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 نمط التعلم المستخدم في تدريس المادة

 تعلم وجاهي                          تعلم الكتروني                  تعلم مدمج       

 نموذج التعلم المستخدم

 النسبة المئوية
 وجاهي زامنغير مت متزامن

  100% 

 

 وصف المادة

 وصف المادة 

قضاايا لاحاول من مفاهيم ونظرياا  حديةاة   اإلداريالفكر  إليهتتناول هذه المادة احدث ما توصل 

ركا  هاذا كماا ي تشغل بال المفكرين والدارسين والمهتماين والممارساين التي معاصرة  الدارية اإل

لاى عا المقرر حلية المعاصرة إلدارة األعمال  كما يرك  هذالمقرر على بيان القضايا العالمية والم

عماال ماان أهام المعاايير واتساتراتيتيا  الدولياة المتبعاة والمةااتخدمة فاي مختلاا فارو  إدارة األ

ي ساو  ناحية حل المشكال  والتحديا  المعاصرة التي تواجهاا وكاذلأ أهام المتغيارا  الحديةاة فا

 اإلدارةومظااااهر وألاااكال العالمياااة. و عالمياااة األعمااااليناااا     كماااا العمااال المحلاااي والااادولي

نياة  اتلكترو شمل مدخل إلى اإلدارة اتلكترونية  واألعمال اتلكترونية  والحكومةوي اتلكترونية

ماادخل ن ماان خااالل بيااا التمكااين كمااا يشاامل المةااا   والتتااارة اتلكترونيااة  والتعلاايم اتلكترونااي

 رأس المااال الفكااري  ورأس المااال المةااا تضاامن  كمااا  ناتتاهااا  ومااداخل التمكاايوللتمكااين  

تمياا   ثقافااة الباإلضااافة إلااى والريااادة. ورأس المااال النفةااي البشااري  ورأس المااال اتجتماااعي  

  اإلباداو يا جهاود المنظماا  الدولياة والمحلياة المانحاة لتاوام  التموالتمي  والمنظمة المتمي ة  و

لااى هااذه ألخال يااة واتجتماعيااة للمنظمااا   وجاااز التركياا  عالمةاالولية ا  كمااا يتناااول واتبتكااار

هلكين  القضية بةبب التطاورا  الحديةاة  والتاي كاان مان لازنها ااديااد المطالباا  مان  بال المةات

 .تطبيق المعايير األخال ية في العمل  وممارسة المةلولية اتجتماعية لتلأ المنظما و

 مخرجات تعلم المادة

 لمادةمخرجات تعلم ا الرقم
رمز مخرج تعلم 

 المرتبط للبرنامج

 المعرفة

K1  2 مظاهر وألكال العالميةو عالمية األعمالكافة التوانب المتعلقة بتوضيحpK 
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K2  ارة   والتتواألعمال اتلكترونية  والحكومة اتلكترونية اإلدارة اتلكترونيةمفهوم لرح

 اتلكترونية  والتعليم اتلكتروني
2pK 

K3 رأس وفكري  رأس المال ال  والتمكين هومداخل هاتتاهاتومدخل للتمكين  ما يتعلق ب كل بيان

 المال البشري  ورأس المال اتجتماعي  ورأس المال النفةي والريادة.
2pK 

K4  لمانحة المحلية جهود المنظما  الدولية واوالتمي  والمنظمة المتمي ة  وثقافة التمي   دراسة

   واتبتكاراإلبداو لتوام  التمي 
2pK 

K5 ية في ألخالتطبيق المعايير او المةلولية األخال ية واتجتماعية للمنظما تعريا الطلبة ب 

 .العمل  وممارسة المةلولية اتجتماعية للمنظما 
2pK 

 
 المهارات

S1 كال وأل مظاهرا  التعامل مع إكةاب الطالب المهارا  التي تةاعده على فهم واستيعاب آلي

  األعمالو في عالم المالية العالم
2pS 

S2 ل واتخاذمشاكإكةاب الطالب مهارا  التواصل المتقدمة والقدرة على التفكير التحليلي وحل ال 

 المتعلقة بالقضايا اتلكترونية القرارا 
2pS 

S3 نشازإكةاب الطالب مهارا  التفكير الةليم والمنطقي وتطوير مهاراته في الخطابة وإ 

 يميةالعروض التقد
2pS 

S4  ماعيةالمةلولية واتجتو تطبيق المعايير األخال ية في العملل إكةاب الطالب مهارا 

 لعملاجهه في سو  االتي توالمعاصرة والتعامل مع مختلا القضايا اإلدارية للمنظما   
2pS 

