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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر:

4

☐ إجباري

☒ اختياري

السنة الثانية/المستوى الثالث

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر
 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(إن وجدت)

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4
اإلجمالي

عدد الساعات التدريسية
32

النسبة
%75

10

%25

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط
محاضرات
معمل أو إستوديو
حلقات بحث
أخرى (تذكر)

ساعات التعلم
42

42

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يتناول هذا المقرر موضوع التطوير التنظيمي وكيف لمنظمات األعمال أن تتأقلم مع التطور الذي يحدث بالعالم المعاصر ،وكذلك
ماهية أهداف التطوير التنظيمي ،والخصائص الرئيسة للتطوير التنظيمي ،والتغيير التنظيمي ومبرراته ،وتطوير األداء وأساليبه
ومداخله ،وإدارة التطوير التنظيمي وآلية تحليل الوضع الراهن لمنظمات األعمال ،والتطوير التنظيمي والتحديات المستقبلية.
 .2الهدف الرئيس للمقرر:
تزويدددددد الطالدددددد بالمفدددددداهيم األساسددددددية للتطددددددوير التنظيمددددددي مددددددع توضددددددي أهددددددداف وخصددددددائص التطددددددوير التنظيمددددددي
والتغييدددددر التنظيمدددددي ومبرراتددددده فدددددي ضدددددوء التطدددددور التقندددددي الحدددددادث فدددددي عدددددالم اليدددددوم وبيدددددان الددددددور الدددددذي يمكدددددن
أن يؤديه التطوير التنظيمي لمنظمات األعمال المعاصرة.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2

3

المعرفة والفهم
اكساب الطال مفاهيم التطوير التنظيمي وأهمية وخصائص التطوير.
فهم قواعد التغيير التنظيمي واالصالح اإلداري وأسالي تطوير األداء.
فهم معنى التطوير اإلداري لمنظمات األعمال ودراسة احتياجات المنظمة للتطوير التنظيمي.
معرفة عالقة التطوير التنظيمي بالتحديات المستقبلية.
المهارات

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

ع1
ع2
ع3
ع4

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4

القدرة على تحليل المنظمات واألفراد من خالل استعمال التطوير التنظيمي.
القدرة على اقتراح حلول إلرساء التطوير التنظيمي في منظمات األعمال المعاصرة.
القدرة على تصور حلول إلرساء التطوير التنظيمي أثناء التواصل مع اآلخرين.
القدرة على معرفة عالقة التطوير التنظيمي بمهارات وتقنيات االتصال لكس مقاومي التغيير.
القيم
العمل ضمن فريق (التحلي بروح العمل الجماعي).
تطبيق قيم التطوير التنظيمي اإلداري.
كسر حاجز الخوف من التحدث امام اآلخرين.
االهتمام بتطوير وتنمية المهارات والقدرات في مجال البحث العلمي.

ج .موضوعات

م1
م2
م3
م4
ق1
ق2
ق3
ق4

المقرر:

األسبوع

م

قائمة الموضوعات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

مقدمة وتمهيد  ...الفصل األول :التطوير التنظيمي.
الفصل الثاني :التغيير التنظيمي.
الفصل الثالث :اإلصالح اإلداري.
الفصل الرابع :أسالي تطوير األداء.
الفصل الخامس :إدارة التطوير التنظيمي.
الفصل السادس :دراسة احتياجات المنظمة للتطوير التنظيمي.
الفصل السابع :التشخيص.
الفصل الثامن :مقاومة التغيير والتطوير.
الفصل التاسع :الثقافة التنظيمية والتطوير التنظيمي.
الفصل العاشر :التطوير التنظيمي والتحديات المستقبلية.
المجموع

ساعات االتصال

4
4
4
4
4
4
6
4
4
4
42

األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز

مخرجات التعلم

1.0

المعرفة والفهم
اكسددددددداب الطال مفاهيم التطوير التنظيمي اإلداري
وقيم األفراد والمنظمات.
فهم قواعددد االنادددددددبدداط وااللتزام الو يفي وأنواع
التطوير التنظيمي في منظمات األعمال المعاصرة.
فهم معنى التطوير والتغيير التنظيمي لمنظمدددات
األعمال وكيفية معالجة مقاومة التغيير.
معرفة عالقة التطوير التنظيمي بمهارات وتقنيات
االتصال في مجابهة مقاومي التغيير.

