الهيئة الوطنية للتقويم
واالعتماد األكاديمي
NCAAA

نموذج توصيف مقرر دراسي
المؤسسة:

جامعة الملك خالد

الكلية/القسم  :كلية المجتمع  /قسم إدارة األعمال .
أ)التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

 .1اسم ورمز المقرر الدراسي :مهارات االتصال
 .2عدد الساعات المعتمدة 2 :ساعة

 201بشر

 .3البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي.
(في حال وجود مقرر اختياري عام في عدة برامج ,بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بهذه البرامج)

مرحلة الدبلوم
 .4اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن المقرر الدراسي:
 .5السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:

المستوى الرابع.
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت) :ال يوجد
.7
 .8المتطلبات اآلنية لهذا المقرر (إن وجدت) :ال يوجد

 .9موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية :كلية المجتمع
ب) األهداف:
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 -1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:

إلمام الطالب بالمفاهيم والنظريات في مجال االتصال اإلنساني وإكسابه المهارات
اإلنسانية في مجال التواصل مع الذات واآلخرين  ،وتعزيز ممارسته في حياته
اليومية والعملية باستخدام أساليب جديدة تعتمد على التدريب والتقييم الفعال ،
وجعل الطالب مدركا ً ألهمية االتصال ودرجة التعقد في العملية االتصالية
واستراتيجيات التغلب على معوقات االتصال  ،وأهمية إدارة وتسويق المهارات
الذاتية .
-2صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي ( .مثل االستخدام المتزايد
لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت ,والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في
مجال الدراسة).

ـ إعداد الفصول على نظام البوربوينت .
ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مراجع مساعدة .
ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالمساق .
ـ استخدام البروجكتور لعرض بعض الشفافيات .
ـ استخدام الداتاشو في عرض المادة العلمية.
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ج) توصيف المقرر الدراسي (مالحظة :ينبغي إرفاق توصيف عام في االستمارة المستخدمة في
النشرة التعريفية أو الدليل ).
-1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
عدد
األسابيع

ساعات
التدريس

قائمة الموضوعات

 1ـ مفهوم االتصاالت اإلدارية وأهميتها .

1

2

 2ـ أنواع االتصاالت اإلدارية .

1

2

 3ـ وسائل وشبكات االتصاالت اإلدارية .

1

2

 4ـ نظريات التنظيم ودورها في تنمية مهارات االتصال .

1

2

 5ـ قيم وأخالقيات االتصال وآداب العمل اإلداري .

1

2

 6ـ معوقات االتصال .

1

2

 7ـ المراسالت اإلدارية .

1

2

 8ـ التقارير اإلدارية (مفهوم ـ أنواع ـ خطوات ـ المنهج ) .

1

2

 9ـ هيكل التقارير اإلدارية ( المذكرات ) .

1

2

 10ـ تنظيم وإدارة االجتماعات .

1

2

 11ـ اللجان اإلدارية .

1

2

 12ـ النماذج اإلدارية ( مفهوم  ،أهداف  ،خطوات  ،تصميم ،
رقابة )

1

2

 13ـ إدارة المهارات الذاتية ( بناء الثقة بالنفس  ،التحدث إلى
اآلخرين  ،إدارة الذات  ،التعامل مع الشخصيات المختلفة ) .

1

2

 14ـ تسويق المهارات الذاتية ( مهارات تطوير الذات  ،العادات
السبع للنجاح  ،التأثير في اآلخرين ) .

1

2

 15ـ حاالت عملية وتمارين .

1

2

3

-2مكونات المقرر الدراسي (إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي):
المحاضرة:

مادة الدرس:

المختبر

نعم

نعم

نعم

عملي/ميداني/
تدريبي

ال

أخرى:

ال

 -3ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً( .ينبغي أن
يمثل هذا المتوسط لكل فصل دراسي وليس المطلوب لكل أسبوع):

ـ تكليف الطلبة بالبحث عن بعض الموضوعات في المكتبة وعرضها ومناقشتها .
ـ ساعات مكتبية يتم من خاللها مناقشة بعض األمور المتعلقة بالمقرر .
 -4تطوير نتائج التعلم في مختلف مجاالت التعلم
بيّن لكل من مجاالت التعلم المبينة أدناه ما يلي:
 موجز سريع للمعارف أو المهارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتها.
 توصيف الستراتيجيات التدريس المستخدمة في المقرر الدراسي بغية تطوير تلك المعارف أو
المهارات.
 الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعلم في هذا المجال الدراسي.

أ .المعارف:
 -1توصيف للمعارف المراد اكتسابها:

ـ استنتاج مفاهيم وخصوصيات اإلدارة السليمة في مجال االتصاالت .
ـ فهم طبيعة سياسات واستراتيجيات التغلب على معوقات االتصال .
ـ إكساب الطالب أفضل األساليب الحديثة لالتصال وإدارة الذات .
-2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف:

ـ إعداد المادة العلمية على نظام البوربوينت .
ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مراجع مساعدة مرتبطة بالمادة العلمية .
ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالمقرر .
ـ إعداد أسئلة على الفصول واإلجابات النموذجية عليها .

4

 -3طرق تقويم المعارف المكتسبة:

ـ االختبارات الشهرية .
ـ االختبارات الشفهية .
ـ المقاالت اإلنشائية .
ب.

ـ الحاالت العملية والعصف الذهني .
ـ إعداد أبحاث وأوراق العمل .
ـ المحاضرة المدعمة بالحوار .

المهارات اإلدراكية:

 -1توصيف للمهارات اإلدراكية المراد تنميتها:

ـ إعداد طالب قادر على حل المشكالت التي تواجهه .
ـ تدريب الطالب على أمور حيوية وهامة متعلقة بالمقرر .
ـ إعداد طالب قادر على مواكبة التطور العلمي .
ـ إعداد طالب قادر على مواكبة وفهم واستيعاب المقررات التي لها عالقة بالمقرر
الحالي .
ـ إعداد طالب قادر على االعتماد على نفسه في النقد والتحليل .
 -2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:

ـ البروجكتور لعرض بعض الشفافيات .
ـ الداتاشو لعرض الموضوعات .
ـ البالك بورد لدفع الطالب إلى التعلم التفاعلي والتواصل االلكتروني لتفعيل العملية
التعليمية .
ـ االنترنت لدفع الطالب إلى البحث عن دراسات ونماذج عملية محلية وعالمية .
 -3طرق تقويم المهارات اإلدراكية لدى الطالب:

ـ تحضير بعض أوراق العمل تتعلق بموضوع الدراسة .
ـ تحليل بعض العالقات التي لها صلة بالموضوع محل الدراسة .
ـ حل بعض النماذج والحاالت العملية .
ج .مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية:
 -1وصف لمهارات العالقات الشخصية والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:

ـ العمل التعاوني بين الطالب داخل وخارج القاعة ( العمل ضمن مجموعات ) .
ـ التدريب على انجاز بعض األعمال المنفردة .
 -2استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:

ـ المالحظة الشخصية ألستاذ المقرر .
ـ التقييم المستمر .
ـ المتابعة الفردية والجماعية للطالب .
5

 -3طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية لدى الطالب:

د .مهارات التواصل ،وتقنية المعلومات ،والمهارات العددية:
 -1توصيف للمهارات المراد تنميتها في هذا المجال:
 -2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:

 -3طرق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب:

هـ .المهارات الحركية النفسية (إن وجدت):
 -1توصيف للمهارات الحركية النفسية المراد تنميتها ومستوى األداء المطلوب:
 -2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:
 -3طرق تقويم المهارات الحركية النفسية لدى الطالب:
 .5جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي:
التقويم

مهمة التقويم (كتابة مقال ,اختبار ,مشروع جماعي,
اختبار نهائي...الخ)

األسبوع
المحدد له

نسبته من
التقويم
النهائي

1

االختبار األول

السادس

2

االختبار الثاني

الثاني عشر 20

3

الحضور والسلوك والمشاركة والتكليف .

4

االختبار النهائي

50

5

المجموع

100

مستمر

20
10

6
7
8
6

د .الدعم الطالبي:
 -1تدابير تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب (أذكر قدر الوقت
الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).

هـ  .مصادر التعلم:
-1الكتب المقررة المطلوبة:

ـ فهد بن سعود بن عبدالعزيز العثيمين  ،االتصاالت اإلدارية ـ ماهيتها ـ أهميتها ـ أساليبها
 ،مكتبة الملك فهد الوطنية  ،الطبعة الثالثة 1425 ،هـ ـ 2005م .
-2المراجع الرئيسة:

 1ـ سعد تركي المسعود  ،مهارات االتصال  ،مطابع جامعة الملك عبد العزيز  ،جدة ،
1428هـ .
 2ـ ستيفن ر.كوفي  ،العادات السبع ألكثر الناس إنتاجية  ،كتب المدير ورجال األعمال ،
الشركة العربية لإلعالم العلمي  ،القاهرة 2002م .
ـ ميشيل  .إي هاتير سللى  ،وآخرون  ،االتصال واالتصال اإلداري ـ المبادئ والممارسة ،
سلسلة الرضا للمعلومات  ،دار الرضا للنشر 2000 ،م .
 -3الكتب و المراجع التي يوصى بها (المجالت العلمية ,التقارير...,الخ) (أرفق قائمة بها)

 -4المراجع اإللكترونية ,مواقع اإلنترنت...الخ:

يحددها أستاذ المقرر للطالب .
 -5مواد تعليمية أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة ,والمعايير /اللوائح
التنظيمية الفنية:
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و  .المرافق الالزمة:
بيّن متطلبات المقرر الدراسي بما في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات (أي :عدد المقاعد داخل
الفصول الدراسية والمختبرات ,وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة...إلخ).
 -1المباني (قاعات المحاضرات ,المختبرات...,الخ):
 -2مصادر الحاسب اآللي:
 -3مصادر أخرى (حددها...مثل :الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة ,أذكرها ,أو أرفق قائمة بها):
ز .تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره
 -1استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس :

ـ إعداد قائمة استقصاء من قبل اإلدارة موجهه إلى الطالب يتم تحليلها إحصائيا في نهاية
كل فصل دراسي .
 -2استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو القسم :

ـ استخدام نظام (( مقرري المواد )) بالنسبة للمقررات المشتركة التي يدرسها أكثر من
أستاذ .
 -3عمليات تطوير التدريس :

ـ االهتمام بالمراجع التي تدرس من حيث التحديث .
ـ االهتمام بالوسائل التعليمية التي تناسب كل مقرر من حيث طبيعته .
ـ انتقاء أفضل األساتذة والعمل على تدريبهم .
ـ العناية بعملية تقييم الطالب على مدار الفصل الدراسي .
 -4عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب ( مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة
ً
دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس
مدرسين مستقلين ,والتبادل بصورة
من مؤسسة أخرى):
 -5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:

ـ الدراسة المستمرة للبيئة المحلية والعالمية لمعرفة الفرص التعليمية المتاحة .
ـ فتح قناة مع سوق العمل لمعرفة المتطلبات التي يجب تضمينها في المقررات .
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اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي

توصيف املقرر

نموذج توصيف المقرر
إلرشادك إلكمال هذا النموذج ،يرجى الرجوع إلى الكتيب ( الدليل )2المتضمن إجراءات ضمان الجودة
الداخلية.
المؤسسة التعليمية  :جامعة الملك خالد .
الكلية/القسم  :كلية المجتمع بخميس مشيط  /إدارة األعمال .
أ ) تحديد المقرر والمعلومات العامة
.
 –1اسم المقرر و رمزه :
 –2الساعات المعتمدة2 :
 –3البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :قسم المحاسبة.
 -4اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر.:
 -5المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذه المقرر فيه :الثالث.
 -6المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت) :ال يُوجد .
 -7المقررات المصاحبة لهذا المقرر(إن وجدت) :ال يُوجد .
 -8مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية :يُدرس فى كلية المجتمع بخميس
مشيط .
ب ) األهداف
 -1وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
تعريف الطالب بِأخالقيات المهنة  ،وأخالقيات العمل فى اإلسالم ،اخالقيات بيئة العمل ،اإللمام بالمعرفة و
المهارات الالزمة ألخالقيات المهن اإلدارية و المحاسبية  ،و الطبية  ،و المعلوماتية .
 -2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر:
 مراجعة المقرر بإنتظام. مقترحات أستاذ المقرر. دراسة الصعوبات التي يواجهها الطالب في تعلم المقرر. متابعة المستجدات المعاصرة للمقرر. استخدام الحاسب في تحصيل مصادر العلم المتعلقة بالمقرر.ج ) وصف المقرر( :مالحظة :يرفق الوصف العام للمقرر الموجد في النشرة أو الدليل بالقسم)
 – 1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع
مفهوم أخالقيات المهنة
مفهوم الشخصية و القيم و اإلتجاهات والسلوك
األخالقى
أخالق العمل فى اإلسالم
اخالقيات بيئة العمل
أخالقيات المهن اإلدارية و المحاسبية (الفلسفات
و المدونات األخالقية  ،و المسؤولية اإلجتماعية
)...

عدد األسابيع
1
2

ساعات االتصال
2
4

1
2

2
4

1

2

أخالقيات إدارة األعمال  ،و اإلدارات الحكومية،
و المحاسبة
الفساد اإلدارى
أخالقيات اإلدارة فى ظل العولمة
أخالقيات المهن الطبية(اخالقيات الطبيب المسلم)
معاملة المرضى أخالقيا ً (االمراض المعدية و
الخطيرة كااليدز ..إلخ)
المسؤولية األخالقية فى المهن الطبية
األخالقيات الطبية فى ظل العولمة
أخالقيات المهن المعلوماتية (أخالقيات
المعلومات  ،المسؤولية األخالقية للمعلومات
،أخالقيات المعلومات فى ظل العولمة ..إلخ)

1

2

2
1
1
1

4
2
2
2

1
1

2
2

1

2

 – 2مكونات المقرر(مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي):
المحاضرة

الدروس الخاصة

32

-

العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو
االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
-

أخرى
-

 – 3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع :ال يُوجد
 – 4تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم :
لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فيما يلي يجب توضيح :
( )1ملخص موجز للمعرفة أو المهارات التي صمم المقرر من أجل تطويرها.
( )2وصف الستراتيجيات التعلم المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة أو المهارات.
( )3طرق تقييم الطالب المستخدمة في المقرر لتقييم نتائج التعلم في المجال المعني .
أ -المعرفة:
 -1وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
تعريف الطالب بِأخالقيات المهنة  ،وأخالقيات العمل فى اإلسالم ،اخالقيات بيئة العمل ،اإللمام بالمعرفة و
المهارات الالزمة ألخالقيات المهن اإلدارية و المحاسبية  ،و الطبية  ،و المعلوماتية .
 -2استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
 المحاضرة. الحوار العلمي . تنويع طرق التعلم ( مثالً :التعلم الذاتي ،التعلم عن طريق الخطأ والصواب… ،إِلَ ْخ ). التمرينات التطبيقية . -3طرق تقييم المعرفة المكتسبة:
 اإلختبارات . المالحظة . -الواجبات .

ب -المهارات المعرفية  -اإلدراكية:
 -1المهارات المعرفية-اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 القدرة على التفكير و التحليل و التنبؤ. القدرة على تحديد و حل المشكالت الجديدة و غير المتوقعة . -2استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية-اإلدراكية:
 المحاضرات (تشمل التوضيحات و األمثلة ). الواجبات ( تشمل مهاما ً مفتوحة مصممة لتطبيق مهارات التنبؤ و التحليل و حل المشكالت). الحوارات المتبادلة مع الطالب (بالتوضيحات و االمثلة ).الوسائط اإللكترونية . -3طرق تقييم المهارات المعرفية-اإلدراكية المكتسبة:
 التقويم المستمر . األختبارات . التقويم الذاتي من قبل الطالب (األستبانات) .ج -مهارات العالقات مع اآلخرين والمسئولية:
 -1وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها :
أهداف هذا المقرر هى  :تعريف الطالب بِأخالقيات المهنة  ،وأخالقيات العمل فى اإلسالم ،اخالقيات بيئة
العمل ،اإللمام بالمعرفة و المهارات الالزمة ألخالقيات المهن اإلدارية و المحاسبية  ،و الطبية  ،و المعلوماتية
 .تساعد هذه األهداف الطالب فى تحسين مهارات العالقة مع اآلخرين  ،و القدرة على التعلم الذاتى  ،و
المسؤولية الشخصية و اإلجتماعية .
 -2استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات :
 الواجبات الجماعية . إستخدام الشبكة العنكبوتية . إستخدام مصادر المكتبة . تمارين لعب الدور أو القضايا الخالفية المتصلة بالمقرر بإِستخدام دراسة الحالة . المناقشات الجماعية . -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية :
 تقييم الواجبات الجماعية و الفردية . تقييم قدرة الطالب على بناء العالقات الشخصية و تحمل المسؤولية . اإلختبارات . تقويم الطالب الذاتى (اإلستبانات ) . المالحظة .د -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 -1وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 إستخدام المعلومات اإلحصائية و الرياضية . إستخدام تقنية المعلومات فى البحث عن المعلومات . التقارير. -التمارين العملية.

 -2استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات :
 -الواجبات الجماعية . إستخدام الشبكة العنكبوتية . إستخدام مصادر المكتبة . تمارين لعب الدور أو القضايا الخالفية المتصلة بالمقرر بإِستخدام دراسة الحالة . المناقشات الجماعية . -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية) :
 تقييم الواجبات الجماعية و الفردية . تقييم قدرة الطالب على بناء مهارات االتصال . اإلختبارات . تقويم الطالب الذاتى (اإلستبانات ) . المالحظة .هـ  -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة):
 -1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال :ال
يُوجد.
 -2وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال  :ال
يُوجد .
 -3استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية  :ال يُوجد .

 -4تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي :
رقم
التقييم
1
2
3
4

طبيعة مهمة التقييم (مثال :مقالة ،أو اختبار
قصير ،أو مشروع جماعي ،أو اختبار فصلي...
الخ)
اإلختبار الفصلى األول
اإلختبار الفصلى الثانى
المشاركات الفصلية
اإلختبار الفصلى النهائى

األسبوع
المستحق

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي

6
12
15
16

٪ 20
٪ 20
٪ 10
٪ 50

د) الدعم المقدم للطلبة:
تواجد أعضاء هيئة التدريس لتقديم المشورة والنصح :
 المتابعة المستمرة من رئاسة الفسم .س ).
 الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس (  10ساعات مكتبية أُ ْسبُوعيا ً  ،لِ ُك ِّل ُع ُ
ضو هيئ ِة تدري ٍ
 اإلرشاد األكاديمى بالقسم (برئاسة عضو هيئ ِة تدريس ). -اإلرشاد األكاديمى بالكلية .

