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 رىصُف اٌّمشسّٔىرج 
 

 

  خبِعخ اٌٍّه ععىد: انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ

 

 اإلداسح اٌغُبحُخ واٌفٕبدق  انمسى:                   اٌغُبحخ واِثبس  : انكهٛخ

 

 واٌّعٍىِبد اٌعبِخ  أ ( رحذَذ اٌّمشس

     ( عُح702)  خاٌّىاسد اٌجششَخ فٍ اٌغُبحخ واٌفٕبدل اسى انًمشس ٔ سلًّ: – 1

 

 عبعبد 4انسبػبد انًؼزًذح:   – 2

 

 :انجشَبيح أٔ انجشايح انزٙ ٚزى رمذٚى انًمشس ػًُٓب – 3

 جىبٌىسَىطاٌ ثشٔبِح

  

 :انًمشسرذسٚس  اسى ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚس انًسئٕل ػٍ – 4

 عجذ اٌجبلً أحّذ عبِح أحّذ سفعذد.  

 

  :انًمشس فّٛ ازٕٖ أٔ انسُخ انزٙ سٛزى رمذٚى ْزانًس – 5

  اٌشاثع(اٌّغزىي )

 

 :انًزطهجبد انًسجمخ نٓزِ انًمشس)إٌ ٔخذد( – 6

 ال ٕٚخذ

 

 :شس)إٌ ٔخذد( نٓزِ انًم ظبحجخانًزطهجبد انً – 7

 إحصبئُبد عذدَخ ِزدذدح 

 

 :يكبٌ رذسٚس انًمشس إٌ نى ٚكٍ فٙ انًمش انشئٛسٙ نهًؤسسخ انزؼهًٛٛخ  – 8

 .ثبساٌغُبحخ واِ وٍُخ

 

   األهذاف ة (

  

 ٔطف يٕخض نُزبئح انزؼهى األسبسٛخ نهطهجخ انًسدهٍٛ فٙ ْزا انًمشس: – 1

 

 بد اٌزبٌُخ:َىىْ اٌطبٌت عًٍ ِعشفخ وفهُ ودساَخ ثبٌّىظىع

 

 انزؼشٚف ثًفٕٓو انًٕاسد انجششٚخ ٔانزطٕس انزبسٚخٗ نظٕٓس إداسح انًٕاسد انجششٚخ. -

 .حزٗ اٌٜ ركبيم إداسح انًٕاسد انجششٚخ ٔيٓبيٓب ػجش انزبسٚخ ْٔٛبكهٓب انزُظًٛٛخ -

 أْذاف ٔسٛبسبد ٔأسجبة االْزًبو انًزضاٚذ ثئداسح انًٕاسد انجششٚخ. -

 إلداسح انًٕاسد انجششٚخ.انٕظبئف انزفظٛهٛخ  -

 اإلداسح اإلسزشارٛدٛخ نهًٕاسد انجششٚخ فٗ ظم ثٛئخ ػبنًٛخ يزغٛشح. -
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 انًٕاسد انجششٚخ فٗ طُبػخ انسٛبحخ ٔإداسح انًٕاسد انجششٚخ فٗ طُبػخ انسٛبحخ ٔانفُذلخ. -

 إداسحٔ انًٕاسد انجششٚخ فٗ انًُشآد انسٛبحٛخ انظغٛشح ٔانًزٕسطخ. -

 ٕاسد انجششٚخ ثبنًُشؤد انسٛبحٛخ ٔانفُذلٛخ فٗ ظم انًزغٛشاد انؼبنًٛخ.ٔالغ ٔيسزمجم انً -

ٔإحظبءاد سٛبحٛخ دٔنٛخ ػٍ انًٕاسد انجششٚخ فٗ  يٍ انًًهكخ ٔيٍ انؼبنىدساسبد حبنخ سٛبحٛخ  -

 طُبػخ انسٛبحخ ٔانفُذلخ.

