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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 هذ االدارح انزقٍُيؼ انًؤصضخ انزؼهًُُخ .1

 قضى رقُُبد ادارح انًكزت    / انًزكز ؼهًٍ انقضى ان .2

 يجبديء االدارح اصى / ريز انًقزر .3

 اصجىػٍ ) َظزٌ وػًهٍ ( أشكبل انحضىر انًزبحخ .4

 انضُىٌ انفظم / انضُخ .5

 اصجىػُب  صبػبد 5 )انكهٍ(ػذد انضبػبد انذراصُخ  .6

 23/11/2116 ربرَخ إػذاد هذا انىطف  .7

 انًقزر أهذاف .8

ة ومدى الحاجة الييا في ديمومة عمل المنظمات في الوقت الحاضر والمستقبل االدارة ومجاالتيا الرئيسية ووظائفيا واىميتيا ان يفيم الطالب مفيوم 
 ايجاد قاعدة نظرية وتطبيقية لممارسة العمل االداري في المنظمة .و .

1-  
2-  
3-  
 
 
 
 
 

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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 وانزؼهى وانزقُُىوطزائق انزؼهُى  ًقزربد انيخزج .11

  هذاف انًؼزيُخ األ -أ
 االدارح ويب اهًُزهب ويبهٍ انىظبئف االدارَخ واَىاػهبَؼزف انطبنت يبهٍ  -1أ

 ووجىة االنززاو ثبنقىاػذ وانقىاٍَُ االدارَخ َفضز دور انىظبئف االدارَخ يٍ انؼًم االدارٌ -2أ

 َقبرٌ ثٍُ وظبئف انًُشبح وانىظبئف االدارَخ -3أ
 ى انهُبكم انزُظًُُخ ثبَىاػهب انًخزهفخَزص -4أ
 َىضح ثًخطظ انًضزىَبد االدارَخ وانؼالقبد انًززاثطخ ثٍُ انىظبئف االدارَخ -5أ
   -6أ

  ًقزر.انخبطخ ثبن ُخانًهبراراألهذاف   -ة 

 َكىٌ قبدرا ػهً رهخُض انًحبضزاد وَثجذ انًىاضُغ انًهًخ انزٍ رىضح ثبنًحبضزح – 1ة

 ٍ اػًبل انذوائز وثؼض انًالحظبد االَجبثُبد وانضهجُبدَجًغ ػُُبد ي – 2ة

 َزصى هُبكم رُظًُُخ يزؼذدح نًُظًبد يخزهفخ – 3ة

    -4ة
 طزائق انزؼهُى وانزؼهى      

رثجُذ انًىضىع ػهً انضجىرح وشزحه ويُبقشزه يغ انطالة يٍ خالل انزبكُذ ػهً يهى انًىضىع  -

 نهًبدحورىجُه االصئهخ انُهى نًؼزيخ يذي يهًهى 

 
 طزائق انزقُُى      

 ايزحبَبد يظهُخ  –االيزحبَبد انُىيُخ  –االخزجبر انقجهٍ وانجؼذٌ  -

 

 
 األهذاف انىجذاَُخ وانقًُُخ  -ج

 انزفبػم-1ج

 انززكُز-2ج

 انفهى-3ج

  انشؼىر ثبهًُخ انًقزر -4ج

  
 طزائق انزؼهُى وانزؼهى     

اصزخذاو انىصبئم انحذَثخ نزَبدح انفهى  –نًقزر يٍ حُبرُب انُىيُخ ثُبٌ اهًُخ ا –انزغذَخ انؼكضُخ  –انًُبقشخ 

 اشزاك انطهجخ –واَظبل انًبدح 
 طزائق انزقُُى    

 

 حضىر انطهجخ ورفبػههى يغ انًبدح –رىجُه االصئهخ انًجبشزح  –انًُبقشخ انُىيُخ 
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 ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخظٍ (. انًُقىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهقخانزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 َكىٌ يؤهال نهؼًم يٍ ادارح انًكبرت وانشؼت االدارَخ يٍ انقطبػٍُ انؼبو وانخبص -1د

 َطىر انقبثهُبد وانًهبراد ثًىاكجخ انزطىراد يٍ يجبل االدارح وكم انًضزجذاد -2د

 -3د

   -4د
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 ثُُخ انًقزر .11

يخزجبد انزؼهى  انضبػبد األصجىع

 انًطهىثخ
 طزَقخ انزقُُى طزَقخ انزؼهُى ى انىحذح / أو انًىضىعاص

رة :  المفيوم يعرف االدا ع3ٌ + 2 االول
، االىمية ، االركان ، 
 النشاطات ، التطور 

:  المفيوم ، االىمية ،  االدارة
 االركان ، النشاطات ، التطور 

 رحزَزٌ َظزٌ

داخل دراسة االدارة يعدد م ع3ٌ + 2 انثبٍَ
ارة االعمال ومجالتيا : اد
 واالدارة العامة