 المقابالت الدورية مع الطالب .هـ ) مصادر التعلم:
 -1الكتاب (الكتب ) الرئيسة المطلوبة:
غير محدد .
 -2المراجع األساسية (التي يجب اتاحتها للطالب للرجوع إليها):
 طاهر محسن و آخرون  ،المسؤولية اإلجتماعية و أخالقيات المهنة ،عمان  :دار وائل للنشر و التوزيع 2005 ،م .
 زهير أحمد السباعى  ،أخالقيات العمل فى ظالل القرآن و السنة  ،جدة  :مكتبة الملك فهد الوطنية ، 2005م .
ُ
 أية مراجع أخرى حديثة . -3الكتب والمراجع الموصى بها ( الدوريات العلمية ،التقارير ...الخ) (يرفق قائمة بذلك):
ما يُناسب المقرر المحدد .
 -4المواد االلكترونية و مواقع االنترنت  ...الخ:
ما يُناسب المقرر المحدد .
-5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو
األنظمة:
ما يُناسب المقرر المحدد .
و ) المرافق المطلوبة
حدد متطلبات المقرر بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات (أي عدد المقاعد في الفصول والمختبرات ومدى
توافر أجهزة الكمبيوتر  ..الخ).
 -1المرافق التعليمية:
حجرة دراسية تسع نحو  40طالبا ً .
 -2أجهزة الكمبيوتر:
توفير أجهزة حاسوب بالعدد الكافى ( عندَ الضرورة )  ،مع مستلزمات عرض الشرائح التعليمية .
 - 3مصادر أخرى (حددها – مثال :إذا كان مطلوبا معدات مختبر معينة حدد المتطلبات أو أرفق قائمة) :ال
ُيوجد .
ز) تقييم المقرر وعمليات التحسين:
-1استراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم :
 إستبانات تقويم المقرر .ُ
 المناقشات الجماعية (مع التركيز على مجموعات طالبية صغيرة ) . مالحظة التغير على الطالب . أراء الزمالء الالحقين . أراء جهات اإلختصاص (سوق العمل  ،التعليم العالى  ،الهيئة الوطنية لإلعتماد و التقويم بالمملكة العربيةْ
......إلخ).
السعودية ،NCAAA
 -2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم :
 تحليل نتائج الطالب . ورش العمل . -المناقشات و الحوارات ( مع الطالب  ،و جهات اإلختصاص ) .

 تقييم الطالب الذاتى .-

 -3عمليات تحسين التعليم:
ورش العمل .
مراجعة اإلستراتيجيات و العمل على تطويرها حسب الحاجة .
توفير مستلزمات المقرر كما ً و نوعا ً .
دراسة و حل مشاكل أعضاء هيئة التدريس (إِنْ ُو ِجدَتْ ) .
دراسة و حل مشاكل الطالب (إِنْ ُو ِجدَتْ ) .

 -4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 مقارنة مستويات تحصيل طالب المقرر بغيرهم فى قسم إدارة األعمال بالجامعات األُ ْخرى . مقارنة إختبارات المقرر  ،و تصحيحها بالمقررات المماثلة فى جامعات أُ ْخرى . تبادل تصحيح عينة من الواجبات و اإلختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفس المقرر فىمؤسسة تعليمية أُ ْخرى .
-

 -5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
المقارنة ( بالمقررات المماثلة فى الجامعات األُخرى  ،و تشمل أهداف  ،و خطط و استراتيجيات  ،و
برامج المقرر ،و طرق تدريسه  ،و تقييمه  ،و تقويمه ).
ورش العمل .
ْ
.....إلخ ).
أراء الجهات المعنية (سوق العمل  ، NCAAA ،التعليم العالى ،
التقييم الخارجى (كاألساتذة الزائرين – إِنْ أَ ْم َكنَ .... ، -إِ ْ
لخ) .
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Course No: com 101
Course Title: Introduction to Computing
Credit hours:3
No. of Lectures: 2
No. of Lab hours: 2
Format: (2-2-3)

Course Description:
This course introduces the student to computers, computer functions, and some common software
types. It describes how the hardware and software components of computers work and the roles of
computers in business and everyday life. It discusses subjects, such as software piracy, data
protection, computer and workplace safety, information networks and security, copyright and the
law. It also introduces the student to perform essential system and file management tasks on a
desktop computer and how to work with applications, files, folders, and printers. Basic and
advanced features and functions of word processing.
Prerequisite(s): None

Course Objectives:
As the use of ICT is fundamental in the operation and management of modern business, this course
develops students’ knowledge, skills, values, attitudes and ability to interact with computers and
computing environments. In particular it aims at giving students an overview of computers,
computer functions, and some common software types. It describes how the hardware and software
components of computers work and the roles of computers in business and everyday life. Basic and
advanced features and functions of word processing. Hands on essential system and file
management tasks on desktop computing environment and how to work with basic and advanced
features and functions of word processing.
Intended Learning Outcome:
 Be able to attain competency in the use of computers, computer functions, and some common
software types.
 Understand how the hardware and software components of computers work;
 Understand how Information Technology (IT) concepts relating to computers, their components,
and their role in business, the workplace, and everyday life.
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Evaluation Methods:
Class Participation
Homework Assignments and Quizzes
First Major Exam
Second Major Exam
Final Exam
Total

7%
8%
15%
20%
50%
100%

Teaching Approach/Pedagogy:




Lecture and problem-solving.
Group presentations and discussions.
Hands on essential system and file management and word processing tasks on desktop computing.

Suggested Textbook:
Alex Sharpe, Pass ECDL 5 Units 1-7 "Using Microsoft Office 2007".
James Moran & Victoria Hull, Brilliant ECDL, 2005, Pearson.

Topical Outline:
Module 1: BASIC CONCEPTS OF INFORMATION TECHNOLOGY
T1: IT and Society
T2: Hardware & Storage
T4: Software
T5: Information Networks
T5: Computers in Everyday Life
T6: Security, Software Piracy and Copyright and the Law

3 Weeks

Module 2: USING THE COMPUTER AND MANAGING FILES
T7: Organizing Files
T8: Print Management
T9: Desktop Environment
T10: Simple Editing

4 Weeks

Module 3: WORD PROCESSING
T11: First Steps with Word processing
T12: Formatting

8 weeks

Introduction to Computing (MIS 101)
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Topical Outline (Cont'd):
T13: Adjusting Basic Settings and General Formatting
T14: Tables
T15: Printing
T16: Document Exchange
T17: Templates; Pictures and Images
T18: Inserting Data; Applying Styles; Importing Objects
T19: Selecting Data; Headers and Footers; Mail Merge Techniques
T20: Copy, Move and Delete
T21: Spelling and Grammar
T22: Search and Replace
T23: Document Setup

Benchmarking with AACSB Standards:
AACSB Standards
Communication abilities
Ethical understanding and reasoning abilities
Analytic skills
Use of information technology
Multicultural and diversity understanding
Reflective thinking skills
Ethical and legal responsibilities in organizations and society
Financial theories, analysis, reporting, and markets
Creation of value through the integrated production and distribution
Group and individual dynamics in organizations
Statistical data analysis and management science
Influence of information technologies
Domestic and global economic environments of organizations

Course Topic
-T6
-T1 – T23
--T6
--T5
-T1 – T5
--

Other Instructional Resources: None.

Introduction to Computing (MIS 101)
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Course No: MIS 102
Course Title: Computer Applications
Credit hours:3
No. of Lectures: 2
No. of Lab hours: 2
Format: (2-2-3)

Course Description:
This course introduces the student to computer applications software types. It describes how
productivity computer applications software can be utilized in business and everyday life. It
discusses subjects, such as spreadsheet, database, presentation, web browsing, and e-mail
applications. Basic and advanced features and functions of spreadsheet, database, presentation, web
browsing, and e-mail applications. It also introduces the student to perform essential business
problems solving and/or implementing mini projects and applications using spreadsheets, database,
and outlook and Internet tools.
Prerequisite(s): MIS 101

Course Objectives:
This course develops students’ knowledge, skills, values, attitudes and ability to interact with
computers and computing environments. In particular it aims at enabling students to attain
competency in the use of spreadsheet, database, presentation, web browsing, and e-mail
applications. Basic and advanced features and functions of spreadsheet, database, presentation, web
browsing, and e-mail applications. Hands on essential business problems solving and/or
implementing mini projects while including spreadsheets, database, and outlook and Internet tools.

Intended Learning Outcome:
 Be able to attain competency in the use of productivity computer applications software types.
 Understand how productivity computer applications software can be utilized in business and
everyday life.
 Be able to perform essential business problems solving and/or implementing mini projects and
applications using spreadsheets, database, and outlook and Internet tools.

MIS 102 - Computer Applications
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Evaluation Methods:
Class Participation
Homework Assignments and Quizzes
First Major Exam
Second Major Exam
Final Exam
Total

7%
8%
15%
20%
50%
100%

Teaching Approach/Pedagogy:




Lecture and problem-solving.
Group presentations and discussions.
Hands on essential business problems solving and/or implementing mini projects while including
spreadsheets, database, and outlook and Internet tools.

Suggested Textbook:
Alex Sharpe, Pass ECDL 5 Units 1-7 "Using Microsoft Office 2007".
James Moran & Victoria Hull, Brilliant ECDL, 2005, Pearson.

MIS 102 - Computer Applications
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Topical Outline:

Module 1: SPREADSHEETS

4 weeks

T1: First Steps with Spreadsheets; Rows, Columns and Cells; Search and Replace; Proofing Tools
T2: Adjusting and Customizing Basic Settings; Document Setup
T3: Document Exchange; Sorting Data; Printing
T4: Formulas and Functions; Using references and formulas in Spreadsheets
T5: Inserting Data; Importing Objects
T6: Copy, Move and Delete; Formatting Cells
T7: Charts and Graphs
T8: Creating an HTML spreadsheet in Excel

Module 2: DATABASE

4 weeks

T9: First Steps with Databases; Creating Tables; Define Keys; Select and Sort
T10: Adjusting Basic Settings; Working with forms in Access; Modify Form Layout;
T11: Working with Reports in Access
T12: Basic Operations; Creating a Query
T13: Filters
T14: Saving, converting, and backing up data in Access

Module 3: PRESENTATIONS

3 weeks

T15: First Steps with Presentation Tools; Cut, Copy, and Paste; Images and Other Objects
T16: Adjusting and Customizing Basic Settings; Formatting Text; Prepare for Distribution
T17: Document Exchange; Drawn Objects; Delivering a Presentation
T18: Creating New Presentations; Charts; Printing
T19: Advanced features of PowerPoint

Module 4: INFORMATION AND COMMUNICATION

3 weeks

T20: First Steps with the Internet; Bookmarking; Handling Messages
T21: Adjusting and Customizing the Internet Explorer workspace; Introducing Outlook
T22: First Steps with Electronic Mail; Using the Address Book
T23: Web Navigation; Adjusting Basic E-Mail Settings; Organizing Messages
T24: Search Tools; Sending a Message
T25: Printing; Reading a Message
T26: Managing mail and contacts in Outlook.

MIS 102 - Computer Applications

3

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

المملكة العربية السعودية

Ministry Of Higher Education

وزارة التعليم العالي
جامعة الملك خالد

King Khalid University

كلية العلوم اإلدارية والمالية

Benchmarking with AACSB Standards:
AACSB Standards
Communication abilities
Ethical understanding and reasoning abilities
Analytic skills
Use of information technology
Multicultural and diversity understanding
Reflective thinking skills
Ethical and legal responsibilities in organizations and society
Financial theories, analysis, reporting, and markets
Creation of value through the integrated production and distribution
Group and individual dynamics in organizations
Statistical data analysis and management science
Influence of information technologies
Domestic and global economic environments of organizations

Course Topic
-T6
-T1 – T23
--T6
--T5
-T1 – T5
--

Other Instructional Resources:
Suggested lab work (Closed Lab)
Programming assignments to exercise the use of various tools taught in the course. This may include
solving business problems and/or implementing mini projects. These include spreadsheets, database,
and outlook and Internet tools. Mainly, students will use MS Office or other compatible software.
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الهيئة الوطنية للتقويم

واالعتماد األكاديمي

NCAAA

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي

توصيف املقرر

نموذج توصيف المقرر
إلرشادك إلكمال هذا النموذج ،يرجى الرجوع إلى الكتيب ( الدليل )2المتضمن إجراءات ضمان
الجودة الداخلية.
المؤسسة التعليمية  :جامعة الملك خالد .
الكلية/القسم  :كلية المجتمع بخميس مشيط  /إدارة األعمال .
أ ) تحديد المقرر والمعلومات العامة
.
 –1اسم المقرر و رمزه:
 –2الساعات المعتمدة3 :
 –3البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :إدارة األعمال .
 -4اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:
 -5المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذه المقرر فيه :المستوى الرابع  /السنة األُولى .
صول اإلدارة  101 ،دار .
 -6المتطلبات المسبقة لهذه المقرر(إن وجدت) :أُ ُ
 -7المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر(إن وجدت) :ال يُوجد .
 -8مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية :يُدرس فى كلية
المجتمع بخميس مشيط .
ب ) األهداف
 -1وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
اإللمام بمبادئ و أُسس إدارة األعمال المكتبية و السكرتارية  ،إكتساب مهارات قياس األداء
و حفظ البيانات و معالجاتها  ،اإللمام بإدارة المعلومات  ،تصنيف و ترميز وفهرسة و تداول
الوثائق .
 -2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر:
 مراجعة المقرر بإنتظام. مقترحات أستاذ المقرر. دراسة الصعوبات التي يواجهها الطالب في تعلم المقرر. متابعة المستجدات المعاصرة للمقرر. استخدام الحاسب في تحصيل مصادر العلم المتعلقة بالمقرر.ج ) وصف المقرر( :مالحظة :يرفق الوصف العام للمقرر الموجد في النشرة أو الدليل
بالقسم)
 – 1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع
مفهوم و أُسس اإلدارة المكتبية
وظائف إدارة األعمال المكتبية و السكرتارية
دور إدارة األعمال المكتبية فى النظم و
اإلحراءات المكتبية
الرقابة على األعمال المكتبية

عدد األسابيع
3
3
2

ساعات االتصال
9
9
6

2

6

2
2
1
1

قياس األداء
تنظيم و حفظ البيانات
معالجة البريد الصادر و الوارد
االتصاالت اإلدارية

6
6
3
3

 – 2مكونات المقرر(مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي):
المحاضرة

الدروس الخاصة
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-

العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو
االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
-

 – 3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع :ال يُوجد
 – 4تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم :
لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فيما يلي يجب توضيح :
( )1ملخص موجز للمعرفة أو المهارات التي صمم المقرر من أجل تطويرها.
( )2وصف الستراتيجيات التعلم المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة أو المهارات.
( )3طرق تقييم الطالب المستخدمة في المقرر لتقييم نتائج التعلم في المجال المعني .
أ -المعرفة:
 -1وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
اإللمام بمبادئ و أُسس إدارة األعمال المكتبية و السكرتارية  ،إكتساب مهارات قياس األداء
و حفظ البيانات و معالجاتها  ،اإللمام بإدارة المعلومات  ،تصنيف و ترميز وفهرسة و تداول
الوثائق .
 -2استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
 المحاضرة. الحوار العلمي .ْ
َ
 تنويع طرق التعلم ( مثالً :التعلم الذاتي ،التعلم عن طريق الخطأ والصواب… ،إِلخ ). التمرينات التطبيقية . -3طرق تقييم المعرفة المكتسبة:
 اإلختبارات . المالحظة . الواجبات .ب -المهارات المعرفية  -اإلدراكية:
 -1المهارات المعرفية-اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 القدرة على التفكير و التحليل و التنبؤ. -القدرة على تحديد و حل المشكالت الجديدة و غير المتوقعة .

أخرى
-

 -2استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية-اإلدراكية:
 المحاضرات (تشمل التوضيحات و األمثلة ). الواجبات ( تشمل مهاما ً مفتوحة مصممة لتطبيق مهارات التنبؤ و التحليل و حلالمشكالت).
 الحوارات المتبادلة مع الطالب (بالتوضيحات و االمثلة ).الوسائط اإللكترونية . -3طرق تقييم المهارات المعرفية-اإلدراكية المكتسبة:
 التقويم المستمر . األختبارات . التقويم الذاتي من قبل الطالب (األستبانات) .ج -مهارات العالقات مع اآلخرين والمسئولية:
 -1وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسئولية
المطلوب تطويرها :
أهداف هذا المقرر هى  :اإللمام بمبادئ و أُسس إدارة األعمال المكتبية و السكرتارية ،
إكتساب مهارات قياس األداء و حفظ البيانات و معالجاتها  ،اإللمام بإدارة المعلومات  ،تصنيف
و ترميز وفهرسة و تداول الوثائق .
تساعد هذه األهداف الطالب فى تحسين مهارات العالقة مع اآلخرين  ،و القدرة على التعلم
الذاتى  ،و المسؤولية الشخصية و اإلجتماعية .
 -2استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات :
 الواجبات الجماعية . إستخدام الشبكة العنكبوتية . إستخدام مصادر المكتبة . تمارين لعب الدور أو القضايا الخالفية المتصلة بالمقرر بإِستخدام دراسة الحالة . المناقشات الجماعية . -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية :
 تقييم الواجبات الجماعية و الفردية . تقييم قدرة الطالب على بناء العالقات الشخصية و تحمل المسؤولية . اإلختبارات . تقويم الطالب الذاتى (اإلستبانات ) . المالحظة .د -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 -1وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 إستخدام المعلومات اإلحصائية و الرياضية . إستخدام تقنية المعلومات فى البحث عن المعلومات . التقارير. التمارين العملية. -2استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات :

 -الواجبات الجماعية . إستخدام الشبكة العنكبوتية . إستخدام مصادر المكتبة . تمارين لعب الدور أو القضايا الخالفية المتصلة بالمقرر بإِستخدام دراسة الحالة . المناقشات الجماعية . -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية
(العددية) :
 تقييم الواجبات الجماعية و الفردية . تقييم قدرة الطالب على بناء مهارات االتصال . اإلختبارات . تقويم الطالب الذاتى (اإلستبانات ) . المالحظة .هـ  -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة):
 -1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا
المجال :ال يُوجد.
 -2وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا
المجال  :ال يُوجد .
 -3استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية  :ال يُوجد .

 -4تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي :
رقم التقييم
1
2
3
4

طبيعة مهمة التقييم (مثال :مقالة ،أو اختبار
قصير ،أو مشروع جماعي ،أو اختبار فصلي...
الخ)
اإلختبار الفصلى األول
اإلختبار الفصلى الثانى
المشاركات الفصلية
اإلختبار الفصلى النهائى

األسبوع
المستحق
6
12
15
16

نسبة الدرجة إلى
درجة التقييم
النهائي
٪ 20
٪ 20
٪ 10
٪ 50

د) الدعم المقدم للطلبة:
تواجد أعضاء هيئة التدريس لتقديم المشورة والنصح :
 المتابعة المستمرة من رئاسة الفسم .ُ
ضو هيئ ِة
 الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس (  10ساعات مكتبية أ ْسبُوعيا ً  ،لِ ُك ِّل ُع ُ
س ).
تدري ٍ
 -اإلرشاد األكاديمى بالقسم (برئاسة عضو هيئ ِة تدريس ).

