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 رىصيف انًمشسًَىرج 
 

 

  خبيعخ انًهك ععىد: انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ

 

 اإلداسح انغيبحيخ وانفُبدق  انمسى:                   انغيبحخ واآلثبس  : انكهٛخ

 

 وانًعهىيبد انعبيخ  أ ( رحذيذ انًمشس

       عيح 516سيبدح االعًبل فً انًُشبد انغيبحيخ  اسى انًمشس ٔ سلًّ: – 1

 

 عبعبد 4انسبػبد انًؼزًذح:   – 2

 

 :انجشَبيظ أٔ انجشايظ انزٙ ٚزى رمذٚى انًمشس ػًُٓب – 3

 يىطانجكبنىس ثشَبيح

  

 :انًمشسرذسٚس  اسى ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚس انًسئٕل ػٍ – 4

 عالء حغيٍ انغشاثي د.  

 

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

  (ثعانغبانًغزىي )

 

 :انًزطهجبد انًسجمخ نٓزِ انًمشس)إٌ ٔعذد( – 6

  اداسح االػًبل انسٛبحٛخ 

 

 :س)إٌ ٔعذد( نٓزِ انًمش ظبحجخانًزطهجبد انً – 7

 حبالد عًهيخ عبنًيخ  

 

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

 .ثبسانغيبحخ واآل كهيخ

 

   األهذاف ة (

  

 ٔطف يٕعض نُزبئظ انزؼهى األسبسٛخ نهطهجخ انًسغهٍٛ فٙ ْزا انًمشس: – 1

 

 انزبنيخ:يكىٌ انطبنت عهً يعشفخ وفهى ودسايخ ثبنًىظىعبد 

 

 .  االػًبل ٔرطٕس يفٕٓو  انشٚبدح فٗ االػًبل ثبسبسٛبد انزؼشٚف  -

 . ٔؽشق رطجٛمٓب  انشٚبدح رحمٛك انزؼشف ػهٗ يشاحم  -

 . فٗ انششكبد انسٛبحٛخ  انشٚبدح اْذاف ٔيزطهجبد  -

 .االسٕاق انسٛبحٛخ  ٔيذٖ يالئًزٓب  نهشٚبدحاالسبسٛخ انٕظبئف  -

 .ثبنًُشبد انسٛبحٛخ انظغٛشح ٔانكجٛشح  ػًبلسٚبدح االٔالغ ٔيسزمجم  -
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  يٍ انًًهكخ ٔيٍ انؼبنىسٛبحٛخ   فٗ ششكبد انشٚبدححبالد رطجٛك ٔيُبلشخ دساسبد  -

 

  خ خطؾ  ٚزى رُفٛزْب فٙ انٕلذ انشاٍْ يٍ أعم رطٕٚش ٔرحسٍٛ انًمشسطف ثبخزظبس أٚ – 2

ٗ ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد أٔ شجكخ االَزشَذ، )يضال: االسزخذاو انًزضاٚذ نهًٕاد ٔانًشاعغ انزٙ رؼزًذ ػه

 :فٙ انًغبل( ثُبء ػهٗ َزبئظ انجحٕس انؼهًٛخ انغذٚذحانًمشس ٔانزغٛٛشاد فٙ يحزٕٖ 

  
  خانغيبحي انشيبدح رطجيك يفهىو انعًم عهً رطىيش انًحزىي انعهًي يٍ خالل يزبثعخ انًغزدذاد في يدبل  

 يخ إلثشاء انزدشثخ انزعهيًيخ.إظبفخ ثعط انحبالد انذساعيخ يٍ انحيبح انعًه 

 .االعزعبَخ ثبنًدالد انعهًيخ وشجكخ االَزشَذ نهىصىل إنً آخش األثحبس وانذساعبد واإلحصبءاد انًزعهمخ 

 .انًشاخعخ انذوسيخ نهًمشس يٍ لجم ندُخ انخطط انذساعيخ ثبنمغى 
         

 

و الدلٌل الذي )مالحظة: وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أ ج ( وصف المقرر:
 سٌرفق(

 

 المواضيع المطلوب بحثها وشمولها – 1

 ساعات االتصال عدد األسابيع الموضوع 
 3 1 مفاهٌم رٌادة االعمال السٌاحٌة 

 3 1 المدراس الحدٌثة بتطبٌق الرٌادة فى االعمال 

 6 2 التخطٌط االستراتٌجً الادارة االعمال 

 3 1 التسوٌق الدولً لتحقٌق الرٌادة 

  3 

 2 6 

 3 1 حبالد دساسٛخ

 3 1 حبالد دساسٛخ

 6 2 حبالد دساسٛخ

 3 1 حبالد دساسٛخ 

 1 3 

  3 

 3 1 مراجعة عامة

 3 1 اإلختبار النهائى

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 (: فً الفصل الدراسً مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصال – 2

