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  الدراسي:التعريف بالمقرر . أ

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

 متطلب قسم    متطلب كلية   متطلب جامعة أ.
√ 

  
   أخرى

  إجباري ب.
√ 

 
    اختياري

      يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى السابع

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 دال يوج

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

   المحاضرات التقليدية 1

 100% 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=  15ساعات *  3 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

 15 المكتبة 3

 5 المشاريع /إعداد البحوث 4

 - )تذكر(أخرى  5

 ساعة 40 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

 رر:لمقالعام لوصف ال. 1

يقدم المقرر للطالب المعارف االساسية والنظريات واالستراتيجيات الضرورية للتعامل مع التغيير في منظمات االعمال. ويشتمل 

المقرر على عدة مواضيع تشرح مفهوم التغيير والمفاهيم المرتبطة به وأهم أهداف التغيير وإدارته، ومقومات نجاح التغيير 

عرف على العوامل المؤثرة والمسببة للتغيير كضرورة حتمية في حياة المنظمات. ويتناول ايضا في منظمات األعمال بعد الت

إدارة مختلف مراحل عملية التغيير بدءا من العمليات االعدادية إلى إدارة المقاومة ضد التغيير، واستراتيجيات استثمارها 

 .إلنجاح التغيير إلى مرحلة ما بعد التغيير

 طالب للتعامل خصوصا مع حاالت التغيير التنظيمي سواء في بعده االستراتيجي او في بعده التشغيلي.يعد هذا المقرر ال

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

يهدف المقرر الى تعريف الطالب بمفهوم واهمية التغيير، نماذج عملية التغيير وخطواته والعوامل الدافعة ألحداث التغيير. كذلك 

 تحليل الوضع الراهن للمنظمة وطرق تشخيص المشاكل اإلدارية وأساليب وأدوات التغيير والتطويريعرف الطالب بأساليب 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع يعرف المفاهيم األساسية للتغيير وإدارة التغيير 1.1

 3ع يحدد أسباب، أنواع، طرق وخطوات التغيير،  1.2

1.3   

  المهارات 2

يميز بين الجوانب التنظيمية التي تشملها عملية التغيير والطرق واألدوات المستخدمة في كل  2.1

 حالة.

 1م

 وخطوات تطوير تشخيص المشاكل التي تواجه المنظمةيشرح العوامل الدافعة للتغيير وطرق  2.2

 لتغيير. خطط ل

 2م

  الكفاءات 3

 1ك يتواصل مع االخرين بفاعلية كتابيا وشفهيا في مجال إدارة األعمال 3.1

 2ك يستخدم التقنية الحديثة في اعداد األوراق والفروض الدراسية 3.2

 3ك يحلل التحديات اإلدارية التي تواجه المؤسسات في إدارة التغيير 3.3

3.4   

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 ماهية التغيير؟ ولماذا نطور منظماتنا 1

 6 ماهي خطوات التغيير 2

 6 كيف تدرس الوضع الراهن من اجل التغيير 3

 6 كيف يتم تشخيص المشاكل وتحديد العالج 4

 6 ماهي العالجات وطرق التغيير 5

 6 كيف تضع خطة لتنفيذ العالج؟ خطة التغيير 6

 6 الرقابة على خطة التغيير 7

 3 مناقشة االعمال الطالبية 8

 45 المجموع

 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
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.1 