 اإلرشاد األكاديمى بالكلية . المقابالت الدورية مع الطالب .هـ ) مصادر التعلم:
 -1الكتاب (الكتب ) الرئيسة المطلوبة:
وابل بن على الوابل  ،أُسس المحاسبة – جزء ( ، )1الرياض  :بدون ناشر ،ط  2001 ، 3م
.
 -2المراجع األساسية (التي يجب اتاحتها للطالب للرجوع إليها):
ه
سها  ،ج ، 1الخريجى  1420 ،هـ .
س ُ
عبدَّللا ُمح همد الفيصل  ،المحاسبة – مبادؤها و أ ُ ُ
 -3الكتب والمراجع الموصى بها ( الدوريات العلمية ،التقارير ...الخ) (يرفق قائمة بذلك):
ما يُناسب المقرر المحدد .
 -4المواد االلكترونية و مواقع االنترنت  ...الخ:
ما يُناسب المقرر المحدد .
-5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير
المهنية أو األنظمة:
ما يُناسب المقرر المحدد .
و ) المرافق المطلوبة
حدد متطلبات المقرر بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات (أي عدد المقاعد في الفصول
والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبيوتر  ..الخ).
 -1المرافق التعليمية:
حجرة دراسية تسع نحو  40طالبا ً .
 -2أجهزة الكمبيوتر:
توفير أجهزة حاسوب بالعدد الكافى ( عن َد الضرورة )  ،مع مستلزمات عرض الشرائح
التعليمية .
 - 3مصادر أخرى (حددها – مثال :إذا كان مطلوبا معدات مختبر معينة حدد المتطلبات أو
أرفق قائمة) :ال ُيوجد .
ز) تقييم المقرر وعمليات التحسين:
-1استراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم :
 إستبانات تقويم المقرر .ُ
 المناقشات الجماعية (مع التركيز على مجموعات طالبية صغيرة ) . مالحظة التغير على الطالب . أراء الزمالء الالحقين . أراء جهات اإلختصاص (سوق العمل  ،التعليم العالى  ،الهيئة الوطنية لإلعتماد و التقويمْ
......إلخ).
بالمملكة العربية السعودية ،NCAAA
 -2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن
طريق القسم :
 -تحليل نتائج الطالب .

 ورش العمل . المناقشات و الحوارات ( مع الطالب  ،و جهات اإلختصاص ) . تقييم الطالب الذاتى .-

 -3عمليات تحسين التعليم:
ورش العمل .
مراجعة اإلستراتيجيات و العمل على تطويرها حسب الحاجة .
توفير مستلزمات المقرر كما ً و نوعا ً .
دراسة و حل مشاكل أعضاء هيئة التدريس (إِنْ ُو ِجدَتْ ) .
دراسة و حل مشاكل الطالب (إِنْ ُو ِجدَتْ ) .

 -4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 مقارنة مستويات تحصيل طالب المقرر بغيرهم فى قسم إدارة األعمال بالجامعات األُ ْخرى . مقارنة إختبارات المقرر  ،و تصحيحها بالمقررات المماثلة فى جامعات أُ ْخرى . تبادل تصحيح عينة من الواجبات و اإلختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخرلنفس المقرر فى مؤسسة تعليمية أُ ْخرى .

-

 -5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط
للتحسين:
ُ
المقارنة ( بالمقررات المماثلة فى الجامعات األخرى  ،و تشمل أهداف  ،و خطط و
استراتيجيات  ،و برامج المقرر ،و طرق تدريسه  ،و تقييمه  ،و تقويمه ).
ورش العمل .
ْ
.....إلخ ).
أراء الجهات المعنية (سوق العمل  ، NCAAA ،التعليم العالى ،
التقييم الخارجى (كاألساتذة الزائرين – إِنْ أَ ْم َكنَ .... ، -إِ ْ
لخ) .

الهيئة الوطنية للتقويم
واالعتماد األكاديمي
NCAAA

نموذج توصيف مقرر دراسي

المؤسسة :جامعة الملك خالد
الكلية/القسم  :كلية المجتمع /قسم إدارة األعمال
أ)التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :
 .1اسم ورمز المقرر الدراسي :إدارة اإلنتاج والعمليات 321دار
.2
 .3عدد الساعات المعتمدة 3 :ساعات
.4
 .5البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي.......... :
ً
(في حال وجود مقرر اختياري عام في عدة برامج ,بيّن هذا بدال من إعداد قائمة بهذه البرامج)

مرحلة الدبلوم
 .6اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي:
.7
 .8السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:

المستوي الخامس  /إدارة األعمال
 .9المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت) 102 :كمي
المتطلبات اآلنية لهذا المقرر (إن وجدت) :ال يوجد

موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية  :كلية المجتمع
1

ب) األهداف:
-1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:
 دراسة إدارة العمليات من منظور النظام الذي تتفاعل فيه جميع وظائف المنشأة منمحاسبة وتسويق وتمويل وانتاج وعمليات ...الخ
 بيان أثر قرارات إدارة العمليات في األداء التنافسي للمنشآت وأهمية العمليات فيإستراتيجيات التنظيم .
 دراسة مستجدات إدارة العمليات وفق الممارسات الفعلية في المنشآت الناجحة دراسة إدارة العمليات من خالل المزج بين المفاهيم واألساليب الكمية كآليات لحلولالمشاكل المتعلقة بإدارة العمليات بكافة أشكالها من طرق برمجة ديناميكية ونموذج
النقل والشبكة المؤثرة وطرق تصميم المنتجات من بيانية وسمبلكس وكذلك التقسيم
لمجموعات والوزن المركزي للتخطيط الداخلي للمشروعات الصناعية .
 دراسة العديد من الطرق الجدولة والتحميل و من اهمها التخصيص والترتيب.-2صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي ( .مثل االستخدام المتزايد
لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت ,والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة
يتم اعداد عدة خطط لتطوير االعتماد على الوسائل التالية:
 -1حاالت فيديو.
 -2اختبارات اونالين.
 -3التفاعل مع المواقع االلكترونية المشهورة فى ادارة االنتاج والعمليات وكذلك
مواقع الشركات العلمية المعروفة والمصانع الحديثة.
 -4استخدام تطبيقات وحاالت ذات العالقة بمشكالت االنتاج والعمليات .
ج) توصيف المقرر الدراسي (مالحظة :ينبغي إرفاق توصيف عام في االستمارة المستخدمة في
النشرة التعريفية أو الدليل ).
-1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
قائمة الموضوعات

عدد األسابيع

ساعات التدريس

التطور التاريخي إلدارة اإلنتاج والعمليات .

1

3

وظيفة وأنشطة إدارة اإلنتاج والعمليات

2

6

النظام اإلنتاجي

1

3

اتخاذ القرارت في النظام االنتاجي

2

6

موقع المشروع الصناعي

2

6

تصميم المنتجات في المشروع الصناعي

2

6

التخطيط الداخلي للمشروع الصناعي

2

6

الجدولة والتحميل

2

6
2

-2مكونات المقرر الدراسي (إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي):
المحاضرة:

مادة الدرس:

1.20ساعة

المختبر:
ال يوجد

عملي/ميداني
تدريبي
/
:ال يوجد

أخرى:

-3ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً( .ينبغي أن
يمثل هذا المتوسط لكل فصل دراسي وليس المطلوب لكل أسبوع):
*قراءة اضافية واالستماع لمحاضرات يلقيها ذوي االختصاص في ادارة االنتاج والعمليات.

-4تطوير نتائج التعلم في مختلف مجاالت التعلم
أ .المعارف:
-1توصيف للمعارف المراد اكتسابها:
*أهمية إدارة اإلنتاج والعمليات على كافة المستويات ( فرد  ,مؤسسة  ,مجتمع  ......الخ ) .
* المفاهيم المحورية إلدارة اإلنتاج والعمليات نظريا وعلميا .
* مراحل التطور التاريخي إلدارة اإلنتاج والعمليات وأهم العلماء لكل حقبة وأعمالهم .
* وظائف وأنشطة إدارة اإلنتاج والعمليات وعالقتها باألنشطة األخرى للمنشأة .
* تقييم وظيفة اإلنتاج في ظل المنافسة
* مفهوم النظام اإلنتاجي والمقارنة بين نظامي إنتاج السلع والخدمات .
* استخدام طرق مثل  :نموذج النقل والشبكة المؤثرة في البرمجة الديناميكية إلختيار موقع
المشروع الصناعي .
* تحديد التشكيلة المثلى للمنتجات ( تصميم المنتجات في المشروع الصناعي لتعظيم الربح أو
تقليل التكاليف ) من خالل طرق البرمجة الخطية  :البيانية و السمبلكس.
* تحقيق التوازن بين المراحل اإلنتاجية على الخط اإلنتاجي بحسب عمليات المنتج لتخفيض
التكاليف بإستخدام طريقتي التقسيم إلى مجموعات والوزن المركزي.
*تحميل أوامر اإلنتاج على عدد مساوي من اآلالت لتكون التكلفة أقل مايمكن من خالل طرق
التخصيص والترتيب .
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-2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف:
المحاضرات – المناقشات وفرق وورش العمل -المشروعات الجماعية للطالب
-3طرق تقويم المعارف المكتسبة:

ب.

واالختبارات البالك بورد.

المهارات اإلدراكية:

-1وصف لمهارات العالقات الشخصية والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:
* التعرف على المفاهيم األساسية إلدارة اإلنتاج والعمليات مثل  :علم االرجومينك ومنهج النظم
التوازن على خطوط االنتاج ,الجدولة  ....الخ.
* التعرف على وظيفة وأنشطة إدارة اإلنتاج والعمليات وعالقتها ببيئة المنشأة .
* تزويده بخلفية معرفية عن النظام اإلنتاجي بنوعيه السلعي والخدمي .
* حل العديد من حاالت الدراسة والمشكالت التي تواجه إدارة اإلنتاج والعمليات عبر حلها
بأسلوب كمي من خالل العديد من الطرق .
* استنتاج خصوصيات إدارة اإلنتاج والعمليات وحل مشكالتها كميا .
* فهم طبيعة اإلنتاج والعمليات وطرق حل مسائلها.
* إكتساب المعرفة العملية بأفضل السبل لألخذ بإدارة اإلنتاج والعمليات .
-2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:
حاالت فيديو
اختبارات اونالين
حاالت عملية باستخدام الحاسوب
 – 3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية:
االختبارات التحريرية والمناقشاتتحليل الحاالت الواجباتد – مهارات االتصال  ,وتقنية المعلومات ,والمهارات الحسابية (العددية):
 – 1وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها :يحتاج الطالب الى تحسين
مهارتهم المرتبطة باستخدام االساليب الكمية واالحصائية مثل الطرق البيانية والبرمجة الخطية
والديناميكية وكذلك الى تحسين مهاراتهم االتصالية بصفة عامة .وبوجه خاص فانهم بحاجة
الى تطوير مهارات اتخاذ القرار المرتبطة باالنتاج وكيفية االتصال ببيئة المنشأة داخلياوخارجيا.
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 - 2استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:

-3طرق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب:
تحليل الحاالت وحل المشكالت كميا  ,االختبارات القصيرة  ,الواجبات.
هـ .المهارات الحركية النفسية (إن وجدت):
-1توصيف للمهارات الحركية النفسية المراد تنميتها ومستوى األداء المطلوب:
-2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:
-3طرق تقويم المهارات الحركية النفسية لدى الطالب:
 .5جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي:
األسبوع
المحدد له

نسبته من
التقويم
النهائي

1

كتابة مقالة عن الكفاءة االنتاجية.

2

3%

2

اعداد تقرير عن اتخاذ القرارت في النظام االنتاجي

4

2%

3

اختبار تحريرى فصلي اول/نظري

5

20%

4

واجبات من خالل االنترنت

8,7

5%

5

اختبار تحريرى فصلي ثاني /كمي

11

20%

6

االختبار النهائي

14

50%

التقويم

مهمة التقويم (كتابة مقال ,اختبار ,مشروع جماعي,
اختبار نهائي...الخ)

د .الدعم الطالبي:
-1تدابير تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب (أذكر قدر الوقت
الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
الجداول المخططة والمعتمدة للساعات المكتبية.
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هـ  .مصادر التعلم:
-1الكتب المقررة المطلوبة:
* إدارة اإلنتاج والعمليات د .محمد ربيع زناتي ,

م.

, Jay HeizerBarry Render , Prentice Hall, 2010 ., operations management

-2المراجع الرئيسة:

-Andrew Greasely ,Operations Management , John Wiley & Sons Inc,2009.

-3الكتب و المراجع التي يوصى بها (المجالت العلمية ,التقارير...,الخ) (أرفق قائمة بها)
* *Operations Management : Concepts ,Methods , and Strategy. West
Publishing Co . New York latest version.

*أ .د .حاكم محسن ,إدارة اإلنتاج والعمليات ,دار زهران,عمان2010,م.
* د  .زكي مكي إسماعيل ,إدارة اإلنتاج والعمليات الخرطوم 2008,م.
-4المراجع اإللكترونية ,مواقع اإلنترنت...الخ
-5مواد تعليمية أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة ,والمعايير /اللوائح
التنظيمية الفنية:
و  .المرافق الالزمة:
بيّن متطلبات المقرر الدراسي بما في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات (أي :عدد المقاعد داخل
الفصول الدراسية والمختبرات ,وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة...إلخ).
مايتراوح بين  30 – 25طالب فى الفصل
-1المباني (قاعات المحاضرات ,المختبرات...,الخ):
-2مصادر الحاسب اآللي:
-3مصادر أخرى (حددها...مثل :الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة ,أذكرها ,أو أرفق قائمة بها):
اجهزة العرض المرئى والفيديو Data Show
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ز .تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره
عن طريق استمارة تقويم المقرر
-1استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس :
 اختبارات قصيرة Quizzes فرق العمل الجماعى Teamwork تشجيع المناقشات.-2استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو القسم :
 اسلوب الحاالت العملية . استمارة التقييم فى نهاية كل وحدة دراسية. استمارة التقييم فى نهاية الفصل الدراسي .-3عمليات تطوير التدريس :
 استخدام اسلوب الحاالت .استخدام مشاريع العمل الجماعية بين الطالب فى احد موضوعات ادارة العمليات.-4عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب ( مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة
ً
دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس
مدرسين مستقلين ,والتبادل بصورة
من مؤسسة أخرى) :فقط من خالل Blackboardالتعلم الاللكتروني.
-5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:
 مراجعة وتحديث بعض محتويات المقرر بناءا على التطورات الجارية فى مجال االنتاج والعمليات.اضافة بعض الموضوعات او التطبيقات بناءا على اراء وتوجهات رجال االعمال فيما يخصوالعمليات االنتاج بالطرق الحديثة .
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الهيئة الوطنية للتقويم
واالعتماد األكاديمي
NCAAA

نموذج توصيف مقرر دراسي
المؤسسة:

جامعة الملك خالد

الكلية/القسم  :كلية المجتمع /قسم إدارة األعمال
أ)التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :
 .1اسم ورمز المقرر الدراسي :إدارة المشروعات الصغيرة 407دار
.2

 .3عدد الساعات المعتمدة 3 :ساعات
.4
 .5البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي.
(في حال وجود مقرر اختياري عام في عدة برامج ,بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بهذه البرامج)

مرحلة الدبلوم
 .6اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن المقرر الدراسي:
 .7السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:

المستوى الخامس  /إدارة األعمال
 .8المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت) 101 :دار
.9
المتطلبات اآلنية لهذا المقرر (إن وجدت):

موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية :كلية المجتمع
1

ب) األهداف:
-1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:
اإللمام بعمليات دراسات الجدوى وتحليل االستثمار في المشروعات الصغيرة والمقدرة على
عمل تحليل للبيئة السوقية بمتغيراتها المختلفة وتحسين الرؤية اإلستراتيجية في ضوء ذلك.
وكيفية التعامل مع المشاكل التي تعترض إنشاء وإدارة المشروعات الصغيرة .بدأ من توفير
رأس مال المشروع واختيار الموقع ونوعية النشاط والعمالة ومشاكل التشغيل في ضوء البيئة
التنظيمية والقانونية والتسويقية في المملكة
-2صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي ( .مثل االستخدام المتزايد
لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت ,والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال
الدراسة).

Data Show

Over

head projector

ج) توصيف المقرر الدراسي (مالحظة :ينبغي إرفاق توصيف عام في االستمارة المستخدمة في
النشرة التعريفية أو الدليل ).
-1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
قائمة الموضوعات
المفاهيم واألطر النظرية لمشروعات األعمال النظرية

عدد
األسابيع

ساعات
التدريس

3

9

(مفهوم الشروع الصغير ،مزايا وفوائد ملكية المشروعات الصغيرة،
أسباب الفشل ،المفاضلة بين شراء مشروعات قائمة أو تأسيس جديدة
ومزايا وعيوب كل اسلوب)
الريادية (المفهوم الخصائص األهمية)

1

3

اإلطار العام لدراسات الجدوى االقتصادية والفنية (مصادر تمويل
المشروعات الصغيرة ،تقييم المشروعات االستثمارية ،التحليل المالي

3

9

2

وإدارة التدفقات النقدية)
التخطيط االستراتيجي في المشروعات الصغيرة

1

3

تنظيم المشروعات الصغيرة وعمليات اتخاذ القرارات

1

3

إدارة الموارد البشرية في المشروع الصغير

1

3

اإلدارة التسويقية في المشروع الصغير

1

3

حوسبة أنشطة المشروع الصغير وإمكانية االستفادة من تطبيقات التجارة
االلكترونية

1

3

الرقابة وتقويم األداء في المشروع الصغير

1

3

-2مكونات المقرر الدراسي (إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي):
المحاضرة:

مادة الدرس:

المختبر

عملي/ميداني/
تدريبي

أخرى:

-3ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً( .ينبغي أن
يمثل هذا المتوسط لكل فصل دراسي وليس المطلوب لكل أسبوع):
 39ساعة دراسية موزعة على  13عشر أسبوعا بواقع ثالث ساعات اسبوعيا

-4تطوير نتائج التعلم في مختلف مجاالت التعلم
بيّن لكل من مجاالت التعلم المبينة أدناه ما يلي:
 موجز سريع للمعارف أو المهارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتها.
 توصيف الستراتيجيات التدريس المستخدمة في المقرر الدراسي بغية تطوير تلك المعارف أو
المهارات.
 الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعلم في هذا المجال الدراسي.

أ .المعارف:
3

-1توصيف للمعارف المراد اكتسابها:
بلورة المفاهيم واألسس العلمية إلنشاء وإدارة المشروع الصغير وتعميق معرفة الطالب في هذا
المجال ،مع التركيز على بيئة األعمال الصغيرة في المملكة العربية السعودية.

-2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف:
إلقاء المحاضرات ،مناقشة الطالب  ،دراسة الحاالت  ،استضافة بعض أصحاب المشروعات
الصغيرة
-3طرق تقويم المعارف المكتسبة:
االختبارات  ،المناقشة ،تحليل بعض الحاالت العملية  ،عمل دراسة جدوى مقترحة لمشروع
صغير
ب.