 أخرىز التعاونً أو االمتٌا التدرٌب الدروس الخاصة  المحاضرة
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 لطلبة التخصصات الصحٌة

 ساعة 45
 

المكتبٌة الساعات 
ساعات فً  4)

 سبوع(األ

مناقشة مختلف قضاٌا  
 المنهج 

اإلجابةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةى  -
استفسةةةةةةارات الطةةةةةةالب    

) ضةةةةةةةةمت السةةةةةةةةاعات 
المكتبٌةةة البةةالد عةةددها 

 فةةةةةةةةةةةةً سةةةةةةةةةةةةاعات 3
 سبوع(ألا

 
 

عةجى  ) انًطهةىة هُةب انًعةذل فةي األ  بعبد رعهى يزىلعخ يٍ انطهجةخدساعخ إظبفيخ خبصخ/ ع – 3

 انًزىلع نهفصم انذساعي  ونيظ انًزطهجبد انًحذدح في كم أعجى (:

 

 سبػبد 3

 

 

 

 يدبالد انزعهىَطبلبد أو ش َزبئح انزعهى في يرطى – 4

 :     زؼهى انًٕػحخ فًٛب ٚهٙ ٚغت رٕػٛحنكم يغبل يٍ يغبالد ان

 

 . ى انًمشس يٍ أعم رطٕٚشْباد  انزٙ طًهًؼشفخ أٔ انًٓبسنيهخض يٕعض    -      

 

 . ادٔطف السزشارٛغٛبد انزؼهى انًطهٕة اسزخذايٓب نزطٕٚش رهك انًؼشفخ أٔ انًٓبس - 

 

 ؽشق رمٛٛى انطبنت انًسزخذيخ فٙ انًمشس نزمٛٛى َزبئظ انزؼهى فٙ انًغبل انًؼُٙ.  -       

 

 

 

 خ ـــشفــعـــــــــــانً –أ 

 

(i)  انًمشس:اكزسبثٓب فٔطف انًؼشفخ انزٙ سٛزى ٙ 
 

ثصفخ عبيخ  ورعشف  فً انًدبل انغيبحي  واثشهب حبل انزطجيك  انشيبدح نًفهىويعشفخ انطبنت 

ورطىس واهًيزهب نهششكبد انغيبحيخ  انشيبدحرطجيمبد انكجيش فً يدبل انطالة عهً انزطىس 

نًًهكخ أهذافهب ويهبيهب ووظبئفهب رفصيهيبً. رنك يذعًبً ثبألسلبو واإلحصبءاد انىطُيخ داخم ا

  انغيبحيخ. حبالد فً رطجيك اندىدحانعشثيخ انغعىديخ واإلحصبءاد انذونيخ عٍ 

 

 

 

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

 انًحبػشح. -  
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 يغًٕػبد انؼًم

 انًُبلشخ

 األٔساق انجحضٛخ نهطالة

 

(iii) ؽشق رمٛٛى انًؼشفخ انًكزسجخ 

 د انغًبػٛخ.انًُبلشب 

 .األسئهخ انًجبششح  ٔغٛش انًجبششح 

 .االخزجبساد انشفٓٛخ ٔانزحشٚشٚخ

 

         

 

 )اإلدساكيخ( خيًهبساد انًعشفان –ة 

 

 :خ انًطهٕة رطٕٚشْبًٛٓبساد انًؼشفان - 1

 . انشيبدحويفهىو يعشفخ يعًُ انمذسح عهً  - 

 .انشيبدحانزعشف عهً خطىاد رطجيك انمذسح عهً  - 

  

   

 

 :خًٛٓبساد انًؼشفاناسزشارٛغٛبد انزؼهى انًسزخذيخ فٙ رطٕٚش  -2

 األَشطخ انظفٛخ ٔ إػذاد األٔساق انجحضٛخ    - 

  حبالد دساسٛخ نششكبد سٛبحٛخ رجُذ يفٕٓو انغٕدح ٔلبيذ ثزطجٛمّ    - 

 

 

 :خ انًكزسجخًٛٓبساد انًؼشفانؽشق رمٛٛى  –3

 انًُبلشبد انغًبػٛخ أصُبء انًحبػشح.  - 

 إلخزجبساد انفظهٛخ ٔانُٓبئٛخ.ا - 

  

 

 وانًغئىنيخ ( انشخصيخانجيُيخ )انعاللبد اد يهبس  –ج 

 

