة 1 3
 ية ألعمال السياحة والضيافة االقتصادو واالجتماعيةاألثار البيئية  1 3

 المسئولة وأبعادها إلدارةنظريات ا 1 3
 أخالقيات العمل 1 3

  واالداريةمجاالت تطبيق الممارسات المسئولة في الوظائف الفنية  1 3

 الممارسات المسئولة في الفنادق والمنتجعات 1 3

   الممارسات المسئولة في إدارة المطاعم 1 3

   الممارسات المسئولة في إدارة المقاصد السياحية 1 3

 1ورشة عمل  1 3

 المصالح  ذويأعمال السياحة والضيافة والتواصل والتشاور مع  1 3

 الممارسات المسئولة ورفاهية العاملين 1 3

 معوقات تطبيق المسئولية االجتماعية ودور الدولة  1 3

  محاسبة المسئولية االجتماعية  1 3

 دراسات حالة وتحليلها 1 3
 2ورشة عمل  1 3

 

   : وتوزيعهاإجمالي عدد ساعات المقرر  .48

 المجموع أخرى تطبيق  أو استديو معامل دروس إضافية محاضرات 

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

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

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .49
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ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .50  قياسهاطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

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

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

-  ً مستهدفة ال علم المقررتأن تتسق مخرجات بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا

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

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيتعلم 

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
ي إلطار الوطنا للمقرر وفقاً لمجاالت مخرجات التعلم

 لمؤهالتل
 تقويمطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات

 المعرفة 1

الي الدور  تتطرقفهم النظريات المتنوعة التي  1-1

في  المسئولةاالجتماعي وتطبيق الممارسات 

 الشركات السياحية والفندقية

 التعليم التفاعلي على االعتماد 
  تكليف الطالب بعمل ابحاث

 ثم عرضها ومناقشتها
 دراسات الحالة 
 القضايا  الفكري لتلكلتحليل ا

تجزئتها وايجاد  ومحاولة

 الحلول

  األسئلة المباشرة
 للطالب

 المناقشات الصفية 
  أسئلة حل إدراج

 فيالمشكالت 
 االختبارات

 

مفهوم أخالقيات العمل وأهميته  علىالتعرف  1-2

 واألسباب التي أدت الي االهتمام المتزايد به
في  المسئولةمعرفة معوقات تطبيق الممارسات  1-3

 أعمال السياحة والضيافة

 دراكيةاالالمهارات  2
 

حساب عدد من مؤشرات ومعايير قياس األداء  2-1

 في أعمال السياحة والضيافة المسئول
 

 التعليم  على االعتماد

 التفاعلي

  تكليف الطالب بعمل ابحاث

 ثم عرضها ومناقشتها
 دراسات الحالة 
 القضايا  الفكري لتلكلتحليل ا

 تجزئتها وايجاد ومحاولة

 الحلول

  األسئلة المباشرة
 للطالب

 المناقشات الصفية 
  أسئلة حل إدراج

 فيالمشكالت 
 االختبارات

تطبيق الممارسات المسئولة في عمليات السياحة  2-2

 والضيافة
 

فصاح عن أنشطة المسئولية يدرك أهمية اال 2-3
  أعمال السياحة والضيافةجتماعية في اال

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3
 

فهم المسئولية االجتماعية المتوقعة من االفراد  

 والمهنين
 

 التعليم التفاعلي على االعتماد 
  تكليف الطالب بعمل ابحاث

 ثم عرضها ومناقشتها
 دراسات الحالة 
 القضايا  الفكري لتلكلتحليل ا

 تجزئتها وايجاد ومحاولة

 الحلول

  متابعة تقسيم العمل مع
 الطالب

 يم المناقشات تقو
 دوريالجماعية بشكل 

  التيمعرفة المعوقات 
 فيواجهت الطالب 

 البحث

القدرة على العمل ضمن فريق )التحلي بروح العمل  3-1

 الجماعي(

 تقبل النقد والتوجيه وتقبل اآلراء علىحث الطالب  

 المختلفة

 مهارات الحوار الناجح الفعال تعزيز 

 تشجيع الطالب على االستفادة من اآلخرين والتعاون 3-2

 معهم

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4
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تعزيز مهارات اإللقاء، وكسر حاجز الخوف من  4-1

 التحدث امام اآلخرين
 التعليم التفاعلي على االعتماد 
  الطالب بعمل ابحاث تكليف

 ثم عرضها ومناقشتها
 دراسات الحالة 
 القضايا  الفكري لتلكلتحليل ا

و ايجاد تجزئتها  ومحاولة

 الحلول

 المناقشات الشفهية 
  تقويم الواجبات

واالبحاث التي تم 
 تكليفهم بها

 تعزيز مهارات االتصال الكتابي من خالل التقارير 4-2
من خالل العرض  االتصال الشفويعزيز مهارات  

 واإللقاء

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

5-1    
5-2    

 

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .51

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

 ......الخ(مالحظةشفهي، 
المحدد  األسبوع

 لتسليمه
يم يمن التقنسبته 

 النهائي
  10 جميع األسابيع  ، اختبار ، مسابقات ، مشروع جماعي( )أسئلة مقاليةمثل مهمة التقييم  1
 20 8 النصفي  االختبار 2
 10 12 عرض تقديمي  3
 10 14 مقال بحثي  4
 10 جميع االسابيع حاالت عملية  5
 40 16 نهائي  اختبار 6

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ف

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

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

  الساعات المكتبية 

 حلقات النقاش خالل المحاضرات 

  حلقات النقاش من خالل منظومة التعليم اإللكتروني 

 

 مصادر التعلّمهـ. 

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1
• Jhamb, A. (2016). Corporate Social Responsibility in Tourism Industry: Issues 

and Challenges. In Corporate Social Responsibility in the Hospitality and Tourism 

Industry (pp. 138-143). IGI Global. 
  

• Kasemsap, K., 2017. Corporate Social Responsibility: Theory and Applications. 

In Strategic Human Capital Development and Management in Emerging Economies (pp. 

188-218). IGI 
CRANE, A., MATTEN, D. (2015). Business Ethics. Managing Corporate Citizenship and Sustainability in 

the Age of Globalization. Oxford University Press.  
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 :األسطوانات المدمجةو ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 ال يوجد 

 المطلوبة لمرافقوا

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

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال
 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .38

http://sustainabletourism.net/
https://www.responsibletravel.com/
https://www.travindy.com/
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  قاعات دراسية مزودة بالتالي 

 اللوحات ذكية  

  بروجكتورجهاز عرض(  ) 
 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكية، و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .39
  اللوحات الذكية 

  كمبيوتر مثبت في القاعة 

ة رفق قائمأكرها، أو فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، كان هناك  إذا مثالً : مصادر أخرى )حددها .40

  بها(:
 لتجهيزات مخبرية.  احتياجاتال توجد أي 

 

 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ي
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .56

  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 .57
 

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

 
 

 إجراءات تطوير التدريس: .58

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

 .وارللز ةألساتذوا خليةالدا جعةالمروا

  استخدام التكنولوجيا الجديدةتشجيع 

  عمليات التشجيع للتعليم الذاتي 

 تشجيع المناقشات الجماعية والمنظمة. 

 عقد ورش عمل يقدمها خبراء في منهجيات التعليم والتعلم 

 المتميزين رصد األنشطة التعليمية من قبل أعضاء هيئة التدريس. 
 

عضاء أسطة وا: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة ب)مثلإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب  .59

ضاء أعمع  أو عينة من الواجبات االختباراتلتصحيح  مستقلين، والتبادل بصورة دورية   هيئة تدريس

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

 

 ه:الدراسي والتخطيط لتطوير فعالية المقررف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى ص   .60
 متخصصة يعينها القسم الجودة المراجعة الدورية للدورة من لجنة •
 التحديث المنتظم للمصادر التعليمية.  •

 
 

  

  :منسق البرنامجسم ا
    

  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 الدولية في السياحة و الضيافة  إلدارةا  المقرر:اسم   

 رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة ام القرى  إسم المؤسسة التعليمية: 2018نوفمبر  تاريخ التوصيف: 

 سم إدارة السياحة و الفندقةق -  كلية ادارة االعمال القسم: /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .و

 والضيافةالدولية في السياحة  إلدارةا. اسم المقرر الدراسي ورمزه: 1 .91

 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .92

 نادقوالف دارة السياحةماجستير تنفيذي في إ. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .93

 في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج()في حال وجود مقرر عام  

 . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .94

 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:5 .95

 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .96

 ر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  العابدية و ريع زاخر. موقع تقديم المقرر، إن لم يكن في المق7 .97

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

 

  النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .ييي

    

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ككك

    

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

    

  النسبة:  بالمراسلة .ممم

    

 100 النسبة: ***** أخرى .ننن

 تعلم نشط و تفاعلي

 تعليقات:
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 األهداف .ي

 الرئيس؟ما هدف المقرر  -1

 

في  رةإلدال تأهيل الطالب للتعامل مع بيئة سياحية دولية من خالل امداده بالمعارف الرئيسيةليهدف المقرر 

 الدولية.   والفندقيةالمؤسسات السياحية 

ل االستخدام المتزايد لتقنية الدراسي . )مث المقرروتحسين لتطوير  -فيذها يتم تن -ذكر بإيجاز أي خطط ا -2

    راسة(.كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الد في المحتوىالمعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات 

 

