مختصر توصيف المقرر

Module Title:
Module ID:
Prerequisite:
Level:
Credit Hours:

أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية
:اسم المقرر
MGT 321
:رقم المقرر
MGT 111
:اسم ورقم المت لب السابق
السادس
:مستوى المقرر
3
:الساعات المعتمدة
Business Ethics and Corporate Social Responsibility
MGT 321
MGT 111
6
3

: وصف المقرر

Module Description
This course introduces the students to the
basic concepts in business ethics. The
concepts and their course presents the
practical implications from an Islamic
perspective. It pinpoints the roles
play in social development organizations can
and environmental concerns.

Module Aims
Shedding light on the basic concepts of
work ethics , to clarify he moral values
and to train learners to carry responsibility
and to work with others in the light of
Islamic values.
Clarification of the role that the
n play towards organizations c
community service, community
development and environmental
conservation.

يتبنى المقرر تعريف الطالب بالمفاھيم األساسية ألخالقيات
 وتوضيح القيم األخالقية وكيفية تحمل مسؤولية العمل مع،العمل
 كذلك يھدف المقرر إلى،اآلخرين في ضوء القيم اإلسالمية
توضيح الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات في تنمية وترقية
.المجتمع والمحافظة على البيئة

: أهداف المقرر

 وتوضيح،القاء الضوء على المفاھيم األساسية ألخالقيات العمل
القيم األخالقية وكيفية تحمل المسؤولية والعمل مع اآلخرين في
ضوى القيم اإلسالمية

1

توضيح الدور الذي يمكن أن تؤديه المنشآت في تنمية وخدمة
.المجتمع و لمحافظة على البيئة

2

مخرجات التعليم:
Learning outcomes
يفترض بالطالب بعد دراسته لھذه المقرر أن يكون قادرا على:
Understand the moral values of work

1

معرفة القيم االخالقية للعمل

2

االلمام بالمشاكل االخالقية للعمل وسبل التخلص منھا

3

معرفة المسؤولية الجتماعية لمنظمات االعمال.

4

القدرة على ترسيخ القيم االخالقية في العمل والطرق
المتبعة في ذلك.

Understand the moral problems and the
required actions to get rid of them.
Understand the corporate social responsibility.
work and the Ensure the moral values in th
methods used in this context.

محتوى المقرر (يتم تعبئتها باللغة المعتمدة في التدريس)
قائمة الموضوعات
)(Subjects
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

مقدمة.
مفھوم وأھمية العمل .
المفاھيم األساسية ألخالقيات العمل.
القيم األخالقية للعمل.
القيم اإلسالمية وأخالقيات العمل.
إعداد خطط العمل.
معوقات العمل.
األساليب العلمية في العمل.
المشاكل األخالقية في العمل.
العدالة االجتماعية.
المنشآت وخدمة المجتمع.
بيئة منشآت األعمال.
المسؤولية االجتماعية للعمل.
دراسة حالة أخالقيات العمل في منشآت األعمال.
تطبيقات ودراسات ميدانية.

عدد األسابيع
)(Weeks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ساعات
التدريس
)(Hours
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

الكتاب المقرر والمراجع المساندة( :يتم تعبئتها بلغة الكتاب الذي يدرس)
اسم الكتاب المقرر
Textbook title
اسم المؤلف (رئيسي)
Author's Name
اسم الناشر
Publisher
سنة النشر
Publishing Year
اسم المرجع ()1
)Reference (1
اسم المؤلف
Author's Name
اسم الناشر
Publisher
سنة النشر
Publishing Year
اسم المرجع ()2
)Reference (1
اسم المؤلف
'Name Author
اسم الناشر
Publisher
سنة النشر
Publishing Year

الرعاية االجتماعية وأثرھا على مداخل الخدمة االجتماعية المعاصرة
عجوبه  ،مختار إبراھيم
دار العلوم للطباعة والنشر  ،الطبعة األولى .
2010
مقدمة في الرعاية االجتماع ة والخدمة االجتماعية سلسلة مجاالت وطرق الخدمة
االجتماعية
علي  ،ماھر أبو المعاطي
( دار الزھراء للطباعة والنشر  ،الطبعة الثانية )
( 2005م )
المسؤولية االجتماعية و أخالقيات األعمال :األعمال و المجتمع
د صالح العامري و طاھر الغالبي
دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع
2015