 الكفايات
C1 3 ةمعاصرالية القضايا اإلدار مادةيذ مهمة ذا  عال ة بزحد مواضيع  يادة فريق عمل لتنفpC 
C2 بطة التوانب المرتالطالب سما  وخصامص تتعله  ادرا على  رازة وفهم وتفةير  إكةاب

 .هاوألكال هامظاهرو عالمية األعمالب
3pC 

C3 ة الملثر   والتغييرا  ات تصاديةالتطورا  الحديةة فهم  درا  تةاعده على الطالب  إكةاب

 على بيئة األعمال التتارية.
3pC 

 

 ادر التعلممص

 ن.عما ،دار وائل للنشر والتوزيع، قضايا إدارية معاصرة(، 2011)، المعاني، احمد إسماعيل الكتاب المقرر

 .عالم الكتب، قضايا إدارية معاصرة(، 2007)، حافظ فرج، احمد الكتب والمراجع الداعمة

 wwwfipp.com المواقع اإللكترونية الداعمة
http://search.epnet.com (EBSCO through the university library 

         منصة تعليمية افتراضية            أخرى                مختبر           قاعة دراسية        البيئة المادية للتدريس

 

 

 الجدول الزمني للقاء الطلبة والمواضيع المقررة

 المرجع المهام أسلوب التعلم* الموضوع األسبوع

1 

ح رؤيااااة ورسااااالة الكليااااة  والخطااااة وأهاااادا  لاااار

ومخرجاااا  تعلااام الماااادة وتطبياااق معاااايير ضااامان 

التااودة وسياسااا  اتعتمااااد  ومشاااركة الكليااة فاااي 

 برنامج اتعتماد الوطني

سياسا  اتعتماد   

ذا  العال ة بالطالب  

 والخطة الدراسية

 الفصل األول  محاضرة عالمية األعمال 2

 الةانيالفصل  واجب من لي محاضرة اإلدارة اتلكترونية 3

4 
اتطال  على  تعلم تشاركي األعمال اتلكترونية

 فيديو وتلخيصه

 الثالث الفصل

 الفصل الرابع حالة دراسية تعلم معكوس الحكومة اتلكترونية 5

 الفصل الخامس واجب من لي تعلم تشاركي التتارة اتلكترونية 6

 الفصل الةادس حالة دراسية تعلم معكوس التعليم اتلكتروني 7
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8 
حالة تحليل ال تعلم معكوس التمكين

 دراسيةال

 الفصل الةابع

 الفصل الةامن  محاضرة رأس المال الفكري  البشري 9

 الةامن الفصل  عرض تقديمي تعلم تشاركي رأس المال اتجتماعي  النفةي 10

 التاسع  الفصل منا شة صفية محاضرة رالريادة واإلبدا  واتبتكا 11

  العالر  الفصل  محاضرة التمي  والمنظمة المتمي ة 12

13 
فيديو بصو   تعلم تشاركي المنظما  الدولية المانحة لتوام  التمي 

 الطالب

 عشر  يدالحا الفصل

14 
تعلم من خالل  المةلولية األخال ية واتجتماعية للمنظما 

 حل المشكال 

 عشر الثاني الفصل عرض تقديمي

15 

دراسة للمادة  محاضرا   اجعة عامةمر

المعطاة خالل 

 الفصل

الفصول من األول 

 عشر لغاية الةاني

    االمتحان النهائي 16

 .... الختشمل أساليب التعلم: محاضرة، تعلم معكوس، تعلم من خالل المشاريع، تعلم من خالل حل المشكالت، تعلم تشاركي*

 

 مساهمة المادة في تطوير مهارات الطالب

 استخدام التكنولوجيا
سي فصل الدرادار الومتابعتها على م سيتم تدريب الطلبة على كيفية استخدام قواعد البيانات والدخول على المواقع االلكترونية

 ة ع اتلكترونياعلى المو

 مهارا  اتتصال والتواصل
 يلخص ما تم دراسته خالل الفصل الدراسيتقرير  كيفية إعدادسيتم عمل مجموعات للمناقشة في 

 التطبيق العملي في المادة
 المشكالتتلك بيان كيفية التعامل مع وة يدارالمشكالت اإلللتعامل مع  حالة افتراضية

 

 

 ساليب تقييم الطلبة وتوزيع العالمات  أ

 العالمة سلوب التقييمأ
 توقيت التقييم 

 )األسبوع الدراسي(

ة مخرجات تعلم الماد

 المرتبطة بالتقييم

 K1, K2, K4 الحادي عشر % 30 امتحان منتصف الفصل

 S1,C1 مةتمر % 30 أعمال فصلية*

 االمتحان النهائي
 ,K1, K2 الةادس عشر % 40

K3,K4,K5 

   %100 المجموع

 وع.ب، مشرو بصوت الطال*تشمل: امتحانات قصيرة، أعمال صفية ومنزلية، عرض تقديمي، تقارير، فيدي                       