 

  سخ خطؾ  ٚزى رُفٛزْب فٙ انٕلذ انشاٍْ يٍ أخم رطٕٚش ٔرحسٍٛ انًمشطف ثبخزظبس أٚ – 2

)يثال: االسزخذاو انًزضاٚذ نهًٕاد ٔانًشاخغ انزٙ رؼزًذ ػهٗ ركُٕنٕخٛب انًؼهٕيبد أٔ شجكخ االَزشَذ، 

 :فٙ انًدبل( ثُبء ػهٗ َزبئح انجحٕس انؼهًٛخ اندذٚذحانًمشس ٔانزغٛٛشاد فٙ يحزٕٖ 

  
 ٌجششَخ فً صٕبعخ إداسح اٌّىاسد ا اٌعًّ عًٍ رطىَش اٌّحزىي اٌعٍٍّ ِٓ خالي ِزبثعخ اٌّغزدذاد فٍ ِدبي

 اٌغُبحخ.

 إظبفخ ثعط اٌحبالد اٌذساعُخ ِٓ اٌحُبح اٌعٍُّخ إلثشاء اٌزدشثخ اٌزعٍُُّخ. 

 واإلحصبءاد اٌّزعٍمخ  االعزعبٔخ ثبٌّدالد اٌعٍُّخ وشجىخ االٔزشٔذ ٌٍىصىي إًٌ آخش األثحبس واٌذساعبد

 ثبٌّىاسد اٌجششَخ اٌغُبحُخ واٌفٕذلُخ.

 اٌجُبٔبد و األٔشطخ ٌٍزعشف عًٍ آخش اٌعٍُب ٌٍغُبحخ وإصذاسارهب اٌّىزىثخ ُئخ ِزبثعخ اٌّىلع اإلٌىزشؤٍ ٌٍه

 اٌّزعٍمخ ثبٌّىاسد اٌجششَخ ثصٕبعخ اٌغُبحخ ثبٌٍّّىخ.

 .ُاٌّشاخعخ اٌذوسَخ ٌٍّمشس ِٓ لجً ٌدٕخ اٌخطػ اٌذساعُخ ثبٌمغ 
         

 

الدليل الذي  )مالحظة: وصف عام للنموذج الذي سيستخدم للنشرة أو ج ( وصف المقرر:
 سيرفق(

 

 المواضيع المطلوب بحثها وشمولها – 1

 ساعات االتصال عدد األسابيع الموضوع 
 3 1 مفهوم الموارد البشرية. 1
 -التطوور التواريخ  –. إدارة الموارد البشرية )المفهوم 2

 األهمية المتزايدة.... -األهداف -الموقع التنظيم 
1 3 

 شريةوظائف إدارة الموارد الب. 3
الموووارد تفصيييد دورة اييياة اةدارة بداييية ميي  ت  ييي      

البشرية، تحليل الوظائف، االستقطاب، اإلختيار، التعيوي،، 
تحديووود نظوووم األحوووور، تحفيوووز العووواملي،، تووودريب وتنميوووة 
العووواملي،، الترقيوووة والنقووول، العالقووواا الصوووناعية، األمووو، 

إلبودا  والسالمة المهنية، تقويم األداء...وصوالً لمرحلوة ا
 واالبتكار للعاملي،.

4 12 

 3 1 اإلختبار الفصل  )أعمال السنة(
   
. اإلدارة اإلسوووووتراتيحية للمووووووارد البشووووورية فووووو  ظووووول 4

 المتغيراا
1 3 

 -. المووووارد البشووورية فووو  صوووناعة السوووياحة )المفهووووم5
 الطبيعة الخاصة( -األهمية الحيوية

1 3 

ياحية . إدارة المووووووارد البشووووورية فووووو  المنشووووو ا السووووو6
 والفندقية بصفة عامة

1 3 

. إدارة المووووووارد البشووووورية فووووو  المنشووووو ا السوووووياحية 7
 الصغيرة والمتوسطة

1 3 
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. إدارة الموارد البشورية فو  صوناعة السوياحة والفندقوة 8
 باللملكة العربية السعودية

1 3 

. حقائق وأرقام وبياناا وتقارير إحصائية سوياحية عو، 9
 ف  العالمالموارد البشرية السياحية 

1 3 

   
 3 1 مراحعة عامة

 3 1 اإلختبار النهائ 

   