المهارات اإلدراكية:

-1توصيف للمهارات اإلدراكية المراد تنميتها:
القدرة على التحليل المتكامل لمختلف العناصر والتفكير االستراتيجي
-2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:
دراسة الحاالت والنقاش واستضافة أصحاب الخبرة في إنشاء المشروعات الصغيرة
-3طرق تقويم المهارات اإلدراكية لدى الطالب:
عمل االختبارات ،ودراسة الحاالت المعطاة والنقاش مع الطالب
ج .مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية:
-1وصف لمهارات العالقات الشخصية والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:
رفع الثقة بالنفس والقدرة على التعبير عن األراء واألفكار اإلدارية بطالقة
-2استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
النقاش ودراسة الحاالت ومناقشتها
-3طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية لدى الطالب:
عن طريق المناقشة  ،ومدى تقبل النقد ،واالهتمام بأدبيات النقاش والمحاورة
د .مهارات التواصل ،وتقنية المعلومات ،والمهارات العددية:
-1توصيف للمهارات المراد تنميتها في هذا المجال:
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-2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:

-3طرق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب:

هـ .المهارات الحركية النفسية (إن وجدت):
-1توصيف للمهارات الحركية النفسية المراد تنميتها ومستوى األداء المطلوب:

-2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:
-3طرق تقويم المهارات الحركية النفسية لدى الطالب:

 .5جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي:
التقويم

مهمة التقويم (كتابة مقال ,اختبار ,مشروع جماعي,
اختبار نهائي...الخ)

األسبوع
المحدد له

نسبته من
التقويم
النهائي

1

الحضور والمشاركة والمناقشة والتفاعل خالل المحاضرة

مستمر

5

2

التواجد والمشاركة والمناقشة والتفاعل خالل بيئة البالك
بورد في التعلم االلكتروني

مستمر

5

3

اختبار أعمال فصل أول

5

15

4

اختبار أعمال فصل ثاني

10

15

5

إعداد مشروع مقترح إلنشاء مشروع صغير

12

10

6

االختبار النهائي

14

50

7
8
د .الدعم الطالبي:
5

-1تدابير تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب (أذكر قدر الوقت
الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
 3ساعات

هـ  .مصادر التعلم:
-1الكتب المقررة المطلوبة:
إدارة المشروعات الصغيرة مدخل استراتيجي للمنافسة والتميز د.فالح حسن الحسيني
2006

-2المراجع الرئيسة:

-3الكتب و المراجع التي يوصى بها (المجالت العلمية ,التقارير...,الخ) (أرفق قائمة بها)
الكتب العربية واألجنبية التي تتناول إدارة المشروعات الصغيرة ,النشرات الدورية للغرف التجارية
-4المراجع اإللكترونية ,مواقع اإلنترنت...الخ:
مواقع اإللكترونية الغرف التجارية السعودية ومكاتب العمل ووزارة التجارة وبعض المواقع الحكومية
ذات العالقة
-5مواد تعليمية أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة ,والمعايير /اللوائح
التنظيمية الفنية :استخدام بعض الوسائل التقنية المتاحة من خالل التعلم اإللكتروني الذي توفره الجامعة
مثل بيئة البالك بورد

و  .المرافق الالزمة:
بيّن متطلبات المقرر الدراسي بما في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات (أي :عدد المقاعد داخل
الفصول الدراسية والمختبرات ,وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة...إلخ).

-1المباني (قاعات المحاضرات ,المختبرات...,الخ):
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-2مصادر الحاسب اآللي:

-3مصادر أخرى (حددها...مثل :الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة ,أذكرها ,أو أرفق قائمة بها):

ز .تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره
-1استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس :
مناقشة الطالب
توزيع استبانات بخصوص فعالية اسلوب التدريس
طرح الموضوع للمناقشة عبر بيئة البالك بورد

-2استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو القسم :
تقييم المشاريع المقدمة من قبل الطالب  ،درجات االختبار ونسبة النجاح

-3عمليات تطوير التدريس :

7

-4عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب ( مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة
ً
دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس
مدرسين مستقلين ,والتبادل بصورة
من مؤسسة أخرى):

-5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:
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الهيئة الوطنية للتقويم
واالعتماد األكاديمي
NCAAA

نموذج توصيف مقرر دراسي
المؤسسة:

جامعة الملك خالد

الكلية/القسم  :كلية المجتمع  /قسم إدارة األعمال .
أ)التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :
 .1اسم ورمز المقرر الدراسي:
 .2عدد الساعات المعتمدة 3 :ساعات
 .3البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي.
ً
(في حال وجود مقرر اختياري عام في عدة برامج ,بيّن هذا بدال من إعداد قائمة بهذه البرامج)
212بشر

(إدارة الموارد البشرية)

مرحلة البكالوريوس
 .4اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي:
 .5السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:

المستوى الخامس
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت):
أصول االدارة  101دار (المستوى االول )

 .7المتطلبات اآلنية لهذا المقرر (إن وجدت):
 .8موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية:

1

ب) األهداف:
 -1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:
ـ تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية إلدارة الموارد البشرية .
ـ تعريف الطالب بسياسات واستراتيجيات إدارة الموارد البشرية .
ـ تعريف الطالب بدرجة التعقيد والتنوع الخاص بإدارة الموارد البشرية .
ـ تعريف الطالب بمشكالت العاملين واألساليب الحديثة في عالجها .
ـ تعريف الطالب ببعض الحاالت العملية في حقل الموارد البشرية
ـ تعريف الطالب ببيئه االعمال وفهم المتغيرات المحدده لها وعملية التكيف معها .
ـ تعريف الطالب بكيفية تحقيق افضل استخدام ممكن للموارد المتاحه الحالية  ،واتخاذ القرارات
على اسس علمية سليمه .

 -2صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي ( .مثل االستخدام المتزايد
لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت ,والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال
الدراسة).

ـ إعداد الفصول على نظام البوربوينت .
ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مراجع مساعدة .
ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالمساق .
ـ استخدام البروجكتور لعرض بعض الشفافيات .
ـ استخدام الداتاشو في عرض المادة العلمية.

2

ج) توصيف المقرر الدراسي (مالحظة :ينبغي إرفاق توصيف عام في االستمارة المستخدمة في
النشرة التعريفية أو الدليل ).
-1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
عدد
األسابيع

ساعات
التدريس

قائمة الموضوعات
 1ـ مفهوم ومراحل تطور إدارة الموارد البشرية

1

3

 2ـ تنظيم إدارة الموارد البشرية .

1

3

 3ـ بيئة إدارة الموارد البشرية

1

3

 4ـ تحليل الوظائف .

1

3

 5ـ تخطيط االحتياجات من المواد البشرية.

1

3

 6ـ استقطاب واختيار القوى العاملة .

1

3

 7ـ تدريب وتنمية القوى العاملة .

1

3

 8ـ تعويض الموارد البشرية .

1

3

 9ـ تقييم أداء العاملين .

1

3

 10ـ الترقية والنقل .

1

3

 11ـ الصحة والسالمة المهنية :

1

3

 12ـ مشاركة العاملين

1

3

 13ـ انتهاء الخدمة .

1

3

 14ـ إدارة الموارد البشرية في ظل التغييرات المعاصرة :

1

3

 -15حاالت عمليه وتدريبات

1

3

-2مكونات المقرر الدراسي (إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي):

3

المحاضرة:

مادة الدرس:

المختبر

نعم

نعم

نعم

عملي/ميداني/
تدريبي

ال

أخرى:

ال

 -3ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً( .ينبغي أن
يمثل هذا المتوسط لكل فصل دراسي وليس المطلوب لكل أسبوع):

-4تطوير نتائج التعلم في مختلف مجاالت التعلم

بيّن لكل من مجاالت التعلم المبينة أدناه ما يلي:
 موجز سريع للمعارف أو المهارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتها.
 توصيف الستراتيجيات التدريس المستخدمة في المقرر الدراسي بغية تطوير تلك المعارف أو
المهارات.
 الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعلم في هذا المجال الدراسي.

أ .المعارف:
 -1توصيف للمعارف المراد اكتسابها:

* سوف يتعلم الطالب كيف يصبحون قادة أكفاء ينجزون أعمالهم ويحافظون عليها
* سوف يكتسب الطالب كيف يستطيعون السيطرة على قدراتهم لتحقيق ما يريدون
في حياتهم .
.

استنتاج خصوصيات ومفاهيم إدارة الموارد البشرية .
 .فهم طبيعة سياسات وإستراتيجيات الموارد البشرية .

 .إكساب الطالب أفضل األساليب الحديثة إلدارة الموارد البشرية

 -2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف:

ـ إعداد المادة العلمية على نظام البوربوينت .
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ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مراجع مساعدة مرتبطة بالمادة العلمية .
ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالمقرر .
ـ إعداد أسئلة على الفصول واإلجابات النموذجية عليها .
 -3طرق تقويم المعارف المكتسبة:

ـ االختبارات الشهرية .
ـ االختبارات الشفهية .
ـ المقاالت اإلنشائية .

ب.

ـ الحاالت العملية والعصف الذهني .
ـ إعداد أبحاث وأوراق العمل .
ـ المحاضرة المدعمة بالحوار .

المهارات اإلدرايية:

 -1توصيف للمهارات اإلدراكية المراد تنميتها:

ـ إعداد طالب قادر على حل المشكالت التي تواجهه .
ـ تدريب الطالب على أمور حيوية وهامة متعلقة بالمقرر .
ـ إعداد طالب قادر على موايبة التطور العلمي .
ـ إعداد طالب قادر على موايبة وفهم واستيعاب المقررات التي لها عالقة بالمقرر
الحالي .
ـ إعداد طالب قادر على االعتماد على نفسه في النقد والتحليل .
 -2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:

ـ البروجكتور لعرض بعض الشفافيات .
ـ الداتاشو لعرض الموضوعات .
ـ البالك بورد لدفع الطالب إلى التعلم التفاعلي والتواصل االلكتروني لتفعيل العملية
التعليمية .
ـ االنترنت لدفع الطالب إلى البحث عن دراسات ونماذج عملية محلية وعالمية .
 -3طرق تقويم المهارات اإلدراكية لدى الطالب:

ـ تحضير بعض أوراق العمل تتعلق بموضوع الدراسة .
ـ تحليل بعض العالقات التي لها صلة بالموضوع محل الدراسة .
ـ حل بعض النماذج والحاالت العملية .

ج .مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية:
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 -1وصف لمهارات العالقات الشخصية والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:

ـ العمل التعاوني بين الطالب داخل وخارج القاعة ( العمل ضمن مجموعات ) .
ـ التدريب على انجاز بعض األعمال المنفردة .
 -2استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:

ـ المالحظة الشخصية ألستاذ المقرر .
ـ التقييم المستمر .
ـ المتابعة الفردية والجماعية للطالب .
 -3طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية لدى الطالب:

د .مهارات التواصل ،وتقنية المعلومات ،والمهارات العددية:
 -1توصيف للمهارات المراد تنميتها في هذا المجال:

 -2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:

 -3طرق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب:

هـ  .المهارات الحريية النفسية (إن وجدت):
 -1توصيف للمهارات الحركية النفسية المراد تنميتها ومستوى األداء المطلوب:
 -2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:
 -3طرق تقويم المهارات الحركية النفسية لدى الطالب:

 .5جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي:
التقويم

1

مهمة التقويم (كتابة مقال ,اختبار ,مشروع جماعي,
اختبار نهائي...الخ)

االختبار األول

األسبوع
المحدد له

السادس

نسبته من
التقويم
النهائي

20
6

2

االختبار الثاني

3

الحضور والسلوك والمشارية والتكليف .

4

االختبار النهائي

50

5

المجموع

100

الثاني عشر 20
مستمر

10

6
7
8
د .الدعم الطالبي:
 -1تدابير تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب (أذكر قدر الوقت الذي
يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).

هـ  .مصادر التعلم:
 -1الكتب المقررة المطلوبة:

()1

د .محمد سيد حمزاوي  :إدارة الموارد البشرية  ،دار الكتاب
الجامعي  ،القاهرة 2006م

()2

د .علي السلمي  :إدارة األفراد والكفاءة اإلنتاجية  ،مكتبة
غريب  ،القاهرة 2005 ،م

()3

د .سمير محمد عبدالوهاب  :إدارة الموارد البشرية  ،كلية االقتصاد والعلوم
السياسية 2001 ،م .

()4

د .إبراهيم أبو سعدة  :إدارة الموارد البشرية في ظل التحديات المعاصرة  ،دار
الكتاب الجامعي  ،القاهرة ـ . 2007

 -2المراجع الرئيسة:
 -3الكتب و المراجع التي يوصى بها (المجالت العلمية ,التقارير...,الخ) (أرفق قائمة بها)

7

 -4المراجع اإللكترونية ,مواقع اإلنترنت...الخ:

يحددها أستاذ المقرر للطالب .
 -5مواد تعليمية أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة ,والمعايير /اللوائح
التنظيمية الفنية:
و  .المرافق الالزمة:
بيّن متطلبات المقرر الدراسي بما في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات (أي :عدد المقاعد داخل
الفصول الدراسية والمختبرات ,وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة...إلخ).

 -1المباني (قاعات المحاضرات ,المختبرات...,الخ):
 -2مصادر الحاسب اآللي:
 -3مصادر أخرى (حددها...مثل :الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة ,أذكرها ,أو أرفق قائمة بها):

ز .تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره
 -1استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس :

ـ إعداد قائمة استقصاء من قبل اإلدارة موجهه إلى الطالب يتم تحليلها إحصائيا في نهاية
يل فصل دراسي .
-2استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو القسم :

ـ است خدام نظام (( مقرري المواد )) بالنسبة للمقررات المشترية التي يدرسها أيثر من
أستاذ .

 -3عمليات تطوير التدريس :

ـ االهتمام بالمراجع التي تدرس من حيث التحديث .
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ـ االهتمام بالوسائل التعليمية التي تناسب يل مقرر من حيث طبيعته .
ـ انتقاء أفضل األساتذة والعمل على تدريبهم .
ـ العناية بعملية تقييم الطالب على مدار الفصل الدراسي .

-4عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب ( مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة
مدرسين مستقلين ,والتبادل بصورة دوريةً لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من
مؤسسة أخرى):

 -5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:

ـ الدراسة المستمرة للبيئة المحلية والعالمية لمعرفة الفرص التعليمية المتاحة .
ـ فتح قناة مع سوق العمل لمعرفة المتطلبات التي يجب تضمينها في المقررات .
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الهيئة الوطنية للتقويم
واالعتماد األكاديمي
NCAAA

نموذج توصيف مقرر دراسي
المؤسسة:

جامعة الملك خالد

الكلية/القسم  :كلية المجتمع  /قسم دارة األعمال
أ)التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :
 .1اسم ورمز المقرر الدراسي :إدارة مالية  311مال
.2
 .3عدد الساعات المعتمدة 3 :ساعات
.4
 .5البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي.

مرحلة الدبلوم
 .6اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن المقرر الدراسي:
.7

 .8السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:

المستوي الرابع إدارة األعمال
 .9المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت) 101 :دار
 .10المتطلبات اآلنية لهذا المقرر (إن وجدت) :ال يوجد
موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية :كلية المجتمع

1

ب) األهداف:
-1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:
يهدف هذا المساق إلى إكساب الطالب المفاهيم والمهارات المعرفية التالية:
-1
-2
-3
-4

-5

مفهوم اإلدارة المالية في منشآت القطاع الخاص.
مهارات التحليل المالي واستنتاج المؤشرات المتعلقة بنقاط القوة والضعف في الموقف الحالي للمنشأة.
تعلم أدوات التخطيط المالي واتخاذ القرارات المبني على أسس تعظيم قيمة المنشأة.
التمييز بين القرارات اإلستراتيجية والقرارات قصيرة األجل.
إكساب الطالب مهارات التفكير واالستنتاج المبنية على األساليب العلمية

-2خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي .
 -1إعداد المادة العلمية على برنامج البوربوينت.
 -2تدريس المقرر على برنامج بالك بورد على المستوى المدمج.
 -3تكليف الطالب بالرجوع إلى مراجع مساعدة.
 -4تكليف الطالب بالرجوع إلى مواقع متخصصة على شبكة االنترنت كنوع جديد من أنواع المراجع.

 -5التواصل مع الشبكة العالمية للتعرف على ما هو جديد في اإلدارة المعاصرة .
ج) توصيف المقرر الدراسي (مالحظة :ينبغي إرفاق توصيف عام في االستمارة المستخدمة في
النشرة التعريفية أو الدليل ).
 -1الموضوعات التي ينبغي تناولها
قائمة الموضوعات

عدد
األسابيع

ساعات
التدريس

(تعريف اإلدارة المالية) إلقاء الضوء على اإلدارة المالية وذلك من خالل التركيز 1

3

(منشآت األعمال) التعرف على أنواع منشآت األعمال من مشروعات فردية 1

3

(القوائم المالية) إلقاء الضوء على القوائم المالية تعريفا وأنواعا ،مع مراجعة ألهم 2

6

على التعريف بحقل المالية والموضوعات التي يتضمنها ومن ذلك موضوع اإلدارة
المالية للشركات كعلم وكوظيفة من وظائف المنشأة ،باإلضافة إلى استعراض
مكونات البيئة التي تعمل اإلدارة المالية ضمن إطارها

وشركات عادية وشركات مساهمة ،مع إجراء المقارنة بين خصائص هذه المنشآت.

القوائم المالية المنشورة :قائمة المركز المالي ،وقائمة الدخل ،وقائمة األرباح
المحتجزة.
(القوائم المالية) تركيز خاص على قائمة التدفقات النقدية وطريقة إعدادها وتفسير

2

مؤشراتها.

(تحليل القوائم المالية) ،الربط بين نتائج العمل المحاسبي وبين اإلدارة المالية ،حيث 3

يناقش هذا الجزء تحليل القوائم المالية وأهميتها في صناعة القرارات المالية
األساسية ،باستخدام النسب المالية ،وبالتالي تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في أداء
المنشأة.
(تحليل القوائم المالية) حاالت عملية :تحليل سيولة المنشأة وتحليل نشاطها (كفاءتها).
(تحليل القوائم المالية) حاالت عملية :تحليل ربحية المنشأة وتحليل مديونيتها (الرفع
المالي).

9

(تحليل القوائم المالية) حاالت عملية :تحليل أداء السهم في السوق المالي.

(التخطيط المالي) إلقاء الضوء على أهمية التخطيط المالي والتعرف على أدواته 3

وتقنياته (التخطيط المالي) حاالت عملية :تحليل التعادل.
(التخطيط المالي) حاالت عملية :تحليل الروافع.

9

(التخطيط المالي) :الموازنات التقديرية والموازنة النقدية.

(إدارة رأس المال العامل) ،إلقاء الضوء على المفاهيم األساسية لسياسات رأس المال 2

العامل ،وإدارة النقد واألوراق المالية قصيرة األجل.

6

(إدارة رأس المال العامل) إدارة الذمم المدينة وفي إدارة المخزون وإدارة التمويل
قصير األجل.

القيمة الزمنية للنقود :القيمة الحالية والقيمة المستقبلية لمبلغ واحد ولمجموعة من 1

3

(تكلفة رأس المال) يتعرض هذا الجزء للموضوعات المرتبطة بكلفة رأس المال 1

3

تخطيط اإلنفاق الرأسمالي :طرق تقييم المشاريع الرأسمالية :الطرق التقليدية :فترة 1

3

المبالغ (الدفعات) والجداول المالية.

والسياسة المالية طويلة األجل ،ويتضمن كلفة الديون طويلة األجل كالسندات
والقروض المصرفية طويلة األجل ،وكلفة التمويل بحقوق الملكية كاألسهم العادية
واألرباح المحتجزة.
االسترداد ومعدل العائد المحاسبي ،والطرق الحديثة :صافي القيمة الحالية ومعدل
العائد الداخلي.

