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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 ساعات  3 المعتمدة:. الساعات 1

 . نوع المقرر2

   أخرى  X متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري X إجباري  ب.

 المستوى الثاني . السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر3

 )إن وجدت(. المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 

 )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسةنمط  م

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1

 %0 0 التعليم المدمج  2

 %0 0 التعليم اإللكتروني  3

 %0 0 التعليم عن بعد  4

 %0 0  أخرى 5
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( . ساعات التعلم الفعلية للمقرر7

 ساعات التعلم النشاط م

 االتصالساعات 

 ساعة/ فصل دراسي  45 محاضرات 1

 0 معمل أو إستوديو 2

 0 دروس إضافية  3

 0 )تذكر( أخرى  4

 ساعة/ فصل دراسي  45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعة/ فصل دراسي  45 ساعات االستذكار 1

 ساعة/ فصل دراسي  10 الواجبات 2

 ساعة/ فصل دراسي  5 المكتبة 3

 0 المشاريع /البحوثإعداد  4

 0 )تذكر( أخرى  5

 ساعة/ فصل دراسي  60 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار،  للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 المتعلم في المكتبةإعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه 

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب
 وصف العام للمقرر:ال. 1

اإلدارية,  اإلدارة , القيادة , وظائف وعناصر اإلدارة ومداخله المختلفة , مجاالت وأهميته يتناول المقرر مفهوم علم اإلدارة

 .المنشأة ووظائف االتصاالت ,

 . الهدف الرئيس للمقرر 2

ــر اإلدارة ومداخله المختلفة ومجاالت وأهميته تعريف الطالب بعلم اإلدارة  واتخاذ اإلدارة من تخطيط , وظائف وعناصــ
ــيق قرارات وتنظيم ــاالت , ورقابة , القيادة وتنس ــأة من ادارة ووظائف اإلدارية, االتص ــرية الموارد المنش  ادارة ، البش

 .اإلدارية المعلومات نظم ادارة ، المالية اإلدارة ، اإلنتاج ادارة ، التسويق
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 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز 

مخرج التعلم المرتبط 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1.1 وأهمية ومجال وعناصر علم اإلدارة يدرك مفهوم  1.1

يفهم وظائف اإلدارة من تخطيط وتنظيم واتخاذ القرارات وتنسيق ورقابة وقيادة واتصاالت  1.2

 ادارية 

1.2 

ادارة الموارد البشرية, ادارة التسويق,ادارة اإلنتاج, اإلدارة المالية, يلم بوظائف المنشأة من  1.3

 وادارة نظم المعلومات اإلدارية

1.1 

   

  المهارات 2

 2.1 مهارة التفكير اإلبداعييمتلك  2.1

 2.2 يمتلك مهارة االبتكار في حل المشكالت اإلدارية 2.2

 2.3 ة التفاعل مع اآلخرينيمتلك مهار 2.3

   

  الكفاءات 3

 3.1 المنشأة ووظائف االدارة وظائف بين يفرق 3.1

 3.1 الرسمي غير التنظيمو الرسمي التنظيم بين يفرق 3.2

 3,1 المبرمجة غير القراراتو المبرمجة القرارات بين يفرق 3.3

   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 مفهوم اإلدارة وأهميتها  1

 3 التطور التاريخي للفكر اإلداري  2

 3 التخطيط  3

 3 اتخاك القرارات  4

 3 التنظيم  5

 3 التنسيق  6

 3 القيادة اإلدارية  7

 3 الدافعية والحوافز 8

 3 تصاالت اإلدارية اال 9

 3 الرقابة اإلدارية  10

 3 إدارة الموارد البشرية  11

 3 إدارة التسويق  12

 3 إدارة اإلنتاج  13

 3 اإلدارة المالية 14

 3 إدارة نظم المعلومات اإلدارية 15

 45 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم: 
 يم يالتق وطرقربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  الرمز

 المعارف 1.0
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  الرمز

 وأهمية ومجال وعناصر علم اإلدارة يدرك مفهوم  1.1

 المحاضرة وعروض  -

 الباوربوينت

النقاش والحوار -    
 المنزليةالواجبات  -

التحريرية الختباراتا -  

 

   المناقشاتتقييم   -

 المنزلية تقييم الواجبات -

 