 
 
 

 (: في الفصل الدراسي مكوناا المقرر)محمو  ساعاا االتصال – 2

التعاوني أو االمتياز  التدريب الدروس الخاصة  المحاضرة
 لطلبة التخصصاا الصحية

 أخرى

 ساعة 45
 

المكتبية الساعاا 
ساعاا في  4)
 سبو (األ

شة مختلف قضايا مناق 
 المنهج 

اإلحابووووووووووووة علوووووووووووو   -
استفسوووووواراا الطووووووالب    
) ضووووووووم، السوووووووواعاا 
المكتبيووة البووالد عووددها 

 فووووووووووووي سوووووووووووواعاا 4
 سبو (ألا

 
 

فةٍ األعةجى) ) اٌّطٍةىة هٕةب اٌّعةذي   بعبد رعٍُ ِزىلعخ ِٓ اٌطٍجةخدساعخ إظبفُخ خبصخ/ ع – 3

 )(:اٌّزىلع ٌٍفصً اٌذساعٍ  وٌُظ اٌّزطٍجبد اٌّحذدح فٍ وً أعجى

 

 سبػبد 4

 

 

 

 ِدبالد اٌزعٍُٔطبلبد أو ش ٔزبئح اٌزعٍُ فٍ َرطى – 4

 :     زؼهى انًٕػحخ فًٛب ٚهٙ ٚدت رٕػٛحنكم يدبل يٍ يدبالد ان

 

 . اد  انزٙ طًى انًمشس يٍ أخم رطٕٚشْبهًؼشفخ أٔ انًٓبسنيهخض يٕخض    -      

 

 . ادانًؼشفخ أٔ انًٓبس ٔطف السزشارٛدٛبد انزؼهى انًطهٕة اسزخذايٓب نزطٕٚش رهك - 

 

 ؽشق رمٛٛى انطبنت انًسزخذيخ فٙ انًمشس نزمٛٛى َزبئح انزؼهى فٙ انًدبل انًؼُٙ.  -       

 

 

 

 خ ـــشفــعـــــــــــاٌّ –أ 
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(i)  اكزسبثٓب فٙ انًمشس:ٔطف انًؼشفخ انزٙ سٛزى 
 

اٌطالة ثصفخ عبِخ وفً صٕبعخ اٌغُبحخ، ورعشف  ٌّفهىَ اٌّىاسد اٌجششَخِعشفخ اٌطبٌت 

عًٍ اٌزطىس اٌزبسَخً ٌظهىس إداسح شئىْ اٌعبٍُِٓ ورحىٌهب إلداسح اٌّىاسد اٌجششَخ، ورطىس 

أهذافهب وِهبِهب ووظبئفهب رفصٍُُبً عجش اٌضِٓ. إظبفخ ٌزفهُ اٌطجُعخ اٌخبصخ إداسح اٌّىاسد 

 اٌجششَخ فً صٕبعخ اٌغُبحخ واٌفٕذلخ، واألهُّخ اٌحُىَخ ٌهزٖ اإلداسح فً ظً اٌزحذَبد

اٌعبٌُّخ واٌّزغُشاد، وأشىبي اإلداسح اٌحذَثخ فً ِدبي اٌّىاسد اٌجششَخ ِثً اإلداسح 

اإلعزشارُدُخ ٌٍّىاسد اٌجششَخ، وإداسح اٌّىاسد اٌجششَخ فً إٌّشآد اٌغُبحُخ اٌصغُشح 

واٌّزىعطخ. وً رٌه ِذعّبً ثبألسلبَ واإلحصبءاد اٌىغُٕخ داخً اٌٍّّىخ اٌعشثُخ اٌغعىدَخ 

  اٌذوٌُخ عٓ اٌعّبٌخ اٌغُبحُخ ؤظُ إداسرهب وذالئً ودساعبد حبٌخ.واإلحصبءاد 

 

 

(ii) انًطهٕة اسزخذايٓب نزطٕٚش رهك انًؼشفخ)انزذسٚس( ى ٛاسزشارٛدٛبد انزؼه 

   - .انًحبػشح 

 يدًٕػبد انؼًم 

 انًُبلشخ 

 األٔساق انجحثٛخ نهطالة 

 

(iii) ؽشق رمٛٛى انًؼشفخ انًكزسجخ 

 .انًُبلشبد اندًبػٛخ 

 ٔغٛش انًجبششح هخ انًجبششح األسئ. 