ناء على تقارير بو المشتملة على التطوير المستمر CMALS بالكلية   والمناهجيتم تطبيق منظومة ادارة المقررات 

 ن خريجيالمواد و توصيات التحسين من استاذ المادة و الطالب و الممتحن الخارجي و ارباب الصناعة و ال

 

 

)مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية وصف المقرر الدراسي  .ع

 البرنامج(.  أو دليل

 وصف عام للمقرر:

للتعرف  رئيسيةبالمعارف ال دارستم تصميمه بشكل تفاعلي المداد ال والضيافةالدولية في السياحة  إلدارةا مقرر

 لدولية.ادقية و التوسع و التعامل مع المتغيرات العالمية في المؤسسات السياحية والفن إلدارةعلى منهجيات ا

 

 تناولها:الموضوعات التي  ينبغي  .52

 قائمة الموضوعات
عدد 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

 3 1 مقدمة

 3 1 صناعة السياحة و الضيافة كصناعتين دوليتين 

 6 2 تحليل بيئة السياحة الدولية و توجهات في ادارة شركات الفندقة الدولية

او احية و منهجيات الشركات السي 2030تحليل بيئة السياحة السعودية في ظل رؤية 

 الفندقية الدولية لمضاعفة حجم اعمالها

1 3 

 12 4 ويقيات التسالسياسات و منهج –االستقطاب  –العولمة السياحية و الفندقية: التشغيل 

و  سياحةالهيكلي للمؤسسات الدولية في ال والتشكيلاستراتيجيات التوسع السياحي 

 الضيافة.  

2 6 

ياحية سركات الفندقية: منهجية ماكدونالد و شالعولمة و تطوير المنتجات السياحية و 

 و فندقية دولية اخرى.

2 6 

 لسياحيةكات االدولية للشر إلدارةو توجهات ا والفندقيةمستقبل االندماجات السياحية 

 و الفندقية

1 3 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .53

 
 محاضرات

دروس 

 إضافية

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 42     42 ساعات التدريس الفعلية

 3     3 الساعات المعتمدة
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 عاتسا 3عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:  .54

 

 

ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واس .55 جيات تراتيمخرجات التعلم للمقرر وفقا

 تدريسها

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

علم ت الت: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالأوالً  -

 المناسبة.

-  ً  .ستهدفةمعها ومع مخرجات التعلم الم وتتسق: ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم ثانيا

-  ً مخرجات  تتسق : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أنثالثا

حظة ة، مع مالتكاملتعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم م

 من كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.أنه ال يلزم أن يتض

 

 جدول مخرجات التعلم للمقرر

 م
ً لمجاالت اإلطار  مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 الوطني للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 المعرفة 1

 إلدارةاالمفاهيم االساسية في القدرة على تعريف  1-1

 .والفندقيةالدولية للمؤسسات السياحية 

 حلقات النقاش

 عصف الذهنيال – 

 لمحاضرات  التفاعليةا – 

لتقييم داخل ا-

المحاضرات بناء على 

. والمبادراتالتفاعل 

النصف  االختبارات

 فصلية 

 واستراتيجيات التوسع و االندماج  و تحديد كتابة 1-2

  يةو الفندقاعادة تشكيل الشركات الدولية السياحية 

 النقاشات المفتوحة -

التدريبات داخل  -

 المحاضرات

 المحاضرات التفاعلية -

 العمل الجماعي -

 دراسة حاالت -

 يةاألسبوعاالبحاث -

لمهام التفاعلية ا -

 داخل المحاضرات

 المهارات المعرفية 2

 واثارهاالدولية  إلدارةالربط بين منهجيات ا 2-1

م المترتبة الشركات السياحية و الفنادق و المطاع

يق التشغيل و االستقطاب و التعيين و التسو متمثلة

 و االستراتيجيات

 دراسة حاالت -

 العمل ضمن فريق عمل -

 العصف الذهني -

النقاشات داخل  -

 المحاضرات

النصف  االختبارات-

 فصلية

 االختبار النهائي -

الية متكاملة للتحول للمؤسسات الفندقية صياغة  2-2

الوطنية السعودية للشكل الدولي و  والسياحية

 االنتشار في بالد اخرى. 

 دراسة حاالت -

 العمل ضمن فريق عمل -

 العصف الذهني -

النقاشات داخل  -

 المحاضرات

المهمات داخل  -

 المحاضرة

 االبحاث -

االختباران  -

 والنهائي 

و  النصفية
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 ية.األسبوع

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية  3

تحول دولي كاملة لمؤسسة منهجية عمل عرض ل 3-1

 سياحية او فندقية سعودية للتوسع في اسواق خارج

 مام الطالبالسعودية ا

 النقاشات -

 يةاألسبوعالمهام  -

 العصف الذهني -

 العمل ضمن الفريق -

 االبحاث -

صياغة مقترح كامل لتطوير اداء شركات سياحية  3-2

ي ف الدولية إلدارةسعودية باستخدام اليات ا وفندقية

 السياحة و الفندقة

 المحاضرات التفاعلية -

 دراسة حاالت -

 بحث فردي -

 بحث جماعي -

االلتزام بالمهام المعطاة  - العمل ضمن فريق عمل و القيادة عند الحاجة 3-3

 داخل المحاضرة

التدريب للعمل ضمن  -

عند  وقيادتهفريق عمل 

 الحاجة

االبحاث  -

 الجماعية

 االبحاث الفردية -

  مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

المحمول  استخدامعمل عروض تقنية  - 4-1

 و االنفوجرافيك والباوربوينت

 النقاشات -

 يةاألسبوعالمهام  -

 العصف الذهني -

 الفريقالعمل ضمن  -

االبحاث  -

 الجماعية

 االبحاث الفردية -

الت لتطوير الحا ودراساتالتقارير البناء على - 4-2

و التوسع  االندماجياتاليات للتعامل مع مستقبل 

 في قطاع السياحة و الضيافة الدولية.

 والتقاريردراسة الحاالت  -

 و االحصاءات 

 النقاشات -

 يةاألسبوعالمهام  -

 العصف الذهني -

 الفريقالعمل ضمن  -

االبحاث  -

 الجماعية

 االبحاث الفردية -

المهام  التفاعلية  -

داخل 

 المحاضرات 

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

5-1    

5-2    

 

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .56

 قال،ممهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة  م

 شفهي، مالحظة......الخ(خطابة، تقديم 

المحدد  األسبوع

 لتسليمه

نسبته من 

 التقييم النهائي

 %5 3 1بحث فردي  1

 %5 5 2بحث فردي  2

 %15 7 1دوري  

 %15 13 2دوري 3

 %10 11 بحث جماعي 4

 %10 خالل الفصل الدراسي انشطة متنوعة داخل القاعة الدراسية و المحاضرات  5

 %40حسب الجدول المعلن  الدراسياختبار نهاية الفصل  6
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من عمادة القبول و 

 التسجيل

 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ق

ر لب )مع ذككل طاترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص ل

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

 

 لهم.  كاديميع الطالب و االرشاد االالمادة للتواصل و التعاون م ألستاذساعة و نصف كل اسبوع ساعات مكتبية 

 

 

 مصادر التعلّم .طط
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Michael Chibili, M.,  Bruyn, S. D., Benhadda, L., Lashley, C., Penninga, S., and Rowson, B. 
(2017).  Modern Hotel Operations Management. Routledge.  
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Graham MD. D. Y., Soane, J., McClelland, Z.  (2015). Management of 
International Resort Hotel Operations. Butterworth-Heinemann.  

 

Tim Coles, T., C. and Hall, M. C.  (2008). International Business and 
Tourism: Global Issues, Contemporary Interactions (Routledge 
International Series in Tourism, Business and Management).  
Routledge.  

 
 

 لمواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:ا -ي قائمة ف –. أدرج 2 

 Mintel Reports  

 Tourism Management 

 Annals of Tourism Research 
 Current Issues in Tourism 

 International Journal of Hospitality Management 

 International Journal of Contemporary Hospitality Management  

 Journal of Hospitality and Tourism Research 

 Journal of Travel Research 

 Leisure Report 

 Leisure Studies 

 Tourism Recreation Research 

 Insights 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Michael+Chibili&search-alias=books&field-author=Michael+Chibili&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Shane+de+Bruyn&search-alias=books&field-author=Shane+de+Bruyn&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&text=Conrad+Lashley&search-alias=books&field-author=Conrad+Lashley&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/C.-Michael-Hall/e/B0039IA96A/ref=dp_byline_cont_book_2
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 International Tourism Reports  

 Tourism Intelligence Quarterly  

 Caterer & Hotelkeeper 

 Hospitality 

 In Britain/Horizons (BTA/VisitBritain) 

 Signpost (STB/VisitScotland) 

 The Leisure Manager 

 Tourism Marketplace (BTA/VisitBritain) 

 Travel GBI 

 Travel Trade Gazette 

 

 . أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 

 

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

 

 

 

 

 

 المرافق المطلوبة .ظظ

اعد داخل دد المقمتطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عبيّن 

 القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .41

 قابلة للحركة وكراسيمجهزة بطاوالت دائرية قاعات تعلم نشط  -

 باألنترنتاتصال  -

 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .42

 شاشات ذكية -

 بروجكتور -

 ها(:بقائمة  كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق إذامصادر أخرى )حددها: مثالً  .43
 

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .أأ

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .61

 للتطوير بدون كتابة اسمائهم. واقتراحاتهماسبوعي: كل محاضرة الطالب يكتبوا تعليقاتهم  -

 النوعي والتطويرطريق استبيانات عمادة الجودة  نفصلي: ع -

 أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: استراتيجيات .62

تطوير و المكتوبة التي تعتمد علي: نصائح استاذ المادة لل و CMALSمنظومة ادارة المقررات و المناهج بالكلية   

 في تقير المادة و الممتحن الخارجي و اراء الطالب و الخريجين و ارباب الصناعة. 

