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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ثالث ساعات المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ) المستوى الثالث (

 

 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

 ساعات9 ساعات االستذكار 1
 ساعات8 الواجبات 2
 ساعات10 املكتبة 3
 ساعات9 املشاريع /إعداد البحوث 4
 ساعات9 أخرى )تذكر( 5

 ساعة45 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

يتضمن موضوعات عديدة تؤصل وتتابع تطورات إدارة املوارد البشرية عامة وفى السياحة والضيافة خاصة  

ويشمل: أربعة أجزاء: األول: مفاهيم املوارد البشرية والقوى العاملة للدول واملوارد البشرية للمنظمات وإدارة 

: وظائف إدارة املوارد البشرية الثانيها، ل التاريخياملوارد البشرية املفهوم واألهمية واألهداف والتطور 

، الوظيفيبالتطبيق على صناعة السياحة والضيافة بداية من التخطيط للموارد البشرية، التحليل 

والتعيين، التدريب، نظم الرواتب، التحفيز، الترقيات والنقل، إدارة عالقات العمل،  واالختياراالستقطاب 

 فيودوران العمالة. الثالث: مفهوم املوارد البشرية وإدارتها  الوظيفيلرضا األمن والسالمة، تقويم األداء، ا

صناعة السياحة والضيافة(، إحصاءات  فيصناعة السياحة والضيافة )االيجابيات والسلبيات للتوظيف 

 فيلبشرية املنشأت السياحية الصغيرة واملتوسطة، املوارد ا فياملوارد البشرية السياحية، إدارة املوارد البشرية 

 السياحيصناعة السياحة والضيافة السعودية )أرقام واستراتيجيات ورؤى مستقبلية(، التعليم والتدريب 

 وفى اململكة العربية السعودية خاصة. الرابع: األفكار الجديدة 
ً
مجال املوارد البشرية مثل: إدارة املوارد  فيعامليا

 البداع واالبتكار واملوهبة واملعرفة.البشرية العاملية، امليزة التنافسية، إدارة ا
 

 :للمقررالهدف الرئيس . 2

مجال املوارد البشرية وإدارتها  فيأن يتكون لدى الطالب معرفة قوية ومتكاملة )نظرية وتطبيقية(     

هذا املجال بشكل عام وفى مجال صناعة السياحة والضيافة بشكل خاص. وذلك من خالل  فيوالتطورات 

إدارة املوارد  ومدى تكامللظهور إدارة املوارد البشرية،  التاريخياالملام بتعريف املوارد البشرية والتطور 

يلية إلدارة املوارد البشرية ومهامها عبر التاريخ وهياكلها التنظيمية حتى اآلن. ودراسته للوظائف التفص

صناعة  فيصناعة السياحة وإدارة املوارد البشرية  فيطرأت عليها،  املوارد البشرية  التيالبشرية واملتغيرات 

السياحة والفندقة. إضافة لدراسات حالة سياحية من اململكة ومن العالم وإحصاءات سياحية دولية عن 

 صناعة السياحة والفندقة فياملوارد البشرية 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

  .مفاهيم وأسس ونظريات ووظائف أساسية إلدارة املوارد البشرية  يبين 1.1

  والفندقة.صناعة السياحة  فيطبيعة املوارد البشرية  ناقشي 1.2

  .مجال إدارة املوارد البشرية فيأهم املحطات والتحوالت  ذكري 1.3

فرررري مجررررال السررررياحة والفنرررراد  وتحليررررل أوضرررراعها ودراسررررة  ةرد البشرررررياأهميررررة املررررو  يشررررر  1.4

 .قضاياها

 

  .املنشآت السياحية والفندقية بصفة عامة فياملوارد البشرية  ةدار إ يوضح 1.5

  المهارات 2
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

2.1 
 . ظل املتغيرات فياإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية  يميز

 

املنشررآت السررياحية والفندقيررة بصررفة  فرريدارة املرروارد البشرررية إل يوظففا نظرياتففات نعةروعففة  2.2

  .عامة

 

العربيررررررررة  باململكررررررررةصررررررررناعة السررررررررياحة والفندقررررررررة  فرررررررريإدارة املرررررررروارد البشرررررررررية  يقررررررررارن بررررررررين 2.3

  .السعودية

 

  .املنشآت السياحية الصغيرة واملتوسطة فياملوارد البشرية يوظف  2.4

م 2.5 ِّ
  .العالم فيسياحية عن املوارد البشرية السياحية الحصائية اإل تقارير ال ُيصم 

  القيم 3

وتيهفا  .فري اململكرة العربيرة السرعودية صرناعة السرياحة فرياملوارد البشرية يةحمل مسؤوظية  3.1

 ونظقدرة على نظةكيا مع نعةغيرنت. نالظتزنم

 

 .وتنمية العاملين همتدريبو  تحفيز العاملين، و تحديد نظم األجور  يحاور بموضوعية 3.2

 ويلتزم بأخالقيات املهنة بكل ما يتصل بالقطاع السياحي والفندقي والفعاليات.

