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 المقررنمورج وصف 

 (األكاديمي()مراجعت البرنامج العالي )مراجعت أداء مؤسساث التعليم 

 

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

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

 

 خايعح انًىصم انًؤسسح انتعهًُُح .1

 نظى انًعهىياخ اإلدارَح انقسى اندايعٍ / انًزكز .2

 (AEMI18_M102) يثادئ اإلدارج اسى / ريز انًقزر .3

 نظى انًعهىياخ اإلدارَح تكانىرَىس انثزايح انتٍ َذخم فُها .4

 ( أسثىع33حضىر انزايٍ نًذج ) أشكال انحضىر انًتاحح .5

 نظاو سنىٌ انفصم / انسنح .6

 ساعاخ اسثىعُا   3 )انكهٍ(عذد انساعاخ انذراسُح  .7

 2318-2317 تارَخ إعذاد هذا انىصف .8

 انًقزر:أهذاف  .9
 

الفكر االداري وتحديد وظائف المدير ووظائف المنظمة، فضال عن اكساب توصيف المادة: التعرف على المفاهيم االدارية وتطور 
 الطلبة المهارة المعرفية بكافة الجوانب االدارية والتنظيمية.

 

 يخزخاخ انتعهى وطزائق انتعهُى وانتعهى وانتقُُى .13



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 طزائق انتعهُى وانتعهى أ. 

 طريقة المناقشة 

 طريقة التعليم التعاوني 

 قح انًشزوعطري 

 

 ائق انتقُُى طز ب.

 الحضور والمشاركة 

 التقييم الفردي 

 التقييم الجماعي 

 امتحانات يومية 

 اننهائٍ االمتحان 

 
 انتفكُز يهاراخج. 

 مهارات التفكير الحرج وحل المشكالت 

 مهارات الوصف والتذكر 

 مهارات المقارنة وعرض المعلومات 

 تطثُق اإلخزاءاخ فٍ اطار انعًم مهارات 

 وانعهى:طزَقح انتعهُى 

  دراسة الحالةطزَقح 

 انًشكالخ طريقة حل 

 

 انًهاراخ األخزي انًتعهقح تقاتهُح انتىظُف وانتطىر انشخصٍ(انًهاراخ انعايح وانًنقىنح ). د
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 بنيت المقرر .11
 

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق أو 

 الموضوع
 التقييمطريقت  طريقت التعليم

طبيعة االدارة ومداخل  فيم طبيعة العمل اإلدارة 3 1
   دراستيا

2 3 
تحديد أنواع الميام 

   ميمات المدير ومياراتو اإلدارية

3 3 
بيان التطور التأريخي 

 لعمم اإلدارة
تطور الفكر االداري/المدرسة 

 التقميدية
  

4 3 
تحديد المقصود بالمدرسة 

   اإلنسانيةالمدرسة  اإلنسانية

5 3 

التمييز بين المدارس 
التقميدية والمدارس 
 اإلدارية المعاصرة

المدرسة)االتجاىات( 
 المعاصرة

  

6 3 
تشخيص العوامل البيئة 
   االدارة في البيئة المتغيرة المؤثرة عمى العمل اإلداري

7 3 
تعريف البيئة العامة 

   مكونات البيئة العمومية ومكوناتيا

8 3 
البيئة الخاصة تعريف 

 ومكوناتيا
   مكونات البيئة الخاصة

9 3 
تعريف التخطيط واتخاذ 

   التخطيط واتخاذ القرار القرار

   االىداف المنظمية صياغة األىداف  3 13

11 3 
التعريف بطريقة اإلدارة 

   االدارة باالىداف باألىداف

   التخطيط االستراتيجيتعريف التخطيط  3 12



 

 االستراتيجي

13 3 
القدرة عمى صياغة 

   الخطط التشغيمية الخطط التشغيمية

طبيعة القرارات االدارية  التعريف بالقرارات اإلدارية 3 14
 وتعريفيا

  

15 3 
بيان دور المعمومات في 

 اتخاذ القرار
المعمومات الالزمة التخاذ 

 القرار
  

16 3 
تحديد المقصود بعممية 

   الوظيفة(التنظيم )تصميم  التنظيم

اىمية وظيفة التظيم والقوى  بيان دور التنظيم 3 17
 االساسية المؤثرة فيو

  

18 3 

القدرة عمى تصميم ىيكل 
تنظيمي عمى أساس 

 الوظائف
   انماط التصميم الوظيفي

الصالحية )السمطة( وسمسمة  بيان المقصود بالصالحية 3 19
 االمرة

  

   الصالحية والالمركزيةتخويل  منافع التخويل  3 23

21 3 
فيم التحفيز وكيفية تأثيره 

   التحفيز ونظرياتو عمى العاممين

22 3 
استيعاب طرائق تحقيق 

   الرضى الوظيفي الرضا الوظيفي

23 3 
تعريف القيادة واألساليب 

   القيادة وانماطيا المستخدمة 

 تعريف االتصاالت اإلدارية 3 24
طبيعة االتصال وقنوات 

 االتصال
  

25 3 
تحديد شروط االتصال 

   تطوير االتصال الفعال الفاعل

طبيعة عممية الرقابة  بيان المقصود بالرقابة 3 26
 وانواعيا واطارىا االستراتيجي

  

27 3 
تحديد أنواع األنشطة 

 اإلدارية
ادارة انشطة المنشاة /ادارة 

 العمميات
  

التسويق/ادارة الموارد ادارة  فيم طبيعة إدارة التسويق 3 28
 البشرية
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 فيم طبيعة اإلدارة المالية 3 29
االدارة المالية/ادارة البحث 

 والتطوير
  

   العالقات العامة فيم طبيعة اإلدارة العامة 3 33



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 انثنُح انتحتُح  .12

 انقزاءاخ انًطهىتح:
 كتة انًقزر 
 اخزي  

ً(،ًمبادئًإدارةًمعًالتركيزًعلىًإدارةًاألعمال.1991)خليلًالشماع،ً
محمودًاحمدًفياض،عيسىًيوسفًقدادةًوربحيًمصطفىً

 (،مبادىءًاالدارة)وظائفًالمدير(2010عليان)

   حيتطهثاخ خاص

وتشًم عهً سثُم انخذياخ االختًاعُح )

انًثال يحاضزاخ انضُىف وانتذرَة 

 انًهنٍ وانذراساخ انًُذانُح( 

 
 
 
 
 

 انقثىل  .13

 ال َىخذ  انًتطهثاخ انساتقح

  أقم عذد ين انطهثح 

  أكثز عذد ين انطهثح 


