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 جميع أقسام كليتي الهندسة  وإدارة األعمال  العلمي: القسم 

 جامعة دار العلوم  المؤسسة:

 

 

  



 
2 

 

 المحتويات 
 3 ................................................................................................ .........أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 .............................................................................................. دف المقرر ومخرجاته التعليمية:ه -ب

 3 ...................................................................................................................... وصف العام للمقرر: ال. 1

 3 ....................................................................................................................... الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 .................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر 

 5 ................................................................................................................... د. التدريس والتقييم: 

 5 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم  . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 ................................................................................... أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:  -هـ 

 6 ......................................................................................................... مصادر التعلم والمرافق:  –و 

 6 ........................................................................................................................ . قائمة مصادر التعلم: 1

 6 ............................................................................................................ المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................. ز. تقويم جودة المقرر: 

 6 .................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف

 



 
3 

 الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات  2 المعتمدة: الساعات . 1

 

 المقرر نوع  . 2
 

 أ.

 
   أخرى   متطلب قسم   متطلب كلية   ✓ متطلب جامعة 

  اختياري   إجباري  ب.
 

 

  فما فوق  المستوي الخامس : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

  SKLS1120مهارات التفكير وحل المشكالت  

 

 )إنوجدت( المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 يوجد  ال

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 30 المحاضرات التقليدية  1

   التعليم المدمج  2

   اإللكتروني التعليم  3

   عن بعد التعليم  4

   أخرى  5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 30 محاضرات 1

  إستوديو أو معمل  2

  إضافية دروس  3

  تذكر( )ى أخر 4

 30 اإلجمالي 
 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر: العام ل وصف ال. 1

 

تهيئة للطلبة لممارسة االدوار القيادية وتحمل السؤولية وتنمية المهارات العليا للعمل  يعد هذا المقرر 
الجماعي وتكوين فرق العمل  الفعاله ، كما يقدم المقرر طرق نموذجية لحل صراعات العمل ويساعد الطلبة  

 . جيدة إلدارة الوقت في إعداد خطة زمنية 
 

 الهدف الرئيس للمقرر . 2

 

يهدف   ،  والمهنية  العملية  الحياة  في  وتطبقها  فعالة  عمل  فرق  وبناء  القيادية  المهارات  تنمية  إلى  المقرر  هذا  يهدف كما 
في  المهنة  أخالقيات  مراعاة  مع  العمل  صراعات  وحل  الدارة  صحيحة  زمنية  خطة  إنشاء  على  الطالب   بتدريب  المقرر 

 المجاالت المختلفة .
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 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
 رمز 

التعلم المرتبط  مخرج 

 للبرنامج 

  ن :من المتوقع في نهاية المقرر أن يتمكن الطالب م: المعرفة والفهم 1

 1.1 أ ن يعدد الطالب همارات القيادة و امناطها اخملتلفة  1.1

  ن : الطالب ممن المتوقع في نهاية المقرر أن يتمكن المهارات:  2

أ ن يطبق الطالب همارات القيادة الفعاةل من خالل بناء فريق معل يسامه يف ممارسة املهارات القيادية اخملتلفة   2.1

 .مكهارة التحفزي والتفويض

2.1 

  ن :من المتوقع في نهاية المقرر أن يتمكن الطالب مالقيم:  3

الدارة وحل رصاعات العمل مع مراعاة أ خالقيات املهنة يف اجملاالت أ ن ينشئ الطالب خطة زمنية حصيحة  3.1

 .اخملتلفة 

 

3.1 

 

 

 

 

 

 المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

1 
 وتوزيع الدرجات:  -خطة المقرر -التعريف بالموضعات الخاصة بالمقرر

 تمهيد ومدخل لمقرر للقيادة 
2 

 2 مفهوم واهمية القيادة االدا رية 2

 2 نظريات القيادة  3

 2 انماط القيادة المختلفة 4

 2 دور القائد المتميز في رفع مستوى االداء 5

 0 الدراسياختبارات منتصف الفصل  6

 2 ( 1) مهارات القائد الناجح في بناء وتحفيز فريق العمل 7

 2 ( 2مهارات القائد الناجح في بناء وتحفيز فريق العمل) 8

 2 القيادة التحويلية ودورها في ادارة التغيير  9

 4 شخصسات قيادية عن طريق مناقشة العروض التقديمية المقدّمة من قبل الطلبة  10

 2 القائد المتميز وفن ادارة صراعات العمل 11

 2 ( 1) االدوات الالزمة لقائد العمل الدارة وقته بفعالية 12

 2 ( 2االدوات الالزمة لقائد العمل الدارة وقته بفعالية) 13

 4 مراجعة عامة لجميع دروس المقرر 14

 0 االختبار النهائي  15

16    

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

 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم  1.0

 .أ ن يعدد الطالب همارات القيادة و امناطها اخملتلفة 1.1

العصف   -مناقشة جماعية
خرائط ذهنية   –الذهني 

مناقشة بطريقة االلغاز 
 واالحاجي 

اختبارات  -اس ئةل تفاعلية

تطبيقات داخل   –شفهية 

 1اختبار قصري   -القاعة الّصفية

 المهارات 2.0

2.1 

 

أ ن يطبق الطالب همارات القيادة الفعاةل من خالل بناء  

املهارات القيادية اخملتلفة  فريق معل يسامه يف ممارسة 

 .مكهارة التحفزي والتفويض

 -االكتشاف واالستقصاء
التعلم التعاوني القبعات الست 

 المشاريع -

حل تدريبات  

  79-77الكتاب ص

  -97-96ص

اختبارات نصف الفصل 

 الواجب  -ادلرايس

 القيم 3.0

3.1 

أ ن ينشئ الطالب خطة زمنية حصيحة الدارة وحل 

العمل مع مراعاة أ خالقيات املهنة يف اجملاالت  رصاعات 

 .اخملتلفة 

 -المناقشة  -الخدمة المجتمعية 

 - التعلم بالنمذجة

 العصف الذهني

  –استبانة   –العرض التقدميي 

حل تدريب   –  2اختبارقصري

  -163-162الكتاب ص

 الاختبار الهنائ 

 

 

 الطلبة تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 التقييم توقيت 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة إجماليمن 

 %5 السادس  االختبار القصير األول 1

 %5 عشر الرابع االختبار القصير الثاني 2

 %20 السابع االختبار النصفي 3

 %40 عشر  الخامس االختبار النهائي 4

 %10 التاسع الواجب  5

 %10 طوال الفصل  المشاركة الصفيةالحضور و 6

 %10 عشر  الحادي مناقشة العروض التقديمية المقّدمة من قبل الطلبة  7

 الخ( .... ورقة عملمشروع جماعي، ، تقديميعرض   شفهي، ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
  مومساعدتهم في الصعوبات التي تواجهساعات مكتبية الستفسارات الطلبة  6يقدم أستاذ المقرر عدد 
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 والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم: مصادر قائمة . 1

 القائد المتميز واسرار االبداع القيادي( لـمنال البارودي  كتاب ) للمقرر المرجع الرئيس

 دة ترجمها وليد شحا - إلدارة االعمال كلية هارفارد ( مطبوعاتقيادة فريق العمل ) كتاب  المساندةالمراجع 

 اإللكترونية المصادر 
 أكاديمية تطوير القيادة االدارية -معهد اإلدارة العامة 

 موقع أكثر شخصيات قيادية تأثيراً في العالم 

 المكتبة المركزية داخل الجامعة ى أخر

 

 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 طالب/طالبة  30 ـتتسع ل القاعة الدراسية إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعاتالقاعات)

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

البرمجية المطلوبة الستخدام تطبيق –أنترنت -كمبيوتر–بروجكتر 

 مايكروسوفت تيمز 

  تبعاً لطبيعة التخصص()أخرى  تجهيزات

 

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 الطلبة، رئيس القسم فاعلية التدريس والتقييم 

الطلبة : غير مباشر عن طريق  

 استمارة التقييم . 

القسم: مباشر عن طريق  رئيس 

 الزيارات 

 أعضاء هيئة التدريس، رئيس القسم مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر 

 تحليل مخرجات التعلم ونسبة تحققها

 في تقرير المقرر 

 

 الطلبة، أعضاء هيئة التدريس  مصادر التعلم 
 غير مباشر عن طريق استمارة التقييم. 

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

 تمتحديدها( ي)أخرى، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة   )الطلبة، ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشريم )قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح

 برنامج االعداد الجامعيمجلس  جهة االعتماد

 1جلسة رقم  رقم الجلسة

 9/2021 تاريخ الجلسة

 