 

 والتقييم التعلممواءمة مخرجات تعلم المادة مع أساليب 

 

 أسلوب التقييم** أسلوب التعلم* مخرجات تعلم المادة الرقم

 المعرفة   

K1 توضايحيتاب أن يكاون الطالاب  اادراى علاى  بنتااح المقارر مان اتنتهاز بعد 

 وألكال العالمية مظاهرو عالمية األعمالكافة التوانب المتعلقة ب

 محاضرة
 امتحان موضوعي

K2 لاارح يتااب أن يكااون الطالااب  ااادراى علااى  بنتاااح المقاارر ماان اتنتهاااز بعااد

رونيااة  واألعمااال اتلكترونيااة  والحكومااة اتلكت اإلدارة اتلكترونيااةمفهااوم 

 والتتارة اتلكترونية  والتعليم اتلكتروني

 منا شة

 امتحان موضوعي 
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 .ي... الخيع  تعلم من خالل حل المشكال   تعلم تشاركتشمل أساليب التعلم: محاضرة  تعلم معكوس  تعلم من خالل المشار* 

 ... الخ. ن  صير**تشمل أساليب التقييم: امتحان  مشرو  فردي/ جماعي  واجبا  من لية  عرض تقديمي  المشاركة والمنا شة  امتحا

 سياسات المادة

 متطلبات السياسة السياسة

 %(.35( والحد األدنى للعالمة النهامية هو )%50)الحد األدنى للنتاح في المادة هو  النجاح في المادة

 الغياب عن االمتحانات

كل من يتغيب عن امتحان فصلي معلن عنه بدون عذر مرضي أو عذر  هري يقبل به  -

مته عال عميد الكلية التي تطرح المادة  توضع له عالمة صفر في ذلأ اتمتحان وتحةب في

 .النهامية

لية لي معلن عنه بعذر مرضي أو  هري يقبل به عميد الككل من يتغيب عن امتحان فص -

في هذه وذر  التي تطرح المادة  عليه أن يقدم ما يةبت عذره خالل أسبو  من تاريخ اوال الع

ى للطالب ى تعويضيا  .الحالة على مدرس المادة أن يعقد امتحانا

تي لكلية الكل من تغيب عن امتحان نهامي بعذر مرضي أو عذر  هري يقبل به عميد ا -

 .حانتمتتطرح المادة عليه أن يقدم ما يةبت عذره خالل ثالثة أيام من تاريخ عقد ذلأ ا

 الدوام )المواظبة( 

( من متمو  الةاعا  المقررة للمادة  أي ما يعادل %15ت يةمح للطالب بالتغيب أكةر من )

الاب أكةار مان ست محاضارا  أياام )ن ر(  وسابع محاضارا  أياام )ح ث م(. وإذا لااب الط

%( من متمو  الةاعا  المقررة للمادة دون عذر مرضي أو  هري يقبلاه عمياد الكلياة  15)

يحرم من التقدم لالمتحان النهاامي وتعتبار نتيتتاه فاي تلاأ المادة)صافراى(  أماا إذا كاان الغيااب 

ى مان ت لاأ بةبب المرض او لعذر  هري يقبله عمياد الكلياة التاي تطارح الماادة   يعتبار منةاحبا

K3 ل ماا ك بيانيتب أن يكون الطالب  ادراى على  بنتاح المقرر من اتنتهاز بعد

ري  رأس الماال الفكا  والتمكاين هومداخلا هاتتاهاتاومادخل للتمكاين  يتعلق ب

ورأس المااااال البشااااري  ورأس المااااال اتجتماااااعي  ورأس المااااال النفةااااي 

 والريادة.

 منا شة

 امتحان مقالي

K4 مل ماع التعان الطالب  ادراى على يتب أن يكو بنتاح المقرر من اتنتهاز بعد

 والمحلية جهود المنظما  الدوليةوالتمي  والمنظمة المتمي ة  وثقافة التمي   

 اإلبدا  واتبتكارو المانحة لتوام  التمي 

 تعلم معكوس

 تقرير علمي

K5 افيالكاا يتااب أن يكاون الطالاب لدياه اإللماام بنتااح المقارر مان اتنتهااز بعاد 

