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  المقررتوصیف نموذج 

  

 جامعة ام القرىالمؤسسة التعلیمیة:  10/1/1437 تاریخ التقریر:

 العلوم االقتصادیة والمالیة االسالمیةالكلیة:   إدارة األعمال كلیة القسم:

  

  عامة عنھمعلومات و تحدید المقرر  أ.        

  

 2-1900221:    عمالاألإدارة  مبادئ . عنوان المقرر ورمزه:١

  س (ساعتان)  2 . الساعات المعتمدة:٢

  

ذلك بدالً  كان المقرر یُقدم كمادة اختیاریة ضمن برامج متعددة، یرجى اإلشارة إلى (إذا ضمنھا. البرنامج أو البرامج التي یتم تقدیم المقرر ٣

  یوجد   ال من تعداد البرامج.):

  : حاتم االحمريالدكتور  المقرر: .  اسم عضو ھیئة التدریس المسؤول عن تدریس٤

  ةنیالثاالسنة  .  المستوى أو السنة التي یُقدم فیھا ھذه المقرر:٥

  یوجد  ال  .  المتطلب السابق لھذه المقرر (إن وجد):٦

  ال  یوجد  . المتطلب المصاحب لھذه المقرر (إن وجد):٧

  داخل المبنى الرئیس للمؤسسة التعلیمیة  . مكان تدریس المقرر إن لم یكن في المقر الرئیسي للمؤسسة التعلیمیة:٨

  

 في المكان المناسب):  أنماط التعلیم (ضع إشارة . ٩

 

    النسبة المئویة                                                        أ.  الفصل الدراسي التقلیدي          

 

      النسبة المئویة    ة )                                            ب. التعلیم المدمج (التقلیدي واإللكترونی    

 

                        النسبة المئویة                                بعد                                        ج.  التعلیم عن     

 

        النسبة المئویة      المراسلة                                                                                د.      

 

        النسبة المئویة                                         أخرى                                        ھـ. طرق     

 

 مالحظات:

 

 

 

 

 

  

 

  

 100%  
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    األھداف ب.          

  

  لھذا المقرر؟ . ما الھدف الرئیس١

 تزوید الطالب بالمبادئ األساسیة إلدارة األعمال، وتطور الفكر اإلداري تمھیدا لتأھیلھ مستقبال لممارسة العمل اإلداري. - 

 یف الطالب ببیئة العملیة اإلداریة.تعر - 

 تعریف الطالب بالوظائف الرئیسیة لإلدارة والمنظمة. - 

  تطویر القدرة علي البحث والتحلیل واتخاذ القرارات وحل المشكالت. - 

 تنمیة القدرة علي تحلیل وحل المشكالت اإلداریة من خالل التدریب علي بعض الحاالت الدراسیة العملیة. - 

 م االتجاھات الحدیثة في اإلدارة المعاصرة.   تزوید الطالب بأھ - 

.  صف باختصار أي خطط یتم تنفیذھا لتطویر وتحسین المقرر. (مثالً: زیادة استخدام المراجع التي تعتمد على تكنولوجیا المعلومات أو ٢

  شبكة االنترنت، أو تغییرات في محتوى المقرر بناًء على بحوث علمیة جدیدة في المجال العلمي)

  

  أحیاناً.بعض القضایا  في المادة العلمیة في المعلومات والمشاركةیتم تعلیم الطالب ذاتیاً بالرجوع إلى قواعد  - 

  . یتم تحدیث بعض محتویات المقرر من خالل - 
 الحدیثة على المستجدات في ھذا الجانب من خالل قواعد المعلومات االطالعتوجیھ الطالب إلى  - 

  وصف المقرر  ج.        

 یظھر في دلیل أو نشرة البرنامج) الوصف العام للمقرر (مالحظة: ینبغي إرفاق الوصف العام كما .١

  

 . قائمة الموضوعات التي ینبغي تغطیتھا:٢

 قائمة المواضیع عدد األسابیع ساعات التدریس

 ماھیة اإلدارة  1 2

 تطور الفكر اإلداري 2 4

 بیئة العملیة اإلداریة  1 2

 : التخطیط واتخاذ القرارات 1إلدارة وظائف ا 1 2

 : التنظیم والتوجیھ والرقابة 2وظائف اإلدارة  1 2

 دوري أولاختبار  1 2

وظ���ائف المنظم���ة: اإلنت���اج والتس���ویق والتموی���ل وإدارة الم���وارد  2 4

 البشریة.

