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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 3سبػبد

 .1انسبػبد انًؼزًذح:
َٕ .2ع انًمشس
أ.

ِتطٍت خبِؼخ

ِتطٍت وٍُخ

إخجبسٌ √

ة.

ِتطٍت لضُ √

أخشي

اختُبسٌ

 .3انسُخ  /انًسزٕٖ انز٘ ٚمذو ف ّٛانًمشس
اٌضٕخ اٌشاثؼخ  /اٌّضتىٌ انسبثغ
 .4انًزطهجبد انسبثمخ نٓزا انًمشس (إْ وخذد) مبادئ اإلدارة ()60201-3

 .5انًزطهجبد انًزضايُخ يغ ْزا انًمشس

ًَ .6ظ انذساسخ

(إْ وخذد)

(اختر كل ما ينطبق)

ًَظ انذساسخ

و

ػذد انسبػبد انزذسٚسٛخ

انُسجخ

 45صبػبد

%100
-

1

انًحبضشاد انزمهٛذٚخ

2

انزؼهٛى انًذيج

-

3

انزؼهٛى اإلنكزشَٔٙ

-

-

4

انزؼهٛى ػٍ ثؼذ

-

-

5

أخشٖ

-

-

 .7سبػبد انزؼهى انفؼهٛخ

نهًمشس(ػًٍ ِضتىي اٌفصً اٌذساصٍ)

انُشبط

و

سبػبد انزؼهى

سبػبد االرصبل
1

ِحبضشاد:

2

ِؼًّ أو أصتىدَى :ال تىخذ

45
-

3

3

دسوس إضبفُخ :ال تىخذ

-

4

أخشي (تزوش)

-

45

سبػبد انزؼهى األخشٖ*
1

صبػبد االصتزوبس

45

2

اٌىاخجبد

15

3

اٌّىتجخ

10

4

إػذاد اٌجحىث /اٌّشبسَغ

10

5

أخشي (تزوش)

125

اإلجًبنٙ

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسهم في تحقيقق مخرجقات القتعلم للمققرر ،ويشقمل للق  :جميقع أنشقطة القتعلم ،مثقل :سقاعات ا،سقتلكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت اللي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يغطي هذا المقرر المعارف المرتبطة بالمفاهيم األساسية إلدارة المنشآت المتخصصة حيث يتم دراسة البنوك اإلسالمية والتقميدية وكيفية
إدارة الموارد والخدمات المصرفية فيها باإلضافة إلى دراسة منشآت التؤمٌن والمشكالت التً تواجهها.
 .2الهدف الرئيس للمقرر:

ٌهدف هذا المقرر إلً أن ٌتعرف الطالب علً اإلطار النظري إلدارة المنشآت المتخصصة وبٌئة عملها ومهامها.

 .3مخرجات التعلم للمقرر:
سيض
يخشجبد انزؼهى نهًمشس

1
1.1
2

يخشج انزؼهى انًشرجظ
نهجشَبيج

انًؼبسف

أْ َُؼشف اٌطبٌت ػٍٍ اإلطبس إٌظشٌ إلداسح إٌّشآد اٌّتخصصخ.

اٌّؼشفخ سلُ 1

انًٓبساد

2.1

أْ َىتضت اٌطبٌت ِهبسح إداسح اٌّىاسد واٌخذِبد فٍ اٌجٕىن

اٌّهبسح سلُ 1

2.2

أْ َتّىٓ اٌطبٌت ِٓ تحذَذ اٌّشىالد اٌتٍ تىاخه ششوبد اٌتؤُِٓ

اٌّهبسح سلُ 1

4

سيض
يخشجبد انزؼهى نهًمشس

يخشج انزؼهى انًشرجظ
نهجشَبيج

انكفبءاد

3
3.1

أن يكون الطالب قاد اًر عمى النقاش.

اٌىفبءح سلُ 1

3.2

أن يشار الطالب بفعالية ضمن فريق عمل

اٌىفبءح سلُ 2

ج .موضوعات المقرر
و

سبػبد االرصبل

لبئًخ انًٕضٕػبد

ِ 1ذخً ٌذساصخ اٌجٕىن.

3

ّٔ 2ىرج اٌجٕه اٌتمٍُذٌ.

3

 3إداسح اٌّىاسد اٌّبٌُخ فٍ اٌجٕىن اٌتمٍُذَخ

6

 4إداسح االصتخذاِبد فٍ اٌجٕىن اٌتمٍُذَخ.

6

 5إداسح اٌخذِبد اٌّصشفُخ فٍ اٌجٕىن اٌتمٍُذَخ.

6

 6اٌجٕىن اإلصالُِخ.

6

 7إداسح اٌخذِبد اٌّصشفُخ واٌتىبفٍُخ فٍ اٌجٕىن اإلصالُِخ.

6

8

اٌّذخً ٌذساصخ اإلداسح فٍ ِٕشآد اٌتؤُِٓ.

3

9

أهُّخ اٌتؤُِٓ وِجبدئه واٌّشىالد اٌتٍ تىاخهه.

6
 45صبػخ

انًجًٕع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
انشيض
1.0

يخشجبد انزؼهى

اسزشارٛجٛبد انزذسٚس

طشق انزمٛٛى

انًؼبسف
 -أْ َتؼرررشف اٌطبٌرررت ػٍرررٍ اإلطررربس إٌظرررشٌ إلداسح -

1.1

إٌّشآد اٌّتخصصخ.

