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 منوذج وصف املقرر

 وصف املقرر

ستفادة القصوى يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق اال
 من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج.

 

 جامعة دايىل /كلية  العلوم املؤسسة التعليمية .1
 قسم علوم احلاسوب القسم العلمي / املركز  .2
 OPT9إدارة عامة نظري/ اسم / رمز املقرر .3
 فصلي  النظام الدراسي   .4
 حضوري اشكال احلضور املتاحة   .5
 ساعة مناقشة يف االسبوع1ساعة نظري و  1 عدد الساعات الدراسية )الكلي(.  .6
 2022 اتريخ إعداد الوصف  .7
 أهداف املقرر  :   .8

وإدارة  طاع العام ،تعريف الطالب االدارة العامة ومييزها عن انواع االدارة االخرى وخباصة ادارة االعمال، وإدارة اهليئات واملنظمات اخلاصة، وإدارة الق
ستخراج افضل عنصر البشري، الستثمار اجلهود وااملنظمات وكذلك كيفية االستخدام االمثل للموارد املتاحة واملنتج مع توفري أفضل مناخ ممكن لعمل ال

اية املنهج هنالطاقات ويوضح املقرر الدراسي كل خطوة من خطوات ) وظائف االدارة( وهي التخطيط والتنظيم والتنسيق والقيادة والرقابة الدولية.  ويف 
 ة االفراد وادارة التسويق وادارة االنتاج واالدارة املالية(. يركز على موضوع مهم اال وهو وظائف املنشأة) وظيفة ادارة املوارد البشرية وادار 

 

 خمرجات املقرر املطلوبة  وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 االهداف املعرفية -أ
يعرف الطالب اإلدارة العامة1 -أ   
يعدد الطالب أنواع االدارة 2 -أ   
يفهم الطالب كل نوع من أنواع االدارة 3 -أ  
 الطالب بني الوظائف االداريةمييز  4 -أ

 األهداف املهاراتية اخلاصة ابلربانمج –ب 
مهارات املعرفة التذكر 1 -ب   
مهارات التذكري والتحليل 2 -ب   
مهارات االستخدام والتطوير 3 -ب  

  
 



2 | Page 
 

 طرائق التعليم والتعلم 
 استخدام احملاضرة -

 ابملخططات والصور واالفالم التعليمية(والعروض التوضيحية (االستعانة  data showاستخدام  -

 املناقشة التفاعلية -

 التعليم الذايت -

 طرائق التقييم

 تقييم عن طريق توجيه االسئلة املباشرة للطلبة للوقوف على مدى استيعاهبم واجراء امتحان حتريري  -

 اختبارات يومية أبسئلة متعددة اخليارات للمواد الدراسية  -

 التقاريرالواجبات البيتية و  -

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج 
خلق روح العمل اجلماعي بني الطالب 1 -ج    
 تعزيز ثقة الطالب بنفسه من خالل املناقشات اليومية. 2-ج   
املهارات العامة والتأهيلية املنقولة )املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي -د ) 
املؤمترات العامليةاملشاركة يف  1 -د   
نشر البحوث 2 -د   
املشاركة يف الندوات 3 -د   
 مواكبة التطور احلاصل يف جمال االختصاص 4 -د

 معيار القبول )وضع األنظمة املتعلقة اباللتحاق ابلكلية أو املعهد( .10

 قبول مركزي من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
 أهم مصادر املعلومات عن الربانمج .11

 موقع الكلية . ✔

 املوقع االلكرتوين والربيد االلكرتوين للقسم. ✔

 توجهات علمية حملية وعاملية. ✔
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 خمطط مهارات املنهج
 التعلم الفردية من الربانمج اخلاضعة للتقييميرجى وضع اشارة يف املربعات املقابلة ملخرجات 

 خمرجات التعلم املطلوبة من الربانمج
السنة / 
 املستوى

رمز 
 املقرر

أساسي  اسم املقرر
أم 

 اختياري

 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة االهداف الوجدانية والقيمية االهداف املهاراتية اخلاصة ابملوضع االهداف املعرفية
املهارات األخرى املتعلقة ) 

بقابلية التوظيف والتطور 
 الشخصي(

 4د 3د 2د 1د  2ج 1ج  3ب 2ب 1ب  4أ 3أ 2أ 1أ

  ✔  ✔  ✔  ✔   ✔  ✔   ✔  ✔  ✔   ✔  ✔  ✔  ✔ اساسي إدارة عامة /نظري  االوىل
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 بنية املقرر .12

 التقييمطريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة/ او املوضوع خمرجات التعلم الساعات االسبوع
 اختبار شفهي او حتريري  مقدمة عن االدارة  1 االول

 مفهوم االدارة العامة وطبيعة اإلدارة العامة  1 الثاين

 

 اختبار شفهي او حتريري 

 اختبار شفهي او حتريري  االدارة العامة والعلوم االخرى  1 الثالث

 تطور دراسة االدارة العامة  1 الرابع

 

 ريحترياختبار شفهي او  

 مداخل دراسة االدارة العامة  1 اخلامس

 

 

 

 اختبار شفهي او حتريري 

 اختبار شفهي او حتريري  Mid-term exam  1 السادس

 امهية االدارة  1 السابع

 

 

 

 اختبار شفهي او حتريري 

 وظائف اإلدارة )التخطيط,تنظيم,تنسيق(  1 الثامن

 

 اختبار شفهي او حتريري 



5 | Page 
 

 اختبار شفهي او حتريري  اختاذ القرارات والعملية االدارية   1 التاسع

 وظائف اإلدارة) قيادة,رقابة(  1 العاشر

 

 اختبار شفهي او حتريري 

احلادي 
 عشر

وظائف املنشأة )وظيفة ادارة املوارد البشرية وإدارة   1
 االفراد(

 اختبار شفهي او حتريري 

الثانية 
 عشر

املنشأة)دارةوظائف   التسويق(   1  

 

 اختبار شفهي او حتريري 

الثالثة 
 عشر

  (االنتاج واالدارة املالية وظائف املنشأة)إدارة  1

 

 اختبار شفهي او حتريري 

الرابعة 
 عشر

  Mid exam2   

اخلامس 
 عشر

  Project presentation   

 البنية التحتية  .13

  الكتب املقررة املطلوبة -1

 ٢٠١٣االدارة العامة )االسس والوظائف واالجتاهات احلديثة (،  -١ - (املراجع الرئيسية )املصادر -2

 مقدمة يف االدارة ،اتليف اغادير سامل العيدروس -٢ -

الكتب واملراجع اليت يوصى هبا )اجملالت العلمية, التقارير,  -3
)... 

 

  املراجع االلكرتونية ومواقع االنرتنت -4

  خطة تطوير املقرر الدراسي.14
ما هو مستحدث وجديد يف اسرتاتيجيات التعليم والتعلماإلملام بكل  . 

 .االستفادة من مستجدات نتائج البحوث العلمية احلديثة
 .تطبيق بعض اسرتاتيجيات التدريس احلديثة

 .توسيع مفردات املنهج
 .ادخال كتب مصدرية ومنهجية حديثة

 .اعداد ورش عمل مستقبلية



6 | Page 
 

 