 إجراءات تطوير التدريس: .63

لتعلم ورات اددورات تدريب اعضاء هيئة التدريس التي يقدمها مركز التعلم النشط و التعليم التفاعلي مثل  .ت

 منظومة التعلم االليكتروني غيرها. ادمودوا والتعاوني و التعلم النشط و منظومة 
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لتطوير و لة التي تعتمد علي: نصائح استاذ الماد و CMALSمنظومة ادارة المقررات و المناهج بالكلية    .ث

 المكتوبة في تقير المادة و الممتحن الخارجي و اراء الطالب و الخريجين و ارباب الصناعة. 

ء ة أعضا: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسط)مثلإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب  .64

هيئة  أعضاء أو عينة من الواجبات مع االختباراتهيئة تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح 

 تدريس من مؤسسة أخرى(:

خارجي. على دعوة ممتحن ثاني و ممتحن ال اشتملت CMALSمنظومة ادارة المقررات و المناهج بالكلية   

 ن ثبت خطأادراك لوجود نظام داخل الكلية يمكن الطالب من التقدم بالتماس عن درجاته لكي يتم االست باإلضافة

 صد او التقييم.في الر

ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى  .65  الدراسي والتخطيط لتطويره: فعالية المقررص 

كي تتم المنظومة قبل الفصل الدراسي ل تبدأ CMALSحسب منظومة ادارة المقررات و المناهج بالكلية   

ب و الطال متحن الخارجي و اراءمراجعة نصائح استاذ المادة للتطوير و المكتوبة في تقرير المادة و الم

 الخريجين و ارباب الصناعة. ثم بناء على ذلك يتم تطوير المحتوى بشكل شبه سنوي.

 

  

 د يسري نبيل محمد السيد اسم استاذ المادة:

  اسم منسق البرنامج:

    

  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 السياحة والضيافة فيوطرق البحث  تطبيقيمشروع : المقرراسم   

 :رمز المقرر  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 
 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية:  10/3/1440تاريخ التوصيف:  

 سم ادارة السياحة والضيافةق –كلية ادارة االعمال  :القسم /لكليةا
 

 ومعلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي  .أأ

 في السياحة والضيافة وطرق البحث مشروع تطبيقي : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .98
 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .99

احة رة السيداماجستير تنفيذي في إ :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .100
 والفنادق

 هذه البرامج(كل بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب)في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، 
 الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .101
 )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .102
 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .103

 العابديةلقرى )جامعة أم االرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .104
 وريع ذاخر(

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

  النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .سسس
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ععع
    

 %100 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ففف
    

  النسبة:  بالمراسلة .صصص
    

  النسبة:  أخرى .ققق
 

 :تعليقات
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 األهداف .بب

 الرئيس؟هدف المقرر ما  -1
 طرق ومنهجية البحث العلمي وتطبيقاتها في قطاع السياحة والضيافة.التعرف على  •

 العلمي. وصياغة فرضيات وأسئلة وأهداف البحث العلميالتعرف على أساسيات إعداد مقترح/خطة للبحث  •

 لعلمي.امناهج البحث العلمي والتمييز بينها واختيار المنهج األنسب إلعداد مقترح البحث  إدراك •

ليل ظة وتحوالمعاينة، المقابلة الشخصية، المالح االستقصاءالتعرف على طرق وأدوات البحث العلمي ) •

 المحتوى(.

 .لكمية(نات )الوصفية واالتعرف على أنواع العينات في البحث العلمي وأساسيات وطرق تحليل البيا •

عمال لمشروعات األ حقيقية فرصأفكار ولتحديد وتقييم اكساب الطالب المهارات والمعارف الالزمة  •

 .المختلفة

وق ، والس اعةاستكمال خطة العمل بما في ذلك موجز تنفيذي ، تحليل الصنالتعرف على أساسيات إعداد و •

 ير المنتج / الخدمة وهيكل الشركة.، خطة العمليات ، خطة تطو استراتيجية التسويق

ية ية العموملميزانا الدخل،تحديد المتطلبات المالية لمجال أعمال جديد ووضع بيانات مالية شكلية )مثل بيان  •

 ، التدفق النقدي ، إلخ.(

 ئي.القدرة على إعداد مشروح بحثي أو خطة / نموذج عمل لمشروع متكامل وكتابة التقرير النها •
 

لتقنية  ستخدام المتزايد)مثل االالدراسي .  المقرروتحسين لتطوير  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

    كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(. في المحتوىالمعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات 
 

 المقرر. موضوع ية والحديثة فيالمراجعة الدورية للمقرر وتحديث المحتوى من أجل تلبية االتجاهات الحال -

تطوير لالخارجيين، الطالب  المراجعيناألخذ في االعتبار وجهات نظر أصحاب األعمال )الصناعة(،  -

 محتوى المقرر.

 استخدام المراجع الحديثة ومتابعة ورش العمل والمؤتمرات العلمية المتخصصة. -

 خصص. التوافق مع ما تقدمه المؤسسات التعليمية المماثلة في الت -
 

 

أو مستخدمة في النشرة التعريفية المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .غ

 (. البرنامج لدلي

 وصف عام للمقرر:
 لمي أوسواء أكان بحث ع تطبيقييهدف هذا المقرر إلى تقديم المعارف والمهارات الالزمة إلعداد مشروع 

اد فية إعدوكي العلميبمفاهيم واساسيات البحث تعريف الطالب خطة/نموذج عمل لمشروع متكامل. يتضمن المقرر 
اف خطة للبحث بكل عناصرها حيث يطور من قدرات الطالب على تحديد المشكلة وصياغة الفرضيات واألهد

تلفة علمي المخحث الاول المقرر أيضا  إلقاء الضوء على مناهج البواختيار طرق البحث المناسبة لجمع البيانات. يتن
ا رق توثيقهات وط)الوصفية، التجريبية، النوعية( إضافة ألنواع العينات في البحث العلمي وأنواع مصادر المعلوم

عمال / األات ة من مهارللمشاركين مجموعة واسعوتحليل البيانات وكتابة التقرير النهائي. يقدم المقرر أيضا  
 ديدةجأعمال  خطةعلى وجه الخصوص الدراية الكافية إلطالق شركة جديدة أو بدء لنماذج أعمال ريادية،  إلدارةا

 داخل مؤسسة قائمة.
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 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .57

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 3 1 مقدمة في البحث العلمي ونماذج وخطة األعمال

ت إعداد خطة البحث العلمي )عنوان البحث، المقدمة، مشكلة البحث، فرضيا
 وأهداف البحث ، الدراسات السابقة ، منهجية البحث إلخ(

1 3 

 3 1 ختبار الفروض(ا -نواع الفروضأ -حدود وفروض البحث )صياغة الفروض
 3 1 التعرف على مصادر المعلومات في البحث العلمي وتوثيقها.

 3 1 بحث العلمي مناهج ال
 3 1 وتقديرها اختيارهاأنواع العينات في البحث العلمي وطرق 

 –المالحظة – االستقصائيوالمسح  )المعاينةأدوات وطرق البحث العلمي 
 حليل المحتوى(ت -المقابلة الشخصية

1 3 

 3 1 تحليل البيانات الوصفية والكمية

 3 1 األساسيةتحليل الفرص وبناء نماذج األعمال / األسئلة 

 3 1 تحليل الصناعة والمنافسين وتحليل الطلب والعرض 
 3 1 الخطة التسويقية وتحديد السوق المستهدف

 3 1 الخطة التشغيلية لنموذج االعمال

 3 1  التنظيميوالهيكل  إلدارةا

 –وع ميزانية المشر –المتوقعة  واإليراداتالتحليل المالي للمشروع / التكاليف 
 حساب األرباح والخسائر 

1 3 

عات متابعة ومناقشة الطالب في أبحاثهم العلمية وخطة /نموذج العمل لمشرو
 مقترح

1 3 

مناقشة المشروع التطبيقي )البحث العلمي أو خطة/نموذج عمل لمشروع 
 مقترح(

1 3 

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .58

 محاضرات 
دروس 

 إضافية
أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 42     42 ساعات التدريس الفعلية
 3     3 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل التي يقوم بها الطالب  الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي(ساعات عدد  .59
 ساعات 3    
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ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .60  قياسهاطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

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

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم معها  وتتسقالتقييم طرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

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

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

 .من مجاالت التعلم تعلم في كل مجال

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
 استراتيجيات لمؤهالتللمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني ل مخرجات التعلم

 مقررللتدريس ال
 طرق التقويم

 المعرفة 1

التعرف على أساسيات وخطوات البحث العلمي: اختيار  1-1
مشكلة البحث، صياغة فرضيات أو أهداف البحث،  وتحديد

 جمع وتحليل البيانات وكتابة التقرير.

