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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات معتمدة 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  السادس يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 MGT 111 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد   وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 %100 √ المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

 %100 √  عن بعدالتعليم أو  4

    أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

 - وأستوديومعمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر()ى أخر 4

 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 العمل مع مسؤولية لتحم وكيفية األخالقية القيم وتوضيح العمل، ألخالقيات األساسية بالمفاھيم الطالب تعريف المقرر يتبنى
 تنمية وترقية في المنظمات تلعبه أن يمكن الذي الدور توضيح إلى المقرر يهدف كذلك اإلسالمية، القيم ضوء في اآلخرين
 .البيئة على والمحافظة المجتمع

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

حمل المسؤولية القاء الضوء على المفاھيم األساسية ألخالقيات العمل، وتوضيح القيم األخالقية وكيفية ت

 والعمل مع اآلخرين في ضوى القيم اإلسالمية
 

 توضيح الدور الذي يمكن أن تؤديه المنشآت في تنمية وخدمة المجتمع و

 لمحافظة على البيئة.

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 K2 معرفة القيم االخالقية للعمل 1.1

 K3 لمنظمات االعمال.الجتماعية  معرفة المسؤولية 1.2
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

1.3   

1.4   

1.5   

  المهارات 2

 S2 االلمام بالمشاكل االخالقية للعمل وسبل التخلص منها 2.1

2.2   

2.3   

2.4   

  القيم 3.4

 C2 القدرة على ترسيخ القيم االخالقية في العمل والطرق المتبعة في ذلك. 3.1

3.2   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  الموضوعاتقائمة  م

 3 *  مقدمة. 1

 3 *  مفهوم وأهمية العمل . 2

 3 *  المفاهيم األساسية ألخالقيات العمل. 3

 3 *  القيم األخالقية للعمل. 4

 3 *  القيم اإلسالمية وأخالقيات العمل. 5

 3 *  إعداد خطط العمل. 6

 3 *  معوقات العمل. 7

 3 العمل.*  األساليب العلمية في  8

 3 *  المشاكل األخالقية في العمل. 9

 3 *  العدالة االجتماعية. 10

 3 *  المنشآت وخدمة المجتمع. 11

 3 *  بيئة منشآت األعمال. 12

 3 *  المسؤولية االجتماعية للعمل. 13

 3 *  دراسة حالة أخالقيات العمل في منشآت األعمال. 14

 3 *  تطبيقات ودراسات ميدانية. 15

 45 المجموع
 

 
 

 

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

 معرفة القيم االخالقية للعمل 1.1

 المحاضرات

 الواجبات

 االختبارات 

 متابعة الواجبات

 الجتماعية لمنظمات االعمال. معرفة المسؤولية 1.2

1.3  

1.4  

1.5  
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المهارات 2.0

2.1 
االلمام بالمشاكل االخالقية للعمل وسبل التخلص 

 المحاضرات  منها

 الواجبات 

 المناقشات 

 االختبارات 

 تقييم الواجبات

 تقييم المناقشات

2.2  

2.3  

2.4  

  

 القيم 3.0

3.1 
القدرة على ترسيخ القيم االخالقية في العمل 

 والطرق المتبعة في ذلك.

 عروض الطالب

 حل المشكالت

 مجموعات العمل

 تقييم العروض

 أسئلة تحتوي على مشكالت

 تقويم العروض
3.2 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر تكاليف –واجبات  –تمارين  1

 %10 مستمر المناقشاتدراسة الحالة و 2

 %20 7 األول الشهرياالختبار  3

 %20 13 الثاني الشهرياالختبار  4

 %40 نهاية الفصل االختبار النهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  والواجبات والبحوثالتكليفات علي الطالب أثناء اشراف أستاذ المقرر . 

 ساعتان أسبوعيا( من قبل أستاذ المقرر. الساعات المكتبية المخصصة( 

 البالك بورد.مع الطالب عبر المقرر  تواصل أستاذ       

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

 الرعاية
 االجتماعية وأثرھا على مداخل الخدمة االجتماعية المعاصرة

 عجوبه ، مختار إبراھيم
 دار العلوم للطباعة والنشر ، الطبعة األولى .

2010 

 المساندةالمراجع 

 مقدمة في الرعاية االجتماع
 والخدمة االجتماعية سلسلة مجاالت وطرق الخدمة االجتماعيةة 

 علي ، ماھر أبو المعاطي
 ) دار الزھراء للطباعة والنشر ، الطبعة الثانية (

 م (2005) 
 المسؤولية االجتماعية و أخالقيات األعمال: األعمال و المجتمع

 د صالح العامري و طاھر الغالبي
 عدار وائل للطباعة والنشر والتوزي

2015 
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 اإللكترونيةالمصادر 
 .المكتبة الرقمية السعودية

 شبكة المعلومات االلكترونية  علىمنظمات األعمال مواقع 

  ال يوجد  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالب 30وجهاز كمبيوتر كافية لـ بروجكتور : مجهزة ةقاع إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 بشبكة االنترنت وجهاز عرض. متصل كمبيوتر جهاز

 ال يوجد  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 تطبيق استبانة تقويم المقرر  الطالب فاعلية التدريس 

 للمقرر الداخلية المراجعة لجنة المراجعة الداخلية الدراسي فعالية المقرر

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدھا( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء ھيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 . اعتماد التوصيف ح
 لسة برئاسة رئيس القسم الدكتور ثامر الخالديج –قسم إدارة األعمال  جهة االعتماد

  15 رقم الجلسة

 ھــــــ1442/  6/  26 تاريخ الجلسة
 

 