  انشفٓٛخ ٔانزحشٚشٚخاالخزجبساد. 

 

         

 

 )اإلدساوُخ( خُّهبساد اٌّعشفاٌ –ة 

 

 :خ انًطهٕة رطٕٚشْبًٛٓبساد انًؼشفان - 1

 ِعشفخ ِعًٕ اٌّىاسد اٌجششَخ.اٌمذسح عًٍ  - 

 .ووظبئفهب إداسح اٌّىاسد اٌجششَخاٌمذسح عًٍ فهُ  - 

ورحًٍُ أوظبعهب  أهُّخ اٌّىسد اٌجششٌ فٍ ِدبي اٌغُبحخ واٌفٕبدقإدسان اٌمذسح عًٍ  - 

 .ودساعخ لعبَبهب

انمذسح ػهٗ سطذ انزغٛشاد انسٛبسٛخ ٔااللزظبدٚخ ٔاالخزًبػٛخ ٔانزكُٕنٕخٛخ...ٔسثطٓب  -           

 ثئداسح انًٕاسد انجششٚخ ثظُبػخ انسٛبحخ.
 انًؼهٕيبد انخبطخ ثًٕػٕػبد انًمشس. انمذسح ػهٗ رظفح اإلَزشَذ ٔانزؼشف ػهٗ -           

 

   

 

 :خًٛٓبساد انًؼشفاناسزشارٛدٛبد انزؼهى انًسزخذيخ فٙ رطٕٚش  -2
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 األَشطخ انظفٛخ ٔ إػذاد األٔساق انجحثٛخ    - 

رظفح انًٕالغ اإلنكزشَٔٛخ انزٗ رسًح ثبنحظٕل ػهٗ انًؼهٕيبد انزٗ رًس     - 

  انسٛبحخ ٔانفُذلخ.يٕػٕػبد إداسح انًٕاسد انجششٚخ فٗ طُبػخ 

 

 

 :خ انًكزسجخًٛٓبساد انًؼشفانؽشق رمٛٛى  –3

 انًُبلشبد اندًبػٛخ أثُبء انًحبػشح.  - 

 اإلخزجبساد انفظهٛخ ٔانُٓبئٛخ. - 

  

 

 واٌّغئىٌُخ ( اٌشخصُخاٌجُُٕخ )اٌعاللبد اد ِهبس  –ج 

 

ئٕنٛخ انًطهٕة حًم انًسهٗ رػمذسح اننًٓبساد انؼاللبد انشخظٛخ يغ اٜخشٍٚ، ٔٔطف   – 1

 :رطٕٚشْب

 رًُٛخ يٓبساد انؼًم اندًبػٗ.  -

 انمذسح ػهٗ يٕاخٓخ اٜخشٍٚ ٔػشع األفكبس ثدشأح. -

 رمجم انشأٖ األخش دٌٔ رزيش. -

 

  

 

 

 :انًٓبساد ٔانمذسادْزِ ى انًسزخذيخ فٙ رطٕٚش ٛاسزشارٛدٛبد انزؼه - 2

 انًُبلشخ اندًبػٛخ انًُظًخ. -          

 اد ٔسش انؼًم نًُبلشخ َمبؽ يٕػٕػٛخ يزظهخ ثبألًَبؽ ٔأشكبل انسٛبحخ. إػذ -          

  إربحخ انفشص نهطالة رٖٔ األفكبس غٛش انزمهٛذٚخ نؼشع أفكبسْى. - 

 

 

 :حًم انًسئٕنٛخلذسرٓى ػهٗ رانشخظٛخ ٔانؼاللبد نًٓبساد اكزسبة انطهجخ ؽشق رمٛٛى  – 3

 انًٕالف انؼًهٛخ فٙ انُمبش ٔإنمبء األفكبس. 

