اسى انًمزر:

مبادئ اإلدارة

ريش انًمزر:

606106-3

انبزَايج:

بكالورٌوس فً اإلدارة

انمسى انعهًي:

لسى اإلدارة

انكهيت:

كهيت إدارة االعًال

انًؤسست:

جايعت انطائف

انًحخىياث
أ .انخعزيف بانًمزر انذراسي3 ............................................................................................................. :
ب  -هذف انًمزر ويخزجاحه انخعهيًيت3 ................................................................................................. :
 .1الىصف الؼبم للومزر3 .......................................................................................................................... :
 .2الهذف الزئُض للومزر 3 ..........................................................................................................................
 .3هخزجبد التؼلن للومزر3 ........................................................................................................................ :
ج .يىضىعاث انًمزر 4 ......................................................................................................................
د .انخذريس وانخمييى4 ........................................................................................................................:
 .1رثظ هخزجبد التؼلن للومزر هغ كل هي اطتزاتُجُبد التذرَض وطزق التمُُن 4 ....................................................
 .2أًشطخ تمُُن الطلجخ 5 ...............................................................................................................................
هـ  -أَشطت اإلرشاد األكاديًي وانذعى انطالبي5 ...................................................................................... :
و – يصادر انخعهى وانًزافك5 ............................................................................................................. :
 .1لبئوخ هصبدر التؼلن5 .............................................................................................................................:
 .2الوزافك والتجهُشاد الوطلىثخ6 ............................................................................................................... :
س .حمىيى جىدة انًمزر6 ..................................................................................................................... :
ح .اعخًاد انخىصيف 6 ........................................................................................................................
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أ .انخعزيف بانًمزر انذراسي:
 .1انساعاث انًعخًذة 3 :ساعات
َ .2ىع انًمزر
أ.
ب.

هتطلت جبهؼخ
إججبرٌ

هتطلت لظن

هتطلت كلُخ

أخزي

اختُبرٌ

 .3انسُت  /انًسخىي انذي يمذو فيه انًمزر

السنة األولى  -المستوى األول

 .4انًخطهباث انسابمت نهذا انًمزر

(إى وجذد)

ال ٌنطبق
 .5انًخطهباث انًخشايُت يع هذا انًمزر

(إى وجذد)

ال ٌنطبق

ًَ .6ط انذراست
و
1
2
3
4
5

(اختز كل هب ٌَطجك)

ًَط انذراست
انًحاضزاث انخمهيذيت
انخعهيى انًذيج
انخعهيى اإلنكخزوَي
انخعهيى عٍ بعذ
أخزي

 .7ساعاث االحصال
و
1
2
3
4

عذد انساعاث انخذريسيت

انُسبت

4

%600

-

-

(ػلً هظتىي الفصل الذراطٍ)

انُشاط

ساعاث انخعهى

40
40

هحبضزاد
هؼول أو إطتىدَى
دروص إضبفُخ
أخزي (تذكز)
اإلجًاني

ب -هذف انًمزر ويخزجاحه انخعهيًيت:
 .1انىصف انعاو نهًمزر:

ٌتناول المقرر مفاهٌم اإلدارة وأهمٌتها ،وتطورها التارٌخً ،وبٌان الوظائف التً ٌمارسها المدٌر فً
المنظمات المختلفة ،حٌث ٌوضح وظٌفة التخطٌط وأهمٌتها للمنظمة ،إلى جانب بٌان أهمٌة وظٌفة
التنظٌم ،والتوجٌه ،والقٌادة واالتصاالت ،والدافعٌة ،والتنسٌق ،والرقابة ،واتخاذ القرارات فً المنظمات،
باإلضافة إلى االتجاهات المعاصرة لإلدارة.
 .2انهذف انزئيس نهًمزر

ٌهدددف المقددرر إلددى تزوٌددد الط د ب بالمفدداهٌم والمهددارات اإلدارٌددة ال زمددة لتلبٌددة احتٌاجددات سددو العمددل
المحلى.
 .3يخزجاث انخعهى نهًمزر:
يخزجاث انخعهى نهًمزر

3

ريش
يخزج انخعهى انًزحبط
نهبزَايج

ريش
يخزج انخعهى انًزحبط
نهبزَايج

يخزجاث انخعهى نهًمزر
1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2...
3
3.1
3.2
3.3
3...

انًعزفت وانفهى

ٌُعرف المفاهٌم اإلدارٌة المعاصرة.
ٌُوضح المنهجٌة العلمٌة للتخطٌط والتنظٌم والتوجٌه واتخاذ القرارات.
ٌفهم كٌفٌة تحقٌق األهداف التنظٌمٌة للمنظمة.

ع6
ع6
ع1

انًهاراث

م6

ٌصمم الهٌاكل التنظٌمٌة.

انميى

-

-

ج .يىضىعاث انًمزر
لائًت انًىضىعاث

و

ساعاث االحصال

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

 1مفهوم اإلدارة ومجاالتها.
 2التطور التارٌخً للفكر اإلداري
 3التخطٌط
 4مفهوم اتخاذ القرار
 5التنظٌم
 6التنسٌق
 7القٌادة اإلدارٌة
 8الدافعٌة والحوافز
 9االتصاالت اإلدارٌة
 11الرقابة

44

انًجًىع

د .انخذريس وانخمييى:
 .1ربط يخزجاث انخعهى نهًمزر يع كم يٍ اسخزاحيجياث انخذريس وطزق انخمييى
انزيش
1.0

انًعزفت وانفهى

1.1

ٌُعرف المفاهٌم اإلدارٌة المعاصرة.
ٌُ وضدددح المنهجٌدددة العلمٌدددة للتخطدددٌط والتنظدددٌم
والتوجٌه واتخاذ القرارات.
ٌفهم كٌفٌة تحقٌق األهداف التنظٌمٌة للمنظمة.