3

-2مكونات المقرر الدراسي (إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي):
المحاضرة:

مادة الدرس:

المختبر

 45ساعة

45

-

عملي/ميداني

تدريبي

أخرى :حاالت عملية

-

-3ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً( .ينبغي أن
يمثل هذا المتوسط لكل فصل دراسي وليس المطلوب لكل أسبوع):
 تكليف الطلبة بالبحث عن بعض الموضوعات في المكتبة وعرضها ومناقشتها . ساعات مكتبية يتم من خاللها مناقشة بعض األمور المتعلقة بالمقرر . -منتديات الحوار على برنامج بالك بورد

-4تطوير نتائج التعلم في مختلف مجاالت التعلم
بيّن لكل من مجاالت التعلم المبينة أدناه ما يلي:
 موجز سريع للمعارف أو المهارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتها.
 توصيف الستراتيجيات التدريس المستخدمة في المقرر الدراسي بغية تطوير تلك المعارف أو
المهارات.
 الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعلم في هذا المجال الدراسي.

المعارف :
-1توصيف للمعارف المراد اكتسابها :
إكساب الطالب المعرفة باألفكار الجديدة في اإلدارة المالية والقضايا التي تعالجها والربط بينها وبين التطورات في بيئة
األعمال وكيف يمكن تطبيق هذه المفاهيم المعاصرة لتحقيق أفضل النتائج في بيئة األعمال السعودية .

-2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف:
 إعداد الفصول على برنامج . power point إعداد وتقديم المحاضرات بشكل مهني.استخدام وسائل التعلم االلكتروني.4

 تكليف الطالب بالرجوع إلى مراجع مساعدة . تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالمساق . -إعداد أسئلة الفصول واإلجابات النموذجية عليها .

-3طرق تقويم المعارف المكتسبة:
 االختبارات الشهرية . االختبارات الشفوية . المقاالت اإلنشائية.الواجبات.
 -إعداد األبحاث.

المهارات اإلدراكية:

أ.

-1توصيف للمهارات اإلدراكية المراد تنميتها:
 تدريب الطالب على أمور حيوية وهامة متعلقة بالمقرر . -إعداد طالب قادر على مواكبة التطور العلمي في التخصص .

-2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:
 نظام البالك بورد  :لدفع الطالب الى التعلم التفاعلي والتواصل اإللكتروني لتفعيل العملية التعليمية . -اإلنترنت  :لدفع الطالب الى البحث والتعلم الذاتي .

-3طرق تقويم المهارات اإلدراكية لدى الطالب:
-

المحاضرات الرسمية .

 االختبارات التحريرية . االختبارات الشفوية . -نظام البالك بورد .

ج .مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية:
-1وصف لمهارات العالقات الشخصية والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:
 تقسيم الطالب الى مجموعات عمل العمل الجماعي على مستوى األبحاث وإعداد بعض الواجبات . تدريب األفراد للعمل بروح الفريق-2استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 أبحاث -مقاالت

 -استخدام برنامج البالك بورد
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-3طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية لدى الطالب:
 تقييم األبحاث . أسئلة شفهية. الحوار الصفي. -منتديات النقاش االلكترونية

د .مهارات التواصل ،وتقنية المعلومات ،والمهارات العددية:
-1توصيف للمهارات المراد تنميتها في هذا المجال:
-

التعلم مع شبكة االنترنت .

 التعلم مع النظام االلكتروني .نظام بالك بورد
 استخدام نظام  Power pointفي العرض الفعال .-2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:
 المالحظة الشخصية ألستاذ المادة . التقييم المستمر . -المتابعة .

-3طرق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب:
 عدد مرات التفاعل االلكتروني مع المقرر من خالل نظام . black board -األبحاث المقدمة المعتمدة على االنترنت .

هـ .المهارات الحركية النفسية (إن وجدت):
-1توصيف للمهارات الحركية النفسية المراد تنميتها ومستوى األداء المطلوب:
-2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:

-3طرق تقويم المهارات الحركية النفسية لدى الطالب:

 .5جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي:
التقويم

مهمة التقويم (كتابة مقال ،اختبار ،مشروع جماعي،
اختبار نهائي...الخ)

األسبوع
المحدد له

نسبته من
التقويم
النهائي
6

1

اإلختبار األول

السابع

2

اإلختبار الثاني

الرابع عشر 20

3

الحضور والسلوك و المشاركة

4

اإلختبار النهائي

50

5

المجموع

100

مستمر

20
10

6
7
8

د .الدعم الطالبي:
-1تدابير تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب (أذكر قدر الوقت
الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
الساعات المكتبية

هـ  .مصادر التعلم:
-1الكتب المقررة المطلوبة:
-

النعيمي ،عدنان ،وآخرون " ،)2007( ،اإلدارة المالية :النظرية والتطبيق" ،دار المسيرة ،عمان ،،األردن.

-2المراجع الرئيسة:
-

جان فريد وستون ،يوجين بريجهام ،التمويل اإلداري ،مترجم ،دار المريخ.1993 ،
الميداني ،محمد ايمن" ،)1989( ،االدارة التمويلية في الشركات"  ،الظهران ،السعودية.

-

الزبيدي ،حمزة" ،)2005( ،االدارة المالية المتقدمة" ،عمان ،مؤسسة الوراق للنشر.

-

هندي ،منير" ،)1998-1997( ،االدارة المالية ،مدخل تحليلي معاصر"  ،المكتب العربي الحديث.

Ross, Westerfield and Jalf, (2006), "Corporate and Finance", seventh edition, McGraw – Hill.

-3الكتب و المراجع التي يوصى بها (المجالت العلمية ،التقارير...،الخ) (أرفق قائمة بها)
-4المراجع اإللكترونية ،مواقع اإلنترنت...الخ:
 موقع التعليم االلكتروني لجامعة الملك خالد .7

www.management.com

موقع مكتبة معهد اإلدارة العامةhttp://www.ipa.gov.om :
-5مواد تعليمية أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة ،والمعايير /اللوائح
التنظيمية الفنية:

و  .المرافق الالزمة:
بيّن متطلبات المقرر الدراسي بما في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات (أي :عدد المقاعد داخل
الفصول الدراسية والمختبرات ،وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة...إلخ).
-1المباني (قاعات المحاضرات ،المختبرات...،الخ):
 قاعات علمية مزودة بأجهزة عرض Data show-معامل الحاسب اآللي في الكلية.

-2مصادر الحاسب اآللي:
 معمل حاسب آلي لتدريب الطلبة على التعلم االلكتروني .-3مصادر أخرى (حددها...مثل :الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة ،أذكرها ،أو أرفق قائمة بها):

ز .تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره
-1استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس :
 نتائج االختبارات الفصلية . -نتائج االختبارات النهائية .

 التفاعل والمشاركة أثناء المحاضرة. منتديات النقاش االلكتروني على برنامج بالك بورد.-2استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو القسم :
 التفاعل االلكتروني مع المقرر من جانب الطالب .8

 المشاركة البحثية للطالب .-3عمليات تطوير التدريس :
 تحديث المراجع العلمية . االطالع على كل ما هو جديد في اإلدارة الحديثة . تطوير أنظمة االختبارات وأساليب التقويم .-4عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب ( مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة
ً
دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس
مدرسين مستقلين ،والتبادل بصورة
من مؤسسة أخرى):
تشكيل لجان لمراجعة عملية التصحيح.
التصحيح االلكتروني لالختبارات.
-5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها :

9

الهيئة الوطنية للتقويم
واالعتماد األكاديمي
NCAAA

نموذج توصيف مقرر دراسي
المؤسسة:

جامعة الملك خالد

الكلية/القسم  :كلية المجتمع  /قسم إدارة األعمال .
أ)التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

 .1اسم ورمز المقرر الدراسي :أصول اإلدارة
 .2عدد الساعات المعتمدة 3 :ساعات

 101دار

 .3البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي.
(في حال وجود مقرر اختياري عام في عدة برامج ,بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بهذه البرامج)

مرحلة الدبلوم
 .4اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن المقرر الدراسي:
 .5السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:

المستوى األول إدارة األعمال
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت) :ال يوجد
 .7المتطلبات اآلنية لهذا المقرر (إن وجدت) :ال يوجد
 .8موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية :كلية المجتمع
1

ب) األهداف:
 -1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:
ـ تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية لالدارة بشكل عام .
ـ تعريف الطالب ببيئه االعمال وفهم المتغيرات المحدده لها وعملية التكيف معها .
ـ تعريف الطالب بكيفية تحقيق افضل استخدام ممكن للموارد المتاحه الحالية  ،واتخاذ القرارات
على اسس علمية سليمه .
ـ تعريف الطالب بالمصطلحات الخاصه بالعملية االدارية والقدره على تحليلها التحليل االمثل بما
يتوافق مع البيئة السعوديه .
ـ تعريف الطالب كيفية احترام االنظمة ومساعدتهم على اكتساب وفهم أفضل المبادىء التي
تحكم أعمالهم الشخصية والتجارية .
استنتاج خصوصيات ومفاهيم العملية االدارية
فهم طبيعة العملية االدارية ( تخطيط  ،تنظيم  ،توجيه ،رقـابة) .
إكساب الطالب القدرة على رؤية بيئة العمل رؤية متكاملة .

 -2صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي ( .مثل االستخدام
المتزايد لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت ,والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة
في مجال الدراسة).

ـ إعداد الفصول على نظام البوربوينت .
ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مراجع مساعدة .
ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالمساق .
ـ استخدام البروجكتور لعرض بعض الشفافيات .
ـ استخدام الداتاشو في عرض المادة العلمية.

2

ج) توصيف المقرر الدراسي (مالحظة :ينبغي إرفاق توصيف عام في االستمارة المستخدمة في
النشرة التعريفية أو الدليل ).
-1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
عدد
األسابيع

ساعات
التدريس

قائمة الموضوعات
 1ـ ماهية االدارة

1

3

 2ـ أهمية االدارة والمستويات االدارية.

1

3

 3ـ مداخل دراسة االدارة .

1

3

 4ـ تحديد االهداف االدارية .

1

3

 5ـ مفاهيم ومبادىء التخطيط .

1

3

 6ـ اعداد الخطة االدارية .

1

3

 7ـ مفاهيم التنظيم والبناء التنظيمي .

1

3

 8ـ النماذج التنظيمية.

1

3

 9ـ وظيفة التوجية .

1

3

 10ـ ادارة المرؤوسين والرؤساء .

1

3

 11ـ مفاهيم ومبادىء الرقابة االدارية

1

3

 12ـ عناصر واساليب الرقابة االدارية

1

3

 13ـ عملية اتخاذ القرارات .

1

3

 14ـ حاالت عملية في االدارة ومراجعة شاملة

2

3

3

-2مكونات المقرر الدراسي (إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي):
المحاضرة:

مادة الدرس:

المختبر

نعم

نعم

نعم

عملي/ميداني/
تدريبي

ال

أخرى:

ال

 -3ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً( .ينبغي أن
يمثل هذا المتوسط لكل فصل دراسي وليس المطلوب لكل أسبوع):

-4تطوير نتائج التعلم في مختلف مجاالت التعلم

بيّن لكل من مجاالت التعلم المبينة أدناه ما يلي:
 موجز سريع للمعارف أو المهارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتها.
 توصيف الستراتيجيات التدريس المستخدمة في المقرر الدراسي بغية تطوير تلك المعارف أو
المهارات.
 الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعلم في هذا المجال الدراسي.

أ .المعارف:
 -1توصيف للمعارف المراد اكتسابها:

* سوف يتعلم الطالب كيف يصبحون قادة أكفاء ينجزون أعمالهم ويحافظون عليها
* سوف يكتسب الطالب كيف يستطيعون السيطرة على قدراتهم لتحقيق ما يريدون
في حياتهم .
* استنتاج خصوصيات ومفاهيم العملية االدارية
*فهم طبيعة العملية االدارية ( تخطيط  ،تنظيم  ،توجيه ،رقـابة) .
* إكساب الطالب القدرة على رؤية بيئة العمل رؤية متكاملة .
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 -2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف:

ـ إعداد المادة العلمية على نظام البوربوينت .
ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مراجع مساعدة مرتبطة بالمادة العلمية .
ـ تكليف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعلقة بالمقرر .
ـ إعداد أسئلة على الفصول واإلجابات النموذجية عليها .
 -3طرق تقويم المعارف المكتسبة:

ـ االختبارات الشهرية .
ـ االختبارات الشفهية .
ـ المقاالت اإلنشائية .

ب.

ـ الحاالت العملية والعصف الذهني .
ـ إعداد أبحاث وأوراق العمل .
ـ المحاضرة المدعمة بالحوار .

المهارات اإلدراكية:

 -1توصيف للمهارات اإلدراكية المراد تنميتها:

ـ إعداد طالب قادر على حل المشكالت التي تواجهه .
ـ تدريب الطالب على أمور حيوية وهامة متعلقة بالمقرر .
ـ إعداد طالب قادر على مواكبة التطور العلمي .
ـ إعداد طالب قادر على مواكبة وفهم واستيعاب المقررات التي لها عالقة بالمقرر
الحالي .
ـ إعداد طالب قادر على االعتماد على نفسه في النقد والتحليل .
 -2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:

ـ البروجكتور لعرض بعض الشفافيات .
ـ الداتاشو لعرض الموضوعات .
ـ البالك بورد لدفع الطالب إلى التعلم التفاعلي والتواصل االلكتروني لتفعيل العملية
التعليمية .
ـ االنترنت لدفع الطالب إلى البحث عن دراسات ونماذج عملية محلية وعالمية .
 -3طرق تقويم المهارات اإلدراكية لدى الطالب:

ـ تحضير بعض أوراق العمل تتعلق بموضوع الدراسة .
ـ تحليل بعض العالقات التي لها صلة بالموضوع محل الدراسة .
ـ حل بعض النماذج والحاالت العملية .

5

ج .مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية:
 -1وصف لمهارات العالقات الشخصية والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:

ـ العمل التعاوني بين الطالب داخل وخارج القاعة ( العمل ضمن مجموعات ) .
ـ التدريب على انجاز بعض األعمال المنفردة .
 -2استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:

ـ المالحظة الشخصية ألستاذ المقرر .
ـ التقييم المستمر .
ـ المتابعة الفردية والجماعية للطالب .
 -3طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية لدى الطالب:

د .مهارات التواصل ،وتقنية المعلومات ،والمهارات العددية:
 -1توصيف للمهارات المراد تنميتها في هذا المجال:
 -2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:

 -3طرق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب:

هـ  .المهارات الحركية النفسية (إن وجدت):
 -1توصيف للمهارات الحركية النفسية المراد تنميتها ومستوى األداء المطلوب:
 -2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:
 -3طرق تقويم المهارات الحركية النفسية لدى الطالب:

 .5جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي:
التقويم

مهمة التقويم (كتابة مقال ,اختبار ,مشروع جماعي,
اختبار نهائي...الخ)

األسبوع
المحدد له

نسبته من
التقويم
6

النهائي
1

االختبار األول

السادس

2

االختبار الثاني

الثاني عشر 20

3

الحضور والسلوك والمشاركة والتكليف .

4

االختبار النهائي

50

5

المجموع

100

مستمر

20
10

6
7
8
د .الدعم الطالبي:
 -1تدابير تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب (أذكر قدر الوقت الذي
يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).

هـ  .مصادر التعلم:
 -1الكتب المقررة المطلوبة:
 - .الدكتور مدني عبد القادر عالقي  ،االدارة – دراسة تحليلية للوظائف والقرارات االدارية  ،مكتبة دار
جدة  1426-هـ
 -2المراجع الرئيسة :الدكتور حامد احمد رمضان بدر  ،ادارة المنظمات – اتجاة شرطي – دار النهضة
العربية – القاهرة – أحدث طبعة
 -3الكتب و المراجع التي يوصى بها (المجالت العلمية ,التقارير...,الخ) (أرفق قائمة بها)

 -4المراجع اإللكترونية ,مواقع اإلنترنت...الخ:

يحددها أستاذ المقرر للطالب  .و

www.management.com

 -5مواد تعليمية أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة ,والمعايير /اللوائح
التنظيمية الفنية:
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و  .المرافق الالزمة:
بيّن متطلبات المقرر الدراسي بما في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات (أي :عدد المقاعد داخل
الفصول الدراسية والمختبرات ,وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة...إلخ).
 -1المباني (قاعات المحاضرات ,المختبرات...,الخ):
 -2مصادر الحاسب اآللي:
 -3مصادر أخرى (حددها...مثل :الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة ,أذكرها ,أو أرفق قائمة بها):

ز .تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره
 -1استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس :

ـ إعداد قائمة استقصاء من قبل اإلدارة موجهه إلى الطالب يتم تحليلها إحصائيا في نهاية
كل فصل دراسي .
-2استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو القسم :

ـ استخدام نظام (( مقرري المواد )) بالنسبة للمقررات المشتركة التي يدرسها أكثر من
أستاذ .