مداخل دراسة االدارة ومجالتيا : 
 ادارة االعمال واالدارة العامة

 رحزَزٌ َظزٌ

وظائف االدارة يشرح  ع3ٌ + 2 انثبنث
ووظائف المنشأة : 
المفيوم ، العالقة ، 

 الخصائص

وظائف االدارة ووظائف المنشأة : 
 المفيوم ، العالقة ، الخصائص

 رحزَزٌ َظزٌ

االدارة في البيئة يعرف  ع3ٌ + 2 اثغانز
المتغيرة : المفيوم ، 
االنواع ، المكونات ، 

 تفاعل االدارة مع البيئة

االدارة في البيئة المتغيرة : المفيوم 
، االنواع ، المكونات ، تفاعل االدارة 

 مع البيئة

 رحزَزٌ َظزٌ

مدارس الفكر يعدد  ع3ٌ + 2 انخبيش
االداري : االنواع ، 

ظيور المدارس اسباب 
 االدارية

مدارس الفكر االداري : االنواع ، 
 اسباب ظيور المدارس االدارية

 رحزَزٌ َظزٌ

مدرسة االدارة يشرح  ع3ٌ + 2 انضبدس
العممية : االفكار 

والمعتقدات ، ابرز الرواد 
 وابرز مساىماتيم

مدرسة االدارة العممية : االفكار 
والمعتقدات ، ابرز الرواد وابرز 

 اتيممساىم

 رحزَزٌ َظزٌ

المدرسة االنسانية يعرف  ع3ٌ + 2 انضبثغ
: االفكار والمعتقدات ، 

ابرز الرواد وابرز 
 مساىماتيم

المدرسة االنسانية : االفكار 
والمعتقدات ، ابرز الرواد وابرز 

 مساىماتيم

 رحزَزٌ َظزٌ

االنتقادات الموجيو يفسر  ع3ٌ + 2 انثبيٍ
لممدرسة التقميدية 

 النسانيةوالمدرسة ا

االنتقادات الموجيو لممدرسة 
 التقميدية والمدرسة االنسانية

 رحزَزٌ َظزٌ

مدرسة النظم : يوضح  ع3ٌ + 2 انزبصغ
االفكار ، العناصر ، 
 الخصائص ، التقويم

مدرسة النظم : االفكار ، العناصر ، 
 الخصائص ، التقويم

 رحزَزٌ َظزٌ

المدرسة الكمية : يعرف  ع3ٌ + 2 انؼبشز
االفكار ، االتجاىات 

 الفرعية ، ابرز االساليب

المدرسة الكمية : االفكار ، 
 االتجاىات الفرعية ، ابرز االساليب

 رحزَزٌ َظزٌ

انحبدٌ 

 ػشز
مدارس اخرى : يبين  ع3ٌ + 2

مدرسة النظام االجتماعي 
 ، المدرسة التجريبية

مدارس اخرى : مدرسة النظام 
 درسة التجريبيةاالجتماعي ، الم

 رحزَزٌ َظزٌ
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التخطيط : المفيوم يعرف  ع3ٌ + 2 انثبٍَ ػشز
واالىمية ، الطبيعة 
االساسية لمتخطيط 

 )حقائق الخطيط(

التخطيط : المفيوم واالىمية ، 
الطبيعة االساسية لمتخطيط )حقائق 

 الخطيط(

 رحزَزٌ َظزٌ

التخطيط والتنبؤ : يعرف  ع3ٌ + 2 انثبنث ػشز
ؤ وفوائده ، اىمية التنب

 حاالت التنبؤ

التخطيط والتنبؤ : اىمية التنبؤ 
 وفوائده ، حاالت التنبؤ

 رحزَزٌ َظزٌ

مسؤولية التخطيط يوضح  ع3ٌ + 2 انزاثغ ػشز
والتنبؤ ، المكونات 
التظيمية لممارسة 

 التخطيط

مسؤولية التخطيط والتنبؤ ، 
المكونات التظيمية لممارسة 

 التخطيط

 رحزَزٌ َظزٌ

انخبيش 

 ػشز
مرونة التخطيط ، يشرح  ع3ٌ + 2

انواع التخطيط ، خطوات 
 التخطيط  

مرونة التخطيط ، انواع التخطيط ، 
 خطوات التخطيط  

 رحزَزٌ َظزٌ

انضبدس 

 ػشز
اتخاذ القرار : يوضح  ع3ٌ + 2

المفيوم واالىمية ، انواع 
 القرارات

اتخاذ القرار : المفيوم واالىمية ، 
 انواع القرارات

 َزٌرحز َظزٌ

خطوات اتخاذ القرار يعدد  ع3ٌ + 2 انضبثغ ػشز
، استخدام االساليب 

 الكمية في اتخاذ القرار

خطوات اتخاذ القرار ، استخدام 
 االساليب الكمية في اتخاذ القرار

 رحزَزٌ َظزٌ

التنظيم : المفيوم يبين  ع3ٌ + 2 انثبيٍ ػشز
واالىمية ، عالقة التنظيم 

 بوظائف االدارة االخرى

نظيم : المفيوم واالىمية ، عالقة الت
 التنظيم بوظائف االدارة االخرى

 رحزَزٌ َظزٌ

التنظيم الرسمي يوضح  ع3ٌ + 2 انزبصغ ػشز
والتنظيم غير الرسمي : 
المفيوم ، اىمية التنظيم 

