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

متطلب جامعة √
إجباري √

متطلب قسم

متطلب كلية

أخرى

اختياري

الثاني

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

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة

(اختر كل ما ينطبق)

م
1
2
3
4
5

نمط الدراسة

عدد الساعات التدريسية
30

المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى التعلم التعاوني

 .7ساعات التعلم الفعلية

النسبة

%100

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
1
محاضرات
2
معمل أو ستوديو
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

30

30

* هي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تخقيق مخرجات التعلم للمقرر ،ويشتتمل كل  :جميع أنشتتطة التعلم ،مرل :ستتاعات االستتت كار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت ال ي يقضيه المتعلم في المكتبة

3

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يقدم هذا المقرر المفاهيم األساسية المتعلقة مفهوم االخالق واخالقيات اإلدارة وأخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية

وأخالقيات األعمال في إطار أنشطة المنظمة والوظائف اإلدارية .باإلضافة إلى التطرق إلى القضايا المعاصرة في اخالقيات

االعمال.

 .2الهدف الرئيس للمقرر
 التعرف على االسس والقواعد واالنظمة الخاصة بأخالقيات وقيم العمل والمهن الرئيسية واهميتها.


تحليل الفجوة واتساع نطاقها بين اساسيات االطر االخالقية من جانب والممارسات الفعلية لمنظمات االعمال من



القدرة على اس تتتخدام تقنية المعلومات مل القدرة على اس تتتخدامها في حل مش تتاالت بي ة األعمال وتنمية الرص تتيد

جانب اخر ،وتحليل حاالت الفساد االداري واتخاذ الق اررات المناسبة لحلها ضمن أطر أخالقية مناسبة.
المعرفي بأخالقيات االعمال.


اكتساب المهارات التي تساعد في أداء األنشطة والمهام المسندة له في ميدان العمل من خالل تطبيق االطر االخالقية

وقيم العمل والمسؤولية االجتماعية على المستويين الفردي والجماعي

 التتتدريتتب العملي على بعض الحتتاالت العمليتتة ألخالقيتتات العمتتل حتى يتمان الطالب من تعلم المهتتارات المطلو تتة
لممارسة وظائف اإلدارة.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1

المعارف
التعرف على االسس والقواعد واالنظمة اخلاصة أبخالقيات وقيم العمل واملهن الرئيسية وامهيتها.

ع1

1.2

التعرف على نطاااا الوةوا المي ن ن احت ثااد ملف املوهون ال ظرط ل ر األخالقياة واملماااةس ا ا ا ا ااة الوعليااة
االعمال

ظمااات

ع1

1.3

التعرف على األدوات الو ية واالساليب التق ية المي ن ن استخدا ها حل ش الت مليئة األعمال اكتساب املهاةات

ع1

2

المهارات

2.1

التعرف على اساليب اختاذ القراة ضمن األ ر األخالقية واملسؤولية االجتماعية على املستويف الوردط واجلماعي

م1

2.2

تعريف عرض الطالب للموضوعات.

م1

2.3

تعليم الطالب كيفية العطف الذهني.

م1

3

الكفاءات

3.1

العمل بروح الفريق .

ك1

3.2

إدارة الموارد بفاعلية.

ك2

3.3
3...
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ج .موضوعات المقرر
م

ساعات االتصال

قائمة الموضوعات

مفهوم االخالق

2

بي ة األعمال والمجتمل

2

اخالقيات اإلدارة

2

المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال

2

أخالقيات العمل

2

األخالقيات في الوظيفة العامة

2

االختبار الفصلي األول

2

األخالق الوظيفية المحمودة

3

األخالق الوظيفية المذمومة

3

المخالفات المهنية ووسائل التغلب عليها

2

االختبار الفصلي الثاني

2

شروط المهنة في اإلسالم

2

المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال في إطار أنشطة المنظمة والوظائف اإلدارية

4
30

المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2

طرق التقييم

المعارف

تعريف الطالب مه ت تتارات التخطيت والتنظيم

والتوجيه والرقابة.

تعليم الطالب كيفية الحوار والمناقشة .
تعليم الطالب كيف تتحقق الرق ت ت تتاب ت ت تتة في

1.3

األعمال.

2.0

المهارات

المحاضرات

االختبارات الفصلية

أوراق النشاط

المشروعات الجماعية

التطبيقات العملية

االختبارات النهائية

2.1

تعليم الطالب مهارة التخطيت للعمل.

المحاضرات

االختبارات

2.2

تعريف الطالب كيفية التنظيم ومبادئه.

أوراق النشاط

الحوار والمناقشة

…

تعليم الطالب كيفية العطف الذهني.

الواجبات الجماعية

المناقشة

3.0

الكفاءات

3.1

العمل بروح الفريق .

الواجبات الجماعية

الحوار والمناقشة

3.2

إدارة الموارد بفاعلية.

الواجبات الجماعية

الحوار والمناقشة
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 .2أنشطة تقييم الطلبة
توقيت التقييم

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

%15

م

أنشطة التقييم

1

االختبار الفصلي األول

السابل

2

االختبار الفصلي الثاني

الثاني عشر

%15

3

اختبارات فجائية

على مدار الفصل الدراسي

%10

4

بحوث وتقارير

التاسل

%10

5

االختبار النهائي

بعد األسبوع الخامس عشر

%50

(باألسبوع)

6
7
8
أنشطة التقييم (اختبار تخريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
 يتم وضل خطة من قبل وحدة اإلرشاد األكاديمي ،يتم من خاللها حصر جميل شعب برنامج الموارد
البشرية.

 يالف كل عضو هي ة تدريس باإلشراف على شعبة واحدة ،ويتم اإلعالن على القاعة الدراسية وماتب
عضو هي ة التدريس ،وموقل الكلية ،وتحدد ساعات اإلرشاد األكاديمي والتي وتتراوح من ( )4إلى ()6

ساعات في اإلعالن.

 يقوم كل عضو هي ة تدريس بدراسة الطالب وتصنيفهم إلى (طالب متفوقون ،طالب ضعاف التحصيل،
طالب منذرون اكاديميا).

 يقوم كل مرشد أكاديمي بمقابلة كل ف ة من الف ات الثالث ويضل الحل المناسب لمشاالتهم .وفي نهاية

كل فصل دراسي يعمل تقرير إحصائي لجميل الطالب يرفل للمرشد األكاديمي لبرنامج الموارد البشرية.

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

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

صالح العامري ،طاهر الغالبي ،المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال
(االعمال والمجتمع) ،دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة الرابعة،
المجلد ،1األردن ،عمان2018 ،م
أخالقيات المهنة في االسالم .من كتاب (أخالقيات المهنة د .عصام الحميدان ).

المصادر اإللكترونية
أخرى
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 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المخاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة ال كية ،البرمجيات)

تجهيزات

متطلبات المقرر

القاعات الدراسية
جهاز عرض البيانات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

فاعلية طرق تقييم الطالب

الطالب ،قيادات البرنامج

مباشر

فاعلية التدريس

الطالب ،قيادات البرنامج

مباشر

مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

أعضاء هي ة التدريس ،قيادات البرنامج

غير مباشر

مصادر التعلم

قيادات البرنامج ،المراجل النظير

مجاالت التقويم (مرل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تخصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تخديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد

مجلس القسم

رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

االولي
1441/1/16
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