  ية فايتطبيق المعايير األخالو  ية واتجتماعية للمنظما المةلولية األخالب

 العمل  وممارسة المةلولية اتجتماعية للمنظما 

 دراسة حالة

 مشرو  فردي

 المهارات     
S1 التيالمهارا  عر  الطالب يتب أن ي بنتاح المقرر من اتنتهاز بعد 

في ة العالميمظاهر وألكال تةاعده على فهم واستيعاب آليا  التعامل مع 

 األعمالو عالم المال

تعلم من خالل 

 مهمة تطبيقية المشاريع

S2 بمهارا   يتب أن يكون الطالب لديه اإللمام بنتاح المقرر من اتنتهاز بعد

تخاذ والقدرة على التفكير التحليلي وحل المشاكل واالتواصل المتقدمة 

 القرارا  المتعلقة بالقضايا اتلكترونية

 همة تطبيقيةم دراسة حالة

S3 بمهارا   يتب أن يكون الطالب لديه اإللمام بنتاح المقرر من اتنتهاز بعد

روض التفكير الةليم والمنطقي وتطوير مهاراته في الخطابة وإنشاز الع

 التقديمية

 مهمة تطبيقية دراسة حالة

S4 ارا  بمهايتب أن يكون الطالاب لدياه اإللماام  بنتاح المقرر من اتنتهاز بعد

مااا   المةالولية واتجتماعياة للمنظو تطبياق المعاايير األخال ياة فااي العمالل

جهااه فااي سااو  االتااي توالمعاصاارة والتعاماال مااع مختلااا القضااايا اإلداريااة 

 العمل

تعلم من خالل 

 المشاريع

 مهمة تطبيقية

 الكفايات      
C1  فرياق   ياادةبعد اتنتهاز من المقرر بنتاح يتب أن يكون الطالب  ادراى على

 عاصرةمواضيع مادة القضايا اإلدارية المعمل لتنفيذ مهمة ذا  عال ة بزحد 

تعلم من خالل 

 حل المشكال 
 تقييم األ ران

C2  ساما  وخصااامص بعاد اتنتهااز مان المقارر بنتااح يتاب أن يمتلاأ الطالاب

ماال تتعله  اادرا علاى  ارازة وفهام وتفةاير التواناب المرتبطاة بعالمياة األع

 .ألكالهاومظاهرها و

 

 عملي امتحان

C3  ه  ادرا  تةااعدبعد اتنتهاز من المقارر بنتااح يتاب أن يكاون الطالاب لدياه

ة علااى بيئااا ة علااى فهاام التطااورا  الحديةااة والتغييااارا  ات تصااادية الماالثر 

 .األعمال التتارية

 
 / واجب فردي

 جماعي
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 المادة وتطبق علية أحكام اتنةحاب. 

 النزاهة األكاديمية

ا  ويتم تطبيق ا خاصى قوبا  الع تولي جامعة فيالدلفيا موضو  الن اهة األكاديمية اهتمامى

 كاديميةاأل المنصوص عليها في تعليما  التامعة بمن يةبت عليه القيام بعمل ينتهأ الن اهة

 اديمية(  التواطل  حقو  الملكية الفكرية.مةل: الغ   اتنتحال )الةر ة األك

 

 

 مخرجات تعلم البرنامج التي يتم تقييمها في المادة

 مخرجات تعلم البرنامج الرقم
اسم المادة التي 

 تقيم المخرج
 مستوى األداء المستهدف أسلوب التقييم

2pK 

مظاهر وألكال و عالمية األعمالدراسة 

معاصرة الدارية اإلقضايا الكإحدى  العالمية

  الدولية المتبعة المعايير واتستراتيتياو

 .فيهاوالمةتخدمة 

 منا شة الحالة حالة دراسية
% من الطالب يحصلون على 75

 أو أعلى. 6عالمة 

2pS 

تع ي   درا  الطالب توظيا التكنولوجيا في 

والتعامل  وحل المشكال  على التفكير التحليلي

هه في مع مختلا القضايا اإلدارية التي تواج

  سو  العمل

 منا شة الحالة حالة دراسية

% من الطالب يحصلون 100

% أو أعلى في 68على عالمة 

 سلم تقييم األداز.

 

 وصف متطلبات تقييم مخرجات تعلم البرنامج في المادة

رقم 

 المخرج
 الوصف التفصيلي لمتطلب تقييم المخرج

2pK ان النهامي.تقييم اختيار من متعدد من عشر عالما  ضمن اتمتح 

2pS  من الفصل الدراسي. الةابعفي األسبو   حالة دراسيةمنا شة 

 

 سلم تقييم أداء متطلب تقييم مخرجات تعلم البرنامج في المادة

  يد التصميم  سيتم ت ويد الطالب به  بل المهمة بو ت كا .

 


