كلٍح االقتصاد المىزلً
وحدج ضمان الجودج واالعتماد

جامعه المىوفٍح

نموذج توصيف مقرر دراسي

HE HM (31)2

Aims

يرُاول انًقرر دراسح االدارج فً انًؤسساخ يٍ خالل انرؼريف
تًفهىو انًؤسساخ وذطىر االدارج فيها  ،ودراسح يرادم
االدارج ويفهىو انقيادج واذخار انقراراخ واالذصاالخ  ،وكيفيح
قياس االداء وانكفاءج االَراجيح داخم انًؤسساخ.ديث يهذف
انًقرر انً-:
 -1ذًُيح انىػً تًفهىو انًؤسساخ ويرادم االدارج داخم
انًؤسسح .
 -2ذكىيٍ يهاراخ فً اسانية انقيادج وكيفيح اذخار انقرار
 -3ذكىيٍ يهاراخ فً كيفيح االذصاالخ
 -4انرؼرف ػهً طرق قياس االداء وانكفايح االَراجيح

Intended Learning Outcomes
أ .1.شرح فروع االدارج داخم انًؤسساخ
 Knowledge and Understandingأ .2.ذذذيذ اَىاع االذصاالخ داخم انًؤسسح.
أ .3.ذىضيخ اهًيح انكفاءج االَراجيح ػهً انًسرىي انفردي
وانًجرًؼً
ب .1.انقذرج ػهي إسرُراج اسانية انقيادج انرشيذج وانفؼانح فً
انًؤسساخ
Intellectual skills
ب .2.انرتط تيٍ انؼالقاخ االَساَيح وانكفاءج االَراجيح
ب .3.انقذرج ػهً انركيف وانًروَح فً اذخار انقراراخ

ج . 1.اكرساب يهاراخ دىل كيفيح قياس انكفاءج االَراجيح
واالداء داخم انًؤسسح
Professional Skills
ج . 2.ذكىيٍ يهاراخ ػًهيح فً انقيادج داخم انًؤسسح
ج . 3.اكرساب يهاراخ فً انرؼرف ػهً اًَاط انشخصياخ
وانرؼايم يؼها فً اطار انؼًم
ج . 4.اػذاد يقررداخ نرطىير انًؤسساخ انرً ذى زيارذها
ودراسح دانرها.
د .1.االذصال انفؼال يغ األخريٍ .
 General Skillsد .2.اذخار انقراراخ انسهيًح نذم انًشكالخ انرً يىاجهها .
د .3.اكرساب يهاراخ فً اقايح ػالقاخ اَساَيح داخم يذيط
انؼًم
 -3محتوي المقرر Syllabus
انًىضىع
الوحدج األولى :
يفهىو انًُظًح
اَىاع انًُظًاخ
يفهىو ادارج انًؤسساخ
ذطىر االدارج انًؤسسيح
يىاصفاخ االدارج انُاجذح
فروع االدارج انرئيسيح
الوحدج الثاوٍح:
يرادم االدارج داخم
انًؤسساخ
انرخطيط
انرُظيى
انرىظيف
انرىجيه واالشراف
انرًىيم
الوحدجالثالثح:
انقيادج
اذخار انقراراخ
االذصاالخ
.
الوحدج الراتعح :
قياس االداء
انكفاءج االَراجيح
 -4أسالٍة التدرٌس والتعلم
Teaching and learning methods

1ـ الوحاضزاث النظزيت .
2ـ العصف الذهني.
3ـ الوناقشاث.
4ـ الخقاريز و البحىد .

األول -انثانث

ػذد
انساػاخ
ع
ٌ
6

انراتغ_انساتغ

6

انثايٍ  -انؼاشر

6

انذادي ػشر-
انراتغ ػشر

6

االسثىع

 5ـ الخعلين الذاحي هن خالل إعذاد الطالب لألبحاد و
الخقاريز الفزديت باالسخعانت باإلنخزنج.
 -6الزياراث الويذانيت لعذد هن الوؤسساث االنخاجيت
والخذهيت للخذريب والخعزف على اساليب االدارة الخى
حوارس داخلها واعذاد حقاريز وافيت عن الىاقع العولى
والوقخزحاث لخطىيزه

 -5أسالٍة التدرٌس والتعلم للطالب ذوي
القدراخ المحدودج
.5ب .االطالع فً انًكرثح انًقروءج وشثكح االَررَد
Teaching and Learning methods for
disables

.5أ .الوناقشاث.

 -6أسالٍة التدرٌس والتعلم للطالب المتمٍزٌه

.6أ .الخقاريز و البحىد .
.6ب .الخعلن الذاحي

 -7تقٍٍم الطالب :Students assessment
Tools

Time schedule

Grading system

انرفاػم انصفي
ذقييى انرقارير
ذقييى انؼًهً
انسؼً االول  ......................نقياس انىدذج االونً
نقياس انىدذج انثاَيح
َصف انريرو................
انسؼً انثاًَ .........................نقياس انىدذج انثانثح
انُهائً .... ............................نقياس انًقرر تاكًهه

 -8قائمح الكتة الدراسٍح والمراجع :List of references
Course notes

د .سًذاء سًير اتراهيى يذًذ( : )2007االدارج فً
انًؤسساخ،انذار انجايؼيح نهطثاػح وانُشر،شثيٍ انكىو

)Required books (Text books
 -1اتراهيى ػثذ انهادي انًهيجً ( : )2000االدارج يفاهيًها
 Recommended booksواَىاػها وػًهياذها ،دار انًؼرفح انجايؼيح ،االسكُذريح
 -2ػهً انسهًً(  : )1991ادارج االفراد وانكفاءج االَراجيح ،
يكرثح انغرية  ،انقاهرج
Periodicals, web sites.. etc.

 1ـ الشزائح.
 2ـ البىربىينج والكوبيىحز

 power pointـ

الشفافياث.
 4ـ األفالم الخعليويت.

مىسق المقرر(أستاذ المادج)  :د  .سمحاء سمٍر اتراهٍم محمد
رئٍس القسم :أ .د  .وعمح مصطفى رقثان