 المحاضرة
استراتيجيات 
 التعلم النشط

 الحوار والمناقشة
 الذاتيالتعلم 

 االختبارات
 تقييم الواجبات

تقييم العمل ضمن 
مصغرة مجموعات 

 )فريق العمل(
 بأساسيات إعداد خطط ونماذج أعمالمعرفة شاملة وعميقة  1-2

خطة العمليات ، خطة  تنفيذي،ريادية بما في ذلك موجز 
  تطوير المنتج / الخدمة وهيكل الشركة.

 المحاضرة
استراتيجيات 
 التعلم النشط

 الحوار والمناقشة
 الذاتيالتعلم 

 االختبارات
 تقييم الواجبات

تقييم العمل ضمن 
مجموعات مصغرة 

 )فريق العمل(
إلعداد بحث االفكار والفرص المحتملة وتقييم  اقتراح 1-3

 علمي ونماذج أعمال تساهم في خدمة وتطوير المجتمع.
 

 المحاضرة
استراتيجيات 
 التعلم النشط

 الحوار والمناقشة
 الذاتيالتعلم 

 االختبارات
 تقييم الواجبات

تقييم العمل ضمن 
مجموعات مصغرة 

 )فريق العمل(
 SWOTوعمل تحليل للمنافسين تحليل الصناعة والسوق  1-4

والتحليل المالي للمشروع استراتيجية التسويق وتحديد 
 المقترح.

 المحاضرة
استراتيجيات 
 التعلم النشط

 الحوار والمناقشة
 الذاتيالتعلم 

 االختبارات
 تقييم الواجبات

تقييم العمل ضمن 
مصغرة مجموعات 

 )فريق العمل(
 المعرفيةالمهارات  2

 أن يتعرف على مفهوم وأهداف وأدوات البحث العلمي 2-1
 ة.والقدرة على التمييز بين مناهج البحث العلمي المختلف

 

التعلم في 
مجموعات صغيرة 

 –)ورش عمل 
 (تعاونيتعلم 

 الذهنيالعصف 
 دراسة الحالة

تقييم الواجبات الفردية 
 والجماعية

في  المشاركةتقييم 
 المحاضرة 
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التعرف على المهارات الالزمة لبناء نموج أعمال جديد  2-2
لدى  يقدمها وتوليد االهتمام التيالتحديات والفرص تقييم و

   المستثمرين المحتملين

التعلم في 
مجموعات صغيرة 

 –)ورش عمل 
 (تعاونيتعلم 

 الذهنيالعصف 
 دراسة الحالة

الفردية تقييم الواجبات 
 والجماعية

في  المشاركةتقييم 
 المحاضرة

القدرة على تحليل جدوى خطط ونماذج االعمال وتقييم  2-3
 مدى فعالية وجدارة األفكار المقترحة لمشروعات تجارية

 .جديدة

التعلم في 
مجموعات صغيرة 

 –)ورش عمل 
 (تعاونيتعلم 

 الذهنيالعصف 
 دراسة الحالة

تقييم الواجبات الفردية 
 والجماعية

في  المشاركةتقييم 
 المحاضرة

 )البحث أو تطبيقيالقدرة على إعداد وكتابة المشروع ال 2-4
خطة /نموذج عمل لمشروع مقترح( وفقا  لمنهج وأسلوب 

 البحث العلمي. 

التعلم في 
مجموعات صغيرة 

 –)ورش عمل 
 (تعاونيتعلم 

 الذهنيالعصف 
 دراسة الحالة

تقييم الواجبات الفردية 
 جماعيةوال

في  المشاركةتقييم 
 المحاضرة

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

ل القدرة على استخدام مناهج وأساليب البحث العلمي في ح 3-1
 المشكالت

 

  

 التعاونيالتعلم 
 والعمل كفريق

المناقشات 
الجماعية بين 

 الطالب
 الذاتيالتعلم 

 لعب األدوار

تقويم المناقشات 
 دوريالجماعية بشكل 

 الذاتيالتقييم 
تقييم الواجبات الفردية 

 والجماعية

القدرة على استخدام وربط البحث العلمي بالمشكالت  3-2
لة الواقعية والحقيقية الموجودة في مجتمع األعمال ومحاو

  إيجاد حلول لها.

 التعاونيالتعلم 
 والعمل كفريق

المناقشات 
 الجماعية بين

 الطالب
 الذاتيالتعلم 

 لعب األدوار

 

تقويم المناقشات 
 دوريالجماعية بشكل 

 الذاتيالتقييم 
تقييم الواجبات الفردية 

 والجماعية

ي ة فااللتزام بالمعايير األخالقية للسلوك وتحمل المسئولي 3-3
 .التعلم

 

 التعاونيالتعلم 
 والعمل كفريق

المناقشات 
الجماعية بين 

 الطالب
 الذاتيالتعلم 

 لعب األدوار

تقويم المناقشات 
 دوريالجماعية بشكل 

 الذاتيالتقييم 
تقييم الواجبات الفردية 

 والجماعية



 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 

 

171 

 

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

ة المهم إلنجاز االتصال المناسبةاختيار واستخدام أشكال  4-1
سواء كانت االتصاالت الشفوية، الكتابية، الرقمية 

 والرسوم.
 

  

 حل المشاكل
 اإللكترونيالتعلم 

 دراسة الحالة
 الذاتيالتعلم 

تقييم الواجبات والتكاليف 
 الفردية والجماعية

 تقييم المشاريع البحثية

 

ال لفعاالقدرة على كتابة التقارير، ادارة الحوار واالستماع  4-2
 لنتائج ورش العمل.  ومهارة اإللقاء والعرض

 حل المشاكل
 االلكترونيالتعلم 

 دراسة الحالة
 الذاتيالتعلم 

تقييم الواجبات والتكاليف 
 الفردية والجماعية

 تقييم المشاريع البحثية

 
خل استخدام وتقييم أدوات االتصال المناسبة للمناقشات دا 4-3

 وبين أعضاء فريق العمل ومختلف شرائح الجمهور 
 حل المشاكل

 االلكترونيالتعلم 
 دراسة الحالة

 الذاتيالتعلم 

تقييم الواجبات والتكاليف 
 الفردية والجماعية

 تقييم المشاريع البحثية
 

الصلة باألوساط التمييز بين أشكال االتصال ذات  4-4
 عة.األكاديمية ، واألعمال التجارية ، والحكومة ، والصنا

 حل المشاكل
 االلكترونيالتعلم 

 دراسة الحالة
 الذاتيالتعلم 

تقييم الواجبات والتكاليف 
 الفردية والجماعية

 تقييم المشاريع البحثية
 

 (وجدت النفسية الحركية )إنمهارات ال 5

 

 

 خالل الفصل الدراسي:مهام تقويم الطلبة جدول  .61

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

 ......الخ(مالحظةشفهي، 
المحدد  األسبوع

 لتسليمه
يم ينسبته من التق

 النهائي

1 
 –الحضور  -العروض الجماعية ) الدراسيتكليفات واعمال خالل الفصل 

   المشاكل(حل 
 %40 كل أسبوع

 %60 16 تقييم ومناقشة المشروع 2
 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ك

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

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

ب ودعمهم ، ساعة أسبوعيا تمثل ساعات مكتبية للطالب وذلك لمساعدة الطال 18يتواجد أستاذ المقرر بواقع  -

 تقدم خدمات النصح للطالب. التيبالكلية و االكاديميإلى وحدة االرشاد  باإلضافة

 .للجامعة االلكترونيالتواصل المستمر مع الطالب من خالل االيميل، الواتس أب وبوابة التعليم  -

 .بإعدادها يقوموا التي والتقارير والبحوث الواجبات ومناقشة المحاضرات أثناء الطالب متابعة -
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 مصادر التعلّم .عع

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1
- Creswell, J. W. (2008). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 

Approaches (3rd edition). Sage P 
- ublications. ASIN: B002WWKZNG 

- Teddlie, C. B. and Tashakkori, A. (2008). Foundations of Mixed Methods Research: 

Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in the Social and Behavioral 

Sciences. Sage Publications, Inc. ASIN: B0026RGOHI.  
- Brewer, M. B. (2009). Principles and Methods of Social Research, Second Edition. LEA. ASIN: 

B000SIEXXE 

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) لمواد المرجعية األساسيةا -في قائمة  –أدرج . 2 
• Annals of Tourism Research 

• Environment & Planning 

• Journal of Sustainable Tourism 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3
 ,whatsapp Youtube, Facebookمواقع استخدام 

 المدمجة:األسطوانات و يات،البرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 يةادة علممتحتوى على  التي األسطوانات المدمجةاألمديوس ، مجموعة الميكروسوفت أوفيس، و األوبرا،برنامج 

  بمحتوى المقررذات صلة 
 

 المطلوبةالمرافق  .غغ

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

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

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .44
  طالبا40قاعة تدريسية تتسع ل 

 جهاز كمبيوتر 40معمل حاسب ألى يحتوى على 
 قاعة للتعلم النشط

 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكية، و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .45

 عرض البياناتل لوحات ذكية 

 بروجكتور 

 أفالم وفيديوهات علمية 

 أقالم سبورة 

ة رفق قائمأكرها، أو فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، كان هناك  إذا مثالً : مصادر أخرى )حددها .46

 بها(:
 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .بب

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .66
وب لية أسللمعرفة أرائهم حول المقرر ومدى فاع الدراسينهاية الفصل  فياستبيانات توزع على الطالب  -

