
 
   

 

 
 

 اهليئة الوطنية للتقويم واالعتمبد األكبدميي
 

 رٛط١ف اٌّمشس

 

(سَح 414)  

 انُقم انسَبحٌ

 
 

 

 

 

 

 
 اإلدارة انسَبحَت وانفُذقَتقسى 

 و1111 -هـ 1441

 كمية السياحة واآلثار جامعة الممك سعود ة التعميم العاليوزار 
 التطوير والجودة كالةو 



 ًَورج حوصَف انًقرر
 

 خبِؼخ اٌٍّه عؼٛداٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ : 

 

  غ١بز١خ ٚاٌفٕذل١خو١ٍخ اٌغ١بزخ ٚاألثبس/ لغُ اإلداسح اٌاٌى١ٍخ/ اٌمغُ: 

 

 أ ( ححذٍذ انًقرر وانًؼهويبث انؼبيت 

    414 ع١ر –اعُ اٌّمشس ٚ سلّٗ : إٌمً اٌغ١بزٟ  – 1

 

 2اٌغبػبد اٌّؼزّذح:  – 2

 

ثشٔبِح اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ اإلداسح اٌغ١بز١خ اٌجشٔبِح أٚ اٌجشاِح اٌزٟ ٠زُ رمذ٠ُ اٌّمشس ضّٕٙب:  – 3

 ٚاٌفٕذل١خ

 ١ِٛخ ِخزبسح فٟ ثشاِح ػذح ٠دت روش٘ب فضال ػٓ روش اٌجشاِح()إرا وبْ ٕ٘بن أش١بء ػّ

 

 اعُ ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌّغئٛي ػٓ رذس٠ظ  اٌّمشس:  – 4

 أٚ اٌغٕخ اٌزٟ ع١زُ رمذ٠ُ ٘زا اٌّمشس ف١ٗ : اٌغبثغ اٌّغزٜٛ – 5

 

 ال ٠ٛخذاٌّزطٍجبد اٌّغجمخ ٌٙزٖ اٌّمشس)إْ ٚخذد(:  – 6

 

  ال ٠ٛخذشس)إْ ٚخذد(: اٌّزطٍجبد اٌّظبزجخ ٌٙزٖ اٌّم – 7

 

 ٔفظ اٌّمشِىبْ رذس٠ظ اٌّمشس إْ ٌُ ٠ىٓ فٟ اٌّمش اٌشئ١غٟ ٌٍّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ:   – 8



 ة ( األهذاف  
  

 : ٚطف ِٛخض ٌٕزبئح اٌزؼٍُ األعبع١خ ٌٍطٍجخ اٌّغد١ٍٓ فٟ ٘زا اٌّمشس – 1

نُقلم انسلَبحٌ واهًَخ لب ودورهلب ٍخُبول انًقرر اسس ادارة َقم انًسبفرٍٍ , وكبفت احدبهبث ووسبئم ووسبئظ ا

 فٌ حًَُت حركت انسَبحت انًحهَت وانذونَت.  

 

 طف ثبخزظبس أ٠خ خطظ  ٠زُ رٕف١ز٘ب فٟ اٌٛلذ اٌشا٘ٓ ِٓ أخً رط٠ٛش ٚرسغ١ٓ اٌّمشس. – 2

   اطالع انطالة ػهي دراسبث فٌ انُقم انسَبحٌ ؛ ورنك يٍ خالل انبحث فٌ االَخرَج وانًدالث انؼهًَت

 سبئم انذراسبث انؼهَب. انًطبوػت , ور

   ححذٍث يصبدر ويحخوى ويفرداث انًقرر بشكم دورً ؛ السًَب إضبفت انخقَُبث انحذٍثت كُظى انًؼهويبث

 واالسخشؼبر ػٍ بؼذ نًفرداث انًقرر.

   .انًراخؼت انذورٍت نهًقرر يٍ قبم ندُت انخطظ انذراسَت ببنقسى 

 شرة أو الدليل الذي سيرفقج ( وصف المقرر: وصف عام للنموذج الذي سيستخدم للن

 مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي(:  – 2
 

 

 

دراست إضبفَت خبصت/ سبػبث حؼهى يخوقؼت يٍ انطهبت فٌ األسبوع ) انًطهوة هُب انًؼذل  – 3

 عبػبد(3) انًخوقغ نهفصم انذراسٌ ونَس انًخطهببث انًحذدة فٌ كم أسبوع(:
 

 حطوٍر َخبئح انخؼهى فٌ َطبقبث أو يدبالث انخؼهى – 4

 الموضوعات المطلوب بحثها وشمولها – 1
 ساعات االتصال عدد األسابيع مفردات المقرر الدراسي

