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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

 ( لسابع) المستوى ا

 

 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 30 المحاضرات التقليدية 1
 - - التعليم المدمج  2
 - - التعليم اإللكتروني  3
 - - التعليم عن بعد  4
 - -  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 20 محاضرات 1
 10 ستوديوأو معمل  2
  إضافيةدروس  3
  أخرى )تذكر( 4
 ساعة 30 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

  لمقرر:العام لوصف ال .1

د دور المرش، وشرح والعمرةالمسميات والمصطلحات المستخدمة في الحج يتناول المقرر 
كية في لالسلااستخدام االجهزة الحديثة ، الداخلية والخارجية السياحي في رحالت الحج والعمرة

 .شرح معالم مكة المكرمة والمدينة المنورة، ارشاد المجموعات الكبيرة في المناسك
 :للمقررالهدف الرئيس . 2

امج تنفيذ البرن على هتمرس، وتدريب الطالب علي إدارة مجموعات كبيرة ألداء المناسك

 زيارةلتنظيم رحالت سياحية ، ورحالت العمرة الداخلية تنظيمو والعمرةالسياحي في الحج 
 .المدينة المنورة
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1.1 .مبادئ تنظيم رحالت العمرة والحجيوضح  1.1

يررة الحديثة الالسلكية في ارشاد المجموعات الكباستخدام االجهزة يشرح  1.2

 في المناسك

1.2 

 1.3 .إدارة الحجاج والمعتمرين فيالمهارات األساسية يبين  1.3

 1.4 لوحات اإلرشاد في المشاعر المقدسة والمطبوعات اإلرشاديةيحدد  1.4

 1.1 .العاملين في خدمات الحج والعمرة يوضح 1.5

  المهارات 2

 2.1 .رموز الخرائط واللوحات اإلرشادية بالمشاعر المقدسة يحلل 2.1

 2.2 .الجسدمهارة في استخدام لغة  يطبق 2.2

 2.3 .المسميات والمصطلحات المستخدمة في الحج والعمرة مصمي 2.3

 2.4 .الحجاج والمعتمرين بينمهارات االتصال يميز  2.4

 2.5 .المجموعات الكبيرةتغذية معرفة ل يوظف وسائل التقنية الحديثة 2.5

  القيم 3

،  دور المرشررد فري العمرررة الداخليررةيقرود العمررل فرري مجموعرات لتوضرريح  3.1

 ويظهر االلتزام وتحمل المسؤولية.

3.1 

ويلتررزم بالخالقيررات المهنررة ، ادارة تفررويج المجموعرراتيحرراور بموضرروعية  3.2

 بكل ما يتصل باألعمال والمهام التي يمارسها.

3.2 

 ، إدارة المجموعرات فري اداء مناسرك العمررةيعمل بروح الفريرق لمعرفرة  3.3
 يتقبل النقد ويحترم آراء اآلخرين.و

3.3 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 2 .مراجع المقرر -موضوعات األبحاث -التقييم -األهداف -التعريف بالمقرر 1

 2 الحج والعمرة فيتعريف المسميات والمصطلحات المستخدمة  2

 2 العاملين في خدمات الحج والعمرة 3

 2 إدارة المجموعات في اداء مناسك العمرة 4

 2 إدارة المجموعات في اداء مناسك الحج 5

 2 ادارة تفويج المجموعات 6

 2 إدارة النقل وإدارة األزمات 7

 2  الكبيرةتغذية المجموعات  8

 2 لوحات اإلرشاد في المشاعر المقدسة والمطبوعات اإلرشادية 9
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 2 الهدايا والتذكارات السياحية في الحج أو العمرة 10

 2 اسكاستخدام االجهزة الحديثة الالسلكية في ارشاد المجموعات الكبيرة في المن 11

 2 دور المرشد في العمرة الداخلية 12

 2  المكرمة والمدينة المنورةشرح معالم مكة  13

 2 شرح معالم جدة والطائف 14

 2 نصوص متخصصة باللغة االنجليزية 15

 ساعة 30 المجموع
 

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

 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
مبادئ تنظيم رحالت العمرة يوضح 
 .والحج

 المحاضرات

الحوار 

 والمناقشة

.االختبارات الفصلية  

 والنهائية

1.2 

استخدام االجهزة الحديثة الالسلكية يشرح 

 في ارشاد المجموعات الكبيرة في المناسك

 المحاضرات

الحوار 

 والمناقشة

.االختبارات الفصلية  

 التقديميةالعروض 

1.3 

إدارة الحجاج  فيالمهارات األساسية يبين 

 .والمعتمرين

 المحاضرات

الحوار 

 والمناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

1.4 

لوحات اإلرشاد في المشاعر المقدسة يحدد 
 والمطبوعات اإلرشادية

 المحاضرات
الحوار 

 والمناقشة

 الفصلية، االختبارات

 والشفهية

1.5 

 المحاضرات .العاملين في خدمات الحج والعمرة يوضح
الحوار 

 والمناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

 المهارات 2.0

2.1 
رموز الخرائط واللوحات اإلرشادية  يحلل

 .بالمشاعر المقدسة

 ةض تقديميوعر حل المشكالت

 بطاقة المتابعة

 العصف الذهني .الجسدمهارة في استخدام لغة  يطبق 2.2

 التعليم التعاوني
 التكليفات

 البحوث والتقارير

2.3 
المسميات والمصطلحات المستخدمة  مصمي

 .في الحج والعمرة

 التعليم التعاوني

 حلقات النقاش
 ةض تقديميوعر

 بطاقة المتابعة

2.4 
الحجاج  بينمهارات االتصال يميز 

 .والمعتمرين

 ةض تقديميوعر التعلم التعاوني

 بطاقة المتابعة

 بطاقة المالحظة المسح والتوثيقتغذية معرفة ل يوظف وسائل التقنية الحديثة 2.5
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 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

 ملف اإلنجاز التعلم التعاوني .المجموعات الكبيرة
 القيم 3.0

3.1 

دور يقررود العمررل فرري مجموعررات لتوضرريح 
، ويظهررررر  المرشررررد فرررري العمرررررة الداخليررررة

 االلتزام وتحمل المسؤولية.

