جامعة المنىفية  -كلية الحجاسة
قسم إداسة األعمــــال

جىصيف مقشس دساسً
 -1تيانات المقشس
انريس انكىدي :

إضى انًقرر  :يجبدئ اإلدارح ػبيخ

انفرقخ  /انًطتىي :
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انثبنُخ

انتخصص  :ادارح

ػذد انطبػبد نظرٌ 2

انًنسل وانًؤضطبد



 -2هذف المقشس
Aims





ػًهٍ -

ػذد انىحذاد 2 :

تسوَذ انطالة ثبنًؼبرف انحذَثخ انًتؼهقخ ثبإلدارح
انؼبيخ .
إنًبو انطبنت ثتنظُى انذونخ ويكىنبته انرئُطُخ .
تؼرَف انطبنت ثنظرَبد انتنظُى واإلدارح انؼبيخ .
تسوَذ انطبنت ثبنًؼبرف انًتؼهقخ ثبإلدارح انًبنُخ
نهذونخ .

 -3المسحهذف من جذسيس المقشس :
Intended Learning Outcomes

أ -المعلىمات والمفاهيم
Knowledge and Understanding

ب -المهاسات الزهنية
Intellectual Skills

جـ -المهاسات المهنية الخاصة
تالمقشس
Professional Skills









انًفبهُى انًتؼهقخ ثبإلدارح انؼبيخ وإطبرهب انؼبو .
انًتغُراد انتً تطىد ثُئخ اإلدارح انؼبيخ .
انًؼبرف انخبصخ ثبنًىازنخ انؼبيخ نهذونخ
يفهىو انتخطُط اإلضتراتُجً فً انًنظًبد انؼبيخ
.
يهبراد تشخُص وتحهُم انًنظًخ انؼبيخ .
يهبراد تحهُم وتقُُى انطُبضخ انؼبيخ
تحهُم انهُكم انتنظًًُ نهذونخ وإختصبصبته
انرئُطُخ .

 تنًُخ يهبراد تىصُف ثُئخ اإلدارح انؼبيخ .
 تنًُخ يهبراد تىصُف نظبو انحكى انًحهً
ثبنذونخ .
 تنًُخ يهبراد تخصُص اإلَراداد ػهً األثىاة
وانًجًىػبد وانجنىد انخبصخ ثبنًىازنخ .
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د  -المهاسات العامــــــة
General Skills

 -4مححىي المقــــــشس
Course Content

 يهبراد انتؼبيم يغ انًنظًبد انؼبيخ وأجهسح
انحكى انًحهً.
 يهبراد أخالقُبد انخذيخ انؼبيخ .
 طجُؼخ اإلدارح انؼبيخ ويذاخم تحهُم
انطُبضبد انؼبيخ .
 انًنظًبد انؼبيخ .
 تحهُم وتقُُى انطُبضخ انؼبيخ .

تبثغ يقرر  :يجبدئ ادارح ػبيخ
 نظبو انًؼهىيبد وانتخطُط اإلضتراتُجً
فً انًنظًبد انؼبيخ .
 انتنظُى واإلدارح انؼبيخ .
 انتنظُى انرئُطً انحبنً نهذونخ .
 انحكى انًحهً فً يصر .
 انتغُُر وانتطىَر فً انًنظًبد انؼبيخ .
 إدارح جىدح انخذيخ انؼبيخ .
 أخالقُبد انخذيخ انؼبيخ .
 اإلدارح انًبنُخ نهذونخ ( انًىازنخ انؼبيخ ) .
Teaching and Learning Methods

 انًحبضراد .
 انحبالد انؼًهُخ .

 -6أسالية الحعليم والحعلم للطالب
روي القذسات المحذودة

 يحبضراد إضبفُخ .
 يهخصبد إرشبدَخ .

 -5أسالية الحعليم والحعلم

Teaching and Learning Methods of
Disables

 -7جقىيم الطــــــــالب : Students Assessment
( )1حبالد تطجُقُخ وثحىث يُذانُخ .
( )2إختجبراد فصهُخ .
( )3انحضىروانًشبركخ.
( )4إختجبر شفهً.
( )5إيتحبٌ نهبَخ انفصم .
( )6يشروع تخرج .

أ -األسالية المسحخذمة
Tools

ب -الحىقيث
Schedule

Time

( )1خالل انفصم انذراضً.
( )2اإلضجىع انخبيص  ،وانؼبشر.
( )3خالل انفصم انذراضً.
( )4اإلضجىع انراثغ ػشر .
( )5اإلضجىع انحبدي ػشر.
( )6اإلضجىع انطبدش ػشر.
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جـ -جىصيع الذسجات

Grading

System

( )1حبالد تطجُقُخ وثحىث يُذانُخ
( )2إختجبراد فصهُخ
%
( )3انحضىر وانًشبركخ
%
( )4إختجبر شفهً
%
( )5إيتحبٌ نهبَخ انفصم
%
*
( )6يشروع تخرج
% 15

% 10
20
5
10
40

(*) فً حبنخ ػذو وجىد يقرر نًشروع انتخرج تضبف درجته إنً انحبالد انتطجُقُخ وانجحىث انًُذانُخ .

تبثغ يقرر  :يجبدئ ادارح ػبيخ
 -8قائمة الكحة الذساسية والمشاجع : List of References
ال َىجـــــــــــــــــــذ

أ -مزكشات
Course Note

ب -كحة ملضمة
) Required Books (Text Books

جـ -كحة مقحشحة
Recommended Books

كتبة َتى تأنُفه ثًؼرفخ انقبئى ثبنتذرَص ويىافقخ يجهص انقطى
William C. Johnson, Public Administration, 1996,
McGraw- Hill

د – دوسيات علمية أو نششات ...
إلخ
Periodicals, web sites .. etc.

( )1دورَخ ػرثُخ واحذح ػهً األقم .
( )2دورَخ أجنجُخ واحذح ػهً األقم .

ينطق انًقرر :ايجذ حبيذ ػًبرح
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