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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 المعتمدة:

 ساعات 3

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

        يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى الثالث 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

  3 –دار  103 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 ال يوجد 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %50  المحاضرات التقليدية 1

 %50 45 التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

  اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 30 ساعات االستذكار 1

 15 الواجبات 2

 15 المكتبة 3

 5 المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر(أخرى  5

 110 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال .1

منظمة االعمال و اسباب قيام المنظمات في المجتمعات المعاصرة  ، نظرية المنظمة  وعناصرها ومراحل   يتناول المقرر وصف عام لمفهوم

انواع المنظمات  ، خصائص النظم المفتوحة ، بيئة المنظمة ، كذلك يتناول اساليب ادارية حديثة في المنظمات، وظائف ادارة  ، تطورها 

لعمليات ، وظائف ادارة الموارد البشرية ، وظائف ادارة التسويق، وظائف االدارة المالية، ادارة المواد )وظيفتي( الشراء االنتاج وا

 .والتخزين، وظائف ادارة العالقات العامة ، وظيفة ادارة البحث والتطوير ووظيفة نظم المعلومات االدارية.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

واالساليب االدارية الحديثة ، واسباب قيامها والتحديات التي تواجهها . مفهوم منظمات االعمال  ان يعرف الطالب يهدف المقرر على  -

.ووظائف منظمات االعمالالمطبقة  في هذه المنظمات   

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 س   - 1ع : جميع المصطلحات والمفاهيم األساسية المرتبطة بالمقرر. يعرف 1.1

منظمات االعمال، مراحل تطور نظرية المنظمة، ابعاد مفهوم  الطالب مفاهيم وعناصررررررر كل من يحدد 1.2

انواع منظمات االعمال، االسررررراليب االدارية الحديثة، طبيعة ونشررررراط  الهيكل التنظيمي، تصرررررنيف البيئة،

انواع البحث  التسررررررويق وتطوره، وظائف االدارة المالية، وظيفة الشررررررراء، وظائف العالقات العامة،

والتطوير ، عناصرررر النظام واهميته واسرررباب االهتمام بنظام المعلومات المحوسرررب، خطوات اقامة نظام 

 متكامل للمعلومات في المنظمة االنواع الرئيسية لنظم المعلومات.

 س  - 2ع

  المهارات 2

شرح:  2.1 صرة التي تواجه منظمات االعمال،ي شرية، تحليل القوائم  التحديات المعا وظائف ادارة الموارد الب

 سياسات البحث والتطوير  المالية، وظيفة التخزين،
 ر -  1م

االتجاهات الحديثة في  خصررررائص النظم المفتوحة ، كيفية بناء المنظمات ومكوناتها االسرررراسررررية،يحلل :  2.2

 ادارة االنتاج والعمليات، 
 ت - 2م

  الكفاءات 3

 ت  - 1ك لعرض الواجبات.يستخدم شبكة المعلومات والتقنية الحديثة  3.1

 ت  - 2ك يا عن كل ما يتعلق بأصول االدارة.وكتاب شفهيا يسأل 3.2

 ت  - 3ك .مع الهيئة األكاديمية واألنشطة الطالبية المختلفة ةبإيجابيالتفاعل والتعامل  3.3

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 ماهية منظمات االعمال  1

 3 بيئة المنظمة  2

 3 انواع منظمات االعمال  3

 3 اساليب ادارية حديثة في المنظمات  4

 3 وظائف ادارة االنتاج والعمليات  5

 6 وظائف ادارة الموارد البشرية  6

 6 وظائف ادارة التسويق  7

 3 وظائف االدارة المالية  8

 3 ادارة المواد  9

 3 وظائف ادارة  العالقات العامة  10

 3 وظيفة ادارة البحث والتطوير  11

 3 وظيفة نظم المعلومات االدارية  12

 45 المجموع
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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

 المعارف 1.0

1.1 
يعرف : جميع المصطلحات والمفاهيم األساسية 

 المرتبطة بالمقرر.

-المناقشات، والمحاضرات 
 العملية، التطبيقات

 واجبات على اإلشراف المباشر -

 ،الطالب
 إلى المكتبة الرجوع -

 .االلكترونية

 والتعلم الذاتي  -

يم  - قو ت ل نيا ي كو ت ل خالل ا  من 

 التقييم-التحريريااااةاالختبااااارات 

-النهااا ياالختبااار  خالل النهااا ي

 إمااااا) والاااباااحاااو  الرررواجررربرررات

-( فرديبشاااااااكاال  مجموعااات  و

لتبادل  والمحاضااارات المناقشرررات
 األفكار

1.2 

الطالب مفاهيم وعناصرررررر كل من مفهوم  يحدد :

منظمات االعمال، مراحل تطور نظرية المنظمة، 

ابعاد الهيكل التنظيمي، تصررررررنيف البيئة، انواع 

منظمات االعمال، االسرررررراليب االدارية الحديثة، 

طبيعررة ونشررررررراط التسررررررويق وتطوره، وظررائف 

االدارة المالية، وظيفة الشراء، وظائف العالقات 

البحث والتطوير ، عناصررر النظام العامة، انواع 

ظام المعلومات  مام بن باب االهت ته واسرررررر واهمي

المحوسررررررررب، خطوات اقرررامرررة نظرررام متكرررامرررل 

للمعلومات في المنظمة االنواع الرئيسرررررية لنظم 

 المعلومات.

