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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى x متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري x  إجباري ب.

األول سنة  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 أولى

 

 ال يوجد وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 

 ال ينطبق وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 100  المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

 100   عن بعدالتعليم أو  4

    أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 100 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

  اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 وأساليب التطبيقوكيف يستوعبها الطالب،  دارة وما المقصود بها،اإليتعرف الطالب على مفهوم  لمقرر:العام لوصف ال. 1

ال بد أن يستوعبها الطالب بالتفصيل مثل  ولها عناصر معينةواقتناع حيث انها تحتاج إلى تدريب  مقبعالعملي، النظري و

التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، بعد ذلك يتعرف على حساسية اتخاذ القرارات وصعوبتها ومواقفها الحرجة، 

إدارة وما هي مؤشراتها، معاييرها، كما يستوعب الطالب ما المقصود باالتصال، والقيادة، وتطبيق متطلبات وفن المؤسسة، و

كمفهوم في العمل وتقسيم وقت العمل، واستيعاب الطالب كيف يحافظ على الوقت، ويحترمه من خالل االلتزام به،  تالوق

 والتنسيق مع اآلخرين والدوام الرسمي. واحترام النظام واإلنتاج بمعايير معينة، 

وتعلم تطبيق عناصر العملية اإلدارية وكيفية ند الطالب، عالهدف من تدريس المقرر تنمية القدرات  الهدف الرئيس للمقرر. 2

الجودة والعولمة والمنافسة الشديدة، فالمطلوب من التقنيات وثورة التكنولوجيا، وحيث أننا نعيش في عصر التَحدث فيها، 

ل إلى للوصو .والمهنة حسب متطلبات العملمعايير الأن يحقق ما يطلبه العمل التقني في المؤسسة والطالب أن يتقن جميع 

 األهداف المرجوة.

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 K1 األساسية بأنواعها.اإلدارية المفاهيم يتعرف الطالب على  1.1
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 K2 عناصر العملية االداريةستيعاب يتعرف الطالب على ماهية ا 1.2

 K3 يق العملي وتكوين شخصيته. أن يتعرف الطالب على مستواه وقدرته في التطب 1.3

  المهارات 2

 S2 على مفهوم التطوير والتغيير حسب معطيات المؤسسةأن يتعرف الطالب  2.1

بقدرات فنية أن يناقش الطالب زمالءه بالصف لتظهر شخصية كل طالب على حدة  2.2

 مستحدثة

S3 

قدراته وكيفية التصتترف كانستتان أضتتاف الطرق المختلفة لقياس  الطالب يستتتخدمأن  2.3

 .شيء نوعي في حياته

S4 

أكد من التغيير الجديد في الطالب شتتتخصتتتيته قبل دراستتتة المقرر وبعدها للت يحللأن  ...2

 ويقوم بعمل مقارنة.حياته. 

S5 

  القيم 3

 المعلومتتات ىفي الحصتتتتتتول عل الطتتالتتب التقنيتتات وأهمهتتا اإلنترنتت  يستتتتتتتختتدمأن  3.1

 للمعلومات الخاصة في أساليب العمل الجديدة                        .الشخصية والبيانات الالزمة

C1 

يضتتتيف الطالب كم من المعلومات الحديخة خاصتتتة في مجال تخصتتتصتتته وقيم العمل  3.2

 ومقارنتها بمؤسسات عالمية. المستحدثة.

C2 

أن يستتتتتتتختتدم الطتتالتتب البرام  االلكترونيتتة وتقنيتتة المعلومتتات في اعتتداد العرو   3.3

 كنموذج اقناعي للعمل والمتعاملين مع المؤسسة. 

C3 

 

  المقرر موضوعاتج. 
 