 األساسية للتغيير وإدارة التغييريعرف المفاهيم 
 النظرية  المحاضرة

  المساندة القراءات -

  الجماعيةالنقاش  -

  البحثية األوراق إعداد -

 الفردية واجبات المنزليةال -

 تحريريةال ختباراتاال -

 )الفصلية والنهائية(

 واجبات المنزليةال تقويم -

 الفردية البحث أوراقتقويم  -
 اإللقاءو العرض تقويم -
 

1.2 

  ,يحدد أسباب، أنواع، طرق وخطوات التغيير

 واإللقاء العرض -

 تحريريةال ختباراتاال -

 )الفصلية والنهائية(

 واجبات المنزليةال تقويم -

 الفردية البحث أوراقتقويم  -
 اإللقاءو العرض تقويم -
 

 المهارات 2.0

2.1 

يميز بين الجوانب التنظيمية التي تشملها عملية 

 .التغيير والطرق واألدوات المستخدمة في كل حالة

 النظرية  المحاضرة

  المساندة القراءات -

  الجماعيةالنقاش  -

  البحثية األوراق إعداد -

 الفردية واجبات المنزليةال -

 واإللقاء العرض -

 تحريريةال ختباراتاال -

 )الفصلية والنهائية(

 واجبات المنزليةال تقويم -

 الفردية البحث أوراقتقويم  -
 اإللقاءو العرض تقويم -
 

2.2 

يشرح العوامل الدافعة للتغيير وطرق تشخيص 

المشاكل التي تواجه المنظمة وخطوات تطوير خطط 

  .للتغيير

 النظرية  المحاضرة

  المساندة القراءات -

  الجماعيةالنقاش  -

  البحثية األوراق إعداد -

 الفردية واجبات المنزليةال -

 واإللقاء العرض -

 تحريريةال ختباراتاال -

 )الفصلية والنهائية(

 واجبات المنزليةال تقويم -

 الفردية البحث أوراقتقويم  -
 اإللقاءو العرض تقويم -
 

 الكفاءات 3.0

يتواصل مع االخرين بفاعلية كتابيا وشفهيا في  3.1

 مجال إدارة األعمال

عروض تقديمية للمشاريع -

 .البحثية

نقاشييية واسييتخدام تقنية حلقات -

المعلومييات في التحليييل وعرض 

 .التقارير

تقويم المهارات األساسية في  -

تقنية المعلومات من خالل 

األعمال العلمية التي يقدمها 

 .الطالب

 تقييم تقدم الطالب في المقرر -

يستخدم التقنية الحديثة في اعداد األوراق  3.2

 والفروض الدراسية

للمشاريع عروض تقديمية -

 .البحثية

حلقات نقاشييية واسييتخدام تقنية -

المعلومييات في التحليييل وعرض 

 .التقارير

تقويم المهارات األساسية في  -

تقنية المعلومات من خالل 

األعمال العلمية التي يقدمها 

 .الطالب

 تقييم تقدم الطالب في المقرر -

يحلل التحديات اإلدارية التي تواجه المؤسسات في  3.3

 إدارة التغيير

عروض تقديمية للمشاريع -

 .البحثية

حلقات نقاشية واستخدام تقنية -

المعلومات في التحليل وعرض 

 .التقارير

تقويم المهارات األساسية في  -

تقنية المعلومات من خالل 

األعمال العلمية التي يقدمها 

 .الطالب

 تقييم تقدم الطالب في المقرر -

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 % 20 السادس        ولاالفصلي ال االختبار 1

 % 20 الثاني عشر     االختبار الفصلي الثاني  2

 % 10 طول الفصل  المشاركة والواجبات والبحوث 3

 % 50 نهاية الفصل الدراسي االختبار النهائي  4

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 يتم من خاللها  مكتبيةساعة  12+ساعات ارشاد أكاديمي  8مقدار الوقت الذي يتواجد خالله عضو هيئة التدريس الذي يدرس هذا المقرر هو 

 لكل طالباعداد ملف  (1)

 شرح كافة لوائح الجامعة (2)

 عقد االجتماعات مع الطالب بشكل دوري (3)

 مساعدة الطالب في الحذف واالضافة للمقررات (4)

 توعية الطالب حول ادارة الوقت ؛ وكيفية احتساب النقاط  (5)

 حل مشاكل الطالب المتعثرين

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

 االسكندرية -، الدار الجامعية للنشر. مصر2010إدارة التغيير، احمد ماهر، الطبعة األولى  للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 
ادارة التغيير، التحديات واالستراتيجيات للمدراء المعاصرين، خضر مصباح الطيطي، دار 

 .2011حامد، عمان االردن 

 اإللكترونيةالمصادر 

المكتبة الرقمية المكتبة الرقمية رابط -   

      http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx 

 البالك بورد

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالب  40قاعة دراسية تتسع لي  إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

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

 أجهزة الب توب ان وجد

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 على مفردات المقرر والتدريبات المتعلقة بكل تحتويأقراص مدمجة 

 باإلضافة إلى بنك لها،موضوع من الموضوعات والحلول النموذجية 

 على مجموعة كبيرة من األسئلة التي تغطى كل جوانب يحتويلألسئلة 

 المقرر وموضوعاته.

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 استبانة الطالب تقيم الطالب للمقررات الدراسية

 استبانة الطالب األداء التدريسيتقييم 

 استبانة رئيس القسم تقييم أداء عضو هيئة التدريس

 استبانة الخطط والمناهجلجنة  المراجعة الدورية للمقرر 

 
  

 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

 

http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx
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 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس القسم جهة االعتماد

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

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

 


