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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات معتمدة 3    المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 /س3 -دار202أصول اإلدارة     

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال توجد 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 ساعة  45 المحاضرات التقليدية 1

 ال يوجد ال يوجد التعليم المدمج  2

 ال يوجد ال يوجد  اإللكترونيالتعليم  3

 ال يوجد ال يوجد  عن بعدالتعليم  4

 ال يوجد ال يوجد 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 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

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

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

تطور نظرية المنظمة ، طبيعة المنظمة ،النظرية التقليدية للمنظمة، النظريات على المقرر  يحتوي 
البيئة –الهيكل التنظيمي -الجماعة الصغيرة -االنسانية)السلوكية(للمنظمة ،النظريات الحديثة، مكونات المنظمة)الفرد

، نمو وتغيير (-الرقابة–الصراع  -اتخاذ القرار-القيادة –الخارجية(،أوجه نشاط عمليات المنظمة )االتصاالت 
 .التخطيط واالبداع(-اندماج المنظمة-المنظمة والتغيير–نمو وتطور المنظمة -)المنظمة والتكنولوجياالمنظمة

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

وتطور نظرية المنظمة ومكوناتها وأوجه نشاطاتها، وكيفية  مفهومب  يسي من تدريس هذا المقرر هو التعريفالهدف الرئ
  نمو وتغيير المنظمة. 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

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

طبيعة تكووين المنظموة سمسوتوى اسوتخدام التكنولوجيواس خصوائظ المنظموة البيرو راطيوةس رواد  يحدد : 1.2

حركة االدارة العلميةس خصائظ أو سمات النظامس الحاجات س أنواع الهياكو  التنظيميوة س تقسويم وتجميوع 

ف االفوراد االنشطة سمراح  عملية االتصوال. مفهووم وطبيعوة االتصوال س اتجاهوات النموو والتطوور س موا و

تجاه النمو والتطور س انماط التغيير س أسس التغيير س اسباب االندماج س مبادئ التخطيط س صفات العصف 

 الذهني.

 3ع

  المهارات 2

دوافع االنتماء للمنظمة سنوع ملكية المنظمةس درجة اعتمواد المنظموةس االنتقوادات الموجهوة الو   يشرح : 2.1

البيرو راطيةس نظرية التقسيمات االدارية سمدرسة العال ات االنسانيةس نظرية التفاع  ونظرية التنوا ،س 

التكواملي س مودخ  التطووير أنواع النظم س نظرية النظام التعاوني س المدخ  الظرفي أو الموو في س المودخ  

المنظميس الفرد واهميته في المجتمع س الشخصيةس طبيعة الجماعة وانواعها. تصوميم الهيكو  التنظيمويس 

مراح  الصراع س انواع الصوراع س خصوائظ نظوام الر ابوة النواجي س  يواس الفعليوة والكفواءة س   مراحو  

ددات نمووو المنظمووة وتطورهوواف الكلووف س تطووور التكنولوجيووا وا رهووا فووي سوولو  المنظمووةس دوافووع ومحوو

االيوورادات س الووربي س الطلووق و القوووى العاملووةر س المصووادر الرئيسووية للتغييوور س نمووا ج التغييوورس أهووداف 

 االندماج س انواع االندماج س مراح  عملية االبداع 

 1م

االجتموواعيس نظريووة اتخووا  يميووز بووين : نمووا ج البيرو راطيووةس مدرسووة فلسووفة االدارةس نظريووة التنظوويم  2.2

ر اليابانية في االدارة س التعلم سنظريات تكووين الجماعوة سالفورد والجماعوةس أسولوب Zالقراراتس نظرية ف

تصوونيف البي،ووةس نظريووات القيووادة س وسووائ  التوو، ير القيوواديس اسووباب الصووراع س ادارة الصووراع س عناصوور 

لمنظموة س  يواس التكنولوجيوا فوي المنظموة س دوافوع الر ابة وانواعهاس العوام  المؤ رة في  ياس نجواح ا

ومحددات نمو المنظمة وتطورهاف العمالت الصوعبة  س مقودار الخودمات االداريوة والفنيوة  س االسوتقرار  س 

 توازن العمليات والبقاءر سمقاومة التغيير سمقاومة االندماجس انواع الخطط والتخطيط االستراتيجي.