2.0

انًهاراث

2.1

ٌصمم الهٌاكل التنظٌمٌة.

1.2
1.3

4

يخزجاث انخعهى

اسخزاحيجياث انخذريس

المحاضرة

 لعب أدوار حل مشك ت -العروض التعلٌمٌة

طزق انخمييى

االختبارات

 المشارٌع. أورا العملوالتقارٌر.

يخزجاث انخعهى

انزيش

اسخزاحيجياث انخذريس

طزق انخمييى

 تقدٌم عروض3.0

انميى

3.1
3.2
…
 .2أَشطت حمييى انطهبت
أَشطت انخمييى

و

حىليج انخمييى

انُسبت
يٍ إجًاني درجت انخمييى

6
60 - 6
61

%10
%10
%60

(ثبألطجىع)

 1االختبار الدوري.
 2النشاط والمشاركة.
 3االختبار الدوري.
أًشطخ التمُُن (اختجبر تحزَزٌ ،شفهٍ ،ػزض تمذَوٍ ،هشزوع جوبػٍ ،ورلخ ػول الخ)

هـ  -أَشطت اإلرشاد األكاديًي وانذعى انطالبي:
 ٌخصص لكل مجموعة من الطلبة عضو هٌئة تدرٌس إلرشادهم ومتابعتهم أكادٌمٌا. تقدٌم الدعم النفسً واالجتماعً للطلبة بشكل سري. توجد لوحات إرشادٌة على مكاتب أعضاء هٌئة التدرٌس. توجد لوحات إرشادٌة على قاعات التدرٌس والمعامل. تعقد دورات تدرٌبٌة للط ب الجدد. تفعٌل الب ك بورد للتعلٌم اإللكترونً. التواصل مع الط ب فً الساعات المكتبٌة.و – يصادر انخعهى وانًزافك:
 .1لائًت يصادر انخعهى:

انًزجع انزئيس نهًمزر

انًزاجع انًساَذة

 أحمد عبد الرحمن الشدمٌمري وخخدرون ،مبدادئ إدارة األعمدال ااألساسدٌاتواالتجاهددات الحدٌ)ددةل ،الطبعددة الحادٌددة عشددر ،المملكددة العربٌددة السددعودٌة،
الرٌاض :مكتبة العبٌكان1064 ،م.
 د عبد هللا الصباب وخخرون ،أساسٌات اإلدارة الحدٌ)ة ،الطبعة الخامسة،المملكة العربٌة السعودٌة ،جدة :دار خوارزم العلمٌة للنشر والتوزٌع،
1065م.
 عبد الحمٌد عبد الفتاح المغربً ،اإلدارة األصول العلمٌة والتوجهاتالمستقبلٌة ،المنصورة :المكتبة العصرٌة للنشر والتوزٌع1005 ،م.
 خضٌر كاظم حمود ،موسً س مة للوزي ،مبادئ إدارة األعمال ،ط،6عمان :دار إ)راء للنشر والتوزٌع1002 ،م.
 موسً قاسم القرٌوتً ،علً خضر مبارك ،أساسٌات اإلدارة الحدٌ)ة ،ط،3عمان :دار تسنٌم للنشر والتوزٌع1006 ،م.

انًصادر اإلنكخزوَيت

5

www.itmanagerinstitute.com/free-ebook

www. ABI/ INFORM Complete. ProQuest
www. Oxford Research. ProQuest.
المكتبة الرقمٌة السعودٌة.

أخزي
 .2انًزافك وانخجهيشاث انًطهىبت:

يخطهباث انًمزر

انعُاصز
انًزافك
(المبػبد الذراطُخ ،الوختجزاد ،لبػبد الؼزض ،لبػبد الوحبكبح  ...إلخ)

 جهاز كمبٌوتر-جهاز عرض البٌانات. السبورة الذكٌة. -البرمجٌات.

انخجهيشاث انخمُيت

(جهبس ػزض الجُبًبد ،الظجىرح الذكُخ ،الجزهجُبد)

حجهيشاث أخزي

 -القاعات الدراسٌة.

-

(تجؼب ً لطجُؼخ التخصص)

س .حمىيى جىدة انًمزر:
يجاالث انخمىيى

فاعلٌة التدرٌس.
فاعلٌة طر تقٌٌم الط ب.
مددددى تحصدددٌل مخرجدددات الدددتعلم
للمقرر.
مصادر التعلم.

انًميًىٌ
-

الط ب
أعضاء هٌئة التدرٌس
قٌادات البرنامج
الط ب
أعضاء هٌئة التدرٌس
قٌادات البرنامج
الط ب
أعضاء هٌئة التدرٌس
قٌادات البرنامج
الط ب
أعضاء هٌئة التدرٌس
قٌادات البرنامج

طزق انخمييى

االستبٌان
االستبٌان
البٌانات االحصائٌة
االستبٌان

هجبالد التمىَن (هثل .فبػلُخ التذرَض ،فبػلخ طزق تمُُن الطالة ،هذي تحصُل هخزجبد التؼلن للومزر ،هصبدر التؼلن  ...إلخ)
الومُوىى (الطلجخ ،أػضبء هُئخ التذرَض ،لُبداد الجزًبهج ،الوزاجغ الٌظُز ،أخزي (َتن تحذَذهب)
طزق التمُُن (هجبشز وغُز هجبشز)

ح .اعخًاد انخىصيف
جهت االعخًاد
رلى انجهست
حاريخ انجهست
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مجلس قسم إلادارة.