 

: الثقاف��ة التنظیمی��ة، المس��ئولیة 1اإلدارة الحدیث��ة ومتطلب��ات البیئ��ة   1 2

 للمنظمة. االجتماعیة

 : المدیر ونظام الجودة الشاملة2اإلدارة الحدیثة ومتطلبات البیئة 

  ثاني  اختبار دوري 1 2

  : إعادة ھندسة العملیات1االتجاھات الحدیثة في إدارة األعمال  1 2

  : اإلدارة اإللكترونیة 2االتجاھات الحدیثة في إدارة األعمال  1 2

  : اإلدارة بالمعرفة 3األعمال االتجاھات الحدیثة في إدارة  2 4

   ستون درجة    :اختبار نھائي 1 2
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 ساعة 30 المعتمدة خالل الفصل الدراسي): الفعلیة والساعات.  مكونات المقرر (مجموع ساعات التدریس ٣

  المحاضرة الدروس اإلضافیة المعمل العملي أخرى المجموع

30  -  -  -  - 30 
ساعات التدریس 

  الفعلیة

2  -  -  -  - 2 

الساعات 

  المعتمدة

  

  

موزعة على أیام األسبوع وفي  ساعتان أسبوعیة  :س 2         :لمتوقعة من الطالب في األسبوع  . ساعات المذاكرة أو التعلم اإلضافیة ا٤

          ل فترة التسجیل.كما یتم تحدید مرشدین للطالب خال ،كما یمكن التواصل من خالل البرید االلكتروني ،أوقات الفراغ بین المحاضرات

  

  . مخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤھالت وموائمتھا مع طرق التقویم واستراتیجیات التدریس.٥

  

 تعمل كل من مخرجات التعلّم للمقرر وطرق التقویم واستراتیجیات التدریس مع بعضھا البعض في منظومة موحدة ومتكاملة تعبر

  مجتمعة عن اتفاق متناسق بین تعلم الطالب، والتقویم، والتدریس.

یوفّر اإلطار الوطني للمؤھالت خمس مجاالت للتعلّم، ینبغي تحدید مخرجات تعلم للمقرر، وعادةً ال یجب أن یتعدى عدد مخرجات 

الخمسة. قد تتضمن بعض المقررات  التعلم للمقرر الواحد ثمانیة مخرجات تكون متوائمة مع مجال أو أكثر من مجاالت التعلم

الدراسیة مخرج واحد أو أكثر للبرنامج مدمجة مع مخرجات التعلم للمقرر وذلك إلظھار الموائمة بین مخرجات التعلم للمقرر 

ومخرجات التعلم للبرنامج. تحدد  مصفوفة تخطیط مخرجات تعلم البرنامج أي من مخرجات التعلم للبرنامج مدمجة مع مقررات 

  سیة معینة.درا

  في الجدول التالي تم إدراج مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤھالت مرقمة في العمود األیمن.

  یرجى التقید بالخطوات التالیة عند تعبئة الجدول:

المقترحة تحت  ألمثلةأدرج مخرجات التعلم المناسبة والقابلة للقیاس والمطلوب تحققھا في مجاالت التعلم المالئمة (انظر ا أوالً:

  أدرج استراتیجیات التدریس المساندة المتالئمة مع طرق التقویم ومخرجات التعلم المرجوة.  ثانیاً:الجدول). 

أدرج طرق التقویم المناسبة والتي تقیس وتُقیَم مخرج التعلم بدقة. ینبغي لكل مخرج من مخرجات التعلم  للمقرر وكل طریقة  ثالثاً:

  اتیجیة تدریس أن تتناغم سویاً وبشكل منطقي كعملیة تعلم وتعلیم متكاملة.تقویم وكل إستر

 ً في حال إدراج أي مخرجات تعلم للبرنامج العلمي ضمن مخرجات التعلم للمقرر الدراسي یرجى وضع عالمة * أمام  :رابعا

  المخرج المعني. 