 

املوقررررع و  ،الترررراريخيالتطررررور مررررن حيررررث  مفهرررروم املرررروارد البشررررريةلشررررر  عمررررل برررررو  الفريررررق ي 3.3

 آرنء نآلخاتن نظبراء وتحترموتةقبل نظرقد  ،األهمية املتزايدة -األهداف، و التنظيمي

 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 .مفهوم املوارد البشرية 1

2 
األهميررة  -األهرداف -التنظيمرياملوقرع  -الترراريخيالتطرور  –. إدارة املروارد البشررية )املفهروم 

 املتزايدة....
3 

3 

 وظائف إدارة املوارد البشرية

تفصرررررريل دورة حيرررررراة اإلدارة بدايررررررة مررررررن تخطرررررريط املرررررروارد البشرررررررية، تحليررررررل الوظررررررائف،     

، التعيرررين، تحديرررد نظرررم األجرررور، تحفيرررز العررراملين، تررردريب وتنميرررة االختيررراراالسرررتقطاب، 

العالقررررررررات الصررررررررناعية، األمررررررررن والسررررررررالمة املهنيررررررررة، تقررررررررويم العرررررررراملين، الترقيررررررررة والنقررررررررل، 

 ملرحلة اإلبداع واالبتكار للعاملين
ً
 األداء...وصوال

12 

 3 )أعمال السنة( الفصلي االختبار 4

 3 .ظل املتغيرات فياإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية  5

 3 (الطبيعة الخاصة -األهمية الحيوية -صناعة السياحة )املفهوم فياملوارد البشرية  6

 3 املنشآت السياحية والفندقية بصفة عامة فيإدارة املوارد البشرية . 7
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 3 املنشآت السياحية الصغيرة واملتوسطة فيإدارة املوارد البشرية  8

 3 العربية السعودية باململكةصناعة السياحة والفندقة  فيإدارة املوارد البشرية   9

10 
 فرررريحقررررائق وأرقررررام وبيانررررات وتقررررارير إحصررررائية سررررياحية عررررن املرررروارد البشرررررية السررررياحية 

 العالم
3 

 3 مراجعة عامة 11

 3 النهائي االختبار 12

 ساعة45 نملجموع
 

 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 
مفاهيم وأسس ونظريات ووظائف أساسية إلدارة  يبين

 البشرية.املوارد 

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

االختبارات 

، الفصلية

 والشفهية.

1.2 
صناعة السياحة  فيطبيعة املوارد البشرية  ناقشي

 والفندقة.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

1.3 

مجال إدارة املوارد  فيأهم املحطات والتحوالت  ذكري

 .البشرية
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

االختبارات 

، الفصلية

 والشفهية.

1.4 

في مجال السياحة  ةرد البشرياأهمية املو  يشر 

 .والفناد  وتحليل أوضاعها ودراسة قضاياها
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

االختبارات 

، الفصلية

 والشفهية.

1.5 
املنشآت السياحية  فياملوارد البشرية  ةدار إ يوضح

 .والفندقية بصفة عامة

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

  والنهائية

 المهارات 2.0

2.1 
ظررررررررررل  فررررررررررياإلدارة اإلسررررررررررتراتيجية للمرررررررررروارد البشرررررررررررية  يميررررررررررز

 .املتغيرات

 التعلم التعاوني

 العصف الذهني
  بطاقة املتابعة

 عرض تقديمي

2.2 
 فرررررررررريدارة املرررررررررروارد البشرررررررررررية إل يوظففففففففففا نظرياتففففففففففات نعةروعففففففففففة 

  .املنشآت السياحية والفندقية بصفة عامة

 العصف الذهني

 لعب األدوار
 تقديميعرض 

 بطاقة املتابعة

2.3 
صررررررناعة السررررررياحة  فرررررريإدارة املرررررروارد البشرررررررية  يقررررررارن بررررررين

 . العربية السعودية باململكةوالفندقة 
 حل املشكالت

 التكليفات

 البحوث والتقارير
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 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

2.4 
املنشرررآت السرررياحية الصرررغيرة  فرررياملررروارد البشررررية يوظرررف 

 .واملتوسطة

 تقديم العروض

 التعاوني التعليم

 التدريبيةالدورات 

 بطاقة املالحظة

2.5 
م ِّ
سررررررررررياحية عررررررررررن املرررررررررروارد الحصررررررررررائية اإل تقررررررررررارير ال ُيصررررررررررم 

 .العالم فيالبشرية السياحية 

 التعليم التعاوني 

 حلقات النقاش
 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة

 القيم 3.0

3.1 

في  صناعة السياحة فياملوارد البشرية يةحمل مسؤوظية 

ونظقدرة على  وتيها نالظتزنم اململكة العربية السعودية.