 1 1 حؼرٍف انُقم انسَبحٌ ووسبئطه انًخخهفت

 1 1 انُقم انسَبحٌ انًحهٌ وانُقم انسَبحٌ انذونٌ
ٚسٖ فٟ دػُ اٌط١شاْ اٌؼبسع ٚد,  GITاٌخطٛط اٌد٠ٛخ اٌذ١ٌٚخ إٌّزظّخ 

 اٌغ١بزخ
1 1 

 1 1 (االخخببر انفصهٌ األول) يراخؼت ػبيت

 1 1 اخواء انطَراٌ , وانَبث احخسبب ب , حخفَضبح ب  

 4 1 االصطالحبث انخبصت ببنُقم اندوً وانقطبراث انذونَت وانُقم انسَبحٌ انبرً
 1 1 ِٛاطفبد اٌسبفالد اٌغ١بز١خ اٌّدٙضح ٌٍشزالد اٌط٠ٍٛخ 

 1 1 نسَبحَت وانُ رٍت ووسبئم االَخقبل انذاخهٌانبواخر ا

 1 1 (االخخببر انفصهٌ انثبٌَ ) يراخؼت ػبيت .

 1 1 .يخؼ ذوا انُقم وانخذيبث انذاخهَت فٌ انبهذاٌ انسَبحَت

 1 1 ػًهَبث انشحٍ وانخخهَص اندًركٌ

 4 1 انُقم فٌ انًًهكت انؼربَت انسؼودٍت

 1 1 خببر انُ بئٌ (االخ يراخؼت ػبيت نًفرداث انًقرر )

   
   

 41 11 ػذد األسببَغ ويدًوع سبػبث االحصبل فٌ انفصم انذراسٌ

الدروس  المحاضرة
 الخاصة 

العملي / الميداني / التدريب التعاوني أو 
 االمتياز لطلبة التخصصات الصحية

 أخرى

   ال يوجد 33



 ٛض١ر :    ٌىً ِدبي ِٓ ِدبالد اٌزؼٍُ اٌّٛضسخ ف١ّب ٠ٍٟ ٠دت ر

 ٍِخض ِٛخض  ٌٍّؼشفخ أٚ اٌّٙبساد  اٌزٟ طُّ اٌّمشس ِٓ أخً رط٠ٛش٘ب.   -      

 ٚطف العزشار١د١بد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛة اعزخذاِٙب ٌزط٠ٛش رٍه اٌّؼشفخ أٚ اٌّٙبساد.  -       

 طشق رم١١ُ اٌطبٌت اٌّغزخذِخ فٟ اٌّمشس ٌزم١١ُ ٔزبئح اٌزؼٍُ فٟ اٌّدبي اٌّؼٕٟ.  -       

 انًـــــــــــؼــرفـــت: –أ 

(i)   :وصف انًؼرفت انخٌ سَخى اكخسبب ب فٌ انًقرر 

   ثبٌٕمً اٌغ١بزٟفُٙ األعظ ٚاٌّفب١ُ٘ إٌظش٠خ اٌّشرجطخ. 

 ٓرسذ٠ذ اٌّزطٍجبد االعبع١خ اٌخبطخ ثبعظ اداسح ٔمً اٌّغبفش٠ 

  اٌخبطخ ثز١ّٕخ زشوخ اٌغ١بزخ اٌّس١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخححذٍذ انًخطهببث األسبسَت. 

 شف ثبداسح ٔمً اٌّغبفش٠ٓاٌزؼ 

  ٌِدبي إٌمً اٌغ١بزٟدراست حدربت انًًهكت ف 

 (iiاٌّطٍٛة اعزخذاِٙب ٌزط٠ٛش رٍه اٌّؼشفخ )( اعزشار١د١بد اٌزؼ١ٍُ )اٌزذس٠ظ 

 .اٌّسبضشح 

 .إٌّبلشخ 

 .إٌّبرج اٌزطج١م١خ 

 

 (iiiطشق رم١١ُ اٌّؼشفخ اٌّىزغجخ ) 

 . األعئٍخ اٌّجبششح 

 . االخزجبساد 

 ٌٛاخجبد.اٌزّبس٠ٓ ٚا 

 

 انً براث انًؼرفَت )اإلدراكَت( –ة 

 

 اٌّٙبساد اٌّؼشف١خ اٌّطٍٛة رط٠ٛش٘ب: - 1

  ٟاٌزؼشف ػٍٝ ا١ّ٘خ إٌمً اٌغ١بز 

 اٌزؼشف ػٍٝ ٚعبئظ إٌمً اٌغ١بزٟ اٌّخزٍفخ ٚطشق اداسرٙب 

  ٟاٌزؼشف ػٍٝ رطٛس إٌمً اٌغ١بز . 

