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 جامعة فيالدلفيا

 

 كلية العلوم االدارية والماليةكليــة   

 

 ادارة االعمال قســـم  

 

 

 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 

 0330241  :رمز المادة نظريه المنظمه   الـمــــادة:

 0330110: المتطلبات السابقة الثانيــــــة   :مستوى المادة

 3    ساعات المعتمدة:ال    :موعد المحاضرة

   عضو هيئة التدريس   

 موقعهو رقم المكتب األكاديمية الرتبة االسم
الساعات 

 المكتبية
 البريد اإللكتروني

     

 :وصف المادة

 . تطور نظريه المنظمه و المدارس الفكريه  و اوجهه نشاط عمليات المنظمه و نمو و تغيير المنظمهيتناول المساق -

 :دةأهداف الما

  و طبيعه المنظمهتعريف الطالب بأهمية . 

  معرفه اوجهه نشاط عمليات المنظمهتمكين الطالب من . 

  الزمه لمعرفه نمو و تغيير المنظمهتزويد الطالب بمهارات  . 

 مكونات المادة: 

  2009،  المسيره، عمان : دار  : نظريه المنظمه  خليل الشماع و خضير كاظمالكتب المقررة .1

 

 محاضرات، مناقشات، مناظرات ... الخ تدريس المادة:أساليب 

 

  Learning outcomesنتائج التعلم 

  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم    .1

إثراء القدرات المعرفية لدى الطالب ن من حيث المعرفة والمهارت األساسية للمادة  ،  بحيث يكوون الطالوب قوادرا علو    -

 هيمالتعبير عن المفا

 . للمساق  االساسية

   Cognitive skillsمهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار   .2

اكساب الطالب مهارات القدرة عل  االستنتاج والتحليل والربط بين الحقائق والمعلومات النظرية التي درسوها والاانوب   -

 التطبيقي للمادة .
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 ( Communication skillsألشخاص مهارات االتصال والتواصل األكاديمي )مع المصادر وا .3

ان يكون الطالب قادرا علو  الوصوول الو  المعلوموة المطلوبوة  والحصوول عليهوا مون بطوون الكتوب والمراجوع المختلفوة --

 ،وكذلك من االشخاص .

 مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة  4

Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills) 

ان يكون الطالب قادرا عل  استخدام وتطبيق ما حصل عليه من مفاهيم ومهارات فنيوة علو  ارا الواقوع . وان يكوون ---

 قادرا عل  دراسة 

 وتحليل الحاالت الدراسية المختلفة .            

 أدوات التقييــــم:

 تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع 

 امتحانات قصيرة 

 واجبات 

 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير 

 امتحانات فصلية ونهائية 

 

 توزيع العالمات عل  أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40  االمتحان النهائي 

التقوووووووارير و/أو األبحووووووواث / الواجبوووووووات / 

 المشاريع / االمتحانات القصيرة  

20 

 100 الماموع

 ألمانة العلمية والتوثيقا

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

  إسناد الحقوق الفكرية ألصحابها 

  االبتعاد عن السطو األكاديميPlagiarism  

 توزيع المادة عل  الفصل الدراسي

 

 األسبــــــــوع

المادة األساسية والمساندة 

 المطلوب تغطيتها

الوظائف والتقارير 

 ومواعيد تقديمها

 

 ور نظريه المنظمهتظ

 

 

النظريات  تقرير حول 

 منظمهللالحديثة 

 
 تظور نظريه المنظمه

 
 فرق عمل 

 زيارة مكتبه     



 3 

 مكونات المنظمه

 

 
 مكونات المنظمه

 

التنظيم  حاالت دراسيه

 غير الرسمي

 
 اوجه نشاط عمليات المنظمه

 
 

 الصراعتقرير عن   اتخاذ القرار 

 حاالت دراسيه الرقابه 

 مناقشات المنظمه و التكنولوجيا 

 
 نمو و تطور المنظمه

 حاالت تطبيقية -

فتره اجراء االمتحان 

 الثاني

 زيارة مكتبه المنظمه و التغيير 

 حاالت دراسيه  اندماج المنظمه 

 االبداع و التخطيط  - 

نماذج فرق عمل حول 

مختلفه من ابداع 

 المنظمات

 
 مراجعة المادة   -

 
 

 
 حقـــــــــــــــايعلن ال  -

 
 االمتحان النهائي

 

 ل ساعة تدريسك حام العمل الملق  عل  عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل

 

 سياسة الحضور والغياب:

% من الساعات المقررة للمادة بدون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكليوة إذ 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

طالب منسحباً من المادة في حالة قبوول العميود للعوذر، بينموا يمنوع مون التقودم لالمتحوان النهوائي وتكوون يترتب اعتبار ال

 عالمته في المادة صفراً في حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو القهري.

 المراجع العلمية للمادة      

 الكتـــــــــــب 

 1999ركيز  عل  اداره االعمال, دار المسيره الشماع , خليل محمد حسن, مبادىء االداره مع الت

 