 -3عمليات تطوير التدريس :

ـ االهتمام بالمراجع التي تدرس من حيث التحديث .
ـ االهتمام بالوسائل التعليمية التي تناسب كل مقرر من حيث طبيعته .
ـ انتقاء أفضل األساتذة والعمل على تدريبهم .
ـ العناية بعملية تقييم الطالب على مدار الفصل الدراسي .
8

-4عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب ( مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة
ً
دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس
مدرسين مستقلين ,والتبادل بصورة
من مؤسسة أخرى):

 -5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:

ـ الدراسة المستمرة للبيئة المحلية والعالمية لمعرفة الفرص التعليمية المتاحة .
ـ فتح قناة مع سوق العمل لمعرفة المتطلبات التي يجب تضمينها في المقررات .
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الهيئة الوطنية للتقويم
واالعتماد األكاديمي
NCAAA

نموذج توصيف المقرر
المؤسسة التعليمية  :جامعة الملك خالد
الكلية/القسم  :كلية المجتمع /قسم إدارة األعمال
أ ) تحديد المقرر والمعلومات العامة

 –1اسم المقرر و رمزه( :السلوك تنظيمي  211 /بشر )

 – 2الساعات المعتمدة3 :ساعات
 –3البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها  :برنامج إدارة األعمال
مرحلة الدبلوم
 -4اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:

 -5المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذه المقرر فيه  :المستوى الرابع

 -6المتطلبات المسبقة لهذه المقرر (إن وجدت)  101 :دار
 -7المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر(إن وجدت) :اليوجد

 -8مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية :كلية المجتمع

ب ) األهداف
 -1وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر :التعرف على السلوك اإلنساني في

المنظمات المختلفة  ،و الوقوف على مفهوم وطبيعة هذا السلوك على المنظمات  .ثم التعرف على
الجوانب السلوكية المرتبطة بالعمل وكذلك اإللمام بالتطور التاريخي لعلم السلوك التنظيمي والنظريات
المختلفة التي اهتمت بتفسيره ،كذلك العلوم المرتبطة بعلم السلوك التنظيمي  ،والمحددات الرئيسة
للسلوك التنظيمي مثل  :الشخصية  ،االتجاهات والقيم ،اإلدراك والتعلم  ،الدوافع والحوافز  ،ديناميكية
العمل  ،القيادة والقوة  ،اإلبداع واالبتكار ،وأخيراً التفاوض والصراع التنظيمي .
 -2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
االعتماد على المراجع العلمية الحديثة في مجال السلوك التنظيمي وأخالقيات األعمال. تناول القضايا اإلدارية المعاصرة في مجال السلوك التنظيمي . -التواصل مع شبكة المعلومات الدولية (االنترنت) للتعرف على ما هو جديد في هذا المجال

ج ) وصف المقرر( :مالحظة :يرفق الوصف العام للمقرر الموجد في النشرة أو الدليل بالقسم)
 – 1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
ساعات االتصال (اإلعطاء الفعلية)
عدد األسابيع
الموضوع
3
1
 -1مفهوم السلوك التنظيمي
3
1
 -2النظريات المفسرة للسلوك التنظيمي
3
1
 -3محددات السلوك التنظيمي
6
2
 -4الشخصية وعالقتها بالسلوك التنظيمي
6
2
 -5اإلدراك وعالقته بالسلوك التنظيمي
6
2
 -6االتجاهات والقيم و السلوك التنظيمي
3
1
 -7القيادة اإلدارية
6
2
 -8االتصاالت اإلدارية و السلوك التنظيمي
3
1
 -9إدارة الصراع
6
2
-10التغيير والتطوير واإلبداع واالبتكار
 – 2مكونات المقرر(مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي):
العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو
الدروس الخاصة
المحاضرة
االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
45ساعة

أخرى
-

 – 3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع ( المطلوب هنا المعدل المتوقع
للفصل الدراسي وليس المتطلبات المحددة في كل أسبوع):
ال يوجد

2

 – 4تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
أ -المعرفة:
 -1وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
المعارف الخاصة بالمفاهيم العامة للسلوك التنظيمي  ،وكيفية توظيف محددات السلوك التنظيمي في إدارة
منظمات األعمال  ،فهم أساليب اإلبداع الفردي والجماعي وتأثير ذالك على اإلبداع اإلداري للمنظمات ،
مهارات وأساليب ادراة الصراعات التنظيمية  ،مهارات إدارة عملية التغيير والتطوير في المنظمات  ،فهم
أبعاد المناخ التنظيمي،وعناصر اإلبداع ومعوقاته داخل المنظمات .
 -2استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
 استخدام تكنولوجيا المعلومات في العرض الفعال للمقرر استخدام شبكة المعلومات الدولية (االنترنت) في تعامل الطالب مع المقرر -3طرق تقييم المعرفة المكتسبة:
 االختبارات الفصلية االختبار النهائي -األبحاث والواجبات والمشاركة

ب -المهارات المعرفية  -اإلدراكية:
 -1المهارات المعرفية-اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 مهارات القيادة اإلدارية الفعالة. مهارات االتصال التنظيمية الناجحة. مهارات إدارة عمليات التغيير والتطوير. مهارات إدارة اإلبداع واالبتكار في المنظمات. -2استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية-اإلدراكية:
 الحاالت العملية البحوث وأوراق العمل -3طرق تقييم المهارات المعرفية-اإلدراكية المكتسبة:
 االختبارات المتنوعة المشروعات البحثيةج -مهارات العالقات مع اآلخرين والمسئولية:
 -1وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها :
العمل بروح الفريق في مجموعات وفرق عمل
 -2استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات :
 أبحاث جماعية مشروعات مشتركة - -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية :
 أسئلة شفهية -تقييم األبحاث الجماعية والمشروعات المشتركة
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د -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 -1وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
مهارات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات وحلقات النقاش الجماعية
 -2استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات :
 التعلم مع شبكة االنترنت استخدام برنامج  power pointفي العرض الفعال التعامل االلكتروني مع المقرر -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية) :
 األبحاث المقدمة المعتمدة على شبكة االنترنت عدد مرات التفاعل االلكتروني مع المقرر من خالل برنامج black boardهـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة):
 -1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:
ال يوجد
 -2استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية :
ال يوجد
 -3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية
ال يوجد
-5تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:

رقم
التقييم
1
2
3
4
5

طبيعة مهمة التقييم
بحث جماعي
االختبار الفصلي األول
االختبار الفصلي الثاني
واجبات ومشاركة
االختبار النهائي

األسبوع
المستحق
3
7
13
نهاية الفصل

نسبة الدرجة إلى درجة التقييم
النهائي
%5
%20
%20
%5
%50

د) الدعم المقدم للطلبة:
الساعات المكتبية
هـ ) مصادر التعلم:
 -1الكتاب (الكتب ) الرئيسة المطلوبة:
ا د /محمد قاسم القريونى ،السلوك التنظيمي  ،الطبعة الثانية ،عمان 1414،هـ ا د /احمد سيد مصطفى  ،إدارة البشر األصول والمهارات  ،القاهرة2002 ،م . -2المراجع األساسية (التي يجب إتاحتها للطالب للرجوع إليها):
 ا د /احمد سيد مصطفى  ،السلوك التنظيمي – رؤية معاصرة  ،القاهرة2000 ،م ا د /على السلمى ،السلوك االنسانى في اإلدارة ،مكتبة غريب  ،القاهرة ،بدون تاريخ . -3الكتب والمراجع الموصى بها ( الدوريات العلمية ،التقارير ...الخ) (يرفق قائمة بذلك):
4

= Robbins, “Essentials of Organizational Behavior,” 8th Edition, 2004, Prentice Hall,2001.
= S. McShane and V. Glinow, “Organizational Behavior: essentials,” 1st Edition, McGrawHill, 2006.

 -4المواد االلكترونية و مواقع االنترنت : ...
 الموقع االلكتروني لجامعة الملك خالد . المواقع العلمية المتخصصة في السلوك التنظيمي .-5مواد تعلم أخرى :
شرائط فيديو مصورة .
و ) المرافق المطلوبة
-1المرافق التعليمية:
 حجرات علمية مزودة بأجهزة عرض ((Data Show -2أجهزة الكمبيوتر:
معمل الحاسب االلى للتدريب الطالبي
 -3مصادر أخرى  :ال يوجد
ز) تقييم المقرر وعمليات التحسين:
-1استراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم
 نتائج االختبارات الفصلية نتائج االختبارات النهائية التفاعل والمشاركة إثناء المحاضرات . -2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم :
 التفاعل االلكتروني مع الطالب المشاركة البحثية للطالب-3عمليات تحسين التعليم:
 تحديث المراجع العملية تطوير نظم االختبارات وتقويم الطالب-4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
لجان عملية التصحيح

 -4صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 المتابعة المستمرة والمباشرة من إدارة القسم . -اللجان المعنية بعمليات التطوير .

5

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي

توصيف املقرر

22

نموذج توصيف المقرر
إلرشادك إلكمال هذا النموذج ،يرجى الرجوع إلى الكتيب ( الدليل )2المتضمن إجراءات ضمان الجودة الداخلية.
المؤسسة التعليمية  :جامعة الملك خالد .
الكلية/القسم  :كلية المجتمع بخميس مشيط  /إدارة األعمال .
أ ) تحديد المقرر والمعلومات العامة
 –1اسم المقرر و رمزه:
 –2الساعات المعتمدة3 :
 –3البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :دبلوم إدارة األعمال .
 -4اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:
 -5المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذه المقرر فيه :المستوى الخامس  /السنة الثانية .
 -6المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت) :أٌصول اإلدارة  101 ،خدار.
 -7المقررات المصاحبة لهذا المقرر(إن وجدت) :ال ُيوجد .
 -8مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليميةُ :يدرس فى كلية المجتمع بخميس مشيط .
ب ) األهداف
 -1وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
تهدف هذه المادة إلى تعريف الطلبة بأهمية المنشآت المتخصصة (منظمات بنكية ،سياحية ،صحية) لما لها
من أهمية بارزة وعالمة من عالمات التطور في أي بلد ،كما تهدف المادة إلى تعريف الطلبة بدور هذه
المنظمات وإسهاماتها في عجلة التنمية ،ومن أهدافها كذلك تدريب الطلبة على األساليب اإلدارية من تخطيط
وتنظيم وتنسيق وقيادة ،وخاصة عندما يصبحون مستقبالً مسئولين عن إدارة مثل هذه المنظمات ،نظراً
لزيادة عدد المنشآت المتخصصة وزيادة أعداد العاملين فيها.
 -2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر:
 مراجعة المقرر بإنتظام. مقترحات أستاذ المقرر. دراسة الصعوبات التي يواجهها الطالب في تعلم المقرر. متابعة المستجدات المعاصرة للمقرر. استخدام الحاسب في تحصيل مصادر العلم المتعلقة بالمقرر.ج ) وصف المقرر( :مالحظة :يرفق الوصف العام للمقرر الموجد في النشرة أو الدليل بالقسم)
 – 1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع
األسبوع األول :طبيعة المنظمات وخصائص عمل
المنظمات الخدمية.
األسبوع الثاني :المداخل العامة لتقييم نظام الخدمات.
األسبوع الثالث :المنظمة الخدمية كنظام مفتوح
استراتيجيته المنظمات الخدمية.
األسبوع الرابع :ظهور أنواع المصارف.
األسبوع الخامس :البنوك التجارية ،والبنوك اإلسالمية.
األسبوع السادس :أهمية السياحة والتطور التاريخي
للفنادق.
األسبوع السابع :طبيعة العمل الفندقي وتقسيمات الفنادق.

عدد األسابيع
1

ساعات االتصال
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األسبوع الثامن :الهيكل التنظيمي للفنادق ،ووكاالت
السفر والسياحة.
األسبوع التاسع :مفهوم وطبيعة عمل المستشفيات.
األسبوع العاشر :الهيكل التنظيمي للمستشفيات.
األسبوع الحادي عشر :طبيعة نشاط منظمات التشييد
والمقاوالت.
األسبوع الثاني عشر :منظمات التشييد والمقاوالت كنظام
مفتوح.
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 – 2مكونات المقرر(مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي):
المحاضرة
48

الدروس الخاصة
-

العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني
-

أخرى
-

 – 3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع :ال ُيوجد
 – 4تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم :
لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فيما يلي يجب توضيح :
( )1ملخص موجز للمعرفة أو المهارات التي صمم المقرر من أجل تطويرها.
( )2وصف الستراتيجيات التعلم المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة أو المهارات.
( )3طرق تقييم الطالب المستخدمة في المقرر لتقييم نتائج التعلم في المجال المعني .
أ -المعرفة:
 -1وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
إلمام الطالب ببيئة األعمال و كيفية إدارتها  ،اإللمام بوظائف ادارة المنشآت المتخصصة ( مثل وظائف ادارة
أفراد ،إنتاج ،تسويق  ،ملية و تمويل  ،نظم معلومات إدارية ... ،إِلَخ ،اضافة لوظائف العملية االدارية :التخطيط،
التنظيم ،التوجيه ،والرقابة )  ،وكذلك تحديد الدور االقتصادى و االجتماعى للمنشآت المتخصصة.
 -2استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
 المحاضرة. الحوار العلمي . تنويع طرق التعلم ،مثالً  :التعلم الذاتي ،التعلم عن طريق الخطأ والصواب. التمرينات التطبيقية . البحث العلمي . -3طرق تقييم المعرفة المكتسبة:
 اإلختبارات . المالحظة . الواجبات .ب -المهارات المعرفية  -اإلدراكية:
 -1المهارات المعرفية-اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 القدرة على التفكير و التحليل و التنبؤ. القدرة على تحديد و حل المشكالت الجديدة و غير المتوقعة . -2استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية-اإلدراكية:
 المحاضرات (تشمل التوضيحات و األمثلة ). -الواجبات ( تشمل مهاما ً مفتوحة مصممة لتطبيق مهارات التنبؤ و التحليل و حل المشكالت).

 الحوارات المتبادلة مع الطالب (بالتوضيحات و االمثلة ). الوسائط اإللكترونية البالك بورد. -3طرق تقييم المهارات المعرفية-اإلدراكية المكتسبة:
 التقويم المستمر . األختبارات . التقويم الذاتي من قبل الطالب (األستبانات) .ج -مهارات العالقات مع اآلخرين والمسئولية:
 -1وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها :
أهداف هذا المقرر هى إلى تعريف الطالب بأهمية المنشآت المتخصصة (منظمات بنكية ،سياحية ،صحية) لما
لها من أهمية بارزة وعالمة من عالمات التطور في أي بلد ،كما تهدف المادة إلى تعريف الطلبة بدور هذه
المنظمات وإسهاماتها في عجلة التنمية ،ومن أهدافها كذلك تدريب الطلبة على األساليب اإلدارية من تخطيط وتنظيم
وتنسيق وقيادة ،وخاصة عندما يصبحون مستقبالً مسئولين عن إدارة مثل هذه المنظمات ،نظراً لزيادة عدد المنشآت
تساعد هذه األهداف الطالب فى تحسين مهارات العالقة مع اآلخرين ،
المتخصصة وزيادة أعداد العاملين فيها
و القدرة على التعلم الذاتى  ،و المسؤولية الشخصية و اإلجتماعية .
 -2استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات :
 الواجبات الجماعية . إستخدام الشبكة العنكبوتية . إستخدام مصادر المكتبة . تمارين لعب الدور أو القضايا الخالفية المتصلة بالمقرر بإِستخدام دراسة الحالة . المناقشات الجماعية . -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية :
 تقييم الواجبات الجماعية و الفردية . تقييم قدرة الطالب على بناء العالقات الشخصية و تحمل المسؤولية . اإلختبارات . تقويم الطالب الذاتى (اإلستبانات ) . المالحظة .د -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 -1وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 إستخدام المعلومات اإلحصائية و الرياضية . إستخدام تقنية المعلومات فى البحث عن المعلومات . التقارير. التمارين العملية. -2استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات :
 -الواجبات الجماعية . إستخدام الشبكة العنكبوتية . إستخدام مصادر المكتبة . تمارين لعب الدور أو القضايا الخالفية المتصلة بالمقرر بإِستخدام دراسة الحالة . المناقشات الجماعية . -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية) :
 تقييم الواجبات الجماعية و الفردية . تقييم قدرة الطالب على بناء مهارات االتصال . -اإلختبارات .

 تقويم الطالب الذاتى (اإلستبانات ) . المالحظة .هـ -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة):
 -1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال :ال ُيوجد.
 -2وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال  :ال ُيوجد .
 -3استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية  :ال ُيوجد .

 -4تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي :
األسبوع
المستحق

نسبة الدرجة إلى درجة التقييم
النهائي

طبيعة مهمة التقييم (مثال :مقالة ،أو اختبار
رقم
التقييم قصير ،أو مشروع جماعي ،أو اختبار فصلي...
الخ)
٪ 20
6
اإلختبار الفصلى األول
1
٪ 20
12
اإلختبار الفصلى الثانى
2
٪ 10
15
المشاركات الفصلية
3
٪ 50
16
اإلختبار الفصلى النهائى
4
د) الدعم المقدم للطلبة:
تواجد أعضاء هيئة التدريس لتقديم المشورة والنصح :
 المتابعة المستمرة من رئاسة الفسم .ُ
تدريس
ضو هيئ ِة
 الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس (  13ساعات مكتبية أس ُبوعيا ً  ،لِ ُكل ِّ ُع ٍُ
).
 اإلرشاد األكاديمى بالقسم (برئاسة عضو هيئ ِة تدريس ).اإلرشاد األكاديمى بالكلية .
 المقابالت الدورية مع الطالب .هـ ) مصادر التعلم:
 -1الكتاب (الكتب ) الرئيسة المطلوبة:
أ.د /سنان غالب رضوان المرهفي ،منشآت متخصصة ،طبعة خامسة ،اليمن،
صنعاء 2003 ،م.
د /إبراهيم عبدالرحمن الجاد ،اقتصاديات النقود والبنوك ،دار الجامعاتالمصرية.
د /حسين محمد عبدهللا األغبري ،السياحة والثقافة والتنمية في الجمهوريةاليمنية ،ندوة الثقافة والسياحة اليمنية ،صنعاء 1996 ،م.
د /أحمد محمد المصري ،إدارة المستشفيات ،مؤسسة شباب الجامعة ،.اإلسكندرية1998،
-د /علي محمد أمين السيد ،إدارة الفنادق ورفع كفاءتها اإلنتاجية ،دار وائل

 -3الكتب والمراجع الموصى بها ( الدوريات العلمية ،التقارير ...الخ) (يرفق قائمة بذلك):
ما ُيناسب المقرر المحدد .

 -4المواد االلكترونية و مواقع االنترنت  ...الخ:
ما ُيناسب المقرر المحدد .
-5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
ما ُيناسب المقرر المحدد .
و ) المرافق المطلوبة
حدد متطلبات المقرر بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات (أي عدد المقاعد في الفصول والمختبرات ومدى توافر
أجهزة الكمبيوتر  ..الخ).
 -1المرافق التعليمية:
حجرة دراسية تسع نحو  40طالبا ً .
 -2أجهزة الكمبيوتر:
توفير أجهزة حاسوب بالعدد الكافى ( عندَ الضرورة )  ،مع مستلزمات عرض الشرائح التعليمية .
 -2مصادر أخرى (حددها – مثال :إذا كان مطلوبا معدات مختبر معينة حدد المتطلبات أو أرفق قائمة) :ال ُيوجد
.
ز) تقييم المقرر وعمليات التحسين:
 -1استراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم :
 إستبانات تقويم المقرر .ُ
 المناقشات الجماعية (مع التركيز على مجموعات طالبية صغيرة ) . مالحظة التغير على الطالب . أراء الزمالء الالحقين . أراء جهات اإلختصاص (سوق العمل  ،التعليم العالى  ،الهيئة الوطنية لإلعتماد و التقويم بالمملكة العربيةالسعودية ...... ،إلخ).
-

 -2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
تحليل نتائج الطالب .
ورش العمل .
المناقشات و الحوارات ( مع الطالب  ،و جهات اإلختصاص ) .
تقييم الطالب الذاتى .

-

 -3عمليات تحسين التعليم:
ورش العمل .
مراجعة اإلستراتيجيات و العمل على تطويرها حسب الحاجة .
توفير مستلزمات المقرر كما ً و نوعا ً .
دراسة و حل مشاكل أعضاء هيئة التدريس (إِن ُو ِجدَت) .
دراسة و حل مشاكل الطالب (إِن ُو ِجدَت) .

 -4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 مقارنة مستويات تحصيل طالب المقرر بغيرهم فى قسم إدارة األعمال بالجامعات األُخرى . مقارنة إختبارات المقرر  ،و تصحيحها بالمقررات المماثلة فى جامعات أُخرى . تبادل تصحيح عينة من الواجبات و اإلختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفس المقرر فىمؤسسة تعليمية أُخرى .
 -5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
 -المقارنة ( بالمقررات المماثلة فى الجامعات األُخرى  ،و تشمل أهداف  ،و خطط و استراتيجيات  ،و برامج

المقرر ،و طرق تدريسه  ،و تقييمه  ،و تقويمه ).
 ورش العمل . أراء الجهات المعنية (سوق العمل  ، NCAAA ،التعليم العالى ..... ،إلخ ). -جهات التقييم الخارجية (كاألساتذة الزائرين – إِن أَم َكنَ .... ، -إِلخ) .
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يحتو ا المروولر الووا الالااوول التاليووة :تحديوود مومو م المحاسووبة الماليووة
اللديسية المستخدمة ،كذلك يتضمن التاول
الريوود الموو د

الوا المبوادئ الوول م المحاسوبية مومو م الماادلوة المحاسوبية قااودة

 ،اللاووام المحاسووبا مر ماتووه الاواتووه الوود رة المحاسووبية الوودااتل السووج

المحاسووبة اوون امليووا البضووااة – المشووتليا
ل رام الرووب

أادومووا لموودااما المسووةلحا المحاسووبية
المسووتخدمة ،

المبياووا  -األا و ا اللرديووة األ رام الماليووة األ رام التجاريووة –

ل رام الووداع  -اووا الملشوول التجاريووة الخدميووة ،تريوويم األاوو ا االلت امووا  ،مشوواكا االاتوولا

باإليلاد ،كيوية اداد الر ادم المالية اا مذه الملشل .