 2م

  الكفاءات 3

 1  عرض الواجبات. بفاعلية كتابياً وشفهياً فيمع االخرين يتواص   3.1

 2  في مجال انشطة المنظمة. يستخدم شبكة المعلومات والتقنية الحديثة 3.2

 3  في االنشطة االكاديمية والطالبية. يعم  بفاعلية ضمن فريق ومجموعات العم  3.3

 

  المقرر موضوعاتج. 

  ائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 3 تطور نظرية المنظمة 1

 6 النظرية التقليدية فالكالسيكية ر للمنظمة والنظريات االنسانية فالسلوكيةر للمنظمة 2

 3 البي،ة الخارجيةر–الهيك  التنظيمي  –الجماعة الصغيرة  –ف الفرد مكونات المنظمة  3

 3 االتصاالت  4

 3 القيادة 5
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 3 اتخا  القرار  6

 3 الصراع  7

 3 الر ابة 8

 3 نجاح المنظمة الفاعلية والكفاءة  9

 3 المنظمة والتكنولوجية  10

 3 نمو وتطور المنظمة  11

 3 المنظمة والتغيير  12

 3 اندماج المنظمة  13

 3 االبداع والتخطيط  14

 45 المجموع  

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع ك  من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
يعوووورف : جميووووع المصووووطلحات والمفوووواهيم األساسووووية 

 المرتبطة بالمقرر.

 النظرية  المحاضرة -

  المساندة القراءات -

  الجماعيةالنقاش  -

  البحثية األوراق إعداد -

 الفردية واجبات المنزليةال -

 واإللقاء العرض -

 تحريريةال ختباراتاال -

 فالفصلية والنهائيةر

 واجبات المنزليةال تقويم -

 الفردية البحث أوراقتقويم  -

 اإللقاءو العرض تقويم -

 

1.2 

طبيعوووة تكووووين المنظموووة سمسوووتوى اسوووتخدام يحووودد : 

التكنولوجيوواس خصوووائظ المنظموووة البيرو راطيوووةس رواد 

حركوووة االدارة العلميوووةس خصوووائظ أو سووومات النظوووامس 

الحاجووات س أنووواع الهياكوو  التنظيميووة س تقسوويم وتجميووع 

االنشوووطة سمراحووو  عمليوووة االتصوووال. مفهووووم وطبيعوووة 

االفووراد  االتصووال س اتجاهووات النمووو والتطووور س موا ووف

تجاه النموو والتطوور س انمواط التغييور س أسوس التغييور س 

اسووباب االنوودماج س مبووادئ التخطوويط س صووفات العصووف 

 الذهني.

 المهارات 2.0

2.1 

دوافع االنتماء للمنظمة سنوع ملكيوة المنظموةس يشرح : 

درجووووة اعتموووواد المنظمووووةس االنتقووووادات الموجهووووة الوووو  

البيرو راطيوووةس نظريوووة التقسووويمات االداريوووة سمدرسوووة 

العال ات االنسوانيةس نظريوة التفاعو  ونظريوة التنوا ،س 

أنواع النظم س نظرية النظام التعاوني س المودخ  الظرفوي 

لتكووووواملي س موووودخ  التطووووووير أو المووووو في س الموووودخ  ا

المنظموويس الفوورد واهميتووه فووي المجتمووع س الشخصوويةس 

طبيعووة الجماعووة وانواعهووا. تصووميم الهيكوو  التنظيموويس 

مراحووو  الصوووراع س انوووواع الصوووراع س خصوووائظ نظوووام 

الر ابووة النووواجي س  يوواس الفعليوووة والكفوواءة س   مراحووو  

تطوور التكنولوجيووا وا رهووا فووي سوولو  المنظمووةس دوافووع 

دات نمو المنظمة وتطورهاف الكلوف س االيورادات س ومحد

الربي س الطلوق و القووى العاملوةر س المصوادر الرئيسوية 

للتغييووور س نموووا ج التغييووورس أهوووداف االنووودماج س انوووواع 

 االندماج س مراح  عملية االبداع .