حًم انًسئٕنٛخ انًطهٕة هٗ رػمذسح اننًٓبساد انؼاللبد انشخظٛخ يغ اٜخشٍٚ، ٔٔطف   – 1

 :رطٕٚشْب

 رًُٛخ يٓبساد انؼًم انغًبػٗ.  -

 انمذسح ػهٗ يٕاعٓخ اٜخشٍٚ ٔػشع األفكبس ثغشأح. -

 

  

 

 

 :انًٓبساد ٔانمذسادْزِ ى انًسزخذيخ فٙ رطٕٚش ٛاسزشارٛغٛبد انزؼه - 2
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 انًُبلشخ انغًبػٛخ انًُظًخ. -          

 إػذاد ٔسش انؼًم نًُبلشخ َمبؽ يٕػٕػٛخ يزظهخ ثبألًَبؽ ٔأشكبل انسٛبحخ.  -          

  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. 

 ٔيٕاعٓخ انطالة اٜخشٍٚ ٔرؼهٛمبرٓى.

 رمٕٚى األػًبل انفشدٚخ ثشكم دٔس٘ .

 االخزجبساد انًخزهفخ.

 

 

 انًهبساد انحغبثيخ )انعذديخ(:يهبساد االرصبل ، ورمُيخ انًعهىيبد، و –د 

  

 : ٔطف انًٓبساد انؼذدٚخ ٔيٓبساد االرظبل انًطهٕة رطٕٚشْب – 1

 رًُٛخ يٓبساد احزشاو انؼًالء ٔرمذٚى انخذيبد انًزًٛضح نٓى 

 ٍٚرًُٛخ يٓبسح انزٕاطم ٔاالرظبل انفؼبل يغ اٜخش 

 ًؼهٕيبد ٔانذساسبد إسزخذاو شجكخ اإلَزشَذ نزظفح انًٕالغ انسٛبحٛخ انزٗ رخذو يغبل ان

  .انسٛبحٙ ثبنمطبعٔانجٛبَبد انخبطخ 

 

 

 :ى انًسزخذيخ فٙ رطٕٚش ْزِ انًٓبسادٛاسزشارٛغٛبد انزؼه - 2

 رمذٚى انؼشٔع.  -

 انًُبلشبد انغًبػٛخ -
 ػشع ثؼغ انًٕالغ اإلنكزشَٔٛخ انٓبيخ نًغبل طُبػخ انسٛبحخ. -
ٍ انًٕػٕػبد انحذٚضخ ؽهت أٔساق ػًم يٍ خالل اإلَزشَذ نجُبء لبػذح يؼهٕيبرٛخ ػ  -

 .فٗ طُبػخ انسٛبحخ فٗ انؼبنى انجحٕسٔانًسزحذصخ انزٗ رًس يغبل 

 

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

 )انؼذدٚخ(:

 

 ٔاصُبء انؼشع. انًالحظخ انشخظٛخ نكٛفٛخ رفبػم انطالة داخم انًغًٕػبد ٔفشق انؼًم -

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

 

 

 

 

 

 

 ( كبَذ يطهىثخ)إٌ  يخ ًهبساد انحشكانهـ ( 
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فٙ ْزا انًطهٕة رطٕٚشْب  (َفسٙٛخ )يٓبساد ػؼهٛخ راد يُشأ ًٓبساد انحشكنهٔطف  – 1

 انًغبل:

 

 ال يىخذ* 

 

 

 

 انحشكٛخ:نًٓبساد اذيخ فٙ رطٕٚش اسزشارٛغٛبد انزؼهى انًسزخ - 2

 اليىخذ  

  

 

 ٛخ:ًٓبساد انحشكاكزسبة انطهجخ نهؽشق رمٛٛى  – 3

 ال يىخذ 

   

 

وفقها خالل الفصل  الطلبة تقٌٌمٌتم التقوٌم التً  مهامالجدول الزمنً لتحدٌد   - 5
 الدراسً

  

رقم 
 التقييم 

 أو اختبار ة،)مثال: مقال مهمة التقييم طبيعة 
 أو اختبار ،مشروع جماعيأو  قصير،
 .. الخفصلي.

األسبوع 
 المستحق

الدرجة  نسبة
 إلى درجة 

التقييم 
 النهائي

 5  اخزجبس يفبعٙ 1

 22  إخزجبس فظهٗ 2

 15  ثحش رطجٛمٙ  3

 62 15 إخزجبس َٓبئٗ 4

5    

    

 
 الدعم المقدم للطلبةد( 

ْٛئخ انزذسٚس يٍ أعم رمذٚى انًشٕسح  اإلعشاءاد أٔ انزشرٛجبد انًؼًٕل ثٓب نؼًبٌ رٕاعذ أػؼبء

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

 ٚزٕاعذ فّٛ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚس فٙ األسجٕع(:

 سبػخ/ أسجٕع3إلششاف انًجبشش يٍ لجم ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚس ػهٗ انطالثسبػبد يكزجٛخ نألسزبر : ا