إدارة فريق 
 العمل

قبل المالحظة من 
المشرف على التدريب 

 الميداني

3.2 

ادارة تفررررررررررويج يحرررررررررراور بموضرررررررررروعية 
ويلتزم بالخالقيات المهنة بكل ، المجموعات

 ما يتصل باألعمال والمهام التي يمارسها.

 العمل الجماعي
 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 

إدارة يعمرررررررل برررررررروح الفريرررررررق لمعرفرررررررة 

 ، مناسررررك العمرررررةالمجموعررررات فرررري اداء 

 يتقبل النقد ويحترم آراء اآلخرين.و

مجموعات 

 العمل

المالحظة من قبل 

المشرف على التدريب 

 الميداني
 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30  اختبار 1
 %20  بحث فردي او جماعي 2
 %10  بوربوينت عن موضوع البحث تقديم عرض 3
 %40   ة الفصلاختبار نهاي 4
 % 100  المجموع 

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

لخاص اكاديمي لالستشارات واإلرشاد األوالهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

لهذا  ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريساقدمذكر مع ) لكل طالب

 الغرض في كل أسبوع(.  
تواجد عضو هيئة التدريس لتقديم المشورة والنصح ست ساعات مكتبية موزعة علي أيام  •

 األسبوع

وتحديد الساعات المكتبية وساعات االرشاد االكاديمي تثبيت جدول األستاذ على المكتب  •
 .به

   .إعالن الطالب في المحاضرة بالوقات التواجد والتركيز عليها من حين آلخر •

 التواصل مع الطالب من خالل الموقع والبريد االلكتروني              

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

المرجع 

 الرئيس للمقرر

محمد أحمد محمود: رحالت الحج، الدار السعودية للنشر  -

 والتوزيع، 
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المراجع 

 المساندة

 .2007: تاريخ الكعبة الشريفة، الطريفيعبد هللا  -

 : السعودية العربية المملكةوزاره الحج في   الردادى، سعد عوده  -
 2003والتطور ودورها في خدمه الحجاج  النشالة

ار دغذية الجماعات في المنشآت الفندقية ت   عبد النبي، علي أحمد 

  2006 الوفاء لدنيا الطباعة
ية العالقات العامة في المنشآت السياح فؤاده عبد المنعم البكري:

 2004القاهرة 

ي فلشؤون الحج  اإلداريةالبابطين: التنظيمات  نعبد المحسهيا بنت 
 2003ال سعود، مكتبة الوفاء،  زعبد العزيعهد الملك 

 :لحج عبدالعزيز بن راشد بن عبدالكريم السنيدي: معجم ما الف عن ا -

 الرحالت اليه، دارة الملك عبد -طرقه -تنظيمه -مناسكه -تاريخه
  1423العزيز، 

 عهد في المدنيةوليد بن محمد بن احمد جميل: مرافق الحج وخدماتها  -

  1419مام محمد بن سعود، الملك عبدالعزيز، جامعة اإل
 1412فيصل بن محمد عراقي: الطوافة والمطوفون،  -

محمد يار قوقندى : االتصاالت والخدمات البريدية  زبد العزيع

  1408والبرقية فى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، جامعة أم القرى، 
 الحج بمدينه مكة : الخدمات العامة فىالغامديعبدالعزيز صقر  -

  1406المكرمة : دراسة ميدانيه، جامعة أم القرى، 

عالم ه العبدهللا عبدالمطلب بوقس : التوعية  الشاملة  فى الحج، رابط -
  1401، اإلسالمي

  1435نظام اداره الحج، مطبعه ام القرى،  -

حه مكتب الدعاية للحج، مكة المكرمة: دليل الحاج : معلومات صحي -
 ت نافعه، وارشادا

ت : دراسة امكانيه استخدام المسارادعبد المجياحمد البدوي طه  -

 ومكة المقدسةالمتحركة في المشاعر 

 

المصادر 

 اإللكترونية

http://hajj.al-islam.com/Section.aspx?pageid=1310 
-  http://www.hajjumrahguide.com /  

- http://hajjumrahtours.co.uk/ 

- http://www.tohajj.com/ 

  ىأخر
ات، البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر، أو األقرراص المضرغوطة، أو البرمجير

 أو المعايير المهنية، أو اللوائح واألنظمة:
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
، قاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

)بما ال  الذكية.قاعات الفصول 
 مقعد( 25يقل عن 
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 متطلبات المقرر العناصر

 ... إلخ( المحاكاة

 التجهيزات التقنية

 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

الفصول الدراسية مزودة 

بكمبيوتر وجهاز عرض 

 data showالمعلومات 
أجهزة العرض، السبورة 

 الذكية

 يوجد ال تبعاً لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 

 
 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق المقررات

تصررررحيح أسررررئلة االختبررررارات 

 الفصلية ومناقشة الحلول.
 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجات الرتعلم مدى تحصيل 

 للمقرر

 التردريس،أعضاء هيئة  الطلبة،

 البرنامجقيادات 

 ـ االختبارات الشهرية.1

 ـ األسئلة الشفوية. 2
 ـ التقويم المستمر. 3

ـالقيام بواجبررات إضررافية أو  4

 أساسية.

   
   
   
   

 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
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