 
 ؼشف١خ:اعزشار١د١بد اٌزؼٍُ اٌّغزخذِخ فٟ رط٠ٛش اٌّٙبساد اٌّ -2

  .اٌّّبسعخ اٌؼ١ٍّخ اٌّزىشسح 

  اٌزّبس٠ٓ اٌزطج١م١خ 

 .اٌٛاخجبد ٚ األٔشطخ األطف١خ األعجٛػ١خ      

  

 

 

 طشق رم١١ُ اٌّٙبساد اٌّؼشف١خ اٌّىزغجخ: –3

  ثبثسبس زٛي رطٛس إٌمً اٌغ١بزٟ ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤثشح ف١ٗرى١ٍف اٌطبٌت 

 .االخزجبساد  

 .ِسبوبح إٌّبرج اٌزطج١م١خ 



 

 اث انؼالقبث انبََُت )انشخصَت(  وانًسئونَتي بر  –ج 

 

ٚطف ٌّٙبساد اٌؼاللبد اٌشخظ١خ ِغ ا٢خش٠ٓ، ٚاٌمذسح ػٍٝ رسًّ اٌّغئ١ٌٛخ اٌّطٍٛة   – 1

 رط٠ٛش٘ب:  

 

 .اٌؼًّ فٟ ِدّٛػبد 

 .ٓرمذ٠ُ األفىبس ٚا٢ساء اٌّزؼٍمخ ثّفشداد اٌّمشس ٚاٌذفبع ػٕٙب أِبَ ا٢خش٠ 

 

 زخذِخ فٟ رط٠ٛش ٘زٖ اٌّٙبساد ٚاٌمذساد:اعزشار١د١بد اٌزؼ١ٍُ اٌّغ - 2
 

 ٚرس١ًٍ اٌج١بٔبد .  ِزؼٍمخ ثبٌٕمً اٌغ١بزٟ اٌؼًّ فٟ ِدّٛػبد ٌسً لضب٠ب 

 .ٞرى١ٍف فشد 

 . إٌمبشبد اٌدّبػ١خ 

 

 طشق رم١١ُ اوزغبة اٌطٍجخ ٌّٙبساد اٌؼاللبد اٌشخظ١خ ٚلذسرُٙ ػٍٝ رسًّ اٌّغئ١ٌٛخ: – 3

  .اٌّٛالف اٌؼ١ٍّخ فٟ إٌمبػ ٚإٌمبء األفىبس 

 .ُِٙٚٛاخٙخ اٌطالة ا٢خش٠ٓ ٚرؼ١ٍمبر 

 . ٞرم٠ُٛ األػّبي اٌفشد٠خ ثشىً دٚس 

 .االخزجبساد اٌّخزٍفخ 

 
 

 ي براث االحصبل , وحقَُت انًؼهويبث, وانً براث انحسببَت )انؼذدٍت(: –د 

 ٠ش٘ب:ٚطف اٌّٙبساد اٌؼذد٠خ ِٚٙبساد االرظبي اٌّطٍٛة رطٛ – 1

 

  ِٓ اٌمذسح ػٍٝ اعزخذاَ ٚرطج١ك األعب١ٌت اٌى١ّخ فٟ رس١ًٍ ث١بٔبد اٌّشزٍخ اٌز١ّٙذ٠خ

 ِشازً أػذاد اٌخطخ.     

 

 اعزشار١د١بد اٌزؼ١ٍُ اٌّغزخذِخ فٟ رط٠ٛش ٘زٖ اٌّٙبساد: - 2

 . اٌششذ ِٓ خالي اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ 

 .ٓإػطبء اٌزّبس٠ 

  إػطبء األٔشطخ األطف١خ ٚاٌٛاخجبد 

 
 

 

 

طشق رم١١ُ اوزغبة اٌطٍجخ ٌّٙبساد االرظبي، ٚرم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد، ٚاٌّٙبساد اٌسغبث١خ  – 3

 )اٌؼذد٠خ(: 

 . االخزجبساد اٌّزٕٛػخ 

 . رم٠ُٛ اٌزّبس٠ٓ اٌزطج١م١خ 



   .رم٠ُٛ األٔشطخ األطف١خ ٚاٌٛاخجبد 

 
 

 

 

 

 

 هـ ( انً براث انحركَت  )إٌ كبَج يطهوبت( 

 

