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تزويد وتطوير امكانيات الطلبة في مبادئ االدارة من خالل رفدهم بالمعلومات والمفردات 
 التي تغطي تلك المادة

 

 ((مراجعة البرنامج األكاديمي))مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم رص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من ف

 .البرنامج

 يم والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق التعل .10



 المعرفة والفهم  -أ

 علىوالمهارات التي تمكنهم   باألساليب وتزويدهمادارة المنظمات بشتى انواعها  كيفية معرفة الطالب 

مع العاملين في تلك المنظمات فضال عن اعتبار المادة نقطة االنطالق لمواد اكثر تخصص في التعامل 

 .مراحلهم الالحقة 

 ت الخاصة بالموضوع المهارا  -ب 

 . الدارة والمديرـل أساسية مفاهيم  - 
 التعرف على طبيعة عمل االدارة وبكافة المستويات -  
 .مع العاملين بمختلف مستوياتهم  التعامل  -
 .اعداد هياكل تنظيمية للمنظمات - 
 .استخدام االسلوب االمثل للقيادة وحسب طبيعة عمل المنظمة - 
 . ثل لالمكانيات المتاحةاالستثمار االم - 
  

-  - 

 طرائق التعليم والتعلم      

 .إلقاء المحاضرات وشرح المادة المقررة نظريا  . 1

 .في شرح المادة عمليا   DATA SHOWاستخدام . 2

 .إعداد التقارير. 3

 طرائق التقييم      

 .ات نهاية السنة الدراسيةاألسئلة المباشرة واالمتحانات اليومية واالمتحانات الشهرية وامتحان

 مهارات التفكير  -ج

 .قياس مهارات التفكير من خالل مناقشة آراء وأفكار الطلبة ومدى عالقتها بالموضوع

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات  العامة والمنقولة  -د 

    .هارات الشخصيةالسماح للطلبة بإلقاء المحاضرات لتنمية الم

 التوجد
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 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

المساق / اسم الوحدة 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 

 ساعة 3
تعامل المدير واالدارة مع 

 العاملين

طبيعة االدارة وتطور 
مهمات , فكرها وبيئتها

 المدير

إلقاء المحاضرات 

 DATA واستخدام 

SHOW 

األسئلة المباشرة 

واالمتحانات 

 اليومية

تعامل المدير واالدارة مع  ساعة 3 2

 العاملين
, تطوير الفكر االداري 
المدرسة التقليدية 

االتجاهات , واالنسانية 
 .المعاصرة

إلقاء المحاضرات 

 DATA واستخدام 

SHOW 

األسئلة المباشرة 

واالمتحانات 

 اليومية

دير واالدارة مع تعامل الم ساعة 3 3

 العاملين
االدارة في البيئة 

االدارة , المتغيرة
مكونات البيئة , وبيئتها

, العمومية والخاصة
استقصاء حدود 

 .المنظمة

إلقاء المحاضرات 

 DATA واستخدام 

SHOW 

األسئلة المباشرة 

واالمتحانات 

 اليومية

تعامل المدير واالدارة مع  ساعة 3 4

 العاملين
, التخطيط واتخاذ القرار
االهداف والتخطيط 

 االستراتيجي

إلقاء المحاضرات 

 DATA واستخدام 

SHOW 

األسئلة المباشرة 

واالمتحانات 

 اليومية

تعامل المدير واالدارة مع  ساعة 3 5

 العاملين
االهداف التنظيمية و 
 التخطيط االستراتيجي

إلقاء المحاضرات 

 DATA واستخدام 

SHOW 

باشرة األسئلة الم

واالمتحانات 

 اليومية

تعامل المدير واالدارة مع  ساعة 3 6

 العاملين
, , الخطط التشغيلية

عملية التخطيط وانواع 
 الخطط

إلقاء المحاضرات 

 DATA واستخدام 

SHOW 

األسئلة المباشرة 

واالمتحانات 

 اليومية



تعامل المدير واالدارة مع  ساعة 3 7

 العاملين
قاء المحاضرات إل تنظيم وظيفة التخطيط 

 DATA واستخدام 

SHOW 

األسئلة المباشرة 

واالمتحانات 

 اليومية

تعامل المدير واالدارة مع  ساعة 3 8

 العاملين
, مقدمات التخطيط
, التخطيط الموقفي

وعقبات التخطيط 
 .ومعالجتها

إلقاء المحاضرات 

 DATA واستخدام 

SHOW 

األسئلة المباشرة 

واالمتحانات 

 اليومية

تعامل المدير واالدارة مع  ساعة 3 9

 العاملين
المعلومات واتخاذ 

طبيعة اتخاذ , القرار
المعلومات , القرار 

 لالزمة التخاذ القرار

إلقاء المحاضرات 

 DATA واستخدام 

SHOW 

األسئلة المباشرة 

واالمتحانات 

 اليومية

تعامل المدير واالدارة مع  ساعة 3 11

 العاملين
تصميم , التنظيم 

 الوظيفة

قاء المحاضرات إل

 DATA واستخدام 

SHOW 

األسئلة المباشرة 

واالمتحانات 

 اليومية

تعامل المدير واالدارة مع  ساعة 3 11

 العاملين
,  ةالهياكل التنظيمي

العوامل المؤثرة في 
 اختيارها

إلقاء المحاضرات 

 DATA واستخدام 

SHOW 

األسئلة المباشرة 

واالمتحانات 

 اليومية

مدير واالدارة مع تعامل ال ساعة 3 12

 العاملين
نماذج الهياكل 

اختيار , التنظيمية
الهيكل التنظيمي 

 المناسب

إلقاء المحاضرات 

 DATA واستخدام 

SHOW 

األسئلة المباشرة 

واالمتحانات 

 اليومية

تعامل المدير واالدارة مع  ساعة 3 13

 العاملين
خطوات اعداد الهياكل 

 التنظيمي

إلقاء المحاضرات 

 DATA واستخدام 

SHOW 

األسئلة المباشرة 

واالمتحانات 

 اليومية

تعامل المدير واالدارة مع  ساعة 3 14

 العاملين
( السلطة)الصالحية 
 وانواعها امفهومه

إلقاء المحاضرات 

 DATA واستخدام 

SHOW 

األسئلة المباشرة 

واالمتحانات 

 اليومية

تعامل المدير واالدارة مع  ساعة 3 15

 العاملين
إلقاء المحاضرات ال طبيعة واستعم

 DATA واستخدام 

األسئلة المباشرة 

واالمتحانات 



 البنية التحتية  .12

 :القراءات المطلوبة 

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 الكتاب المنهجي والكتب المساعدة

وتشمل على سبيل المثال ) متطلبات خاصة 

واقع ورش العمل والدوريات والم

 (االلكترونية 

 مبادئ االدارة

وتشمل على سبيل ) الخدمات االجتماعية 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 ( المهني والدراسات الميدانية 

 ال توجد

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

 طالب في القاعة الواحدة 40 أقل عدد من الطلبة 

 واحدةطالب في القاعة ال 60 أكبر عدد من الطلبة 

 

 اليومية SHOW الصالحية 


