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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  ساعتان المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ( السابع) المستوى 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - -  أخرى  
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 ساعت 10 ساعات االستذكار 1

 ساعات 9 الواجبات 2

 ساعات 9 املكتبة 3

 ساعات 9 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 8 أخرى )تذكر( 5

 ساعة45 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

البارزة للعمليات األمنية في القطاع الفندقي من خالل طرق عملية وسهلة يهدف املقرر الى تسليط الضوء على النظرة العامة 

الفهم وإبراز أفضل املمارسات إلنشاء أو تحسين قوة أمنية احترافية واستباقية. يتعرف الطالب خالل املقرر على أهمية 

 .مستقبال في املنشأة الفندقية الوقاية والتحقيق في األسباب الجذرية للحوادث كأداة لتجنب األحداث غير املرغوب فيها

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 تزويد الطالب بـ افضل املمارسات العامة التي تطبق عامليا لحفظ وإدارة امن املنشآت الفندقية.

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

 4.1  . مهارة التخطيط عند تصميم وبناء الخطة األمنية يبين 1.1

 1.1 .الطرق املختلفة لتقييم املخاطر في املنشأة الفندقية يوضح 1.2

 2.1 الفنادق.أنواع األجهزة األمنية املستخدمة في  يذكر 1.3

 3.1 .املخاطر املحتمل وقوعها على املنشاة الفندقيةيشرح  1.4

 1.1 .إجراءات الطوارئ وكيفية التعامل معها يوضح 1.5

  المهارات 2

 4.2 عن غيرها. وسائل السالمة في املنشأة الفندقيةيميز  2.1

 2.2 .األنظمة واملعدات األمنية في املنشأة الفندقيةيقارن بين  2.2

 5.2 .عمليات اإلجالء املختلفة في الفنادق يوظف وسائل التقنية الحديثة ملعرفة 2.3

م 2.4 ِّ
 3.2 .خطة امنية لحماية العاملين وضيوف املنشاة الفندقية ُيصم 

2.5   

  القيم 3

، ويظهر االلتزام بها اإلجراءات املتبعة من قبل رجال االمن في املنشأة الفندقية يقود الفريق ملعرفة  3.1

 وتحمل املسؤولية.

1.3 

ويلتزم بأخالقيات املهنة بكل ما يتصل بها  إدارة موظفين األمن في املنشأة الفندقية يحاور بموضوعية 3.2

 وبفعالياتها املتنوعة.

2.3 

ويتقبل النقد البناء، ويحترم آراء  تدريب موظفين األمن في املنشأة الفندقيةيعمل بروح الفريق أثناء  3.3

 اآلخرين.

3.3 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  الموضوعاتقائمة  م

 2 تقييم املخاطر في املنشأة الفندقية 1

 2 االعداد للخطة األمنية في املنشأة الفندقية 2

 2 كتاب دليل األمن في املنشأة الفندقية 3

 2 إدارة موظفين األمن في املنشأة الفندقية 4
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 2 تدريب موظفين األمن في املنشأة الفندقية 5

 2 في املنشأة الفندقيةوسائل السالمة  6

 4 (1اإلجراءات املتبعة من قبل رجال االمن في املنشأة الفندقية ) 7

 2 (2اإلجراءات املتبعة من قبل رجال االمن في املنشأة الفندقية ) 8

 2 األنظمة واملعدات األمنية في املنشأة الفندقية 9

 2 (1االجراءات في الحاالت الطارئة )  10

 2 (2في الحاالت الطارئة )االجراءات  11

 2 التحقيق في حالة وقوع حوادث أمنية 12

 2 دراسة حالة 13

 2 دراسة حالة 14

 ساعة30 المجموع
 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

4.1 
مهارة التخطيط عند تصميم وبناء الخطة  يبين

  . األمنية

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

الطرق املختلفة لتقييم املخاطر في املنشأة  يوضح 1.1

 .الفندقية

 

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 العروض التقديمية

أنواع األجهزة األمنية املستخدمة في يحدد  2.1

 الحوار واملناقشة . الفنادق
 التدريبات العملية

 الزيارات امليدانية

املخاطر املحتمل وقوعها على املنشاة يشرح  3.1

 .الفندقية
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 األبحاث

 االختبارات الفصلية. .إجراءات الطوارئ وكيفية التعامل معها يوضح 1.1

 العروض التقديمية

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 املهارات 2.0

4.2 

عن  وسائل السالمة في املنشأة الفندقيةيميز 

 غيرها.