 -2لمدا

 -3نتادج التالم األساسية للةلبة المسجلين اا المرلر:
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إجراء التسويات الجردية لبنود المصروفات واإليرادات
 0إعداد القوائم المالية في المنشآت الخدمية والتجارية0
 -2خطط تطوير وتحسين المقرر الدراسي:

المحاسبة عن عمليات البضاعة
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 20ساعة تدريب عملي على استخدام برنامج Peachtree Complete Accounting Software

موجز سريع للمعارف أو المهارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتها.
توصيف الستراتيجيات التدريس المستخدمة في المقرر الدراسي بغية تطوير تلك المعارف أو المهارات.
الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعلم في هذا المجال الدراسي.

ل.

أ -1-وصف مختصر للمعرفة المطلوبة:
 -1المعرفة بالعلوم األساسية ،والرياضيات ،وتقنية المعلومات0
 -2المعرفة بأساسيات مبادئ وممارسات المحاسبة 0
 -3فهم المسؤوليات األخالقية والمهنية لمهنة المحاسبة والحفاظ على سرية البيانات وأمن نظم المعلومات
 -4فهم دور المحاسب في تسجيل المعامالت في المنشآت الخدمية والتجارية 0وإعداد القوائم المالية0

-2





استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف:
سيتم اكتساب رقم  1من خالل مقررات تم تصميمها في السنة األولى من البرنامج.
سيتم اكتساب رقم  2من خالل مقرر مبادئ محاسبة .1
سيتم تحصيل رقم  3من خالل موضوعات مصممة بحيث تتناول األخالقيات والمسؤوليات المهنية
للمحاسبين .
سيتم تحصيل رقم  4من خالل دراسات الحالة ،وحلقات النقاش التي يقوم بها هيئة التدريس 0
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-3طرق تقويم المعارف المكتسبة:
 سيكون اختبار المعرفة الخاصة بالبند  1و  2من خالل مجموعة من االختبارات التحريرية ،والواجبات،
واالختبارات السريعة.
 أما بالنسبة للبند الثالث والرابع ،فسيستخدم أوراق عمل فصلية ودراسات بعض الحاالت العملية ،باإلضافة
إلى العروض التقديمية والتقارير التلخيصية عن حلقات النقاش التي يحضرها الطلبة.
ب  -المهارات اإلدراكية:
وهي القدرة على فهم وتطبيق مبادئ المحاسبة  ،ونظرياتها وإجراء المعالجات المحاسبية للعمليات التي تقوم بها
المنشآت المختلفة0
ب -1-وصف المهارات المعرفية-اإلدراكية التي سيتم تطويرها ،ومستوى األداء المتوقع
سيكون لدى خريج مقرر مبادئ محاسبة  1-القدرة على:
 جمع البيانات والمعلومات عن معامالت المنشأة0
 القيام بتسجيل العمليات المختلفة في الدفاتر واستخالص النتائج0
 القيام بإجراء التسويات المحاسبية الالزمة0
 القيام بتصوير الحسابات المالية0
 القيام بإعداد القوائم المالية
ب -2-استراتيجيات التعليم التي ستستخدم لتطوير هذه المهارات والقدرات
 سيتم تقديم أبحاث ودراسات لحاالت عملية في مبادئ المحاسبة.
 سيتم تطوير بعض مكونات المهارات المعرفية-اإلدراكية ضمنيا من خالل الواجبات في كل الموضوعات
الممكنة.

ب-3-
اختبار اسلا ل ا
اختبار اسلا ثانا
المشاركة التةبيرا
اختبار نمادا

 20دراة
 20دراة
 10دراة
 50دراة

ستشتمل االختبارات الفصلية واالختبار النهائي على بنود متصلة بالمهارات المعرفية اإلدراكية للطالب

الرقم:

000000000000000000000000000

ـ
التاريخ14 / / :ه

المرفقات:

0000000000000000000000000000000000000000000000

المملكة العربية السعودية

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

وزارة التعليم العالي
جامعة الملك خالد

Ministry Of Higher Education

King Khalid University

كلية المجتمع – قسم االدارة



ج -1-وصف مهارات التعامل مع اآلخرين و القدرة على تحمل المسؤولية التي سيتم تطويرها
سيكون لدى الطالب القدرة على العمل بشكل بناء في المجموعة
 ينبغي أن يكون الطالب مسئولين عن تعلمهم الذاتي والذي يتطلب استخدام وسائل للبحث عن المعلومات
الجديدة ،وأساليب التحليل
 ينبغي أن يكون لدى الطالب الوعي بالقضايا األخالقية والمهنية التي تتضمن القيم واألحكام األخالقية بشكل
يجعلهم حساسين لآلخرين وملتزمين بالقيم وأخالقيات الممارسة المهنية .

ج -2-استراتيجيات التعليم التي ستستخدم لتطوير هذه المهارات والقدرات
 سيشمل برنامج التهيئة ومقررات السنة األولى على تركيز على أهمية القدرة على البحث واالستقصاء
الفردي والجماعي للمحاسب.
 سيقدم واجب جماعي واحد على األقل في هذا المقرر .وستشمل التقارير على جزء خاص بعمليات البحث
واالستقصاء الجماعي
 سيشارك الطلبة مع مجموعات عمل للقيام بمشاريع في مبادئ المحاسبة
 ستتطلب أوراق العمل الفصلية ،والواجبات الخاصة بذلك في هذا المقرر من الطالب البحث عن
المعلومات و/أو البيانات بأنفسهم.
ج -3-طرائق التقييم التي ستستخدم لتطوير هذه المهارات
 سيشمل تقييم الواجبات جزءا عن فعالية عمليات االستقصاء
 سيتم وضع تقييم لحاالت عملية في المقرر والتي تحتوي على مكونات متصلة بمهارات العالقات مع
اآلخرين.

د -1-وصف مهارات التواصل ،وتقنية المعلومات ،والمهارات العددية التي سيتم تطويرها
 سيكون لدى الطالب القدرة على التواصل باللغة اإلنجليزية كتابيا ً وشفهيا ً
 سيكون لدى الطالب المعرفة الكافية في تقنية المعلومات التي تمكنهم من جمع المعلومات واألفكار وتفسيرها
وتوصيلها للغير
 سيكون لدى الطالب القدرة على التسجيل المحاسبي وإعداد القوائم المالية
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د -2-استراتيجيات التعليم التي ستستخدم لتطوير هذه المهارات
 سيتم وضع بعض األسئلة تتطلب القراءة والكتابة والتقديم باللغة اإلنجليزية
 سيتم تقديم بعض تطبيقات الحاسب األلى والتي ستعد الطالب الستخدام برامج المحاسبة الجاهزة فى تسجيل
بعض العليات المحاسبية وإعداد القوائم والتقارير المالية

د -3-طرائق التقييم التي ستستخدم لتطوير هذه المهارات
 سيتم تقييم مهارات االتصال لدى الطالب من خالل مقررات باللغة اإلنجليزية ، ،وتقديم أوراق عمل فصلية.
 سيتم تقييم مهارات الطالب في تقنية المعلومات في مقررات الحاسب وغيرها التي تتطلب استخدام الحاسب
والبرامج المحاسبية.
 سيتم وضع مكون يتضمن تقييم فعالية التقديم عند إعطاء الدرجات للتقارير والتقديم في جميع فصول المقرر
الدراسي.
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Weygandt,Kieso, and Kimmel, Accounting Principles, 8 th Edition, John
Willey& Sons,2009.
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الهيئة الوطنية للتقويم
واالعتماد األكاديمي
NCAAA

نموذج توصيف مقرر دراسي
المؤسسة:
الكلية/القسم :

أ)التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :
 .1اسم ورمز المقرر الدراسي:
 .2عدد الساعات المعتمدة:
البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: .
 .4اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي:
 .5السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:
المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت):
.6
 .7المتطلبات اآلنية لهذا المقرر (إن وجدت):
 .8موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية:

1

ب) األهداف:
-1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:

-2صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي ( .مثل االستخدام
المتزايد لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت ،والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث
الجديدة في مجال الدراسة).

2

-

ج) توصيف المقرر الدراسي (مالحظة :ينبغي إرفاق توصيف عام في االستمارة المستخدمة
في النشرة التعريفية أو الدليل ).
-1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
عدد
األسابيع

قائمة الموضوعات

ساعات
التدريس

-2مكونات المقرر الدراسي (إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي):
المحاضرة:

مادة الدرس:

المختبر

عملي/ميداني/
تدريبي

أخرى:

-3ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً( .ينبغي
أن يمثل هذا المتوسط لكل فصل دراسي وليس المطلوب لكل أسبوع):

3

-

-4تطوير نتائج التعلم في مختلف مجاالت التعلم



.

أ .المعارف:
-1توصيف للمعارف المراد اكتسابها:

-2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف:

-3طرق تقويم المعارف المكتسبة:

ب.

المهارات اإلدراكية:

-1توصيف للمهارات اإلدراكية المراد تنميتها:
4



-2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:

-3طرق تقويم المهارات اإلدراكية لدى الطالب:

 .6مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية:
-1وصف لمهارات العالقات الشخصية والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:

-2استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
5



-3طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية لدى الطالب:

د .مهارات التواصل ،وتقنية المعلومات ،والمهارات العددية:
-1توصيف للمهارات المراد تنميتها في هذا المجال:

-2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:

-3طرق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب:

6

.

هـ .المهارات الحركية النفسية (إن وجدت):
-1توصيف للمهارات الحركية النفسية المراد تنميتها ومستوى األداء المطلوب:

-2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:

-3طرق تقويم المهارات الحركية النفسية لدى الطالب:

.

 .5جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي:
التقويم

مهمة التقويم (كتابة مقال ،اختبار ،مشروع جماعي،
اختبار نهائي...الخ)

نسبته من
التقويم
النهائي

األسبوع المحدد له

1
2
3
4
د .الدعم الطالبي:
7

-1تدابير تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب (أذكر قدر الوقت الذي
يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).



هـ  .مصادر التعلم:
-1الكتب المقررة المطلوبة:

-2المراجع الرئيسة:

-

8

- Frank S. Bud nick (1986):"Applied Mathematics for Business,
Economics, and the Social Sciences" , McGraw- Hill, New York.

-Mizrahi, A. and Sullivan ,M. (1988):" Mathematics for Business, and
Social Sciences-An Applied Approach", McGraw- Hill, New York.

)الخ) (أرفق قائمة بها...، التقارير،الكتب و المراجع التي يوصى بها (المجالت العلمية-3
The Academy Journal: Financial and Administrative Sciences Vol (1), No(1), 2007

مجلة األكاديمية في العلوم المالية واإلدارية
واإلداhttp://www.aabfs.org/English/EnCollegeScientificJournalsFAS_ViewArticles.asp
رية

:الخ... مواقع اإلنترنت،المراجع اإللكترونية-4
–  الواليات المتحدة األمريكية- www.emagister.net/mathematics...administration/tps
http://www.researchandmarkets.com/reports/605081/

www.learn4good.com/.../business_mathematics_books_cds.htm–  الواليات المتحدة األمريكيةwww. practical-business-math-procedures-w-dvd-business-math-handbook-and-wall-streetjournal-insert-0073133086-76

 والمعايير،األسطوانات المدمجة/مواد تعليمية أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي-5
:اللوائح التنظيمية الفنية/

: المرافق الالزمة. و

9

ب ّين متطلبات المقرر الدراسي بما في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات (أي :عدد المقاعد داخل
الفصول الدراسية والمختبرات ،وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة...إلخ).
-1المباني (قاعات المحاضرات ،المختبرات...،الخ):

-2مصادر الحاسب اآللي:
معامل الحاسب اآللي للكلية
-3مصادر أخرى (حددها...مثل :الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة ،أذكرها ،أو أرفق قائمة بها):
سبورة إلكترونية – أجهزة عرض شرائح – بروجك تر
ز .تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره
-1استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس :

-2استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو القسم :

-3عمليات تطوير التدريس :

10

-4عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب ( مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة
ً
دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع
بواسطة مدرسين مستقلين ،والتبادل بصورة
طاقم تدريس من مؤسسة أخرى):

-5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:

11

الهيئة الوطنية للتقويم
واالعتماد األكاديمي
NCAAA

نموذج توصيف مقرر دراسي
المؤسسة:

الكلية/القسم :
أ)التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

1

ب) األهداف:
-1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:

-2صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي ( .مثل االستخدام
المتزايد لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت ،والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث
الجديدة في مجال الدراسة).

2

ج) توصيف المقرر الدراسي (مالحظة :ينبغي إرفاق توصيف عام في االستمارة المستخدمة في
النشرة التعريفية أو الدليل ).
-1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
عدد
األسابيع

قائمة الموضوعات

ساعات
التدريس

-2مكونات المقرر الدراسي (إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي):
المحاضرة:

مادة الدرس:

المختبر

عملي/ميداني/
تدريبي

أخرى:

3

 -3ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً( .ينبغي
أن يمثل هذا المتوسط لكل فصل دراسي وليس المطلوب لكل أسبوع):

-

 -4تطوير نتائج التعلم في مختلف مجاالت التعلم

بيّن لكل من مجاالت التعلم المبينة أدناه ما يلي:
 موجز سريع للمعارف أو المهارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتها.
 توصيف الستراتيجيات التدريس المستخدمة في المقرر الدراسي بغية تطوير تلك المعارف أو
المهارات.
 الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعلم في هذا المجال الدراسي.

أ .أ -المعارف:
-1توصيف للمعارف المراد اكتسابها:

-2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف:

-3طرق تقويم المعارف المكتسبة:
4

SPSS STATISTICA

ب.

المهارات اإلدراكية :توصيف للمهارات اإلدراكية المراد تنميتها:

 -2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:

 -3طرق تقويم المهارات اإلدراكية لدى الطالب:

5

ج .مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية:
 -1وصف لمهارات العالقات الشخصية والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:

-2استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:

-3طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية لدى الطالب:

:

 -1توصيف للمهارات المراد تنميتها في هذا المجال:
SPSS

 -2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:
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 -3طرق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب:
-1توصيف للمهارات الحركية النفسية المراد تنميتها ومستوى األداء المطلوب:

هـ .المهارات الحركية النفسية (إن وجدت):

-2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:

-3طرق تقويم المهارات الحركية النفسية لدى الطالب:

.

 .5جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي:
7

التقويم

مهمة التقويم (كتابة مقال ،اختبار ،مشروع جماعي،
اختبار نهائي...الخ)

األسبوع
المحدد له

نسبته من
التقويم
النهائي

1
2

3

4

د .الدعم الطالبي:
-1تدابير تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب (أذكر قدر الوقت
الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).

هـ  .مصادر التعلم:
8

 -1الكتب المقررة المطلوبة:




 -2المراجع الرئيسة:





- Milton, J.S., Corbet, J.J., P.M. (1986):"Introduction to Statistics,
D.C. Heath and Company, U.S.A.

- Weiss, N., Hassett, M. (1987):"Introduction to Statistics, AddisonWesley Publishing Company, Inc.

 -3الكتب و المراجع التي يوصى بها (المجالت العلمية ،التقارير...،الخ) (أرفق قائمة بها)
الجمعية السعودية للعلوم اإلحصائية SASS@kku.edu.sa
الجمعية السعودية للعلوم اإلحصائية

 -الجمعية المصرية اإلحصائية  -المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية -

مجلة اإلحصاء الهندية -

The American Statistician

 -4المراجع اإللكترونية ،مواقع اإلنترنت...الخ:
9

The Indian Statistical Institute publishes Sankhya
http://www.arabicstat.com
http://www.isoss.com.pk
the Journal of Articles in Support of the Null Hypothesis

-5مواد تعليمية أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة ،والمعايير
/اللوائح التنظيمية الفنية:
EXCEL STATISTICA SPSS

و  .المرافق الالزمة:
ب ّين متطلبات المقرر الدراسي بما في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات (أي :عدد المقاعد داخل
الفصول الدراسية والمختبرات ،وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة...إلخ).
-1المباني (قاعات المحاضرات ،المختبرات...،الخ):

-2مصادر الحاسب اآللي:
 معامل الحاسب اآللي المخصصة للكلية.-3مصادر أخرى (حددها...مثل :الحاجة إلى تجهيزات مخبريه خاصة ،أذكرها ،أو أرفق قائمة بها):
سبورة إلكترونية – أجهزة عرض شرائح – بروجك تر
ز .تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره
-1استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس :
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-2استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو القسم :

-3عمليات تطوير التدريس :

-4عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب ( مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة
ً
دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع
بواسطة مدرسين مستقلين ،والتبادل بصورة
طاقم تدريس من مؤسسة أخرى):

-5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:

11

الهيئة الوطنية للتقويم
واالعتماد األكاديمي
NCAAA

نموذج توصيف مقرر دراسي
المؤسسة:

جامعة الملك خالد

الكلية/القسم  :كلية المجتمع  /قسم إدارة األعمال .
أ)التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :
 .1اسم ورمز المقرر الدراسي :تطبيقات إدارية ( 408دار )
 .2عدد الساعات المعتمدة 3 :ساعات
 .3البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي.
(في حال وجود مقرر اختياري عام في عدة برامج ,بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بهذه البرامج)

مرحلة الدبلوم
 .4اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن المقرر الدراسي:
 .5السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:

المستوى الخامس  /إدارة األعمال
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت) 201 :بشر
 .7المتطلبات اآلنية لهذا المقرر (إن وجدت) :ال يوجد
موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية :كلية المجتمع بخميس مشيط

ب) األهداف:
 -1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:
ـ تمكين الطالب من تطويع المعارف النظرية لخدمة الواقع العملي .
ـ تزويد الطالب بالخبرات و التجارب العملية .
ـ توظيف المهارات و المفاهيم اإلدارية أثناء تطبيق الطالب بشكل دقيق .
 -2صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي ( .مثل االستخدام المتزايد
لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت ,والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال
الدراسة).

ـ إعداد المقرر على نظام البوربوينت .Power - Point
ـ تكليف الطالب بالرجوع إلى مراجع مساعدة .
ـ تكليف الطالب بإعداد الحاالت التطبيقة . Case -Study
ـ استخدام البروجكتور لعرض بعض الشفافيات .
ـ استخدام الداتاشو في عرض المادة العلمية.