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

التطور التاريخي للفكر اإلداري  -ة المقدمالفصل األول :    1 3 
االدارةمفهوم علم   1 3 

 3 1 أهمية اإلدارة في حياتنا اليومية
 3 1 المعارف الرئيسية لإلداري الناجح

 3 1 الفرق بين اإلدارة العامة وإدارة األعمال
 3 1 النظريات االدارية

 3 1 اتخاذ القرارات
 3 1 االتصال

 3 1 المدرسة المعاصرة في االدارة
التخطيط -ة ياإلدار العملية وظائف   1 3 
 3 1 التنظيم

 3 1 التوجيه 
 3 1 الرقابة
 3 1 التوجيه

 3 1 حاالت تطبيقية من مؤسسات ناجحة محلية وعالمية
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 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

 بمفهومها الحديثعلم اإلدارة يتعرف الطالب على  1.1
 االمتحانات 

 ومتابعة الواجبات
 

  المناقشات  توعب الطالب أسس علم اإلدارة وعناصرهايس 1.2

… 
يدخل إلى الحياة العمل لب أن  طا ية من يستتتتتتتطيع ال

 رؤية مؤسسات ناجحة
  التدريب

 المهارات 2.0

2.1 
التقنيتتتات والمهتتتارات االلكترونيتتتة  يتعلم تطبيق

 . المتجددة
  التقنيات

2.2 
التعلم ما حساسة وجديدة وهي يدخل الطالب مرحلة 

 بعد التعليم
  للتطبيق الميداني

  مناقشة مرحلة النضوج بين النظرية والتطبيقيتفهم الطالب في التفرقة  …

 القيم 3.0

3.1 
مخل  العمليةيضتتتتتتيف الطالب قيم جديدة الى حياته 

 االلتزام

يعر  مناقشتتتتتة بشتتتتتخصتتتتتية 

 جديدة
 

3.2 
تتغير ثقتتتافتتتة الطتتتالتتتب من الالمبتتتاالة الى االلتزام 

 والقدرة على التحمل. واتقان العمل والعمل الجاد.
  هو الجديد في حياتكما 

  التطورات من خالل المواجهة  ة جديدة بين افراد المجتمع .يرى نفسه شخصي …

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

   من خالل النتائ  1

   من الواجبات 2

   المناقشات 3

   المحاضرات 4

   التحصيل العلمي 5

   البحث القصير 6
 الخ( عملورقة مشروع جماعي،  ،تقديميعر   شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 (  طالب للمرشد حسب الضرورة40-30يتم توزيع الطالب على المرشدين بحيث كل مرشد له عدد معين من الطلبة بما يعادل )

ويجلس مع مرشده ارشاد الطالب حسب الحاجة اما عن طريق النظام أو المراسلة أو وجها لوجه عندما يأتي إلى الكلية. و

 مع تبادل اآلراء. ويتناقشون في الخطة.

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

 للمقرر المرجع الرئيس
أ.د. أحمد بن عبدالرحمن ، مبادئ إدارة األعمال: األساسيات واالتجاهات الحديثة

 م،2015، المرسى غنامالشميمري، أ.د. عبدالرحمن بن أحمد هيجان، وبشرى بنت بدير 

الرياض المملكة العربية السعودية.العبيكان للنشر والتوزيع،   

م، 2014اإلدارة واألعمال، صالح العامري، وطاهر الغالبي، دار وائل للنشر والتوزيع،  المساندةالمراجع 

 عمان، المملكة األردنية الهاشمية.
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 اإللكترونيةالمصادر 

 :مواقع اإلنترن  ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد

 ISSN 2518-5780المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث 
 

 باإلضافة الى االنترن  BLACK BOARDبرنام  جامعة المجمعة   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 فقط بحاجة لمتابعة وعنايةكل القاعات متوفرة والمختبرات أيضاً  إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعر  قاعات الدراسية، المختبرات، القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عر   )جهاز

 األجهزة متوفرة في القاعات ولكن بحاجة إلى صيانه مستمرة

 متوفر  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

تم تقويم المقرر من خالل الطلبة وتوزيع 

 االستبيانات عليهم
 تحليل االستبيان الطالب

 المناقشة الحرة المحاضرين نتائ  الطلبة تقارن مع التدريب

 تخصيص وق  جلسات حرة مناقشة المحاضرين مع بعضهم مواجهة مباشرة مع الطالب
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مخل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنام ،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 الماليةقسم  جهة االعتماد

 10 رقم الجلسة

 هـ5/04/1443 تاريخ الجلسة

 


