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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة  متطلب كلية 
إجباري 

متطلب قسم

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر:
المستوي الثالث
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(نوجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

النسبة
%100
-

عدد الساعات التدريسية
42
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
1
محاضرات
2
معمل أو أستوديو
3
دروس إضافية
4
أخرى (تذكر)
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
1
ساعات االستذكار
2
الواجبات
3
المكتبة
4
إعداد البحوث /المشاريع
5
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ساعات التعلم

النشاط
42
42
-

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تققييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات ا،سيت كار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت ال ي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:

يقدم ه ا المقرر المفاهيم األساسية المتعلقة بالتنظيم وأساليب العمل ،ونظرية عامة حول التنظيم ،كما يقدم
لمقة معمقة عن مقددات الهيكل التنظيمي والبيئة وأثرها على التنظيم.
 .2الهدف الرئيس للمقرر-:
اإللمام بالمفاهيم والمبادئ والنظريات المتعلقة بنظرية التنظيم.
 .2ربط المفاهيم والقضايا التنظيمية وتطبيقها في مجاالت عمل منظمات األعمال المختلفة.
 .3القدرة على تحليل الحاالت والمشاكل ذات العالقة التي قد تواجه الطالب في الحياة العملية.
 .4دراسة وتقييم الحاالت التطبيقية التي يغطيها المقرر.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3...

المعارف
المعرفة الشاملة بالمفاهيم المبادئ والنظريات في مجال التنظيم وأساليب العمل وإدارة الموارد اليشرية
بشكل عام
فهم المعلومات في مجال التنظيم وأساليب العمل.

رمز
مخرج التعلم
المرتبط للبرنامج

ع1
ع2
ع3

المهارات
تطبيق مهارات التخطيط والتنظيم والتوجيه والتقييم والتحفيز والرقابة والمتابعة واالتصال للموارد البشرية م1
في المؤسسات التي يعملون فيها.
م2
الكفاءات
ك1
العمل بروح الفريق .
ك2
ك3
ك4

ج .موضوعات المقرر
م

قائمة الموضوعات

ساعات االتصال

3
3
6
6
6
3
6
3
3
3

 1اإلطار العام لعلم التنظيم
 2مفردات العلم وأدواته
 3نظرية عامة حول نظرية التنظيم
 4التصميم التنظيمي
 5تطور نظرية التنظيم
 6األبعاد المختلفة للهيكل التنظيمي
 7محددات الهيكل التنظيمي
 8البيئة وأثرها على التنظيم
 9الصراع على السلطة والنفوذ
 .10التنظيمات االفتراضية
المجموع

42

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم

طرق التقييم

4

الرمز

مخرجات التعلم

1.1

المعارف
المعرفة الشاملة بالمفاهيم المبادئ والنظريات في مجال
التنظيم وأساليب العمل وإدارة الموارد اليشرية بشكل عام
فهم المعلومات في مجال التنظيم وأساليب العمل.

2.0

المهارات

1.0

1.2
…
1.3

استراتيجيات التدريس

المقاضرات

ا،ختبارات الفصلية

المقاضرات

ا،ختبارات

مهااااارات التخطاااايط والتنظاااايم والتوجيااااه والتقياااايم المقاضرات

2.1

والتحفياااز والرقاباااة والمتابعاااة واالتصاااال للماااوارد
البشرية في المؤسسات التي يعملون فيها.

2.2
…
2.3

طرق التقييم

ا،ختبارات

اوراق النشاط
الواجبات الجماعية

القوار والمناقشة
المناقشة

التكليفات الجماعية
التكليفات الفردية
التعليم اإللكتروني

ا،ختبارات الشفهية
المناقشات الجماعية
ا،ختبارات الشفهية

اعطاء التكليفات
والوجبات المنزلية

البقوث

3.0

3.1
3.2
…
3.3

لعمل بروح الفريق .

3.4
2
 .أنشطة تقييم الطلبة

توقيت التقييم

النسبة
من إجمالي درجة
التقييم
%20

م

أنشطة التقييم

1

اختبار فصلى أول

السابع

2

اختبار فصلى اثن

الثالث عشر

%20

3

االختبار النهائي

هناية الفصل

%50

4

املشاركة يف قاعة احملاضرات

خالل احملاضرات

%5

5

احلاالت العملية اجلماعية  :ومشروع البحث

خالل احملاضرات

%5

(باألسبوع)

أنشطة التقييم (اختبار تقريري شفهي ،عرض تقديمي مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

-

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
يتم وضع خطة من قبل وحدة اإلرشاد ،يتم من خاللها تقسيم المستويات ا،ربع الى شعب.
تكليف كل أستال باإلشراف على شعبة او مجموعة من الطالب ،ويتم اإلعالن على القاعة الدراسية ومكتب
األستال وموقع الكلية وتقدد الساعات المكتبية في اإلعالن ،وتتراوح الساعات لإلرشاد األكاديمي
من ( 4ساعات الى  6ساعات).
يقوم كل استال بدراسة الطالب وتصنيفهم الى (طالب متفوقون ،طالب ضعاف التقصيل ،طالب من رون
أكاديمياً).
يقوم كل مرشد أكاديمي بمقابلة كل فئة من الفئات الثالث ويضع لهم طرق العالج.
وفي نهاية كل فصل دراسي بعمل تقرير إحصائي يرفع للمرشد األكاديمي للبرنامج.
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و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

القريوتي ،محمد قاسم ،نظرية المنظمة والتنظيم .عمان ،دار وائل للنشر والتوزيع،ط2010 ،4
-

المراجع المساندة
المصادر اإللكترونية

الدهان ،أميمة ،نظرية المنظمة .دار وائل للطباعة والنشر.2010 ،
المغربي ،محمد كامل ،نظرية المنظمة دار النهضة العربية.2008،

مقرر الكتروني علي البالك بورد/الشبكة العنكبوتية

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية البرمجيات)

تجهيزات

أخرى(تبعا ً لطبيعة التخصص)

 القاعات الدراسية المجهزة بأجهزة العرض. والمعامل الخاصة بالقاسب األلى وعددها ثالث معامل. أدوات العرض المتوفرة بالقاعات شاشات العرض المنتشرة بالطرقات بالكلية وداخل المكتبةالورقية والرقمية.
ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

فاعلية التدريس
فاعلية طرق التقييم
فاعلية اإلرشاد األكاديمي
جودة مصادر التعلم

الطالب وإدارة البرنامج ووحدة الجودة
الطالب وإدارة البرنامج ووحدة الجودة
الطالب وإدارة البرنامج ووحدة الجودة
الطالب وإدارة البرنامج ووحدة الجودة

مباشر وغير مباشر
مباشر وغير مباشر
مباشر وغير مباشر
مباشر وغير مباشر

مجا،ت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تقصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير أخرى (يتم تقديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد

مجلس القسم

رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

ا،ولي
1441/1/2
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