 الدورات املتخصصة

 تقديم العروض

 التكاليف

 النقاشات

 العروض التقديمة

واملعدات األمنية في املنشأة  األنظمةيقارن بين  2.2

 حل املشكالت .الفندقية
 التكليفات

 البحوث والتقارير

 الدورات التدريبية تقديم العروضعمليات  يوظف وسائل التقنية الحديثة ملعرفة 5.2
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 بطاقة املالحظة التعاوني التعليم .اإلجالء املختلفة في الفنادق

م 3.2 ِّ
خطة امنية لحماية العاملين وضيوف  ُيصم 

 .املنشاة الفندقية

 التعليم التعاوني

 حلقات النقاش

االختبارات التحريرية 

 .والشفوية

    

 القيم 3.0

اإلجراءات املتبعة من قبل يقود الفريق ملعرفة  1.3

، ويظهر االلتزام رجال االمن في املنشأة الفندقية 

 بها وتحمل املسؤولية.

 امليدانيالتدريب 

املالحظة من قبل املشرف 

 على التدريب امليداني

2.3 
إدارة موظفين األمن في املنشأة  يحاور بموضوعية

ويلتزم بأخالقيات املهنة بكل ما يتصل  الفندقية

 بها وبفعالياتها املتنوعة.

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

 بطاقة املالحظة

تدريب موظفين األمن في يعمل بروح الفريق أثناء  3.3

ويتقبل النقد البناء، ويحترم آراء  املنشأة الفندقية

 اآلخرين.

 التدريب امليداني

 الزيارات امليدانية

 املالحظة من قبل املشرف

 التدريب امليداني

 التقارير

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 الثاني أسئلة مباشرة خالل املحاضرة 1

 %10 األول  مناقشة اسبوعيه عبر منصة البالك بورد 2

 %10 األول  (Quizاختبار قصير ) 3

 %15 األول  اختبار منتصف الفصل 4

 %5 الثالث مناقشة خالل املحاضرة 5

 %40 األول  اختبار نهائي 6

 %15 األول  نهائيتقرير  7

 %100  املجموع 
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

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

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

 يتم استقبال جميع استفسارات الطالب عبر البريد االلكتروني لعضو هيئة التدريس، ويتم التجاوب معهم.
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 املرجع الرئيس للمقرر 
Hospitality Security Managing Security in Today’s Hotel, Lodging, 

Entertainment, and Tourism by Darrell Clifton 

 ال يوجد  املساندةاملراجع 

 ال يوجد اإللكترونيةاملصادر 

 ال يوجد  ى أخر 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافق

الدراسية، املختبرات، قاعات  القاعات)

 ... إلخ( ، قاعات املحاكاةالعرض

 قاعة افتراضية -قاعة دراسية

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 جهاز عرض 

 لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 
ً
 ال يوجد تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق املقررات

تصــــــــــــــــــــحي  أســــــــــــــــــــئلة االختبــــــــــــــــــــارات 

 الفصلية ومناقشة الحلول.

 تصحي  الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجـــــــات الـــــــتعلم مـــــــدى تحصـــــــيل 

 للمقرر 

 التــــــــدريس،أعضــــــــاء هيئــــــــة  الطلبــــــــة،

 البرنامجقيادات 

 ـ االختبارات الشهرية.1

 ـ األسئلة الشفوية. 2

 ـ التقويم املستمر. 3

ـالقيام بواجبــــــــــــات إضـــــــــــــافية أو  4

 أساسية.
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

   

   

   

   
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

. اعتماد التوصيف ح

 


