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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى x متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري x  إجباري ب.

  الثامن يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

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

 

 

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

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية 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

 %80 محاضرات 1

 %20 إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

  اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
أنواعها وأساليب التطبيق النظري أين وصلت والقيادة واالبتكار يتعرف الطالب على مفهوم  لمقرر:العام لوصف ال. 1

أن القائد باإلضافة إلى وظروفها  القرارات وأنواعها،والعملي، واتخاذ القرارات وأساليب اتخاذ القرارات وتوقيتها وفن اتخاذ 

إدارة الوقت، كمفهوم في العمل وتقسيم وقت العمل، مضيعات الوقت. والمعلومات وأنواع المعلومات وأهميتها يظهر مهاراته 

 ومتى نستخدمها أو نحتاجها. بالنسبة للعمل وكيفية التعامل معها.

قائد واعي عند الطالب، وال عمل بدون شخصية وفن التكتيك تنمية كالهدف من تدريس المقرر  الهدف الرئيس للمقرر. 2

والمنافسة القيادات المحترفة حيث أننا نعيش في عصر بدون موظفين أوفياء مخلصين، ووال اتقان دون تطبيق،  وذكي،

 سانية والفنية، والتقنية. حسب متطلبات العملاإلنالقيادية والشديدة، فالمطلوب من الطالب أن يتقن جميع أنواع المهارات 

 .وظروف الموقف

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 K1 ةقيادة واالبتكار بأساليبها الحديثاألساسية للالمفاهيم يتعرف الطالب على  1.1

 K2 المحاكاةمن خالل   على ماهية العمل في الميدان طالبيتعرف ال 1.2

أن يتعرف الطالب على مستتتتتتوار وقدرتا في التطبيق العملي وتكوين هتتتتتخصتتتتتيتا.  1.3

  بعد التعليم والتعلم الجديدة

K3 
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المهارات 2

 S2 التدريبأن يتعرف الطالب على مفهوم التطوير والتغيير الذي حصل في  2.1

بقدرات  –أن يناقش الطالب زمالءر بالصتتتف لت هر هتتتخصتتتية كل طالب على حدة  2.2

 جديدة

S3 

ف قدراتا وكيفية التصتترف كانستتان أضتتاالطرق المختلفة لقياس  الطالب يستتتخدمأن  2.3

 هيء نوعي في حياتا

S4 

د في أكد من التغيير الجديالطالب هتتتخصتتتيتا قبل دراستتتة المقرر وبعدها للت يحللأن  ...2

 هخصيتا كقائد 

S5 

  القيم 3

 المعلومتتات ىفي الحصتتتتتتول عل الطتتالتتب التقنيتتات وأهمهتتا ا نترنتت  يستتتتتتتختتدمأن  3.1
                       تكرالجديدة كمبللمعلومات الخاصة في أساليب العمل .الالزمةالشخصية والبيانات 

C1 

الحديثة خاصتتتة في مجال تخصتتتصتتتا وقيم العمل يضتتتيف الطالب كم من المعلومات  3.2
 .والنوعية المستحدثة

C2 

 البرامج االلكترونيتتة وتقنيتتة المعلومتتات في اعتتداد العرو أن يستتتتتتتختتدم الطتتالتتب  3.3

 للعمل والمتعاملين مع مؤسسات التدريب كنموذج اقناعي

C3 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

  3 3 مهارات القيادة
  6 6 القيادة وأهداف المقررأهمية دراسة 

  3 3 نون القيادة ف -ن ريات القيادة 
 العوامل المؤثرة في القيادة واتخاذ القرارات

 ثقافة المؤسسة  –
6 6 

 

  3 3 تطبيقات  –أنماط القيادة 
  3 3 القيادة والقوة _ دراسة حاالت

  3 3 أساليب التفاو 
  3 3 االبداع واالبتكار والكفاءة والفعالية

  3 3 أساليب وأسباب التغيير –القيادة والتغيير 
  3 3 الهندرة  –التمكين 

 
 

 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

1.1 
بمفهومها  مفهوم القيادةيتعرف الطالب على 

 القديم والحديث

 االمتحانات 

 ومتابعة الواجبات
 

1.2 
يستوعب الطالب أسس التطبيق من خالل 

 التدريب
  المناقشات 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

… 

يستطيع الطالب أن يدخل إلى الحياة العملية 

ومعترك من خالل التجارب الذي يمر بها 

 الحياة 
  التدريب

 المهارات 2.0

2.1 
 يتعلم تطبيق التقنيات والمهارات االلكترونية

 المتجددة
  التقنيات

2.2 
يتتدختتل الطتتالتتب مرحلتتة التعلم وهي متتا بعتتد 

 التعليم
  للتطبيق الميداني

  مناقشة مرحلة النضوج ميتفهم الطالب في التفرقة بين التعليم والتعل …

 القيم 3.0

3.1 
يضيف الطالب قيم جديدة الى سلوكا اليومي 

 وحياتا العملية
يعر  مناقشتة بشتخصتية 

 جديدة
 

3.2 
زام تتغير ثقافة الطالب من الالمباالة الى االلت

 والعمل الجاد.
  هو الجديد في حياتكما 

… 
يرى نفسا هخصية جديدة بين افراد المجتمع 

 والعمل.
التتتتتتتطتتتورات متتتن ختتتالل 

 المواجهة 
 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 التقييمتوقيت 

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

   من خالل النتائج 1

   من الواجبات 2

   المناقشات 3

   المحاضرات 4

   التحصيل العلمي 5

   البحث القصير 6
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعر   هفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 مرشد حسب الضرورة(  طالب لل40-30يتم توزيع الطالب على المرشدين بحيث كل مرشد له عدد معين من الطلبة بما يعادل )

ع مرشده ارشاد الطالب حسب الحاجة اما عن طريق النظام أو المراسلة أو وجها لوجه عندما يأتي إلى الكلية. ويجلس مو

 مراعاة للظروف الحالية.  الخطة.ويتناقشون في 

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

 للمقرر المرجع الرئيس

  الناهر ا داريموسى جاب هللا مصطفى، القيادة واالبداع ،

 م.2000العبيكان، الريا ، المملكة العربية السعودية، 
 

 المساندةالمراجع 
يادة و موستتتتتتى اللوزي، خاذ القرارات، الق كارات دارة ، تن يم المؤتمرات، إاالبت

 م.2112الوق ، إدارة األزمات، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

  ar.wikipediaمجلة العلوم ا دارية والقيادية ويكيبديا،  اإللكترونيةالمصادر 
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 با ضافة الى االنترن  BLACK BOARDبرنامج جامعة المجمعة   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 فقط بحاجة لمتابعة وعنايةكل القاعات متوفرة والمختبرات أيضاً  إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالعر  الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

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

 األجهزة متوفرة في القاعات ولكن بحاجة إلى صيانا مستمرة

 متوفر  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

تم تقويم المقرر من خالل الطلبة وتوزيع 

 االستبيانات عليهم
 تحليل االستبيان الطالب

 المناقشة الحرة المحاضرين الطلبة تقارن مع التدريبنتائج 

 تخصيص وق  جلسات حرة مناقشة المحاضرين مع بعضهم مواجهة مباهرة مع الطالب
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،ير المراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباهر وغير مباهر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 لسة برئاسة رئيس القسم الدكتور ثامر الخالديج –قسم إدارة األعمال  جهة االعتماد

 15 رقم الجلسة

 هــــــ1442/  6/  26 تاريخ الجلسة

 

 