 

 

 المحاضرات النظرية -

 الواجبات الفردية والجماعية-

 النقاش والحوار الجماعي -

 التدريق العملي -

 أسلوب ح  المشكالت -

 

 
 

 

 تحريريةال ختباراتاال -

 فالفصلية والنهائيةر

 واجبات الفرديةال تقويم -

 تقويم التدريق العملي -

 اإللقاءو العرض تقويم -

2.2 

نموووا ج البيرو راطيوووةس مدرسوووة فلسوووفة :  يميوووز بوووين 

االدارةس نظريووووة التنظوووويم االجتموووواعيس نظريووووة اتخووووا  

ر اليابانيوووة فوووي االدارة س الوووتعلم Zالقوووراراتس نظريوووة ف

سنظريووات تكوووين الجماعووة سالفوورد والجماعووةس أسوولوب 

تصوووونيف البي،ووووةس نظريووووات القيووووادة س وسووووائ  التوووو، ير 

القيووواديس اسوووباب الصوووراع س ادارة الصوووراع س عناصووور 

الر ابووة وانواعهوواس العواموو  المووؤ رة فووي  يوواس نجوواح 

يوووا فوووي المنظموووة س دوافوووع المنظموووة س  يووواس التكنولوج

ومحددات نمو المنظموة وتطورهواف العموالت الصوعبة  س 

مقدار الخدمات االدارية والفنية  س االسوتقرار  س تووازن 

العمليات والبقاءر سمقاوموة التغييور سمقاوموة االنودماجس 

 الخطط والتخطيط  انواع
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 الكفاءات 3.0

3.1 
عورض  وشفهياً فويبفاعلية كتابياً مع االخرين يتواص  

 الواجبات.

المتابعوة المباشوورة ألداء الطووالب 

 عن طريق نظام البال  بورد

 الواجبات والتكليفات

3.2 
فووي مجووال  يسووتخدم شووبكة المعلومووات والتقنيووة الحديثووة

 .انشطة المنظمة

المحاضووورات النظريوووة والتعلووويم 

 اإللكتروني

 الواجبات والتكليفات

3.3 
فوووي  ومجموعوووات العمووو يعمووو  بفاعليوووة ضووومن فريوووق 

 االنشطة االكاديمية والطالبية.

 التكليفات ورش العم  والسمنارات

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 تو يت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 20 األسبوع السادس  1اختبار تحريري  1

 20 األسبوع الثاني عشر  2اختبار تحريري  2

 10 األسبوع الرابع واألسبوع الثامن  واجبات   3

 50 يحدد من عمادة القبول والتسجي  اختبار تحريري نهائي  4

 الخر ور ة عم مشروع جماعيس  ستقديميعرض  شفهيس ستحريري اختبارفيم يالتق أنشطة

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
المشرف مع الطالب محددات الدراسة لك  طالق علو  حودة أو  الطالب وينا شفيها استقبال يتم  أكاديميساعات اسبوعية ارشاد ر 7.5ف

 والغيوابس المتفو وونس الحووور الدراسويسالتعثور  مسوارهاسخاصة ما يتعلق بالخطة الدراسية واهمية االسوتمرار علو   جماعي.في شك  

الغيوواب عوون االختبووارات واي مشوواك  تعتووري الطووالب تحووت االشووراف  المشوواركات. الواجبوواتس االنووذاراتس والتراكميووةسالمعوودالت الفصوولية 

 .األكاديمي

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

 المساندةالمراجع 
 -  م2009 -الرابعوة  الطبعوة-خووير كوا م حموود  –خلي  محمد حسون الشوماع  –نظرية المنظمة 

  االردن. –عمان  -رة للنشر والتوزيع والطباعة  يدار المس

 اإللكترونيةالمصادر 

 :موا ع اإلنترنت وموا ع التواص  االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  المواد

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

   /www.ipa.edu.sa  معهد االدارة العامة 

 http:\\lib.nu.edu.su/DigitlLibbrary.aspxالر ميةروابط المكتبة 

 ال توجد   ىأخر

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالق 40تتسع لـ  اعة دراسية إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

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

 مرفق معه جهاز كمبيوتر  جهاز عرض البيانات

 طابعة وسبورة  مع ا الم وماسحة سبورة. تبعاً لطبيعة التخصص() أخرى تجهيزات

  لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االستبانة الطالب  األداء التدريسي لعوو هي،ة التدريس

 نمو ج تقييم المقرر  يادات البرنامج تقييم محتويات المقرر

 االستبانة أعواء هي،ة التدريس  تقييم الور ة االختبارية

 االستبانة  يادات البرنامج تقييم أعواء هي،ة التدريس

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

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم
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 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 ح. اعتماد التوصيف 
 مجلس  سم إدارة االعمال جهة االعتماد

 هـ1441-3/3/3/1440ر م  ر م الجلسة

 هـ17/2/1441االربعاء الـموافق  تاريخ الجلسة

 د. فهد علي محمد آل قماش 
 رئيس قسم إدارة االعمال

 