ج) توصيف المقرر الدراسي (مالحظة :ينبغي إرفاق توصيف عام في االستمارة المستخدمة في النشرة
التعريفية أو الدليل ).
-1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
قائمة الموضوعات

عدد
األسابيع

ساعات
التدريس

 1ـ التخطيط اإلدارى(مفاهيمه،أنواعه ،إستراتيجياته،مشاكله و حلولها)

2

6

 -2التنظيم اإلدارى(مفاهيمه،أنواعه ،إستراتيجياته،مشاكله و حلولها،
السلوك التنظيمى و أخالقياته)

2

6

 3ـ الرقابة اإلدارية (مفاهيمها،أنواعها ،إستراتيجياتها ،مشاكلها و
حلولها ).

1

 4ـ (تخطيط القوى العاملة ،الوصف الوظيفى  ،التقويم الوظيفى
،إدارة اإلجتماعات،إدارة فرق العمل ،أعمال السكرتارية ،
األرشفة ..إلخ) .

2

 5ـ (إستراتيجيات التسويق الفعال ،مهارات البيع،الخدمة
التسويقية المميزة ،إستراتيجيات المنافسة  ،التسويق
اإللكترونى ).

1

 6ـ ( تحديد موقع اإلنتاج  ،إستراتيجيات اإلنتاج الفعال ،جودة
اإلنتاج و التكلفة) .

3
6

3

3
1
6

 7ـ (إعداد دراسات الجدوى للمشاريع الصغيرة) .
2
 8ـ ( نظم المعلومات الفرعية كنظام معلومات إدارة الموارد
البشرية ،ونظام معلومات التسويق  ،اإلنتاج  ،اإلدارة المالية ،..
فعالية و كفاءة الـ ، MISمشاكل المعلوماتية )..

2

 8ـ (إعداد القوائم المالية  ،مشاكل رأس المال العامل  ،مشاكل
السيولة.)..

2

6

6

 -3ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً( .ينبغي أن
يمثل هذا المتوسط لكل فصل دراسي وليس المطلوب لكل أسبوع):

-4تطوير نتائج التعلم في مختلف مجاالت التعلم
بيّن لكل من مجاالت التعلم المبينة أدناه ما يلي:
 موجز سريع للمعارف أو المهارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتها.
 توصيف الستراتيجيات التدريس المستخدمة في المقرر الدراسي بغية تطوير تلك المعارف أو
المهارات.
 الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعلم في هذا المجال الدراسي.

أ .المعارف:
 -1توصيف للمعارف المراد اكتسابها:

* سوف يتعلم الطالب كيف ُيوظفونَ المهارات و المفاهيم اإلدارية لألهداف
التطبيقية فى إدارة األعمال
* سوف يكتسب الطالب كيف مهارة السيطرة على قدراتهم لتحقيق ما يريدون في
حياتهم .
*التطبيق العملى للوظائف اإلدارية(التخطيط  ،التنظيم  ،التوجيه  ،الرقابة ) .
* إكساب الطالب القدرة على فهم بيئة العمل فهما ً سليما ً .
 -2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف:

ـ التطبيق العملى فى المجال اإلدارى  ،بدراسة حاالت عملية فى مختلف الوظائف
اإلدارية  ،لمدة ال تقل عن  90ساعة (لمدة فصل دراسى  15أسبوعا ً ).
 -3طرق تقويم المعارف المكتسبة:

ـ االختبارات الشهرية .
ـ االختبارات الشفهية .
ـ المقاالت اإلنشائية .
ب.

ـ الحاالت العملية والعصف الذهني .
ـ إعداد أبحاث وأوراق العمل .
ـ المحاضرة المدعمة بالحوار .

المهارات اإلدراكية:

 -1توصيف للمهارات اإلدراكية المراد تنميتها:

ـ إعداد طالب قادر على حل المشكالت التي تواجهه .
ـ تدريب الطالب على أمور حيوية وهامة متعلقة بالمقرر .
ـ إعداد طالب قادر على مواكبة التطور العلمي .
ـ إعداد طالب قادر على مواكبة وفهم واستيعاب المقررات التي لها عالقة بالمقرر

الحالي .
ـ إعداد طالب قادر على االعتماد على نفسه في النقد والتحليل .
 -2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:

ـ البروجكتور لعرض بعض الشفافيات .
ـ الداتاشو لعرض الموضوعات .
ـ البالك بورد لدفع الطالب إلى التعلم التفاعلي والتواصل االلكتروني لتفعيل العملية
التعليمية .
ـ االنترنت لدفع الطالب إلى البحث عن دراسات ونماذج عملية محلية وعالمية .
 -3طرق تقويم المهارات اإلدراكية لدى الطالب:

ـ تحضير بعض أوراق العمل تتعلق بموضوع الدراسة .
ـ تحليل بعض العالقات التي لها صلة بالموضوع محل الدراسة .
ـ حل بعض النماذج والحاالت العملية .

ج .مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية:
 -1وصف لمهارات العالقات الشخصية والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:

ـ العمل التعاوني بين الطالب داخل وخارج القاعة ( العمل ضمن مجموعات ) .
ـ التدريب على انجاز بعض األعمال المنفردة .
 -2استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:

ـ المالحظة الشخصية ألستاذ المقرر .
ـ التقييم المستمر .
ـ المتابعة الفردية والجماعية للطالب .
 -3طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية لدى الطالب:
د .مهارات التواصل ،وتقنية المعلومات ،والمهارات العددية:
 -1توصيف للمهارات المراد تنميتها في هذا المجال:

 -2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:

 -3طرق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب:

هـ  .المهارات الحركية النفسية (إن وجدت):
 -1توصيف للمهارات الحركية النفسية المراد تنميتها ومستوى األداء المطلوب:
 -2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:
 -3طرق تقويم المهارات الحركية النفسية لدى الطالب:

 .5جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي:
مهمة التقويم (كتابة مقال ,اختبار ,مشروع جماعي,
اختبار نهائي...الخ)

التقويم

األسبوع
المحدد له

نسبته من
التقويم
النهائي

1

االختبار األول

السادس

2

االختبار الثاني

الثاني عشر 20

3

الحضور والسلوك والمشاركة والتكليف .

4

االختبار النهائي

50

5

المجموع

100

مستمر

20
10

6
7
8
د .الدعم الطالبي:
 -1تدابير تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب (أذكر قدر الوقت الذي

يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).

هـ  .مصادر التعلم:
 -1الكتب المقررة المطلوبة:

ال يُوجد
 -2المراجع الرئيسة :ال ُيوجد
 -3الكتب و المراجع التي يوصى بها (المجالت العلمية ,التقارير...,الخ) (أرفق قائمة بها)

 -4المراجع اإللكترونية ,مواقع اإلنترنت...الخ:

يحددها أستاذ المقرر للطالب  .و

www.management.com

 -5مواد تعليمية أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة ,والمعايير /اللوائح
التنظيمية الفنية:
و  .المرافق الالزمة:
بيّن متطلبات المقرر الدراسي بما في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات (أي :عدد المقاعد داخل
الفصول الدراسية والمختبرات ,وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة...إلخ).

 -1المباني (قاعات المحاضرات ,المختبرات...,الخ):
 -2مصادر الحاسب اآللي:
 -3مصادر أخرى (حددها...مثل :الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة ,أذكرها ,أو أرفق قائمة بها):

ز .تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره
 -1استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس :

ـ إعداد قائمة استقصاء من قبل اإلدارة موجهه إلى الطالب يتم تحليلها إحصائيا في نهاية
كل فصل دراسي .
-2استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو القسم :

ـ استخدام نظام (( مقرري المواد )) بالنسبة للمقررات المشتركة التي يدرسها أكثر من
أستاذ .

 -3عمليات تطوير التدريس :

ـ االهتمام بالمراجع التي تدرس من حيث التحديث .
ـ االهتمام بالوسائل التعليمية التي تناسب كل مقرر من حيث طبيعته .
ـ انتقاء أفضل األساتذة والعمل على تدريبهم .
ـ العناية بعملية تقييم الطالب على مدار الفصل الدراسي .

-4عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب ( مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة
مدرسين مستقلين ,والتبادل بصورة دوريةً لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من
مؤسسة أخرى):

 -5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:

ـ الدراسة المستمرة للبيئة المحلية والعالمية لمعرفة الفرص التعليمية المتاحة .
ـ فتح قناة مع سوق العمل لمعرفة المتطلبات التي يجب تضمينها في المقررات .

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي

توصيف املقرر

نموذج توصيف المقرر
إلرشادك إلكمال هذا النموذج ،يرجى الرجوع إلى الكتيب ( الدليل )2المتضمن إجراءات ضمان الجودة الداخلية.
المؤسسة التعليمية  :جامعة الملك خالد .
الكلية/القسم  :كلية المجتمع بخميس مشيط  /إدارة األعمال .
أ ) تحديد المقرر والمعلومات العامة
 –1اسم المقرر و رمزه:
 –2الساعات المعتمدة3 :
 –3البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :إدارة األعمال .
 -4اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر:
 -5المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذه المقرر فيه :المستوى االرابع .السنة الثانية
ُ
صول اإلدارة ( 101خدار)
 -6المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت) :مقدمة فى تقنية المعلومات(201خحال) ،وأ ُ
 -7المقررات المصاحبة لهذا المقرر(إن وجدت) :ال ُيوجد .
 -8مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليميةُ :يدرس فى كلية المجتمع بخميس مشيط .
ب ) األهداف
 -1وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:
تعريف الطالب بنظم إدارة المفاهيم المتعلقة بنظم المعلومات اإلدارية  ،المقارنة بين نظم المعلومات المختلفة و
إدارة العالقات الداخلية  ،إكتساب مهارات إدارة نظم المعلومات و تطويرها .
 -2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر:
 مراجعة المقرر بإنتظام. مقترحات أستاذ المقرر. دراسة الصعوبات التي يواجهها الطالب في تعلم المقرر. متابعة المستجدات المعاصرة للمقرر. استخدام الحاسب في تحصيل مصادر العلم المتعلقة بالمقرر.ج ) وصف المقرر( :مالحظة :يرفق الوصف العام للمقرر الموجد في النشرة أو الدليل بالقسم)
 – 1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
الموضوع
مفاهيم نظم المعلومات اإلدارية
قواعد البيانات
تقنيات المعلومات
النظم الوظيفية
نظم المعلومات المحاسبية
نظم المعلومات التسويقية
نظم معلومات اإلنتاج
نظم معلومات التمويل
نظم معلومات األفراد
نظم معلومات اإلدارة العليا
الذكاء الصناعى و النظم الخبيرة
إدارة موارد المعلومات
آلية المكاتب
إنشاء و تطوير نظم المعلومات

عدد األسابيع
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ساعات االتصال
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

 – 2مكونات المقرر(مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي):
المحاضرة

الدروس الخاصة
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-

العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو
االمتياز لطلبة التخصصات الصحية
-

أخرى
-

 – 3ساعات دراسة إضافية خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع :ال ُيوجد
 – 4تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم :
لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فيما يلي يجب توضيح :
( )1ملخص موجز للمعرفة أو المهارات التي صمم المقرر من أجل تطويرها.
( )2وصف الستراتيجيات التعلم المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة أو المهارات.
( )3طرق تقييم الطالب المستخدمة في المقرر لتقييم نتائج التعلم في المجال المعني .
أ -المعرفة:
 -1وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
تعريف الطالب بنظم إدارة المفاهيم المتعلقة بنظم المعلومات اإلدارية  ،المقارنة بين نظم المعلومات المختلفة و
إدارة العالقات الداخلية  ،إكتساب مهارات إدارة نظم المعلومات و تطويرها .
 -2استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
 المحاضرة. الحوار العلمي . تنويع طرق التعلم ( مثالً :التعلم الذاتي ،التعلم عن طريق الخطأ والصواب… ،إِلَ ْخ ). التمرينات التطبيقية . -3طرق تقييم المعرفة المكتسبة:
 اإلختبارات . المالحظة . الواجبات .ب -المهارات المعرفية  -اإلدراكية:
 -1المهارات المعرفية-اإلدراكية المطلوب تطويرها:
 القدرة على التفكير و التحليل و التنبؤ. القدرة على تحديد و حل المشكالت الجديدة و غير المتوقعة .استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية-اإلدراكية:
المحاضرات (تشمل التوضيحات و األمثلة ).
الواجبات ( تشمل مهاما ً مفتوحة مصممة لتطبيق مهارات التنبؤ و التحليل و حل المشكالت).
الحوارات المتبادلة مع الطالب (بالتوضيحات و االمثلة ).

-2
.الوسائط اإللكترونية .
 -3طرق تقييم المهارات المعرفية-اإلدراكية المكتسبة:
 التقويم المستمر . األختبارات . التقويم الذاتي من قبل الطالب (األستبانات) .ج -مهارات العالقات مع اآلخرين والمسئولية:

 -1وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها :
أهداف هذا المقرر هى  :تعريف الطالب بنظم إدارة المفاهيم المتعلقة بنظم المعلومات اإلدارية  ،المقارنة بين نظم
المعلومات المختلفة و إدارة العالقات الداخلية  ،إكتساب مهارات إدارة نظم المعلومات و تطويرها .
تساعد هذه األهداف الطالب فى تحسين مهارات العالقة مع اآلخرين  ،و القدرة على التعلم الذاتى  ،و المسؤولية
الشخصية و اإلجتماعية .
 -2استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات :
 الواجبات الجماعية . إستخدام الشبكة العنكبوتية . إستخدام مصادر المكتبة . تمارين لعب الدور أو القضايا الخالفية المتصلة بالمقرر بإِستخدام دراسة الحالة . المناقشات الجماعية . -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية :
 تقييم الواجبات الجماعية و الفردية . تقييم قدرة الطالب على بناء العالقات الشخصية و تحمل المسؤولية . اإلختبارات . تقويم الطالب الذاتى (اإلستبانات ) . المالحظة .د -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية):
 -1وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 إستخدام المعلومات اإلحصائية و الرياضية . إستخدام تقنية المعلومات فى البحث عن المعلومات . التقارير. التمارين العملية. -2استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات :
 -الواجبات الجماعية . إستخدام الشبكة العنكبوتية . إستخدام مصادر المكتبة . تمارين لعب الدور أو القضايا الخالفية المتصلة بالمقرر بإِستخدام دراسة الحالة . المناقشات الجماعية . -3طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية (العددية) :
 تقييم الواجبات الجماعية و الفردية . تقييم قدرة الطالب على بناء مهارات االتصال . اإلختبارات . تقويم الطالب الذاتى (اإلستبانات ) . المالحظة .هـ  -المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة):
 -1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال :ال ُيوجد.
 -2وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال  :ال ُيوجد .
 -3استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية  :ال ُيوجد .

 -4تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي :
طبيعة مهمة التقييم (مثال :مقالة ،أو اختبار
رقم
التقييم قصير ،أو مشروع جماعي ،أو اختبار فصلي...
الخ)
اإلختبار الفصلى األول
1
اإلختبار الفصلى الثانى
2
المشاركات الفصلية
3
اإلختبار الفصلى النهائى
4

األسبوع
المستحق

نسبة الدرجة إلى درجة التقييم
النهائي

6
12
15
16

٪ 20
٪ 20
٪ 10
٪ 50

د) الدعم المقدم للطلبة:
تواجد أعضاء هيئة التدريس لتقديم المشورة والنصح :
 المتابعة المستمرة من رئاسة الفسم .ُ
تدريس ).
ضو هيئ ِة
 الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس (  10ساعات مكتبية أ ْس ُبوعيا ً  ،لِ ُكل ِّ ُع ٍُ
 اإلرشاد األكاديمى بالقسم (برئاسة عضو هيئ ِة تدريس ). اإلرشاد األكاديمى بالكلية . المقابالت الدورية مع الطالب .هـ ) مصادر التعلم:
 -1الكتاب (الكتب ) الرئيسة المطلوبة:
نبيل عزت أحمد موسى  ،أساسيات نظم المعلومات فى التنظيمات اإلدارية  ،مطبعة النرجس  1999 ،م .
 -2المراجع األساسية (التي يجب اتاحتها للطالب للرجوع إليها):
ريموند ميكليود  ،نظم المعلومات اإلدارية (مترجم)  ،دار المريخ  1992 ،م .
 -3الكتب والمراجع الموصى بها ( الدوريات العلمية ،التقارير ...الخ) (يرفق قائمة بذلك):
ما ُيناسب المقرر المحدد .
 -4المواد االلكترونية و مواقع االنترنت  ...الخ:
ما ُيناسب المقرر المحدد .
-5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
ما ُيناسب المقرر المحدد .
و ) المرافق المطلوبة
حدد متطلبات المقرر بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات (أي عدد المقاعد في الفصول والمختبرات ومدى توافر
أجهزة الكمبيوتر  ..الخ).
 -1المرافق التعليمية:
حجرة دراسية تسع نحو  40طالبا ً .
 -2أجهزة الكمبيوتر:
توفير أجهزة حاسوب بالعدد الكافى ( عندَ الضرورة )  ،مع مستلزمات عرض الشرائح التعليمية .
 - 3مصادر أخرى (حددها – مثال :إذا كان مطلوبا معدات مختبر معينة حدد المتطلبات أو أرفق قائمة) :ال ُيوجد .
ز) تقييم المقرر وعمليات التحسين:
-1استراتيجيات الحصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم :

 إستبانات تقويم المقرر .ُ
 المناقشات الجماعية (مع التركيز على مجموعات طالبية صغيرة ) . مالحظة التغير على الطالب . أراء الزمالء الالحقين . أراء جهات اإلختصاص (سوق العمل  ،التعليم العالى  ،الهيئة الوطنية لإلعتماد و التقويم بالمملكة العربيةْ
......إلخ).
السعودية ،NCAAA
-

 -2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم :
تحليل نتائج الطالب .
ورش العمل .
المناقشات و الحوارات ( مع الطالب  ،و جهات اإلختصاص ) .
تقييم الطالب الذاتى .

-

 -3عمليات تحسين التعليم:
ورش العمل .
مراجعة اإلستراتيجيات و العمل على تطويرها حسب الحاجة .
توفير مستلزمات المقرر كما ً و نوعا ً .
دراسة و حل مشاكل أعضاء هيئة التدريس (إِنْ ُو ِج ْ
دَت) .
دراسة و حل مشاكل الطالب (إِنْ ُو ِجد ْ
َت) .

 -4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:
 مقارنة مستويات تحصيل طالب المقرر بغيرهم فى قسم إدارة األعمال بالجامعات األ ُ ْخرى . مقارنة إختبارات المقرر  ،و تصحيحها بالمقررات المماثلة فى جامعات أ ُ ْخرى . تبادل تصحيح عينة من الواجبات و اإلختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفس المقرر فىمؤسسة تعليمية أ ُ ْخرى .
-

 -5صف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين:
المقارنة ( بالمقررات المماثلة فى الجامعات األُخرى  ،و تشمل أهداف  ،و خطط و استراتيجيات  ،و برامج
المقرر ،و طرق تدريسه  ،و تقييمه  ،و تقويمه ).
ورش العمل .
ْ
أراء الجهات المعنية (سوق العمل  ، NCAAA ،التعليم العالى ..... ،إلخ ).
التقييم الخارجى (كاألساتذة الزائرين – إِنْ أَ ْم َكنَ .... ، -إِ ْ
لخ) .