 نظةكيا مع نعةغيرنت.

 املالحظة من قبل إدارة فريق العمل

املشرف على التدريب 

 امليداني

3.2 

 تحفيز العاملين، و تحديد نظم األجور  يحاور بموضوعية

ويلتزم بأخالقيات املهنة بكل  .وتنمية العاملين همتدريبو 

 والفعاليات.ما يتصل بالقطاع السياحي والفندقي 

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 

من  مفهوم املوارد البشريةلشر  عمل برو  الفريق ي

 -األهداف، و التنظيمياملوقع و  ،التاريخيالتطور حيث 

 آرنء نآلخاتن نظبراء وتحترموتةقبل نظرقد  ،األهمية املتزايدة

 املتابعة مجموعات العمل

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30 الدراس يمنتصف الفصل  الدراس يفصلية ألعمال الفصل  اختبارات 1

 %15 مع نهاية كل وحدة الحضور وورش عمل جماعية وأورا  عمل 2

 %15 الدراس ياألسبوع األخير للفصل  له شفهيوعرض  جماعيبحث  3

 %40 الدراس ينهاية الفصل  النهائياإلخبار  4

 %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 )

 متابعة الطالب اثناء املحاضرات -

  مناقشة التقارير والبحوث           -

 .تم اعالنها للطالب على لوحة االعالناتساعات اسبوعيا ي 9التواجد بواقع  -
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 نعاجع نظائيس ظلمقار 
السرياحة والفندقررةر، دار جامعررة امللررك  فرريسرام  أحمررد رفعررت، راملروارد البشرررية 

 م2017 -هر 1438سعود للنشر، الرياض، 

 نعساندةنعانجع 
تطوير  فيإدارة املوارد البشرية ودورها  فيأحمد مخلوف، راالتجاهات الحديثة 

 .(2013منظمات األعمالر، جامعة الجزائر، )

 مواقع اإلنترنت، وسائل التواصل االجتماعي... إلخ(: نإلظكترونيةنعصادر 

 دورات تدريبية متخصصة  ى أخا 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافق

الدراسية، املختبرات، قاعات  القاعات)

 ... إلخ( ، قاعات املحاكاةالعرض

 smart classقاعة دراسية مع 

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 نعم

 لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 
ً
 وجود انترنت بالقاعة تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

اسرررررررررررررررررتراتيجيات الحصرررررررررررررررررول علرررررررررررررررررى 

التغذية الراجعة من الطالب حرول 

 فعالية عملية التدريس

 الطالب

االسررررررررررررررررتبانات املباشرررررررررررررررررة للطررررررررررررررررالب 

والتواصرررررل عبرررررر البريرررررد االلكترونررررري 

 اضافة الى الساعات املكتبية

اسررتراتيجيات أخرررى لتقيرريم عمليررة 

ررررررررررررل األسررررررررررررتاذ أو الترررررررررررردريس  ب  مررررررررررررن قِّ

 القسم العلمي:

 زيارة زميل     ,   املراجعة الخارجية األستاذ أو القسم العلمي:

 لجنة الخطط والجداول الدراسية عمليات تحسين التدريس

االسرررررررررررررتخدام املتواصرررررررررررررل للتقنيرررررررررررررة 

تشرررجيع عمليرررات الرررتعلم  الحديثرررة ,

تشرررررررررررررجيع الطلبرررررررررررررة علرررررررررررررى  الرررررررررررررذاتي ,

 التقديم واللقاء
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

التحقرررررررق مرررررررن مسررررررررتويات عمليرررررررات 

 إنجاز الطلبة
 لجنة متخصصة بالقسم

مراجعررررررة عينررررررة مررررررن االجابررررررات مررررررن 

 قبل لجنة متخصصة بالقسم

ترتيبررررررررررررررات التخطرررررررررررررريط للمراجعررررررررررررررة 

الدورية لفاعليرة املقررر والتخطريط 

 للتحسين

 لجنة الخطط الدراسية بالقسم

يررتم مراجعررة املقرررر بشرركل مسررتمر 

مرررن قبررررل لجنرررة الخطررررط الدراسررررية 

لضرررررررررررررررررررررررمان مواكبتررررررررررررررررررررررره بالقسرررررررررررررررررررررررم 

للتطرررررررررررررررررورات الحديثرررررررررررررررررة بالسرررررررررررررررررو  

 واحتياجاته

تحرررررديث املصرررررادر واملراجرررررع بشررررركل 

االسررررررررررررررررتخدام املسررررررررررررررررتمر منررررررررررررررررتظم ,

 تقديم املقرر  فيللتقنيات الحديثة 

   

   

 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

 