  االت التعلم.لیس بالضرورة أن یتضمن كل مقرر دراسي مخرجات تعلم من كل مجال من مج
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أسالیب التقویم المستخدمة في 

 المقرر
 استراتیجیات تدریس المقرر

  مجاالت التعلّم وفق اإلطار الوطني للمؤھالت

 ومخرجات التعلم للمقرر
 

 ١٫٠ المعرفة

  االختبارات. - 

  .الواجبات - 

 . المناقشات داخل الفصل  - 

  المحاضرة - 

المناقشات والحوارات  - 

   أثناء الفصل.

لب بالتحضیر تكلیف الطا -

واإللقاء لتطویر مھارات 

عن طریق البحث  االتصال

  العلمي.

 ١٫١  .اتخاذ القرار الرشید طریقة عرف علىیت(ا) 

على النماذج الحدیثة إلدارة  یتعرف(ب) 

 .األعمال
١٫٢ 

 ٢٫٠ المھارات اإلدراكیة

وعرض  اإللقاء - 

   .للبحوث

  الدوریة.االمتحانات  - 

   .االمتحان النصفي - 

 .االمتحان النھائي - 

دراسة حاالت في  - 1

 Case :المحاضرة

studies 

تطبیق عملي أثناء  - 2

  المحاضرة .

 

 اإحصائیتحلیال ل لحی تحلیلیة:مھارات  - 1

  .للمساعدة على اتخاذ القرار

 

٢٫١ 

صیغ األھداف ید الخطط وعی إداریة:مھارات  - 2

صنع القرارات یرسم الھیكل التنظیمي ویو

 اإلداریة.

٢٫٢ 

 ٣٫٠ مھارات التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤولیة

  الواجبات المنزلیة . - 1

المناقشة في  - 2

  المحاضرات .

  االختبارات الدوریة . - 3

  االختبار النصفي . - 4

 االختبار النھائي . - 5

عرض تجارب  - 1

واقعیة لمنظمات أعمال 

من رواد الصناعة التي 

  تعمل بھا .

عرض موجز  - 2

أھم القادة  لقصص نجاح

  في مجال أعمالھم .

تخذ یحدد البدائل ویضبط اإلشكاالت وی - 1

 القرار. 

 

٣٫١ 

األھداف وإعادة الھیكلة  صیاغة یتمكن من - 2

 . واستخدام أسالیب القیادة الفعالة
٣٫٢ 

 ٤٫٠ مھارات االتصال وتقنیة المعلومات والمھارات الحسابیة

  الواجبات المنزلیة . - 1

في  المناقشة - 2

  المحاضرات .

  االختبارات الدوریة . - 3

  االختبار النصفي . - 4

  االختبار النھائي . - 5

إستراتیجیة الحوار  - 

  والمناقشة  

إستراتیجیة التعلیم  - 

 التعاوني 

  إستراتیجیة التفكیر - 

إستراتیجیة التدریس  - 

المتمازج ( الذي یجمع 

بین التطبیق واستخدام 

 التقنیة مع النظري)

 

  داریة.اإلمھارات بت الیث - 1

 
٤٫١ 

  .اإلحصائي التخاذ القرار ستخدم التحلیلی - 2

 
٤٫٢ 

  ٤٫٣  .واإللقاءمھارات التواصل یثبت  - 3

 ٥٫٠ المھارات النفس حركیة

  إستراتیجیة الحوار والمناقشة    المناقشة في المحاضرات
 ٥٫١ مھارات التواصل مع اآلخرین.یطور  - 

 ٥٫٢ )Team buildingالعمل الجماعي (لى یثبت القدرة ع - 
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  األفعال المستخدمة في صیاغة مخرجات التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤھالت،

 واقتراحات حول طرق التقویم واستراتیجات التدریس

  األفعال المقترحة
  مجاالت التعلم

  وفق اإلطار الوطني للمؤھالت

 ً ، یستعرض، یذكر، یصف، یتذَكر، یحفظ، ینسخ، یتعّرف على، یُعدَد، یُسَمي، یُسّجل، یُعّرف، یضع إسما