د ػض١ٍخ راد ِٕشأ ٔفغٟ( اٌّطٍٛة رط٠ٛش٘ب فٟ ٘زا ٚطف ٌٍّٙبساد اٌسشو١خ )ِٙبسا – 1

 اٌّدبي:

 ال ٠ٛخذ

 

 

 

 اعزشار١د١بد اٌزؼٍُ اٌّغزخذِخ فٟ رط٠ٛش اٌّٙبساد اٌسشو١خ: - 2

 ال ٠ٛخذ

 



 طشق رم١١ُ اوزغبة اٌطٍجخ ٌٍّٙبساد اٌسشو١خ: – 3

 ال ٠ٛخذ      

 

 

ة وفقها خالل الفصل تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلب  - 5
 الدراسي

سلُ 

 اٌزم١١ُ 
)ِثال: ِمبٌخ، أٚ طج١ؼخ ِّٙخ اٌزم١١ُ  

اخزجبس لظ١ش، أٚ ِششٚع خّبػٟ، أٚ 

 اخزجبس فظٍٟ... اٌخ
 األعجٛع اٌّغزسك

ٔغجخ اٌذسخخ 

إٌٝ دسخخ  

 اٌزم١١ُ إٌٙبئٟ

 11 14، 9،   3 أٔشطخ ألطف١خ-ٚاخجبد-رّبس٠ٓ 1
 11 7    اخزجبس فظٍٟ أٚي . 2
 15 13    اخزجبس فظٍٟ ثبٟٔ . 3

 66 15    اخزجبس ٔٙب٠خ اٌفظً. 5

 
 د( الدعم المقدم للطلبة

اإلخشاءاد أٚ اٌزشر١جبد اٌّؼّٛي ثٙب ٌضّبْ رٛاخذ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٓ أخً رمذ٠ُ اٌّشٛسح 

اٌزٞ  -اٌغبػبد اٌّىزج١خ –ٚاإلسشبد األوبد٠ّٟ ٌٍطبٌت اٌّسزبج ٌزٌه ) ِغ رسذ٠ذ ِمذاس اٌٛلذ 

 ٠زٛاخذ ف١ٗ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ األعجٛع(:

  اإلششاف اٌّجبشش ِٓ لجً ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ اٌطالة أثٕبء ا٢ٔشطخ ارال طف١خ 

   : عبػخ/ أعجٛع 18عبػبد ِىزج١خ ٌألعزبر 

 



 هـ ( يصبدر انخؼهى 

 اٌىزبة )اٌىزت( اٌشئ١غخ اٌّطٍٛثخ:  – 1

 

 إٌمً اٌغ١بزٟاٌّشاخغ األعبع١خ:  – 2

 

 
 اٌىزت ٚاٌّشاخغ اٌّٛطٝ ثٙب ) اٌذٚس٠بد اٌؼ١ٍّخ، اٌزمبس٠ش... اٌخ( )٠شفك لبئّخ ثزٌه(: – 3

 

 اٌّٛاد االٌىزش١ٔٚخ  ٚ ِٛالغ االٔزشٔذ ... اٌخ: – 4

http://faculty.ksu.edu.sa/753/default.aspx 
 

ٛطخ أٚ اٌّؼب١٠ش ِٛاد رؼٍُ أخشٜ ِثً اٌجشاِح اٌزٟ رؼزّذ ػٍٝ اٌىّج١ٛرش أٚ األلشاص اٌّضغ – 5

 ا١ٌّٕٙخ أٚ األٔظّخ: 

SPSS 

 يخصفح انشبكت
 برَبيح يبٍكروسوفج وررد

 برَبيح انببوربوٍُج

 برَبيح إكسم

 



  و ( انًرافق انًطهوبت

زذد ِزطٍجبد اٌّمشس ثّب فٟ رٌه زدُ اٌفظٛي ٚاٌّخزجشاد )أٞ ػذد اٌّمبػذ فٟ اٌفظٛي 

 .ٚاٌّخزجشاد ِٚذٜ رٛافش أخٙضح اٌىّج١ٛرش .. اٌخ(

 

 اٌّشافك اٌزؼ١ّ١ٍخ )زدشاد اٌّسبضشاد ٚاٌّخزجشاد .. اٌخ(:  – 1

 

 

 أخٙضح اٌىّج١ٛرش: – 2

 أخٙضح اٌسبعت ثبٌّؼًّ ٚاٌٍٛزخ اٌزو١خ ٚخٙبص اٌؼشع ٚاٌزد١ٙضاد ٚاٌجشِد١بد اٌّزبزخ ثبٌى١ٍخ.