…    

 المهارات 2.0

2.1 

التحررديررات المعرراصرررررررة التي تواجرره يشرررررررح: 

موارد  ل ئف ادارة ا ظمرررات االعمرررال، وظرررا ن م

البشررررررريرررة، تحليرررل القوائم المررراليرررة، وظيفرررة 

 التخزين، سياسات البحث والتطوير.

تبادل والمناقشات و المحاضرات
 األفكار

 الطالب من اإلشراف المباشر ،
 والتمارين العمليوالتدريب 

 مكتبااااة الجااااامعااااة اساااااااتخاااادام 
 واإلنااااااااااااااااااااااتاااااااااااااااااااااارناااااااااااااااااااااات

 لدراساااااة الواجبات ذات الصااااالة 
المرتبطة إيجاد حلول للمشاااااااااكل و

في مجموعات  إما) بإدارة العمليات
 (بشاااااااااااااااااكاااااااااال فااااااااااردي  و

 للطالب الذاتي التعلم 

الشفوية  المناقشات واألس لة
متابعة مدي تقدم نموذج لإعداد و

 .الطالب

 من خالل التكويني التقييم 
 اختبارات) االختبارات التحريرية

 (الفصل الدراسي عقد خاللت

 االختبااار خالل التقييم النهااا ي 
 الاااااااااااااااانااااااااااااااااهااااااااااااااااا ااااااااااااااااي

  في  إماااا) الواجباااات والبحو
 (بشكل فردي مجموعات  و

2.2 

يحلل : خصررررائص النظم المفتوحة ، كيفية بناء  

االتجاهات  المنظمات ومكوناتها االسرررررراسررررررية،

 الحديثة في ادارة االنتاج والعمليات،

…    

 الكفاءات 3.0

3.1 
 القدرة علي اكتسرراب المعرفة من خالل االنترن 

المعلومات الخاصاااااااة  للبح  عن (الرقميةالمكتبة )
 بمفهوم منظمات االعمال وما يتعلق بها.

 داء علي متابعة مباشرة  
 فرق العمل في الطالب

 تكليف للعمل في شكل ال
 متابعة مهام( فرق) مجموعات

التطور والتقدم في األداء من قبل 
استاذ المقرر  و المشرف علي 

 .الطالب

 التطبيقات في  داء الطالب تقييم
 العملية

 الواجبات في  داء الطالب تقييم 
 على وقدرته، وحل المشاكل
 .االلقاءوالعرض

 داء الطلبة في مهارات تقييم  
 مكتوبة البحو  إعداد

 الطالب من خالل تقييم  داء 

 .والمناقشات المحاضرات

3.2 

اسااااااااليب التحليل العلمي القدرة على اسررررررتخدام 
الوظا ف الر يسااااااية لمنظمات المنهجي للتعامل مع 

 االعمال.

3.3    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقي  التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 20 السادس االختبار الفصلي االول 1

 20 الحادي عشر االختبار الفصلي الثاني 2

 10  اعمال السنة 3

 50  النهائياالختبار الفصلي  4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

المشرف مع الطالب محددات الدراسة لكل طالب على  الطالب ويناقشفيها استقبال يتم  أكاديميساعات اسبوعية ارشاد ( 7.5)

المتفوقون،  الدراسي،التعثر  مسارها،خاصة ما يتعلق بالخطة الدراسية واهمية االستمرار على  جماعي.حدة أو في شكل 

ري شاكل تعتالغياب عن االختبارات واي م المشاركات. الواجبات، االنذارات، والتراكمية،المعدالت الفصلية  والغياب، الحضور

 .األكاديميالطالب تح  االشراف 

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

 للمقرر المرجع الرئيس
دار اليازوري العلمية  –احمد يوسرررررف دودين  – المنظمة   وظائف -ادارة االعمال الحديثة 

 االردن . –عمان  –م 2012الطبعة العربية  –للنشر والتوزيع 

 المساندةالمراجع 

محمد مصررررررطفى الخشررررررروم، نبيل محمد مرسرررررري ، ادارة االعمال المباد  والمهارات و 

 الوظائف  ،مكتبة الشقري ، الرياض الرياض الطبعة الثانية

 م1998ابراهيم عبد هللا المنيف ، استراتيجية االدارة اليابانية ، مكتبة العبيكان .2

العولمة ، الطبعة االولى القاهرة ، دار النهضررررة .احمد سرررريد مصررررطفى ، المدير وتحديات 3

 م2001العربية 

 اإللكترونيةالمصادر 

 :مواقع اإلنترن  ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  المواد

http://www.fiseb.com+/المكتبة االلكترونية المجانية، إدارة األعمال 

   /www.ipa.edu.sa  معهد االدارة العامة 

 http:\\lib.nu.edu.su/DigitlLibbrary.aspxروابط المكتبة الرقمية

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالب 40قاعة دراسية تتسع لـ ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

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

 جهاز عرض البيانات مرفق معه جهاز كمبيوتر 

 اقالم وماسحة سبورة. وسبورة معطابعة  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االستبانة الطالب األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس

 نموذج تقييم المقرر قيادات البرنامج تقييم محتويات المقرر

 نموذج تقييم الورقة االختبارية أعضاء هيئة التدريس تقييم الورقة االختبارية

 االستبانة قيادات البرنامج تقييم أعضاء هيئة التدريس
 

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

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق
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 ح. اعتماد التوصيف

 مجلس القسم جهة االعتماد
 هـ     1441-3/3/3/1440مجلس القسم  رقم الجلسة

 هـ 17/2/1441 الـموافق اجتماع قسم إدارة األعمال األول   بتاريخ األربعاء تاريخ الجلسة

 