2.0

انًٓبساد

المحاضرات

 ا،ختبارات (الدوري ،النهائي)

5

يخشجبد انزؼهى

انشيض
2.1

 أْ َىتضت اٌطبٌت ِهبسح إداسح اٌّىاسد واٌخذِبدفٍ اٌجٕىن

2.2

 أْ َتّىٓ اٌطبٌت ِٓ تحذَذ اٌّشىالد اٌتٍ تىاخهششوبد اٌتؤُِٓ

طشق انزمٛٛى

اسزشارٛجٛبد انزذسٚس
ٌ -ؼت ادواس

 -حً ِشىٍخ

– ػصف رهٍٕ

 -أوساق ػًّ

ِٕ -بلشبد

3.0

انكفبءاد

 -أن يكون الطالب قاد اًر عمى النقاش.

 ٌؼت ادواس تمذَُ ػشوض– ػصف رهٍٕ

3.1

ِٕ -بلشبد

 -أن يشار الطالب بفعالية ضمن فريق عمل

3.2

 .2أنشطة تقييم الطلبة
أَشطخ انزمٛٛى

و

 1االخزجبس انذٔس٘
 2انزكهٛفبد  /انًشبسكخ
 3االخزجبس انُٓبئٙ

رٕلٛذ انزمٛٛى

انُسجخ

(ثبألصجىع)

يٍ إجًبن ٙدسجخ انزمٛٛى

8

%20

15-1

%20

16

%60

أٔشطخ اٌتمُُُ (اختجبس تحشَشٌ شفهٍ ،ػشض تمذٍَّ ِششوع خّبػٍ ،وسلخ ػًّ اٌخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:






إػالَ اٌطبٌت ثؤولبد اٌضبػبد اٌّىتجُخ اٌتٍ َتىاخذ ثهب ػضى هُئخ اٌتذسَش.
تؼٍُك اٌدذوي اٌذساصٍ اٌخبص ثؼضى هُئخ اٌتذسَش ػًٍ اٌّىتت وثىاثخ اٌتؼٍُ (اٌجالن ثىسد).
إسشبد وتىخُه اٌطالة ٔحى اٌخطخ اٌذساصُخ اٌّؼتّذح واٌضبػبد اإلخجبسَخ واٌضبػبد االختُبسَخ.
اٌتىاخذ  15صبػخ أصجىػُب.

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

انًشجغ انشئٛس نهًمشس
انًشاجغ انًسبَذح

أ د .عبددد الحمٌددد عبددد اللتدداي المدربددً .اإلدارة المنشددآت المتخصصددة لالبنددو  -منشددآت منشددئات
التامٌن-البورصات) 4102م.

 ػهٗ انطبنت يشاجؼخ انًكزجخ انجبيؼٛخ نالسزضادح انؼهًٛخ يٍ انًشاجغ انًزٕفشح
ثبنًكزجخ.
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انًصبدس اإلنكزشَٔٛخ

http://www.cushmanwakefield.com/http://www.cushmanwakefield.com/en
/services/facilities-managementen/services/facilities-management
انًكزجخ انشلًٛخ انسؼٕدٚخ

أخشٖ
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:

يزطهجبد انًمشس

انؼُبصش
انًشافك

لبػبد دساسٛخ يُبسجخ يغ ػذد انطالة

(انمبػبد انذساسٛخ ،انًخزجشاد ،لبػبد انؼشض ،لبػبد انًحبكبح  ...انخ)

انزجٓٛضاد انزمُٛخ

جٓبص حبسٕة ،جٓبص ػشض ثٛبَابد ،اَزشَاذ ،ساجٕسح
ركٛخ.

(جٓبص ػشض انجٛبَبد ،انسجٕسح انزكٛخ انجشيجٛبد)

رجٓٛضاد

ال رٕجذ

أخشٖ (رجؼبً نطجٛؼخ انزخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
انًمًٌٕٛ

يجبالد انزمٕٚى

طشق انزمٛٛى

 أػضبء ْٛئخ انزذسٚسفبػهّٛخ انزذسٚس

اسزطالػبد انشأ٘
 لٛبداد انجشَبيج -انطهجخ

فبػهٛخ طشق رمٛٛى انطالة

اسزطالػبد انشأ٘

 أػضبء ْٛئخ انزذسٚس انًشاجغ انُظٛش -أػضبء ْٛئخ انزذسٚس

يذٖ رحصٛم يخشجبد انزؼهى نهًمشس

 -لٛبداد انجشَبيج

 اسزطالػبد انشأ٘ -انزمبسٚش

 انًجهس االسزشبس٘ انطهجخانخذيبد ٔانزجٓٛضاد

اسزطالػبد انشأ٘

 أػضبء ْٛئخ انزذسٚس -لٛبداد انجشَبيج

ِدبالد اٌتمىَُ (ِثً .فبػٍُخ اٌتذسَش ،فبػٍخ طشق تمُُُ اٌطالةِ ،ذي تحصًُ ِخشخبد اٌتؼٍُ ٌٍّمشسِ ،صبدس اٌتؼٍُ  ...اٌخ)
اٌّمُّىْ(اٌطٍجخ ،أػضبء هُئخ اٌتذسَش ،لُبداد اٌجشٔبِح ،اٌّشاخغ إٌظُش،أخشي(َتُ تحذَذهب)
طشق اٌتمُُُ (ِجبشش وغُش ِجبشش)

ح .اعتماد التوصيف
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جٓخ االػزًبد
رقم الجلسة
تارٌخ الجلسة

مجلس قسم إلادارة.
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