 التدريس

 االسمفي نهاية كل محاضرة ، يُطلب من الطالب كتابة مالحظاتهم حول المحاضرة في ورقة مع عدم كتابة  -

http://www.amazon.com/Research-Design-Qualitative-Quantitative-ebook/dp/B002WWKZNG/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=digital-text&qid=1269259030&sr=8-4
http://www.amazon.com/Research-Design-Qualitative-Quantitative-ebook/dp/B002WWKZNG/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=digital-text&qid=1269259030&sr=8-4
http://www.amazon.com/Foundations-Mixed-Methods-Research-ebook/dp/B0026RGOHI/ref=sr_1_11?ie=UTF8&s=digital-text&qid=1269259030&sr=8-11
http://www.amazon.com/Foundations-Mixed-Methods-Research-ebook/dp/B0026RGOHI/ref=sr_1_11?ie=UTF8&s=digital-text&qid=1269259030&sr=8-11
http://www.amazon.com/Foundations-Mixed-Methods-Research-ebook/dp/B0026RGOHI/ref=sr_1_11?ie=UTF8&s=digital-text&qid=1269259030&sr=8-11
http://www.amazon.com/Principles-Methods-Social-Research-ebook/dp/B000SIEXXE/ref=sr_1_7?ie=UTF8&s=digital-text&qid=1269259030&sr=8-7
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 وتسليمها إلى المحاضر. سيتم قراءة جميع تعليقات الطالب ومناقشتها معهم في المحاضرة التالية
 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .67
 الدورية للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسية والجداول بالقسم. المراجعة -

 تدوير المقررات -

 الخارجية المراجعة -

 الدراسيتقييم رئيس القسم ألداء عضوا هيئة التدريس في نهاية الفصل  -

 إجراءات تطوير التدريس: .68
ذة ة واالساتاخليالد المراجعةتحديث مصادر التعلم بناء على توصية لجنة الخطط والجداول الدراسية بالقسم و -

  الزائرين

  الدراسيتشجيع استخدام التقنية الحديثة في تقديم المقرر  -
ة لمباشرمالحظات المراجعة واستبيان الطالب والمالحظات ا ىتوجهات ادارة القسم حول اداء استاذ المادة بناء عل -

 والمؤتمرات العلمية للطالب

 الذاتيتشجيع عمليات التعلم  -

 حوث علمية في مجال المقررتقديم ب -

 تشجيع الطالب على التقديم وااللقاء -

عضاء أاسطة : تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بو)مثلإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب  .69

ضاء أعمع  أو عينة من الواجبات االختباراتلتصحيح  مستقلين، والتبادل بصورة دورية   هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: هيئة
ن مدريس تمراجعة عينة من إجابات الطالب من قبل لجنه متخصصة بالقسم، وأيضا يتم دعوة أعضاء هيئة  -

 مؤسسات تعليمية مماثلة لتقييم عينة من اجابات الطالب.

 .بالقسم الجماعيوالتصحيح  المراجعة -

 مع انجاز الطالب  ىتطوير الخطة الدراسية بالقسم لتتماش  -

 عثرين في المقرر لتصحيح اوضاعهمتل استمارات بيان حالة للطالب المعم -

البحاث التقنيات والمراجع وا أحدثواضافة بصفة دورية في مجال المقرر الدراسي  دما يستجمتابعة  -

 .العلمية في محتوياته

 ه:الدراسي والتخطيط لتطوير فعالية المقررف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى ص   .70
طورات ته للتمن قبل لجنة الخطط والجداول الدراسية بالقسم لضمان مواكب دورييتم مراجعة المقرر بشكل  -

 الحديثة في التخصص. 

 تحديث المصادر والمراجع الخاصة بالمقرر بشكل منتظم وفق التطورات الحديثة في التخصص. -

 .وير المقرر بشكل مستمراألخذ بتوصيات نتائج المراجعات الداخلية والخارجية في تحسين وتط -
 

  

اسم القائم بتدريس 

 المقرر الدراسي:

 :منسق البرنامجسم ا

 

 حاتم رضوان ابراهيم رضوان

    

  التاريخ  التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي

 

 : القضايا المعاصرة بالسياحة والفندقة اسم المقرر

 :رمز المقرر 
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 دراسينموذج توصيف مقرر 

 
 أم القرى  جامعة التعليمية:إسم المؤسسة  25/4/1440:التوصيفتاريخ 

 إدارة األعمال/ قسم إدارة الساحة والفندقة  كلية القسم: /لكليةا
 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .تت

 القضايا المعاصرة بالسياحة والفندقة: ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .105
 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .106

احة رة السيداماجستير تنفيذي في إ :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .107
 والفنادق

 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 .108
 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:5 .109
 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .110

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .111

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

 50 النسبة: √ التقليديةقاعات المحاضرات  .ررر
 

   

 40 النسبة: √ كترونيلالتعليم اإل .ششش
    

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

  النسبة:  بالمراسلة .ثثث
    

 10 النسبة: √ أخرى .خخخ
 

 :تعليقات

 
 
 

 األهداف .ثث

  المقرر الرئيس؟ ما هدف -1
  ي لقطاع السياحة والفنادق االقتصادتعريف الطالب بالدور 
 سياحة الصناعة بالتي تواجه المديرين والمعنيين  الهامةللقضايا  االساسيةبالمعرفة  الطالبزويد ت

 والفندقة.
 الفندقةحة والسيا التعرف على الطرق المثلى لحل المشاكل والقضايا التي تواجه العاملين بصناعة 
  المستجدات في مجال ادارة السياحة والفنادق.  بأهمتعريف الطالب 
   انماط الخدمة للعمالء.  وأحدث بأهمتعريف الطالب 
 .تعريف الطالب بكيفية التغلب على مشاكل العمالء وكيفية ادارة عالقات العمالء 

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية  الدراسي. المقرروتحسين لتطوير  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر-2
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 كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.   في المحتوىالمعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات 
 القسم، كافة برامجلتعليمة لفيما يتعلق بضمان و تحسن جودة للعملية اإدارة السياحة والفندقة المتبعة في قسم  واإلجراءاتوفقا للسياسات 

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

 يتم توصيف المقرر الدراسي من قبل محاضر المقرر  .29

مدى  العلمي و الدراسات العليا للنظر في المحتوى ولجنةعلى لجنة المناهج  عرضههذا التوصيف بعد  اعتماديتم  .30

 لمية و المحددة في اإلطار الوطني للمؤهالت بية للمعارف و المهارات العللت

 ي.ألكاديما االعتمادمن مراعاة متطلبات  والتأكديتم عرض المقرر الدراسي لجنة الجودة في القسم لمراجعته  .31

الل جهته خفي نهاية الفصل الدراسي يرفع المحاضر بتقرير المقرر الدراسي موضحا به جميع العقبات التي وا .32

 الي لجنة الجودة بالقسم.العملية التعليمية 

ه مالئمت ومدى المطلوبةيتم مناقشة تقرير المقرر من قبل أعضاء لجنة الجودة بالقسم النظر في التحسينات  .33

 للتطورات الحاصلة في قطاع الصناعة. 

ل كفي نهاية  لهم مةوالمقديتم مناقشة نتائج استطالعات اراء الطالب من خالل االستبيانات المتعلقة بتقييم المقرر  .34

 فصل دراسي من قبل لجنة الجودة 

 . هاالعتماد االختصاصالي لجنة المناهج او لجنة الدراسات العليا بالقسم حسب  التوصياتبجميع  يتم الرفعثم  .35

 اتوالجهة من قطاع الصناع نأكاديمييفي نهاية كل سنة يتم عرض جميع المقررات الدراسية لمحكمين خارجيين  .36

كاديمي األ تماداالعاألخرى على المستوى المحلي أو الدولي أن توفر لمرجعة جميع مستندات الجودة و األكاديمية 

سات لجة الدرا ناهج اوالرفع بالمالحظات و التعليقات الي لجنة الجودة و ثم لجنة الم ويتمالخاصة بالمقرر الدراسي. 

 . االختصاصالعليا حسب 

 

أو مستخدمة في النشرة التعريفية المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ف

 (. البرنامج لدلي

ة الضيافة صناعفي بيئة األعمال المستمرة التي تشهدها  المتغيراتفي  لتعرف علىللطالب يعطي هذا المقرر الفرصة 

 تعلقةقضايا المالكما يلقي المقرر الضوء على التحديات. المتغيرات وللتصدي لهذه  والخيارات االستراتيجية والسياحة،

توظيف ، سائل الوم للشركات،بما في ذلك المسؤولية االجتماعية والتشغيل والتسويق والتحديات االخرى  إلدارةبتحديات ا

نقدي ال وعيال طورتالطالب من المقرر مكين ايضا يالعمالء ، والقضايا المقدمة من قبل وسائل اإلعالم االجتماعية. وتنوع 

 لمجموعة من التحديات التي تواجه كل من الضيافة والسفر.والتحليلي 
 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .62

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

  افة.مقدمة  ومفاهيم عامة عن القضايا المعاصرة بصناعة السياحة والضي 1 3

  التحديات التي تواجه صناعة الفنادق  2 3

  التحديات التي تواجه صناعة السياحة  2 3

  التحديات التي تواجه صناعة االغذية والمشروبات  2 3

  تحديات السوق السياحي 1 3

  التحديات االجتماعية التي تواجه صناعة السياحة والضيافة.  2 3

  االبداع واالبتكار في صناعة السياحة والضيافة  1 3

  تحديات المتعلقة بالموارد البشرية 1 6

  تحديات االعالم االجتماعي.  1 3

  االستدامة في صناعة السياحة والفنادق  1 3
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   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .63