  یُخبر، یكتب
  المعرفة

یُقدّر، یشرح، یُلَخص، یكتب، یُقارن، یُفّرق، یُمثَل برسم بیاني، یُقّسم الى فروع، یُفَرق بین، ینتقد، 

یحسب، یُحلَل، یُؤلَف، یَُطور، یُنشئ، یُعد، یُعید بناء، یُعید ترتیب، یشرح، یتنبأ، یُبَرر، یُقیَم، یُقدَر، 

  یُخًطط، یُصَمم، یقیس، یحكم على، یُفَسر، یُخَمن

  رات اإلدراكیةالمھا

  یُثبت، یحكم، یختار، یُوّضح، یُعدَل أو یُغیَر، یُبَین، یستخدم، یُقدّر، یُقیَم، یُبَرر، یُحلَل، یتساءل، یكتب 
مھارات التعامل مع األشخاص 

  تحمل المسؤولیة و

  یُثبت، یحسب، یُوَضح، یُفَسر، یبحث، یتساءل، یُشغّل، یُقدّر، یُقیَم، ینتقد
تقنیة مھارات االتصال و

  المعلومات والمھارات الحسابیة 

یُثبت، یُظھر، یُوَضح، یُؤدي، یُعبَر بطریقة مسرحیة درامیة، یُّوظف مھارات أو أدوات، یتالعب، 

  یُشغّل، یُعد، یُنتج، یرسم، یُمثل برسم بیاني، یتفحص، یبني أو یُشَكل، یُرّكب، یُجرب، یُعید بناء
  المھارات النفس حركیة

  عند كتابة مخرجات التعلم التي یمكن قیاسھا وتقییمھا.عدم استخدامھا قترح یُ ألفعال التي ا

  یفھم                   یعتبر                  یُضخم أو یزید                     یُكمل              یُراجع                 یضمن               یُكبّر 

  یفحص            یُقَوي                  یسكتشف           یُشَجع                    یُعّمق                      یحافظ أو یُبقي        یعكس         

  

 یمكن استخدام بعض ھذه األفعال اذا كانت ذات عالقة  بأعمال أو مقاییس معینة.

  

 طرق التقویم و استراتیجیات التدریس المقترحة ھي:

أفضل الممارسات استخدام طرق متعددة ومستمرة للتحقق من تعلم الطالب، وتشمل التوجھات الحالیة مجموعة اث ووفقا لألبح من المطلوب

من ضمنھا أنظمة قیاس أداء الطالب على الشبكة العنكبوتیة والتي  )Rubrics(واسعة من أدوات التقییم باستخدام سلم التقدیر اللفظي 

والتحلیل، ویعتبر ) KPIs( الرئیسیة األداءومؤشرات ) Benchmarks(والمقارانات المعیاریة ) Rubrics(تستخدم سلم التقدیر اللفظي 

استراتیجیات التقییم المراعیة  أما .)Qualitative Evaluation( مفید بشكل خاص في التقییم النوعي) Rubrics(سلم التقدیر اللفظي 

ب، المقاالت الطویلة والقصیرة، دفاتر المتابعة أو سجالت التعلم، التقاریر : االختبارات، ملف الطالیلي فتشمل ما المبینة للفروقاتو

، التحلیلیة، العروض الفردیة والجماعیة، الملصقات، الیومیات، دراسة الحالة، مذكرة معمل، تحلیل فیدیو، التقاریر الجماعیة، تقریر معمل

الء، التقییم الذاتي، عمل فیدیو، عمل رسومات، األداء الدرامي، عمل تقییم الزم ،(Learning Logs)المناظرات، الخطب، سجالت التعلم 

 Learning)، منتدیات النقاش، المقابالت، عقود التعلم  (Graphic Organizers) جداول، العروض التوضیحیة، المنظمات البصریة

Contracts،(  سجل مالحظات المعلم على الطالب)(Anecdotal Notes، داول التعلم األعمال الفنیة، ج)KWL(  ماذا أعرف؟ ماذا)

  خرائط المفاھیم.   أرید أن أعرف؟ ماذا تعلمت؟)،

  