 

 

سفك ِثال: إرا وبْ ِطٍٛثب ِؼذاد ِخزجش ِؼ١ٕخ زذد اٌّزطٍجبد أٚ أ –ِٛاسد أخشٜ )زذد٘ب  – 3

 لبئّخ(:

 

 

 

 ز ( حقََى انًقرر وػًهَبث انخحسٍَ: 

 

 اعزشار١د١بد اٌسظٛي ػٍٝ رغز٠خ ساخؼخ ٚفؼب١ٌخ اٌزؼ١ٍُ: – 1

 

 رٛص٠غ اعزج١بٔبد ػٍٝ اٌطالة فٟ ٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٟ ٌٍسظٛي ػٍٝ رم١١ُ خبص ثبٌّمشس. -

 ِمبثٍخ ػ١ٕخ ِٓ اٌطالة اٌّغد١ٍٓ فٟ اٌّمشس ألخز أسائُٙ. -

 

 

زشار١د١بد األخشٜ اٌّزجؼخ فٟ رم١١ُ  ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ إِب ػٓ طش٠ك األعزبر أٚ ػٓ طش٠ك االع – 2

 اٌمغُ:

رم١١ُ سئ١ظ اٌمغُ ألداء ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ رمذ٠ُ اٌّمشس ٚفؼب١ٌخ األدٚاد اٌّغزخذِخ  - 

 ٌزمذ٠ّٗ. 

 (اٌّشاخؼخ اٌذٚس٠خ اٌذاخ١ٍخ ٌٍّمشس )ٌدٕخ اٌخطظ اٌذساع١خ ٌٚدٕخ رط٠ٛش اٌمغُ - 

 اٌزم٠ُٛ اٌزارٟ ٌٍجشٔبِح  - 

 رم٠ُٛ األعبرزح اٌضائش٠ٓ - 

 

 

 ػ١ٍّبد رسغ١ٓ اٌزؼ١ٍُ:  – 3

  رٛف١ش اٌظ١بٔخ اٌذٚس٠خ ٌألخٙضح ٚاٌّؼذاد.–رٛف١ش أخٙضٖ زبعت زذ٠ثخ 

 .األخز ثزٛط١بد ٔزبئح اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسخ١خ خظٛطبً ٌٍّمشس 

 بفخ أٚ رؼذ٠ً ِب ٠ٍضَ فٟ رٛط١ف      ِزبثؼخ األعزبر ٌّب ٠غزدذ فٟ ِدبي اٌّمشس ٚإض

 اٌّمشس ِٚظبدسٖ ِٚشاخؼٗ.  

 .رٛخ١ٙبد ٌدٕخ اٌخطظ اٌذساع١خ زٛي رذس٠ظ اٌّمشس 

 .رٛخ١ٙبد إداسح اٌمغُ زٛي أداء ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثٕبء ػٍٝ اٌّالزظخ اٌّجبششح 
 



 

ِٓ لجً ػ١ٍّبد اٌزسمك ِٓ ِغز٠ٛبد إٔدبص اٌطٍجخ  )ِثال: فسض اٌزظس١ر أٚ اٌذسخبد  – 4

ػضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ ِغزمً ٌؼ١ٕخ ِٓ أػّبي اٌطٍجخ،  ٚل١بَ أعزبر اٌّمشس ثزجبدي رظس١ر ػ١ٕخ ِٓ 

اٌٛاخجبد أٚ االخزجبساد ثظفخ دٚس٠خ  ِغ  ػضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ آخش ٌٕفظ اٌّمشس  فٟ ِؤعغخ 

 رؼ١ّ١ٍخ أخشٜ( 

 ٌدٕخ االخزجبساد ثبٌمغُ 

 ٚس٠خ ٌفبػ١ٍخ اٌّمشس  ٚاٌزخط١ظ ٌٍزسغ١ٓ:طف  اٌزشر١جبد ٚاٌخطظ اٌّؼذح ٌٍّشاخؼخ اٌذ  – 5

 ِٓ لجً األعزبر: 

 ِزبثؼخ ِب ٠غزدذ فٟ ِدبي اٌّمشس ٚإضبفخ ِب ٠ٍضَ ِٓ ِشاخغ ٚثسٛس ٚرم١ٕبد.

 رط٠ٛش اٌخطخ اٌذساع١خِٓ لجً اٌمغُ:  

اعزطالع آساء اٌطالة فٟ اٌّمشس ِٓ لجً ػّبدح ِٓ لجً خٙخ أخشٜ فٟ اٌّؤعغخ أٚ خبسخٙب: 

 اٌدٛدح

 
 


