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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ٓذ االداسح انزمُٙ يؼ انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ .1

 رمُٛبد االداسح انمبََٕٛخ     / انًشكز ؼهًٙ انمضى ان .2

 انخذيخ انًذَٛخ اصى / سيز انًمشس .3

 فصهٙ أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 صُٕ٘ انفصم / انضُخ .5

 صبػبد 3 )انكهٙ(ػذد انضبػبد انذساصٛخ  .6

 26/1/2117 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 طالب على اسس ومبادئ ادارة اخلدمة ادلدنية يف ادلؤسسات احلكومية ذات الطابع ادلدين فيما يتعلق بشؤون العامة : تعريف ال

 ادلوظفني وتعينهم وفق حتليل وتوصيف للوظائف مبا يكفل حتقيق اهداف اجلهاز االداري احلكومي واهداف ادلوظفني

 تصاص اخلدمة ادلدنية ووضع توصيف لالعمال والوظائف وحتديد اخلاصة : متكني الطالب من حتديد االنشطة اليت تقع ضمن اخ

 احملفزات ادلادية وادلعنوية للموظفني والضوابط اليت تنظم شؤون ادلوظفني وما ذلم من حقوق وما عليهم من واجبات

 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشع .11

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 ش ٔيجبدئ اداسح انخذيخ انًذَٛخثبصٚزؼشف  -1أ

 ثبنٕظٛفخ انؼبيخ ٔكٛفٛخ رطٕسْبٚزؼشف  -2أ

 االعٕس ٔانشٔارت انخبصخ ثبنًٕظفٍٛ ٚحذد -3أ
 ٚؼذد طشق انزؼٍٛٛ  -4أ
  -5أ
   -6أ

  ًمشس.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 ٚؼذ االٔايش االداسٚخ  – 1ة

 ٚحذد كٛفٛخ ػًم انهغبٌ انزحمٛمٛخ – 2ة

  - 3ة

     -4ة
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًحبضشح ، انحهمبد انُمبشٛخ ، يحبكبح

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى      

 

 االخزجبساد انشفٓٛخ ٔانزحشٚشٚخ

 

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 ٚحزشو االصزبر -1ط

 ٚحهم انًبدح انؼهًٛخ -2ط

 خفٙ انٕظٛفخ انؼبي ٚزُجٗء ثبنزطٕساد انًضزمجهٛخ -3ط

  -4ط

  
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انًحبضشح ، انحهمبد انُمبشٛخ ، يحبكبح

 
 طشائك انزمٛٛى    

 

 االخزجبساد انشفٓٛخ ٔانزحشٚشٚخ 
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 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 ٔانؼهًبء ٚزُجأ ثًضزمجم انؼهى -1د

 لٕاٍَٛ انخذيخ انًذَٛخصجبة انزغٛشاد فٙ ٚضزُزظ ا -2د

 -3د

    -4د



  
 4ة الصفح

 
  

 ثُٛخ انًمشس .11

يخشعبد انزؼهى  انضبػبد األصجٕع

 انًطهٕثخ
اصى انٕحذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

االٔل 

 ٔانضبَٙ
يبْٛخ اداسح شؤٌٔ   صالس 

انًٕظفٍٛ ٔرطٕسْب ، 

اداسح شؤٌٔ انًٕظفٍٛ 

ثٍٛ انًشكزٚخ 

ٔاناليشكزٚخ ، انٓٛبكم 

ٔاالطش انزُظًٛٛخ 

ٔظبئف اداسح شؤٌٔ 

انًٕظفٍٛ ٔصالحٛبرٓب 

 ، انًجبدئ انضالس 

انًحبضشح ، 

انحهمبد 

انُمبشٛخ ، 

 يحبكبح

االخزجبساد 

انشفٓٛخ 

 ٔانزحشٚشٚخ

انضبنش 

 ٔانشاثغ
رؼشٚف انٕظٛفخ انؼبيخ   

ٔرطٕس يفٕٓيٓب 

انٕظٛفخ انؼبيخ 

ظٛفخ انخبصخ ٔانٕ

خصبئص انٕظٛفخ 

انؼبيخ فٙ انُظبيٍٛ 

 انًغهك ٔانًفزٕػ

  

