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 Module Description      وصف المقرر :

 عملية لرؤية المختلفة بالمداخل الطالب تعريف إلى المقرر يسعى
 بالمداخل الحديثة وانتھاء الكالسيكية بالنظريات بدءا   التنظيم
 ينمي كما .للمنظمات التنظيمية الھياكل على ذلك وانعكاس للتنظيم،

 وإبراز وھيكلتھا تصميم المنظمات كيفية في الطالب ومھارة قدرة
 .فيھا المشكالت

This course explains the varied approaches 
to the process of organizing, starting with 
classical theories, and ending with modern 
ones, as well as their implications for the 
structure of organizations. It also aims at 
developing the students' skills in designing 
and structuring organizations and 
identifying related problems 

 

 Module Aims            أهداف المقرر :

تعريف الطالب على مفھوم التنظيم على المستوى  1

 (.Macro levelالكلي )

This course aims to introduce student with 

organization concept at the macro level 

إلمام الطالب بالنظريات الرئيسة للتنظيم ومدارسه  2

 المختلفة.

Supply student with the core organization 

theory and its different school 

تاثير المنظمات تطوير قدرة الطالب على فھم كيفية  3

 على بيئاتھا

Develop the ability of the students to 

understand impact of organizations on their 

environments 

تعريف الطاللب بكيفية تصميم ھياكل المنظمات  4

 وعملياتھا وثقافتھا

Introduce students how to design organizations 

structures, processes and culture 

معرفة اآلثار المترتبة على الفعالية التنظيمية وخلق  5

 قيمة مستدامة

Knowledge of the implications of organizational 

effectiveness and create sustainable value. 

 



 

 Learning                                                          مخرجات التعليم:                                   

Outcomes 

 يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على:

متفھما لنظريات التنظيم المختلفة وأبرز العلماء  1

 والمفكرين اإلداريين.

Understand the different organization theories 

and the main administrative leaders. 

معرفة تطور الفكر التنظيمي والخلفيات التي بنيت  2

 عليھا النظريات.

cognition of the evolution of thought and 

organizational backgrounds upon which 

theories 

 cognition the advantages and disadvantages of معرفة مزايا وعيوب النظريات التنظيمية. 3

organizational theories. 

معرفة مدى مالئمة ھذه النظريات للتطبيق في البيئة  4

 اإلدارية في المملكة.

Determine the appropriate application of these 

theories in the administrative environment in 

the KSA 

 

 محتوى المقرر

 الموضوعات قائمة
(Subjects) 

 عدد األسابيع
(Weeks) 

 ساعات التدريس
(Hours) 

 3 1 ومبادئھا المنظمات نظريات

 3 1 الكالسيكية النظريات

 3 1 للتنظيم المداخل الحديثة

 3 1 التنظيمية الھياكل انواع

 3 1 الحديثة التنظيمية الھياكل

 3 1 االختبار الشھري االول

 3 1 الشبكي التنظيم خصوصيات

 3 1 للمنظمات التنظيمية الھياكل وتصميم إلعداد األساسية والمبادئ المفاھيم

 3 1 مبادئ ومراحل تصميم المنظمات

 3 1 االختبار الشھري الثاني

 كالتنظيمات المعلومات تطور تكنولوجيا افرزھا التي الحديثة األشكال
 .الشبكي والتنظيمي االفتراضية

1 3 

 3 1 ھندسة العمليات اعادة

 3 1 اعادة الھيكلة التنظيمية

 3 1 اعادة ھيكلة الموارد البشرية

 3 1 مراجعة
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