 يٕاخٓخ انطالة اٜخشٍٚ ٔرؼهٛمبرٓى.ٔ

 رمٕٚى األػًبل انفشدٚخ ثشكم دٔس٘ .

 االخزجبساد انًخزهفخ.

 

 

 ِهبساد االرصبي ، ورمُٕخ اٌّعٍىِبد، واٌّهبساد اٌحغبثُخ )اٌعذدَخ(: –د 

  

 : ٔطف انًٓبساد انؼذدٚخ ٔيٓبساد االرظبل انًطهٕة رطٕٚشْب – 1

  انخذيبد انًزًٛضح نٓىرًُٛخ يٓبساد احزشاو انؼًالء ٔرمذٚى 

 ٍٚرًُٛخ يٓبسح انزٕاطم ٔاالرظبل انفؼبل يغ اٜخش 

  إسزخذاو شجكخ اإلَزشَذ نزظفح انًٕالغ انسٛبحٛخ انزٗ رخذو يدبل انًؼهٕيبد ٔانذساسبد

  .ٔانجٛبَبد انخبطخ ثئداسح انًٕاسد انجششٚخ انسٛبحٛخ
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 :ى انًسزخذيخ فٙ رطٕٚش ْزِ انًٓبسادٛاسزشارٛدٛبد انزؼه - 2

 رمذٚى انؼشٔع.  -

 انًُبلشبد اندًبػٛخ -
 ػشع ثؼغ انًٕالغ اإلنكزشَٔٛخ انٓبيخ نًدبل طُبػخ انسٛبحخ. -
ؽهت أٔساق ػًم يٍ خالل اإلَزشَذ نجُبء لبػذح يؼهٕيبرٛخ ػٍ انًٕػٕػبد انحذٚثخ   -

 ٔانًسزحذثخ انزٗ رًس يدبل إداسح انًٕاسد انجششٚخ فٗ طُبػخ انسٛبحخ فٗ انؼبنى.

 

اكزسبة انطهجخ نًٓبساد االرظبل ، ٔرمُٛخ انًؼهٕيبد، ٔانًٓبساد انحسبثٛخ  ؽشق رمٛٛى – 3

 )انؼذدٚخ(:

 

 ٔاثُبء انؼشع. انًالحظخ انشخظٛخ نكٛفٛخ رفبػم انطالة داخم انًدًٕػبد ٔفشق انؼًم -

 رمٛٛى انجٛبَبد ٔاألٔساق انجحثٛخ انًطهٕثخ يٍ خالل اإلَزشَذ ٔيُبلشزٓب يغ انطالة. -

 

 

 

 

 

 

 ( وبٔذ ِطٍىثخ)إْ  ُخ هبساد اٌحشوّاٌهـ ( 

 

فٙ ْزا انًطهٕة رطٕٚشْب  (َفسٙٛخ )يٓبساد ػؼهٛخ راد يُشؤ ًٓبساد انحشكنهٔطف  – 1

 انًدبل:

 

 ال َىخذ* 

 

 

 

 انحشكٛخ:نًٓبساد ااسزشارٛدٛبد انزؼهى انًسزخذيخ فٙ رطٕٚش  - 2

 الَىخذ  

  

 

 ٛخ:ًٓبساد انحشكاكزسبة انطهجخ نهؽشق رمٛٛى  – 3

 ىخذال َ 

   

 

وفقها خالل الفصل  الطلبة تقييميتم التقويم التي  مهامالحدول الزمني لتحديد   - 5
 الدراسي

  

الدرجة  نسبةاألسبوع  أو اختبار ة،)مثال: مقال مهمة التقييم طبيعة رقم 
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 أو اختبار ،أو مشروع جماعي قصير، التقييم 
 .. الخفصلي.