 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  .64
 

 

ً لمجاالت مخرجات التعلم  .65 قياسها طرق واتساقها مع للمؤهالت  الوطنياإلطار للمقرر وفقا

 واستراتيجيات تدريسها

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .بةالمناسفي مجاالت التعلم حسب المطلوب للقياس  قابلة تكون بحيث لمقرراقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةمخرجات التعلم  ومع معهاتتسق  تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً لمستهدفة علم المقرر اتأن تتسق مخرجات بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياس المناسبة التقييمضع طرق  :ثالثا

 قرر مخرجاتمن كل مأن يتض لزم، مع مالحظة أنه ال ية تعلم وتعليم متكاملةلتشكل معاً عملي هاتدريس واستراتيجيات تقييمهاوطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيتعلم 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
 إلطارا وفقاً لمجاالت للمقرر التعلممخرجات 

 لمؤهالتالوطني ل
 تقويمطرق ال مقررلل التدريس استراتيجيات

 المعرفة 1

ية واالثر االقتصاد باألثرمعرفة الطالب  1-1

 المضاعف لصناعة السياحة والضيافة. 
 المحاضرات النظرية -

 النقاش الجماعي   -

 دراسات الحالة   -

 بالمحاضرةالتفاعل  -

 القصيرة  االختبارات - -

 العروض  واالبحاث -

ية المام الطالب بالتحديات التشغيلية واالدار 1-2

 السياحة والضيافة.التي تواجه صناعة 
 المحاضرات النظرية -

 النقاش الجماعي   -

 دراسات الحالة  -

 التفاعل بالمحاضرة -

 القصيرة  االختبارات - -

 العروض  واالبحاث -

 المحاضرات النظرية - المام الطالب بتحديات االعالم المختلفة  1-3

 النقاش الجماعي   -

 دراسات الحالة  -

 التفاعل بالمحاضرة -

 القصيرة  االختبارات - -

 العروض  واالبحاث -

 المعرفيةالمهارات  2

قدرة الطالب على تحليل القضايا المختلفة  2-1

 المتعلقة بالضيافة وفرض حلول لها.
 المحاضرات النظرية -

 دراسات الحالة -
بحوث الفردية ال -

 والجماعية
 المحاضرات النظرية -  التشغيليةنقد وتقييم القضايا  2-2

 دراسات الحالة -
بحوث الفردية ال -

 والجماعية
 المحاضرات النظرية - تحليل اتجاهات العمالء وتأثيرها المحتمل 2-3

 دراسات الحالة -
بحوث الفردية ال -

 والجماعية

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

مهارات العمل الجماعي واالندماج في فريق  3-1

  عمل 
  

   القدرة على تحمل ضغوط العمل  3-2

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

 معه. 
 البحوث الفردية والجماعية 

القدرة على تفسير السلوكيات لتجنب التكدس  4-2

 والتدافع. 
 البحوث الفردية والجماعية 

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

   ال يوجد  5-1
   ال يوجد 5-2

 

 

 الفصل الدراسي: خالل ةبالطل يمتقو مهامجدول  .66

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

 ......الخ(مالحظةشفهي، 
المحدد  األسبوع

 لتسليمه
يم ينسبته من التق

 النهائي
  10 جميع األسابيع  ، اختبار ، مسابقات ، مشروع جماعي( )أسئلة مقاليةمثل مهمة التقييم  1
 20 8 النصفي  االختبار 2
 10 12 عرض تقديمي  3
 10 14 مقال بحثي  4
 10 جميع االسابيع حاالت عملية  5
 40 16 نهائي  اختبار 6

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ل

 البطخاص لكل الواإلرشاد األكاديمي  تالتعليمية لالستشاراوالهيئة أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

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

  الساعات المكتبية 

 حلقات النقاش خالل المحاضرات 

  حلقات النقاش من خالل منظومة التعليم اإللكتروني 

 

 مصادر التعلّمهـ. 

:تب المقررة المطلوبةالك -في قائمة  –أدرج  .1  

 Verena Stickler (2013) Contemporary Issues in Event Management, GRIN Verlag.  
Razaq Raj ،Paul Walters and Tahir Rashid (2006) Events Management, 

ButterworthHeinemann.  John, G., Sheard, R. & Vickery, B. (2007) Stadia: design and 
development guide. Oxford: Elsevier. 

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

 Journal of Hospitality and tourism management  

 Annals of of tourism. 

 Tourism management.  

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3
www.wto.org 

 

 المدمجة: واألسطوانات ،البرمجيات البرامج الحاسوبية، مثلمواد تعليمية أخرى أي أدرج . 4
 ال يوجد 

http://www.wto.org/
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 المطلوبة لمرافقوا

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

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال
 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .47

 قاعات دراسية مزودة بالتالي 

  اللوحات ذكية

 جهاز عرض ) بروجكتور ( 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكية، و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .48

 اللوحات الذكية 

 كمبيوتر مثبت في القاعة 
ة رفق قائمأكرها، أو فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، كان هناك  إذا مثالً : مصادر أخرى )حددها .49

 بها(:
 لتجهيزات مخبرية.  احتياجاتال توجد أي  .50

 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .تت
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .71

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

 القسم:يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو واستراتيجيات أخرى لتق .72
 

 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: .73

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

 .وارللز ةألساتذوا خليةالدا جعةالمروا

  استخدام التكنولوجيا الجديدةتشجيع 

 عمليات التشجيع للتعليم الذاتي 

 تشجيع المناقشات الجماعية والمنظمة. 

 عقد ورش عمل يقدمها خبراء في منهجيات التعليم والتعلم 

  المتميزين األنشطة التعليمية من قبل أعضاء هيئة التدريسرصد. 
عضاء أاسطة : تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بو)مثلإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب  .74

ضاء أعمع  أو عينة من الواجبات االختباراتلتصحيح  مستقلين، والتبادل بصورة دورية   هيئة تدريس

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

 ه:الدراسي والتخطيط لتطوير فعالية المقررف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى ص   .75
 متخصصة يعينها القسم الجودة ة من لجنةالمراجعة الدورية للدور •
 التحديث المنتظم للمصادر التعليمية.  •

 

 الحميد  عبد د. هاني حسني سيد :استاذ المادةسم ا

    

  التاريخ د. هاني حسني سيدعبدالحميد التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي

 

 الفندقيو السياحي االستثمارالمقرر: اسم 

 رمز المقرر:
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 
 جامعة ام القرىإسم المؤسسة التعليمية:  6/3/1440تاريخ التوصيف:  

 كلية إدارة األعمال / إدارة السياحة والفندقة القسم:  /الكلية
 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه: .جج

 

                   مبادئ السياحة والضيافة        ورمزه:  . اسم المقرر الدراسي 1
 رمز المقرر:  
 ساعة  42. عدد الساعات المعتمدة:                                  2 .112

ة لسياحدارة اماجستير تنفيذي في إ. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .113
 والفنادق

 عدة برامج، بيّن هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه البرامج()في حال وجود مقرر عام في 
 . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .114
 ال يوجد. المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(: 5 .115
 ال يوجد. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .116

 يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: نفس المقر . موقع تقديم المقرر، إن لم7 .117

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

 %80 النسبة: نعم قاعات المحاضرات التقليدية .ذذذ

    

 %20 النسبة: ال يوجد التعليم اإللكتروني .ضضض

    

 ----- النسبة: ال يوجد تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ظظظ

    

 ----- النسبة: ال يوجد بالمراسلة .غغغ

    

 ----- النسبة: ال يوجد أخرى .أأأأ
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 األهداف 

. ندقيالفو السياحي االستثمارمفهوم وخصائص ومقومات الطالب  تعريفالغرض من دراسة هذا المقرر هو  
 االنتهاءعند  .هااجتذاب فيوالوسائل المؤثرة  الفندقيالسياحي و االستثمارمجاالت وأهداف  استعراضحيث يتم 

 من دراسة هذ المقرر سوف يضاف الى الطالب القدرات والمهارات اآلتية:
 

 والفندقي لسياحيا االستثماروخصائص ومقومات  مفهومعن  الرئيسية بالمعلومات اإللمام  (16
 بالمملكة السياحي االستثمار فيالمعايير األساسية المحددة للجودة  التعرف على   (17
 الوطني االقتصاد فيات السياحية والفندقية االستثمارمعرفة تأثير    (18
 على المملكة  السياحي االستثماراإللمام بمردود    (19
 وكيفية تجنبها السياحي لالستثمارالسلبية  التعرف على اآلثار   (20
 ةالمملكى والسلبية عل وآثاره اإليجابيةبالشركات السياحية العالمية العابرة للقارات، اإللمام   (21

 
   

 الدراسي وتحسين المقرركيفية تطوير       

 

ن نترنت مالسياحي والفندقي العربي والدولي على شبكة اإل االستثمار صما يخعلى كل  االضطالع .ح

 صناعة السياحة. فيخالل حكومات رائدة 

 

ع ل مواقتخص موضوع الدراسة من خال التيإطالع الطلبة على أحدث األبحاث العلمية والدراسات  .خ

 فيفة، لمختلالمؤتمرات السياحية على اإلنترنت. وكذلك األبحاث الحديثة المنشورة على المواقع ا

 صناعة السياحة. فيالدول الرائدة 

 