انخبيش 

 ٔانضبدس
ثٛئخ انٕظٛفخ انؼبيخ   

ٔاصش انًزغٛشاد 

انضٛبصٛخ ٔااللزصبدٚخ 

ٔاالعزًبػٛخ ٔانضمبفٛخ 

 ػهٗ انٕظٛفخ انؼبيخ

  

رؼشٚف يٕظف انخذيخ    انضبثغ

انًذَٛخ ٔيكبَزّ ٔدٔسِ 

 فٙ انحٛبح انؼبيخ

  

ػاللخ انًٕظف انؼبو    انضبيٍ

انذائًخ ثبنذٔنخ فئبد 

 انًٕظفٍٛ ٔإَاػٓى

  

انززايبد انًٕظفٍٛ    انزبصغ

انحكٕيٍٛ انًخبنفبد 

 ٔانؼمٕثبد انزبدٚجٛخ

  

حمٕق انًٕظفٍٛ    انؼبشش

ٔٔاعجبرٓى االضشاة 

 ػٍ انٕظٛفخ انؼبيخ

  

انحبد٘ 

ػشش 

ٔانضبَٙ 

ػشش 

ٔانضبنش 

 ػشش 

رحهٛم انٕظبئف   

د رحهٛم اصزشرٛغٛب

انٕظبئف يكَٕبد 

انٕظٛفخ اًْٛخ رحهٛم 

انٕظبئف ٔاصزخذايّ 

 رصًٛى انٕظٛفخ
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 1961لسنة  24رقم قانون اخلدمة ادلدنية ادلعدل  ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

رٕصٛف ٔرشرٛت    انشاثغ ػشش 

 انٕظبئف فٙ انؼشاق
  

انخبيش 

ػشش 

ٔانضبدس 

 ػشش

رمٛٛى انٕظبئف   

 ٔيفٕٓيّ ٔطشائمّ
  

االعٕس ٔانشٔارت    انضبثغ ػشش

االصبس انُظش٘ نٓب 

 انؼٕايم انًؤصشح فٛٓب

  

إَاع االعٕس    نضبيٍ ػششا

ٔانشٔارت ٔاصبنٛت 

 رحذٚذْب

  

صٛبصبد االعٕس    انزبصغ ػشش

 ٔانشٔارت فٙ انؼشاق
  

رذسٚت انًٕظفٍٛ    انؼششٌٔ

انؼًٕيٍٛ يفٕٓيّ 

 ٔاًْٛزّ

  

انحبد٘ 

 ٔانؼششٌٔ
إَاع ٔاصبنٛت   

 انزذسٚت 
  

انضبَٙ 

 ٔانؼششٌٔ
   انزذسٚت َظبو يزكبيم  

انضبنش 

 ٔانؼششٌٔ
رمٕٚى انزذسٚت فٙ   

 انؼشاق
  

انشاثغ 

 ٔانؼششٌٔ
انزحفٛز انٕظٛفٙ   

ٔيكَٕبرّ َظشٚبد 

 انزحفٛز

  

انخبيش 

 ٔانؼششٌٔ
انشضب انٕظٛفٙ   

 انحٕافز فٙ انؼشاق
  

انضبدس 

ٔانؼششٌٔ 

ٔانضبثغ 

ٔانؼششٌٔ 

ٔانضبيٍ 

 ٔانؼششٌٔ

رمٕٚى اداء يٕظف   

انخذيخ انًذَٛخ يفٕٓيّ 

ٔطشائمّ رمٕٚى االداء 

 انؼشاقفٙ 

  

انزبصغ 

ٔانؼششٌٔ 

 ٔانضالصٌٕ

صٛبَخ انًٕظف انؼبو   

ٔانًحبفظخ ػهّٛ 

يفٕٓيّ إَاع صٛبصبد 

 ٔثشايظ انصٛبَخ
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 صاحل اجلبوريالقانون االداري ، ماهر  )انًصبدس(  ـ انًشاعغ انشئٛضٛخ 2

               ـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  ا

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
 

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
  

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساصٙ  .13

   

 رحذٚش انًفشداد انؼهًٛخ ، اػزًبد كزبة يُٓغٙ نهًبدح 

 

 

 
 