-الواجبات واألبحاث.

المهارات
القدرة على تحليل سدددددددلوم المنظمات واألفراد من
خالل استعمال التطوير التنظيمي.
القدددرة على اقتراح حلول إلرسددددددددداء االنادددددددبدداط
الو يفي في إطار التطوير الو يفي.
القدرة على تصور حلول إلرساء أخالقيات التطوير
التنظيمي أثناء التواصل مع اآلخرين.
القدددددرة على معرفددددة عالقددددة التطوير التنظيمي
بمهارات وتقنيات االتصال.

التحليل الفكري لتلك القضااااياومحاااااولااااة تجزئتهااااا وايجاااااد
الحلول المناسبة لها.
 حلقات النقاش. العصف الذهني. تار فارصااااااااااة لالاطااااالااااللممارساااااااة العملية من خ ل
حاالت دراسية.

1.1
1.2
1.3
1.4
2.0

2.1
2.2
2.3
2.4

4

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم
-االختبارات لتحريرية.

المحاضرة (باستخدام برنامجالعروض الباوربوينت).
النقاش والحوار. -العصف الذهني.

اسئلة تحصيلية تقويميةاثناء المحاضرة.
األبحاث والواجبات.-التغذية العكسية.

ـااردرا أسئلة حل المشك ت
في االختبارات.
ـتطبيق األدوات التحليلية في
الواجبات.

الرمز

مخرجات التعلم

3.0

القيم
العمل ضمن فريق (التحلي بروح العمل الجماعي).
تطبيق قيم التطوير التنظيمي.
كسر حاجز الخوف من التحدث امام اآلخرين.
االهتمددام بتطوير وتنميددة المهددارات والقدددرات في
مجال البحث العلمي.

3.1
3.2
3.3
3.4

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

 متابعة تقسااااااايم العمل معاشااارا الطال في مناقشاااات الط ب. تقويم المناقشاااات الجماعيةجماعية.
 مناقشة جماعية وحوارات .بشكل دوري. معرفااااة المعوقااااات التي العصف الذهني.واجهت الطال في البحث.

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5

توقيت التقييم

أنشطة التقييم

(باألسبوع)

5
10-1
10-1
10-1
12-11

االختبار الدوري.
المناقشات والمشاركات والحاور.
الواجبات.
األبحاث والمشاريع.
االختبار النهائي.

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%20
%10
%10
%20
%40

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
 يتولى كل عاو هيئة تدريس االرشاد األكاديمي لعدد محدد من الطالب. تحديد الساعات المكتبية ألعااء هيئة التدريس. -وضع الجدول الدراسي لعاو هيئة التدريس على باب مكتبه.

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

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة
المصادر اإللكترونية

السكارنة ،ب ل خلف ( ،)2013التطوير التنظيمي واإلداري ،دار المسيرة ،عمان.
اللوزي ،موسى ( ،)2000التطوير التنظيمي أساسيات ومفاهيم حديثة ،دار وائل للنشر ،عمان.
الدوريات المتخصصة على مواقع اإلنترنت.
المكتبة الرقمية السعودية.

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية

(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

5

متطلبات المقرر
قاعات دراسية تتناس مع عدد الط ب
جهاز حاسوب (الب توب) ،سبورة ذكية ،جهاز عرض ،انترنت

العناصر
تجهيزات

متطلبات المقرر
أي أجهزة أخرى مساعدة

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

فاعلية التدريس
فاعلية طرق تقييم الط ب
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
مصادر التعلم

أعضاء هيئة التدريس ،وقيادات البرنامج
الطلبة ،وقيادات البرنامج ،والمراجع النظير
أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج
أعضاء هيئة التدريس ،والطلبة

مباشر
غير مباشر
غير مباشر
غير مباشر

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الط ب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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مجلس قسم اإلدارة
8
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