أو تلك  لكليةإمداد الطلبة بأسماء المراجع ذات الصلة بموضوعات المقرر، سواء الموجودة بمكتبة ا .د

 لموجودة بالمكتبات العامة وإرشادهم الى  كيفية طرق الوصول اليها.اإلصدارات ا

 

 وصف المقرر الدراسي .ق

 

 وصف عام للمقرر:
 

اسة يه يتم درعلى مقوماته. ف والتعرف، وخصائصه الفندقيو السياحي االستثمار مفهوميتناول المقرر دراسة 
ية تجنبها. كذلك وكيف السياحي لالستثمارالسلبية  اآلثارته وكيفية إدارالسياحي والفندقي و االستثمارمفهوم 
دور ه والسياحي ووسائل جذب االستثمارالسياحي والفندقي ومقومات  االستثمارمجاالت واهداف يتناول 

  .الهامة في المملكة وغيرها من الموضوعات الفندقيو السياحي االستثمار فيالشركات العابرة للقارات 
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 الدراسة:جدول بالموضوعات محل  .ص
 

 عدد الساعات األسبوعترتيب   الفندقيو السياحي االستثمار االول: مفهوم الفصل
 3 االول األسبوع  والفندقي السياحي االستثمار وأهداف الثاني: مجاالت الفصل
 3 الثاني األسبوع والفندقي السياحي االستثمار الثالث: مقومات الفصل
 احيالسي االستثمار اجتذاب في المؤثرة الرابع: الوسائل الفصل

 الفندقيو
 3 الثالث األسبوع

 في والفندقية السياحية اتاالستثمار تأثير: الخامس الفصل
 الوطني االقتصاد

 3 الرابع األسبوع

 3 الخامس األسبوع  المملكة على السياحي االستثمار السادس: مردود الفصل
 تثماراالس في للجودة المحددة األساسية السابع: المعايير الفصل

 السياحي
 3 السادس األسبوع

  السابع األسبوع الدراسي الفصل منتصف امتحان
 الدولة أهداف من كهدف السياحي االستثمار: الثامن الفصل
 السياحية للتنمية

 3 الثامن األسبوع

 3 التاسع األسبوع حيةالسيا المواقع في االستثمار تشجيع إجراءات: التاسع الفصل
 3 العاشر األسبوع المملكة في السياحي الستثمارا معوقات: العاشر الفصل
 العابرة العالمية السياحية الشركات: العشر الحادي الفصل
  للقارات

 3 الحادي عشر األسبوع

 المجتمع على السياحي االستثمار عشر: أثر الثاني الفصل
 المحلي

 3 الثاني عشر األسبوع

 3 الثالث عشر األسبوع  السياحي لالستثمار السلبية اآلثار: عشر الثالث الفصل
 لالستثمار السلبية اآلثار إدارة كيفية: عشر الرابع الفصل

  وتجنبها السياحي
 3 الرابع عشر األسبوع

 3 الخامس عشر األسبوع النهائي االمتحان
 42 14 الدراسي الفصل في االتصال ساعات وعدد االسابيع عدد

  
 
 )مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي(كونات المقرر م

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .67

محاضرا 
 ت

دروس 
 إضافية

معامل أو 
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق 

 42 ال يوجد 8 ال يوجد ال يوجد 42 ساعات التدريس الفعلية

 42 ال يوجد 8 ال يوجد ال يوجد 42 الساعات المعتمدة
 
 
 

 

 

 ساعات 3 الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا :عدد ساعات  .68
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 أساليب التعليم والتعلم    
 

 نظرية محاضرات (10
 مناقشات مفتوحة (11

 محاضرات تطبيقية (12
 

 
 مخرجات التعلم للمقرر

 

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقا  لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت
استراتيجيات 

 للمقررالتدريس 
 طرق التقويم

 المعرفة 1
 
1-1 

 
 االستثمارمفهوم  على لطالبا أن يتعرف

 ومجاالته وأهدافه ومقوماته الفندقيو السياحي
 فيات السياحية والفندقية االستثماروتأثير 
 الوطني االقتصاد

 
 
 

 
المحاضرة،  .14

الشفهية  اتاالمتحانو
 ةوالتحريري

 

 ببحث التكليف- .15
 منهجي
 مواضيع بأحد متعلق
 المادة

، ذلك حالة دراسة .16
بإجراء  الطالب بتكليف
 بواسطة االنترنت بحث

 
االسئلة  .7

 المباشرة
 
 اتاالمتحان .8

الدورية 
والمفاجئة 
 التحريرية

لطالب المعلومات الرئيسية عن ا ان يكتسب 1-2
 فيالمعايير األساسية المحددة للجودة 

 السياحي االستثمار

الشفهية  اتاالمتحانو
 ةوالتحريري

 االسئلة المباشرة

 فيلى الوسائل المؤثرة ع لطالبا أن يتعرف 1-3
 الفندقيو السياحي االستثمار اجتذاب

 ت، والتكليفالمناقشا
 باألبحاث القصيرة

 واألعمال
 األخرى العلمية

األسئلة المباشرة 
 االختباراتو

 المختلفة

 في االستثمارأن يلم الطالب إجراءات تشجيع  1-4
 المواقع السياحية

 
 
 

 

المحاضرة، ومجموعات 
 العمل

التمارين 
 والواجبات

 المهارات المعرفية 2

2-1 
 

 وابداءان يكون الطالب قادرا على المناقشة 
 
مع  الجماعية المناقشة .7

 
 االختبارات .7
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السياحي والفندقي، و  االستثمار في الرأي
 أثر في المعرفية اإلداريةه يظهر مهارات

 المحلي  المجتمع على السياحي االستثمار

 

 .تطبيقية نماذج انتقاء
 

منهجي  ببحث التكليف .8
مواضيع  بأحد متعلق
 المادة

 

 المختلفة
 
األسئلة   .8

 المباشرة

2-2 

 
أن يصبح لدى الطالب الخلفية الكاملة عن 

السياحي والفندقي، مفهومه  االستثمار
 واهدافه ومقوماته

 
 

 
الواجبات واالنشطة  .7

 يةاألسبوع
 

 متعلقة بحوث اعداد .8
 .ومناقشتهابالموضوع 

 

 
تقييم االبحاث  .7

 الفردية 
 
 اتاالمتحان .8

 الشفهية
والتحريرية 

الدورية 
 والمفاجئة

2-3 

 
 التفكير االستراتيجي ومهارة التخطيط مهارة 

 رلالستثماالسلبية  تجنب اآلثار في االستراتيجي
  السياحي

 
 باألبحاث التكليف 

 واألعمال القصيرة
 األخرى العلمية

 

 
األبحاث تقييم 

الفردية وكذلك 
األعمال العلمية 

 األخرى

2-4 

 
 اآلثار إدارةكيفية  أساليب تطبيق ىعل القدرة

  السياحي لالستثمارالسلبية 

 
منهجي  ببحث التكليف

 واآلراءلتقديم االفكار 
 المتعلقة بتحديد األسعار

 
تقييم األبحاث 
ومراجعة الطالب 

 فيها

3 
 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 

 

3-1 

 
تطبيق الدراسة  على أن يكون الطالب قادرا

 .العمليالمجال  فيالنظرية 
 

اللقاءات مع المسئولين 
والمقابالت الشخصية 
 والممارسات العملية 

مالحظة ورصد 
الطالب أثناء 
النقاش مع 

 الطالب االخرين 

3-2 

 
يدير مشروع  ان ان يصبح الطالب قادرا على

  استثماري بعد التخرج

 
العمل في مجموعات 
 والمناقشات الجماعية

وتقييم تصحيح 
 التحليل نتائج

 والمناقشات
 بها قام التي

 الطالب

3-3 

 
التحليل، الربط،  أن يتمنع الطالب بمهارة

 .والنقد المتابعة، التقييم، التشويق

 النقدية القيم توظيف .1
 حواريه أعمال في

 الصف  داخل
 
 العمل في مجموعات .2

 
مالحظة وتقييم 
المواقف العملية 
أثناء النقاش مع 

الطالب اآلخرين، 
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 الحوار والمناقشة وإثارة
 قاعة الدرس داخل

 وعند القاء االفكار
 

3-4 

 أثناء والرد عليهممواجهة الطالب وتعليقاتهم 
 أسس علمية ىعل موضوعات المقررمناقشة 

العمل في مجموعات 
 والمناقشات الجماعية

مالحظة ورصد 
الطالب أثناء 
النقاش مع 

 الطالب االخرين

4 
  مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية

 

أن يكون لدى الطالب القدرة على التواصل  4-1
مع العمالء و فهم متطلباتهم و العمل على 

      الوفاء بها

تقويم التمارين  اعطاء التمارين التطبيقية
 التطبيقية

اكتساب  على أن يكون الطالب قادرا 4-2
 فيالمهارات االدارية من خالل العمل 

 الفنادق.شركات السياحة و 

الشرح من خالل  .7
 التطبيقات العملية

 

 العمليالتدريب  .8
السياحة إن  بشركات

 أمكن

 االختبارات
 المتنوعة

يتعلم الطالب كيفية اعداد البحوث العلمية  ان 4-3
 .والفندقيةات السياحية االستثمارمجال  في

والتزويد  التوجيه
بالمعلومات المطلوبة 

 البحث فيها

تقييم األبحاث 
ومراجعة الطالب 

فيما أعدوه من 
 أبحاث

 المهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 5
 
 