1.2 
يفهم وظائف اإلدارة من تخطيط وتنظيم واتخاذ 

 القرارات وتنسيق ورقابة وقيادة واتصاالت ادارية 

1.3 

ادارة الموارد البشرية, يلم بوظائف المنشأة من 

ادارة التسويق,ادارة اإلنتاج, اإلدارة المالية, 

 وادارة نظم المعلومات اإلدارية

 المهارات 2.0

 النقاش والحوار - يمتلك مهارة التفكير اإلبداعي  2.1

 الواجبات المنزلية -
ـ  - إعــداد تـكـلـيـف الـطـالب ـب

 عروض باوربوينت

  تقييم المناقشات -

 المنزلية الواجباتتقييم   -

 تقييم العروض –

 يمتلك مهارة االبتكار في حل المشكالت اإلدارية  2.2

 اآلخرين  معفاعل يمتلك مهارة الت 2.3

 الكفاءات 3.0

 المنشأة ووظائف االدارة وظائف بين يفرق 3.1
 الواجبات المنزلية -

 

 االختبارات  التحريرية -

 تقييم الواجبات المنزلية -

تــقــيــيــم االخــتــبــارات   -

 التحريرية

 الرسمي غير التنظيمو الرسمي التنظيم بين يفرق 3.2

3.3 
ـمـبرـمجــة اـلـقرارات ـبـين ـيـفرق  ـغـير اـلـقراراتو اـل

 المبرمجة

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميمن اجمالي درجة التق

%20 السادس االختبار الشهري االول 1  

%20 الثالث عشر الشهري الثانياالختبار  2  

%05 الخامس عشر االختبار النهائي 3  

%01 اسبوعيا (العروض,الواجبات المنزلية ,الحضور المشاركة ) 4  

    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، شفهي، عرض تقديمي تحريري،  التقييم )اختبار أنشطة

 

 

 الطالبي:اإلرشاد األكاديمي والدعم أنشطة  -هـ 

  h.shaaban@mu.edu.saالبريد االلكتروني: 

 الساعات المكتبية واالرشاد األكاديمي:

   14:00الى الساعة 12:00: من الساعة  األربعاء –الثالثاء  –االثنين 

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

 للمقرر المرجع الرئيس
ــميمري و خروب  , مـبادئ ادارة األعـمال  ـــيات  –د. أحـمد بن عـبد الرحمن الشــ األســــاســ

 واالتجاهات الحديثة ,  الطبعة الحادية عشر, مكتبة العبيكاب  

 المراجع المساندة

الطبعة الثانية   المبادئ والمهارات والوظائف محمد مصطفى الخشروم ,ادارة األعمال: -

2005 
اإلدارة الحديثة نظريات ومفاهيم، دار اليازوري العلمية، عماب، بشير الحالق، أسس  -

 م.1999
 م.2002محمد فريد الصحن و خروب، مبادئ اإلدارة، الدارة الجامعية، االسكندرية،  -

 المصادر اإللكترونية

http://www.alrubban.com 
http://www.arabalaw.org 

 

http://www.alrubban.com/
http://www.arabalaw.org/
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 أخرى 

المحاـضرات المعدة على ـشرائل للعرض داخل الفـصل باـستخدام الـسبورة الذكية والموجودة  

هيئة التدريس وكذلك على صــفحة المقرر على  المحاضــر على بوابة أعضــاء على صــفحة 

 بوردم االلكتروني بالك نظام التعلي

 

 . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالب 30قاعة محاضرات تتسع لـ         )القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ( 

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

 جهاز كمبيوتر فى القاعة   
Smart Board and Data Show         

 ال يوجد  )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات

 
 

 

 
 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
  

 طرق التقييم المقيموب مجاالت التقويم

تضتتتتمين المقرر أاتتدث البحوث 

 المجالالعلمية في 
 المراجعة الدورية للمقرر قيادات البرنامج، المراجع النظير

 إثراء محتوى المقرر
في الجامعة  أعضتتتتاء هيلة التدريس

 وخارجها

تبتادل الخبرات مع أعضتتتتاء هيلتة 

 التدريس في الجامعة 

وإاداث التغيير تحسين المقرر 

 المطلوب 
 

أعضتتتتتاء هيلتة التتدريس، قيتادات  

 البرنامج، المراجع النظير

 )اإلنترنت(مراجعة الشبكة الدولية 

واالعتماد على تكنولوجيا  

 المعلومات والتكنولوجيا الحديرة 

   
 )مرل. فاعلية التدريس، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ( مجاالت التقويم 

 النظير، أخرى )يتم تحديدها()الطلبة، أعضاء هيلة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع المقيمون 

 )مباشر وغير مباشر(طرق التقييم 

 

 

 

 ح. اعتماد التوصيف  

 قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