 إلى درجة  المستحق
التقييم 
 النهائي

 11 أسبثٛغ 3أكثش يٍ  ساق ثحثٛخ ٔأَشطخ طفٛخأٔ 1

 21 7 إخزجبس فظهٗ 2

خًٛغ  انًُبلشخ ٔانزفبػم أثُبء انًحبػشاد 3

 انًحبػشاد

11 

 61 15 إخزجبس َٓبئٗ 4

5    

    

 
 الدعم المقدم للطلبةد( 

ًشٕسح اإلخشاءاد أٔ انزشرٛجبد انًؼًٕل ثٓب نؼًبٌ رٕاخذ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚس يٍ أخم رمذٚى ان

انز٘  -انسبػبد انًكزجٛخ –األكبدًٚٙ نهطبنت انًحزبج نزنك ) يغ رحذٚذ يمذاس انٕلذ  ٔاإلسشبد

 ٚزٕاخذ فّٛ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚس فٙ األسجٕع(:

 سبػخ/ أسجٕع4:  سبػبد يكزجٛخ نألسزبراإلششاف انًجبشش يٍ لجم ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚس ػهٗ انطالث

 

   

 

  ـ ( ِصبدس اٌزعٍُه

 

 انًطهٕثخ: ( انشئٛسخ انكزت بة )انكز  – 1

 .ِزوشح خبصخ ثؤعزبر اٌّمشس - 

   

 

  انًشاخغ األسبسٛخ: – 2

 ي)الحدديةرة يإسارةيالمددرارسيالريددرص ينظيم اددرريالحددر يالحدديس يرال يددرص أحمددسيدددصسيم،دد    ي -1
 (ظ0222رسر  ي

 ظ(0222 ي)ياإلدك سرص  يالساريالجيم ص يلل ير يإسارةيالمرارسيالريرص يأحمسيميةر ي -2

اإلسارةياإلدددارااصجص يللمددرارسيالريددرص ظيالمددسقايلاححصدد يالمصدد ةيجمدديايالددسص يمحمددسيالمرددد  ي -3
 (ظ0222 ي)اإلدك سرص  يالساريالجيم ص  يالا يفدص يلم ام يالحر يالحيس يرال يرص 

 ي)األرس  يساري ةدرا  يإسارةيالمرارسيالريرص يف ي، يع يالضدصيف حمصسيعرسيال ر يال يئ  ي -4
ي(ظ0222

رال ريعد ييياإلددك سرص  يالدساريالجيم صد يلل يدري ي)إسارةيالمرارسيالريرص  يمحمسيحد يرارص  -5
ي(ظ0222رالار صع ي

 يإسارةياإلراكددديريراإلردددساسظياألددددويالاك رلرجصددد ير رائددد يالا رصددد  يرعدددسيحدددد يال،دددر ي -6
ي(يظ0222)سمي  يساريالرضييلل ير ي

ي ال يحصددد يال لمصددد يرال ملصددد إسارةيالمدددرارسيالريدددرص يمددد ي ي،ددداليالدددسص يمحمدددسيعردددسيالردددي   -7
ي(ظ0222)اإلدك سرص  يالساريالجيم ص  ي

 ي)الحيةرة يساريالسلصايال مل يف ياراصفيرإسارةياألفراسكير يال   يارجم يفؤاسيإميميةاا ي -8
ي(ظ0222ال جريلل يريرالار صع ي
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 يإسارةيالريددرظي ارصدديييجسصددسةيرا رصحدديييفدد يمددي  رسيمددير يارجمدد يمحمددسيمرعدد يمرعدد ي -9
ي(ظ9111)ياألرس  يساريالرضييلل ير يي  يجح 

 ي)الحدديةرة يمجمرعدد يال صددايال ررصدد  ي،دد يع يالم اصددييالا يفدددص  يمحددد يأحمددسيالقضددصر ي -11
ي(ظ0222

احصصميالرضييالراص  يلس يال يملص يريركيييالدصيح يرأثرةدييعلد يسالصييأمص يم،   يجرر ي -11
حلدرا  ي ددميجيم د يي-  ديس  يرديل يميجداصريغصريم يررة يكلصد يالددصيح يرالمدار ياألساء

 ظ0220السراديييالدصيحص  يالحيةرة ي
Armstrong, M., Human Resource Management Practice, Kogan Page Limited, London: 

1999. 
, Prentice Hall, New Jersey: 2001Strategic Human Resource ManagementCharles, R.,  

 

Bratton, J., Gold, J., Human Resource Management. Theory and Practice, 

MACMILLAN Business, London: 1999. 
 