 الدراسي:جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل  .5
مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار،  م

مشروع جماعي، كتابة مقال،  خطابة، 
 تقديم شفهي، مالحظة......الخ(

نسبته من التقييم  المحدد لتسليمه األسبوع
 النهائي

 درجة 10  االبحاث والتقارير 1

 درجة 10 بشكل مستمر اثناء المحاضرات القصيرة االختبارات 2
 درجة 10 الرابع عشر األسبوعالخامس و األسبوع عرض شفهي وابحاثتقديم  3
 درجة 10 الثامن األسبوع التحريرية الدورية االختبارات 4
 درجة 20 الحادي عشر األسبوع مشروع جماعي 5
 درجة 40 بعد انهاء الفصل الدراسي اختبار نهاية الفصل الدراسي 6
 درجة 100  المجموع 
 
 

 األكاديمي للطالب ودعمهماإلرشاد  .م
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ر لب )مع ذككل طاترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص ل

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

 

 ء التدريبات التطبيقية االستشارات يوميا مع عضو هيئة التدريس أثنا -

 األسبوعساعة / 2االرشاد االكاديمي لكل طالب  -

 ساعة/أسبوع 8المادة/  ألستاذساعات مكتببة  -
 

 

 مصادر التعّلم .فف

 
 الكتب المقررة المطلوبة:  قائمة –. أدرج 1

 مراجع أساسية لمحاضرا ت استاذ المادة
 

- Turner.  R., Travel & Tourism Economic Imact 2017, Ssudi Arabia, (wttc, 2017) 
 

- International Business Publication 2015 
- "Saudi Arabia Investment and Business Guide", Volume 1, Strategic and Practical, 

(Washington DC, 2015) 
 
 

 السياحية والفندقية وقوانينها وادارة اعمالها بالمملكة بالمنشآتمواقع الكترونية متعلقة 
 

 الوطنيالهيئة العامة للسياحة و التراث  (1
 

Tourism Investment in Saudi Arabia 
https://scth.gov.sa/en/TourismInvestment/SupportTourismInvestme 

nt/Documents/Touristic_investment_eng.pdf 
 السياحي االستثمار

estmentInKingdom.aspxhttps://scth.gov.sa/TourismInvestment/Pages/Inv 
 

 المنطقة الشرقية  في السياحي االستثمار (2
 

https://www.chamber.org.sa/sites/Arabic/InformationsCenter/Studies_Documents 
 

3) Saudi Travel and Tourism Investment Market (STTIM) 
 

http://www.sauditourism.sa/en/ExploreKSA/Events/Pages/default.aspx 

 والتقارير وغيرها(:لمواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية ا -ي قائمة ف –. أدرج 2
الشركات السياحية  تأسيسوالسياحية والفندقية  بالمنشآتتقارير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لقوانين العمل 

https://scth.gov.sa/en/TourismInvestment/SupportTourismInvestme
https://scth.gov.sa/TourismInvestment/Pages/InvestmentInKingdom.aspx
https://www.chamber.org.sa/sites/Arabic/InformationsCenter/Studies_Documents
http://www.sauditourism.sa/en/ExploreKSA/Events/Pages/default.aspx
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 والفنادق
 . أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 whatsapp Face book- power point- Youtube-استخدام           

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. أدرج أي 4
 فيديوهات ذات صلة بالمادة العلمية، إن وجدت. تحتوى على التياألسطوانات المدمجة 

 الحاسوب ىا علبه االستثماررامج لعرض فيديو وصور لمواقع سياحية وفندقية تم ب -5
 ووردبرنامج مايكروسوفت UNWTO، ICAO، IUOTOالشبك ةمتصفح 

 برنامج إكسل -برنامج الباوربوينت

 

 

 المرافق المطلوبة .قق

 
 بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات

 :غيرها()أي عدد المقاعد داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، و 

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .51
 الميدانية تسهيالت الزيارة     -اللي بالكليةامعمل الحاسب -المحاضرات  إللقاءقاعات مناسبة 

 جهاز حاسب 30-مقعد  30-طالب  30 عدد

 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .52
 البأجهزة الحاسب االلي بالمعمل واللوحات الذكية وجهاز العرض والبرمجيات المتاحة بالكلية للط

  LCD-power pointشاشة  2عدد -شاشة عرض 2دد ع–لوحة ذكية  2عدد 
 

 كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، إذامصادر أخرى )حددها: مثال   .53
 أو أرفق قائمة بها(:

 فيديوهات -رائطعروض الخ – Data showمعمل لتقديم عروض    

 

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره .ثث

 االمتخصصة وغيره إنترنتالمستمر على أحدث األبحاث العلمية من خالل مواقع  االضطالع (9
 هذا الشأن فيمراجعة اللوائح الصادرة  (10

 تقييم الطلبة أساليب .جج

 الغرض من التقييم أساليب تقييم الطلبة

 لتقييم مدى استيعاب الطالب لما قد تم شرحه اختبار أعمال السنة
 لتقييم مدى القدرة على المناقشة والنقد المناقشة أثناء المحاضرات

نهاية الفصل ل لتحريريا االختبار
 الدراسي

 لتقييم مدى القدرة على المعرفة والفهم

  
 

 للتقييم لنسبيا ب والوزنجدول تقييم الطال للتقييم لنسبيا جدول تقييم الطالب والوزن
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 نسبيال الوزن الموعد نوع التقييم
 %50 الثامن ر األسبوع لسنةا عمالأ -االختبار النصفي
 %40 الجامعة دارةإ موعد تحدده العام نهايةامتحان 
 %10 طول الفصل المحاضرات فيالمناقشة 

 %100  المجموع
 

 

 
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .76

 
 

ييم خاص كتق آرائهم ألخذ  ىالطالب في نهاية الفصل الدراسي للحصول عل ىتوزيع استمارات استبيان عل
 بالمقرر

 

 
 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .77

 
 استاذ المادة ومدي فعالية االدوات المستخدمة لتقديمه ألداءتقييم رئيس القسم  -ش
 التقويم الذاتي للبرنامج -ص
 خالل لجنة تطوير القسم ولجنة الخطط الدراسية للمقررينالمراجعة الدورية الداخلية  -ض
 .اناتاالستبي طريق وعن عملهم مواقع خالل من للخريجين الجودة مستوى قياس؛ اإلحصاء التحليل -ط

 

 
 
 إجراءات تطوير التدريس: .78

 

 والمعدات لألجهزةوتوفير الصيانة الدورية  بتقنيات حديثةتوفير أجهزة حاسبات  -أ
 المراجعة الداخلية للمقرر واستمارات االستبيان للطالباالخذ بتوصيات نتائج  -ب
 في لزميما او اضافة اجزاء او تعديل  وتحديثهمتابعة استاذ المادة لما يستجد في مجال المقرر  -ت

 توصيف المقرر او في مراجعة او في طرق مراجعته
ب يان الطالمالحظات المراجعة واستب ىتوجهات ادارة القسم حول اداء استاذ المادة بناء عل -ث

 والمالحظات المباشرة والمؤتمرات العلمية للطالب
 تدريبية ببرامج المقرر أستاذ قدرات تطوير -ج
 المقر تدريس على المعينة الوسائل على الحرص -ح
 بالمقرر صلة له مما الجديد متابعة -خ
 للدراسة المناسب الجو تهيئة -د
 .والمعنوية المادية لحوافزا -ذ
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 تدقيق تصحيح عينة من أعمال -ق
 االختباراتالتبادل بصورة دوريٍة تصحيح   -ك
رات تصحيح اختبارات الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين أو من خالل لجنة اختبا  -ل

 بالقسم

 تطوير الخطة الدراسية بالقسم لتتماشي مع انجاز الطالب  -م
 عثرين في المقرر لتصحيح اوضاعهمتاستمارات بيان حالة للطالب المعمل  -ن
حدث ايستجد في مجال المقرر الدراسي واضافة  خالل متابعة ما دوريٍة منوالتبادل بصورة  -ه

 التقنيات والمراجع واالبحاث العلمية في محتوياته

مقرر طالب في العينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:استطالع اراء ال -و
 من قبل ادارة الجودة

 
 ره:الدراسي والتخطيط لتطوي فعالية المقررِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى  .80

 
 راسيةوالخطط الدالمناقشة في اجتماعات دورية من خالل ادارة الجودة وتوصيف المقرر  جلسات -ش

 وخطط التطوير بالقسم العلمي
 ومفردات المقرر بشكل دوري باستخدام التقنيات الحديثةتحديث مصادر ومحتوى  -ص
  اآلخرين المقرر أساتذة استشارة -ض
 .المقرر لتقويم زائر أستاذ استضافة  -ط
 .المقرر ألساتذة عمل ورش  -ظ
 .رالمقر في والسلبية اإليجابية الجوانب على لالطالع المتميزين بالطالب دورية لقاءات  -ع
 سنوات أربع كل المقرر مفردات في النظر إعادة  -غ
ية العلموات المعرفية من خالل شبكة المعلومات، اإلنترنت، والمواقع الحكومية إلنجازتقييم ا -ف

اط.  النش ، نتيجة هذاالدراسيالمعتمدة، ومراجعة الطالب للتعرف على اإلضافة المعرفية للمقرر 
هذا  في، اإلنترنتكذلك وضع توجيهات ومحددات ومواقع هامة يوصى بها عند البحث عبر 

 المقرر
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