یجب اختیار استراتیجیات التدریس المراعیة للفروقات بحیث تتناسب مع محتوى المقرر الدراسي واحتیاجات الطالب ومخرجات التعلم 

ظرة، العمل في مجموعات صغیرة، المناقشة مع الفصل بشكل عام أو في المرجوة. تشمل استراتیجیات التدریس ما یلي: المحاضرة، المنا

مجموعات نقاش صغیرة، النشاطات البحثیة، الشرح العملي في المعمل، المشاریع، المناظرات، لعب األدوار، دراسة الحالة، االستعانة 

 سعة متنوعة من أنشطة التعلم العملیة.تقدیم العروض الفردیة، العصف الذھني، ومجموعة وا بضیف متحدث، الحفظ، الفكاھة،
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  . جدول المھام والتكالیف التي یتم فیھا تقییم الطلبة خالل الفصل الدراسي٦

  النسبة من التقییم النھائي
موعد تسلیم المھمة أو 

  التكلیف

  مھمة التقویم

(مثالً: مقالة، امتحان، مشروع جماعي، اختبار 

  لخ)فصلي، خطبة، عرض شفھي، ... إ

 

 أ. الواجبات  خالل الفصل الدراسي  10%

 ب مشاركة في المحاضرات خالل الفصل الدراسي 10%

 ج. امتحان  دوري أول األسبوع السابع  10%

  د  ثانيامتحان  دوري   األسبوع  الحادي عشر 10%

 و امتحان نھائي  وفقا للتقویم األكادیمي 60%

  ه  المجموع    100%

  :الدعم المقدم للطلبةاألكادیمي و اإلرشاد د.         

  

(حدد المدة الزمنیة المتوقع   . ترتیبات تواجد أعضاء ھیئة التدریس ومن في حكمھم لتقدیم المشورة واإلرشاد األكادیمي الفردي للطالب.١

  تواجد أعضاء ھیئة التدریس خاللھا في األسبوع)

  .ساعتان أسبوعیا الفصل:راتھم خارج مع الطالب واإلجابة على استفسا أكادیمي للمناقشةإرشاد 

  مصادر التعلّم:ھـ.          

 قائمة الكتب المقررة:. ١

 م.  2004، االتجاھات الحدیثة في إدارة األعمال، القاھرة، مطابع الدار الھندسیة، مھشام محمد عبد الرحی - 

  :لخ)إ...  ،قائمة المراجع المساندة األساسیة ( الدوریات العلمیة، التقاریر. ٢

 ھـ.1421أحمد عبد هللا الصباب وآخرون, أساسیات اإلدارة الحدیثة, الریاض, دار البالد للطباعة والنشر, - 

  

  لخ):... إ ،قائمة الكتب والمراجع المقترحة ( الدوریات العلمیة، التقاریر.  ٣

 القاھرة.  دار النھضة العربیة، –األصول العلمیة لإلدارة والتنظیم  –د/ علي عبد المجید عبده  - 

  م.1999- ھجري 1420دار البالد للطباعة والنشر ، الطبعة الثامنة ،  –أصول اإلدارة الحدیثة –د/ احمد الصباب  - 

دراسة تحلیلیة للوظائف والقرارات اإلداریة، مكتبة دار جدة، الطبعة الثامنة ،  –اإلدارة –د/ مدني عبد القادر عالقي   - 

  م.1998ھجري 1418

  

  لخ):بورد، ... إ مواقع اإلنترنت، وسائل التواصل االجتماعي، نظام البالك: مثالً در اإللكترونیة  (قائمة المصا. ٤

 

 :أو األنظمة البرمجیة المھنیة اللوائح أوالمعاییر  لكمبیوتر أو األقراص المضغوطة أومواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على ا. ٥

 - SPSS/LISREL/AMOS / E-Library/ Internet   

 

  

   المطلوبة والتجھیزات المرافق و.         