Human Resource Management in the Hospitality Frank, M., Mary, L., and Baum, T., 

John Wiley Sons, Inc, Canada: 1996, Industry  
 

  (شفك لبئًخ ثزنكٚانخ( ) ...زمبسٚشانانذٔسٚبد انؼهًٛخ،  ) ثٓب انًٕطٗ ٔانًشاخغ انكزت  – 3

 

ي 1 يالحيض   يالراحسيفؤاس يالحر  ياحسصيي يلمجيره  يالريرص  يالمرارس يإسارة يف  يالحسصث  االاجيةيي
يظ0220 يسصدمرري11 يمجل يإسارةياألعميا يجم ص يإسارةياألعميايال ررص  يال سسيرال يرص 

ي0 يظ يعيمر  يصو ياألفراسد صس ياإلسار  إسارة يالامص  يدلدل  يدصرفصويي  يراصس يمرك  )الحيةرة 
ي(ظ0222-9111رالا رصر يلإلداييرايي

 يمؤامريا مص يالثررةيالريرص  يالجرا بيالمه ص يف يا مص يالمرارسيالريرص دمصرةيأرريمدلميعثمي  ي
ي9111الكرصي يسصدمرري

ي-ةاجيربيرائسي- يالمؤامريالد ر يالرارعي)فكريجسصسحراياإلراكيريراإلرساسد صسيصويعيمر يظي2
ي،يس   ياإلسار  يي-سعرة يرالا رصر يلإلداييراي يدصرفصو يراصس يمرك  يالاغصصر(  إدارااصجصيي

 ظ9112الحيةرة ي
Laurie, J., Managing People in the Hospitality Industry, Addison Wesley   Longman 

Limited, England: 1998.  
 

Lawrence, S., Human Resource Management. A Managerial Tool for Competitive 

Advantage, South Western College Publishing, London: 2000  
 

Lipman, G., Human Capital in the Tourism Industry, In WTO, Human Capital in the 

Tourism Industry of the 21 st Century", WTO Tourism Education and Training Series, 

Madrid: 1997.  
 

The World Travel & Tourism Council (WTTC), Human Resource Opportunities and 

Challenges, Human Resource Task Force Report, May 2002. 
  

 

 :. انخ.. يٕالغ االَزشَذ ٔ  انًٕاد االنكزشَٔٛخ – 4

www.unwto.org 
www.wttc.org 

http://www.unwto.org/
http://www.unwto.org/
http://www.wttc.org/
http://www.wttc.org/
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ؼبٚٛش يٕاد رؼهى أخشٖ يثم انجشايح انزٙ رؼزًذ ػهٗ انكًجٕٛرش أٔ األلشاص انًؼغٕؽخ أٔ انً – 5

  :انًُٓٛخ أٔ األَظًخ

 

 (Data show)* خهبص عشض اٌجُبٔبد  
 (Scanner)* خهبص ِبعح ظىئٍ  

 

  و ( اٌّشافك اٌّطٍىثخ
 

ًب فٙ رنك حدى انفظٕل ٔانًخزجشاد )أ٘ ػذد انًمبػذ فٙ انفظٕل ث حذد يزطهجبد انًمشس

 رٕافش أخٓضح انكًجٕٛرش .. انخ(. ٔانًخزجشاد ٔيذٖ

 

   (Data show) + وعبئً اٌعشض غبٌت فٍ اٌمبعخ  72-30 

 

 

 :)حدشاد انًحبػشاد ٔانًخزجشاد .. انخ(انزؼهًٛٛخ انًشافك   – 1

 

 (Data show)لبعخ ِضودح ثىعبئً اٌعشض اٌحذَثخ 
 

  

 

 :أخٓضح انكًجٕٛرش – 2

 .ألعزبر اٌّمشس وخهبص وّجُىرش ِىزجٍ وّجُىرش ِحّىي

 

 

يثال: إرا كبٌ يطهٕثب يؼذاد يخزجش يؼُٛخ حذد انًزطهجبد أٔ أسفك  –يٕاسد أخشٖ )حذدْب  – 3