 غير الرسمي

التنظيم الرسمي والتنظيم غير 
الرسمي : المفيوم ، اىمية التنظيم 

 غير الرسمي

 رحزَزٌ َظزٌ

الييكل التنظيمي يوضح  ع3ٌ + 2 انؼشزوٌ
: تصميم الييكل 

التنظيمي ، اسس تجميع 
 االنشطة

الييكل التنظيمي : تصميم الييكل 
 التنظيمي ، اسس تجميع االنشطة

 رحزَزٌ َظزٌ

انحبدٌ 

 وانؼشزوٌ
المستويات االدارية يعدد  ع3ٌ + 2

، االسباب ، نطاق 
 االشراف

، المستويات االدارية ، االسباب 
 نطاق االشراف

 رحزَزٌ َظزٌ

انثبٍَ 

 وانؼشزوٌ
الصالحية : يوضح  ع3ٌ + 2

المفيوم واالىمية ، 
 االنواع ، المصادر

الصالحية : المفيوم واالىمية ، 
 االنواع ، المصادر

 رحزَزٌ َظزٌ

انثبنث 

 وانؼشزوٌ
تفويض الصالحية ، يبين  ع3ٌ + 2

 المركزية والالمركزية
ية تفويض الصالحية ، المركز 

 والالمركزية
 رحزَزٌ َظزٌ

انزاثغ 

 وانؼشزوٌ
المسؤولية : يعرف  ع3ٌ + 2

المفيوم واالىمية ، 
الخصائص ، الصالحية 

المسؤولية : المفيوم واالىمية ، 
 الخصائص ، الصالحية والمسؤولية

 رحزَزٌ َظزٌ



  
 6الصفحة 

 
  

 انجُُخ انزحزُخ  .12

 مبادىء االدارة ـ انكزت انًقزرح انًطهىثخ 1

 اية مصادر توضح مفهوم االدارة وامهيتها والوظائف االدارية ووظائف املنشاة )انًظبدر(  ـ انًزاجغ انزئُضُخ 2

               ـ انكزت وانًزاجغ انزٍ َىطً ثهب  ا

 ( انزقبرَز ,....  انًجالد انؼهًُخ ,) 
الكتب والبحوث االدارية اليت توضح الوظائف االدارية واخلاصة بالتخطيط 

 والتنظيم والتحفيز والرقابة ووظائف املنشاة

ة ـ انًزاجغ االنكززوَُخ, يىاقغ االَززَُذ 

.... 
 االعتماد يف البحث عن املواضيع االدارية على االنرتنت

 
 خطخ رطىَز انًقزر انذراصٍ  .13

   

 

 

 

 
 

 والمسؤولية
انخبيش 

 وانؼشزوٌ
التحفيز : المفيوم يبين  ع3ٌ + 2

 واالىمية ، الحاجة
والدافع والحافز ،انواع 

 الحوافز

التحفيز : المفيوم واالىمية ، 
الحاجة والدافع والحافز ،انواع 

 الحوافز

 رحزَزٌ َظزٌ

انضبدس 

 وانؼشزوٌ
لقيادة : المفيوم يوضح  ع3ٌ + 2

واالىمية ،مناىج دراسة 
القيادة ، النظريات 

 واالنماط

القيادة : المفيوم واالىمية ،مناىج 
 ، النظريات واالنماطدراسة القيادة 

 رحزَزٌ َظزٌ

انضبثغ 

 وانؼشزوٌ
االتصاالت : يبين  ع3ٌ + 2

المفيوم واالىمية ، 
 العناصر

االتصاالت : المفيوم واالىمية ، 
 العناصر

 رحزَزٌ َظزٌ

انثبيٍ 

 وانؼشزوٌ
االتصال الفعال ، يوضح  ع3ٌ + 2

 اتجاىات االتصال
 َزٌرحز َظزٌ االتصال الفعال ، اتجاىات االتصال

انزبصغ 

 وانؼشزوٌ
الرقابة : المفيوم يعرف  ع3ٌ + 2

واالىمية ، المبادْى ، 
 االنواع ، الخطوات

الرقابة : المفيوم واالىمية ، 
 المبادْى ، االنواع ، الخطوات

 رحزَزٌ َظزٌ

وظائف المنشأه : يعرف  ع3ٌ + 2 انثالثىٌ
مفاىيم عامة ووظائف 

 فرعية

وظائف المنشأه : مفاىيم عامة 
 ظائف فرعيةوو 

 رحزَزٌ َظزٌ