  

مدى توافر أجھزة ، عدد المقاعد في الفصول الدراسیة والمعامل(مثالً: حدد احتیاجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول الدراسیة والمعامل 

  لخ).إ ... ،الكمبیوتر

  projectorو   power pointمقعد ، وسبورة ، وشاشة عرض  45قاعة بھا حوالي  - 
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  لخ):إ...  ،اإلیضاحقاعات العرض أو معامل  ، معامل، دراسیةمثالً: فصول . المرافق التعلیمیة (١

   معمل حاسب آلي - 

  ):... إلخ ،برامج الكمبیوتر ،السبورات الذكیة ،أجھزة العرض ،(AV)أجھزة الصوت والصورة (مثالً: التجھیزات الحاسوبیة . ٢

 

ً  :مثالً  موارد أخرى (. ٣   أو أرفق قائمة): االحتیاجاتمعدات مختبر معینة حدد  إذا كان مطلوبا

 

  

          

  یم المقرر وعملیات التحسین:تقی  ز.          

  

  من الطالب حول فعالیة عملیة التدریس: الراجعةاستراتیجیات الحصول على التغذیة . ١

فعلھم في مدى االستفادة من المقرر وطریقة التدریس ورأیھم  ةردمن خالل استبیان یوزع على الطالب ویحتوى على أسئلة لبیان  - 

 .ومدى إمكانیة التحسین والتطویر  المقدمة،في أھمیة المادة العلمیة 

  والمناقشة والتحلیلالحوار  - 

 المنزلیةالبحوث والواجبات   - 

 /مھارات التواصل وتقنیة المعلومات /مھارة فن اإللقاء والعرض  - 

 التدریب المیداني   - 

 االختبارات التحریریة   - 

 في البرنامج:المدرس في القسم أو  من قِبَلتقییم عملیة التدریس ل استراتیجیات أخرى. ٢

 

  :عملیات تحسین التدریس. ٣

  أحیاناً.في المادة العلمیة في بعض القضایا  المعلومات والمشاركةیتم تعلیم الطالب ذاتیاً بالرجوع إلى قواعد  - 

الفاعلة أثناء  وظائفھا بالمشاركةومعرفة  ت المقرر من خالل اإلشارة إلى مكونات اإلدارة الحدیثةیتم تحدیث بعض محتویا - 

  الدرس.

 على المستجدات في ھذا الجانب من خالل قواعد المعلومات الحدیثة.   االطالعتوجیھ الطالب إلى  - 

تبادل أو قبل عضو ھیئة تدریس مستقل لعینة من أعمال الطلبة، من مراجعة التصحیح : عملیات التحقق من مستویات إنجاز الطلبة  (مثالً . ٤

  :عینة من الواجبات بصفة دوریة مع عضو ھیئة تدریس في مؤسسة تعلیمیة أخرى)االختبارات أو تصحیح 

، والتبادل بصورة دوریةً لتصحیح االختبارات أو عینة من مدرسین مستقلینتدقیق تصحیح عینة من أعمال الطلبة بواسطة  - 

  واجبات مع طاقم تدریس من مؤسسة أخرى).ال

 

  تحسین:وللتخطیط للللمراجعة الدوریة لفاعلیة المقرر  ترتیبات التخطیط . صف٥

  االعتماد على نتائج الطالب كمؤشر .  .1
 االعتماد على االستبیانات التي یعبئھا الطالب من خالل الموقع .  .2
  ال إدارة األعمال. متابعة معارض الكتاب من حیث المراجع الحدیثة في مج .3
  البحوث والندوات الحدیثة في معالجة صیغ وطرق اتخاذ القرارات باستعمال برامج التحلیل اإلحصائي.    .4
  االطالع الدائم والمستمر على الجدید من خالل شبكة االنترنت بالمواضیع التي تخدم المقرر . .5
 دورات تدریبیة بصورة متكررة في برامج مختلفة . .6
  . إدارة األعمالالمقرر في مجاالت  مشاركة أستاذ .7

  

            والدكتور ولید حمد الدروبي  الدكتور نزار عمارة الرایسي :عضو ھیئة التدریس ومن في حكمھ                                       

 10/1/1437 : قریرالت إكمالتاریخ قیع:_____________________________________    التو                      

  

 :  رئیس القسمعمید/                    أ.د. محمد الغامدي : من قِبَل تم استالم التقریر                                   

  

   :________   التاریخ______التوقیع:_______________________                              