 :لبئًخ(

 ال ٕٚخذ

 

 وعٍُّبد اٌزحغُٓ:  ص ( رمُُُ اٌّمشس

 

 

 :انطبنت ٔفؼبنٛخ انزؼهٛىاسزشارٛدٛبد انحظٕل ػهٗ َزبئح  – 1

 ػهٗ انطالالة فالٙ َٓبٚالخ انفظالم انذساسالٙ نهحظالٕل ػهالٗ رمٛالٛى خالبص درٕصٚغ اسزجٛبَب - - 

 ثبنًمشس.

 يمبثهخ ػُٛخ يٍ انطالة انًسدهٍٛ فٗ انًمشس إلسزمظبء آسائٓى. - 
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ؽشٚك إيب ػٍ ؽشٚك األسزبر أٔ ػٍ  انزؼهٛىػًهٛخ  رمٛٛى انًزجؼخ فٙ االسزشارٛدٛبد األخشٖ  – 2

 انمسى:

رمٛٛى سئٛس انمسى ألداء ػؼٕ ْٛئالخ انزالذسٚس فالٙ رمالذٚى انًمالشس ٔفؼبنٛالخ األدٔاد انًسالزخذيخ  - 

 نزمذًّٚ. 

 انًشاخؼخ انذٔسٚخ انذاخهٛخ نهًمشس )ندُخ انخطؾ انذساسٛخ ٔندُخ رطٕٚش انمسى( - 

 .انزمٕٚى انزارٙ نهجشَبيح - 

 .رمٕٚى األسبرزح انضائشٍٚ - 

 

 : انزؼهٛى ػًهٛبد رحسٍٛ – 3

   رٕفٛش انظٛبَخ انذٔسٚخ نألخٓضح ٔانًؼذاد.–رٕفٛش أخٓضِ حبست حذٚثخ 

 .األخز ثزٕطٛبد َزبئح انًشاخؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسخٛخ خظٕطبً نهًمشس 

       يزبثؼخ األسزبر نًب ٚسزدذ فٙ يدبل انًمشس ٔإػبفخ أٔ رؼذٚم يب ٚهضو فٙ رٕطٛف

 انًمشس ٔيظبدسِ ٔيشاخؼّ.  

  انخطؾ انذساسٛخ حٕل رذسٚس انًمشس.رٕخٛٓبد ندُخ 

 رٕخٛٓبد إداسح انمسى حٕل أداء ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚس ثُبء ػهٗ انًالحظخ انًجبششح. 

 

يٍ لجم ػؼٕ انزظحٛح أٔ انذسخبد )يثال: فحض  هجخ ػًهٛبد انزحمك يٍ يسزٕٚبد إَدبص انط – 4

رظحٛح ػُٛخ يٍ انٕاخجبد دل زجبلٛبو أسزبر انًمشس ثٔ ، ْٛئخ رذسٚس يسزمم نؼُٛخ يٍ أػًبل انطهجخ

 فٙ يؤسسخ رؼهًٛٛخ أخشٖ( آخش نُفس انًمشس  ػؼٕ ْٛئخ رذسٚس أٔ االخزجبساد ثظفخ دٔسٚخ  يغ 

   

 ندُخ االخزجبساد ثبنمسى

 

 

 

 :ٔانزخطٛؾ نهزحسٍٛ انًمشس ػهٛخ بنفٔانخطؾ انًؼذح نهًشاخؼخ انذٔسٚخ زشرٛجبد طف  ان  – 5

 

 يٍ لجم األسزبر:  -

 زدذ فٙ يدبل انًمشس ٔإػبفخ يب ٚهضو يٍ يشاخغ ٔثحٕس ٔرمُٛبد.يزبثؼخ يب ٚس

 رطٕٚش انخطخ انذساسٛخيٍ لجم انمسى:  

اسالزطالع آساء انطالالة فالٙ انًمالشس يالٍ لجالم ػًالبدح يٍ لجالم خٓالخ أخالشٖ فالٙ انًؤسسالخ أٔ خبسخٓالب: 

 اندٕدح