 

   

 

  ـ ( يصبدس انزعهىه
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 انًطهٕثخ: ( انشئٛسخ انكزت انكزبة )  – 1

 .يزكشح خبصخ ثؤعزبر انًمشس - 

   

 

  انًشاعغ األسبسٛخ: – 2

 

  (شفك لبئًخ ثزنكٚانخ( ) ...انزمبسٚشانذٔسٚبد انؼهًٛخ،  ) ثٓب انًٕطٗ ٔانًشاعغ انكزت  – 3

 

1  

 

 :خ. ان.. يٕالغ االَزشَذ ٔ  انًٕاد االنكزشَٔٛخ – 4

 

 

ؼبٚٛش يٕاد رؼهى أخشٖ يضم انجشايظ انزٙ رؼزًذ ػهٗ انكًجٕٛرش أٔ األلشاص انًؼغٕؽخ أٔ انً – 5

  :انًُٓٛخ أٔ األَظًخ

 

 (Data show)* خهبص عشض انجيبَبد  
 * 

 

ثًب فٙ رنك حغى انفظٕل ٔانًخزجشاد )أ٘ ػذد انًمبػذ فٙ انفظٕل  حذد يزطهجبد انًمشس

 ح انكًجٕٛرش .. انخ(.رٕافش أعٓض ٔانًخزجشاد ٔيذٖ

 

   (Data show) + وعبئم انعشض طبنت في انمبعخ  -16 

 

 

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

 

 (Data show)لبعخ يضودح ثىعبئم انعشض انحذيثخ 
 

  

 

 :أعٓضح انكًجٕٛرش – 2

 .ألعزبر انًمشس وخهبص كًجيىرش يكزجي كًجيىرش يحًىل

 

 

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

 :لبئًخ(

 ال ٕٚعذ

 

 وعًهيبد انزحغيٍ:  ص ( رمييى انًمشس
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 :اسزشارٛغٛبد انحظٕل ػهٗ َزبئظ انطبنت ٔفؼبنٛخ انزؼهٛى – 1

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

 ثبنًمشس.

 يمبثهخ ػُٛخ يٍ انطالة انًسغهٍٛ فٗ انًمشس إلسزمظبء آسائٓى. - 

 

 

 

إيب ػٍ ؽشٚك األسزبر أٔ ػٍ ؽشٚك  انزؼهٛىػًهٛخ  رمٛٛى انًزجؼخ فٙ االسزشارٛغٛبد األخشٖ  – 2

 انمسى:

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

 نزمذًّٚ. 

 انًشاعؼخ انذٔسٚخ انذاخهٛخ نهًمشس )نغُخ انخطؾ انذساسٛخ ٔنغُخ رطٕٚش انمسى( - 

 .انزمٕٚى انزارٙ نهجشَبيظ - 

 .رمٕٚى األسبرزح انضائشٍٚ - 

 

 : ػًهٛبد رحسٍٛ انزؼهٛى – 3

   رٕفٛش انظٛبَخ انذٔسٚخ نألعٓضح ٔانًؼذاد.–رٕفٛش أعٓضِ حبست حذٚضخ 

 ٛبد َزبئظ انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ خظٕطبً نهًمشس.األخز ثزٕط 

       يزبثؼخ األسزبر نًب ٚسزغذ فٙ يغبل انًمشس ٔإػبفخ أٔ رؼذٚم يب ٚهضو فٙ رٕطٛف

 انًمشس ٔيظبدسِ ٔيشاعؼّ.  

 .رٕعٛٓبد نغُخ انخطؾ انذساسٛخ حٕل رذسٚس انًمشس 

 انًالحظخ انًجبششحرٕعٛٓبد إداسح انمسى حٕل أداء ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚس ثُبء ػه ٗ. 

 

يٍ لجم ػؼٕ انزظحٛح أٔ انذسعبد )يضال: فحض  هجخ ػًهٛبد انزحمك يٍ يسزٕٚبد إَغبص انط – 4

رظحٛح ػُٛخ يٍ انٕاعجبد زجبدل لٛبو 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 

   

 نغُخ االخزجبساد ثبنمسى

 

 

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

 

 يٍ لجم األسزبر:  -

 يزبثؼخ يب ٚسزغذ فٙ يغبل انًمشس ٔإػبفخ يب ٚهضو يٍ يشاعغ ٔثحٕس ٔرمُٛبد.

 يٍ لجم انمسى:  

شٖ فالٙ انًؤسسالخ أٔ خبسعٓالب: اسالزطالع آساء انطالالة فالٙ انًمالشس يالٍ لجالم ػًالبدح يٍ لجالم عٓالخ أخال

 انغٕدح


