اسى انًمشس :إداسح االصيبد
سيض انًمشس:

66014201-3
انجشَبيج :اإلداسح
انمسى انؼهًٍ :اإلداسح
انكهُخ :إداسح األػًبل
انًؤسسخ :جبيؼخ انطبئف
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 .1الوصف العام للمقرر3 ....................................................................................................................................... :
 .2الهدف الرئٌس للمقرر 3 .......................................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ..................................................................................................................................... :
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د .التدرٌس والتقٌٌم7 :
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 .2أنشطة تقٌٌم الطلبة 8 ............................................................................................................................................
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 .2المرافق والتجهٌزات المطلوبة9 ............................................................................................................................ :
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ح .اعتماد التوصٌف 9

2

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1انسبػبد انًؼزًذح 3 :سبػبد

َ .2ىع انًمشس
أ.

يتطهت جبيؼخ

ة.

يتطهت قسى 

يتطهت كهُخ

إججبرٌ

أخزي

اختُبرٌ 

 .3انسُخ  /انًسزىي انزٌ َمذو فُه انًمشس:

انسزخ انشاثؼخ  /انًسزىٌ انسبثغ

 .4انًزطهجبد انسبثمخ نهزا انًمشس( :إٌ وجذد) مبادئ اإلدارة 601201-3

 .5انًزطهجبد انًزضايُخ يغ هزا انًمشس (إٌ وجذد)

ًَ .6ظ انذساسخ (اختر كل ما ينطبق)
ًَظ انذساسخ

و

ػذد انسبػبد انزذسَسُخ

انُسجخ

45

%100
-

1

انًحبضشاد انزمهُذَخ

2

انزؼهُى انًذيج

-

3

انزؼهُى اإلنكزشوٍَ

-

-

4

انزؼهُى ػٍ ثؼذ

-

-

5

أخشي

-

-

 .7سبػبد انزؼهى انفؼهُخ نهًمشس (ػهً يسزىي انفظم انذساسٍ)
انُشبط

و

سبػبد انزؼهى

سبػبد االرظبل
1

يحبضزاد:

2

يؼًم أو أستىدَى :ال تىجذ

-

3

دروس إضبفُخ :ال تىجذ

-

4

أخزي (تذكز)

-

اإلجًبنٍ 3 :سبػبد

45

45

سبػبد انزؼهى األخشي*

3

1

سبػبد االستذكبر

45

2

انىاججبد

15

3

انًكتجخ

10

4

إػذاد انجحىث /انًشبرَغ

10

5

أخزي (تذكز)

125

اإلجًبنٍ

* هً مقدار الوقت المستثمر فً النشاطات التً تسهم فً تحقٌقق مخرجقات القتعلم للمققرر ،وٌشقمل للق  :جمٌقع أنشقطة القتعلم ،مثقل :سقاعات ا،سقتلكار،
إعداد المشارٌع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت اللي ٌقضٌه المتعلم فً المكتبة

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعلٌمٌة:
 .1الوصف العام للمقرر:
يغطي هذا المقرر المعارف والمهارات المرتبطة بإدارة االزمات ،حيث يتم بيان مفهوم االزمات واسبابها وانواعها ،ومراحل
االزمة ومراحل ادارتها ،ومتطمبات ادارتها ،واألسموب العممي في التعامل معها ،والنصائح المقدمة في هذا المجال.
 .2الهدف الرئيس للمقرر

يهدف المقرر إلى تكوين المهارات والكفاءات المرتبطة بإدارة االزمات وكيفية رطجُمهب ػهٍ اسع انىالغ.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
سيض
يخشجبد انزؼهى نهًمشس

1
1.1

2

انًؼبسف
أن ٌُعرف الطالب المفاهٌم واألسالٌب العلمٌة إلدارة ا،زمات.

انًؼزفخ رقى 1

انًهبساد

2.1

 -أٌ َكتست انطبنت يهبرح انتؼبيم يغ االسيبد يٍ حُج انتخطُظ نهب وطزق ادارتهب
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 -أٌ َكتست انطبنت يهبرح تقُُى االسيبد ثؼذ حذوحهب.
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 -أٌ َكتست انطبنت يهبرح تقهُم انتكبنُف انًتزتجخ ػهٍ ػذو انتؼبيم انجُذ يغ االسيبد.

3

يخشج انزؼهى انًشرجظ
نهجشَبيج

انًهبرح رقى 1

انًهبرح رقى 2

انكفبءاد

4

سيض
يخشجبد انزؼهى نهًمشس

يخشج انزؼهى انًشرجظ
نهجشَبيج

3.1

أن ٌكون الطالب قادراً على العمل من خالل فرٌق عمل (فرٌق إدارة ا،زمات) بشكل فعال.

3.2

أن ٌكون الطالب قادراً ػهً االستفبدح يٍ انتطىراد واالتجبهبد انحذَخخ فٍ يجبل اإلدارح انسهًُخ نالسيبد انكفبءح رقى 2

انكفبءح رقى 1

ج .موضوعات المقرر

و
1

سبػبد االرظبل

لبئًخ انًىضىػبد

9

الفصل األول :هل تواجه أزمة؟

2

الفصل الثاني  :مرحمة ما قبل األزمة

6

3

الفصل الثالث - :مرحمة األزمة واستراتيجيات التعامل معها

9

4

الفصل الرابع :مرحمة ما بعد األزمة

9

5

الفصل الخامس :متطمبات إدارة األزمة

6

6

الفصل السادس :األسموب العممي في التعامل مع األزمة

6
45

انًجًىع

د .التدرٌس والتقٌٌم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتٌجٌات التدرٌس وطرق التقٌٌم
انشيض

اسزشارُجُبد انزذسَس

يخشجبد انزؼهى

طشق انزمُُى

 1.0انًؼبسف
أن ٌتمكن الطالب من التعرف على المفاهٌم واألسالٌب العلمٌة
1.1
إلدارة ا،زمات.

-

المحاضرات

 ا،ختبارات (الدوري -النهائً) – انتكهُفبد

 2.0انًهبساد
 أٌ َكتست انطبنت يهبرح انتؼبيم يغ االسيبد يٍ حُج  -انًحبضزاد2.1
انتخطُظ نهب وطزق ادارتهب
– انتؼهى انذاتٍ
 - 2-2أٌ َكتست انطبنت يهبرح تقُُى االسيبد ثؼذ حذوحهب.

 انتقُُى انفزدٌ يٍ خاللانًُبقشخ
 -تقذَى تكهُفبد شفهُخ

 - 2.3أٌ َكتست انطبنت يهبرح تقهُم انتكبنُف انًتزتجخ ػهٍ ػذو

5

يخشجبد انزؼهى

انشيض

طشق انزمُُى

اسزشارُجُبد انزذسَس

انتؼبيم انجُذ يغ االسيبد.
 3.0انكفبءاد
أن ٌكون الطالب قادراً على العمقل مقن خقالل فرٌقق عمقل (فرٌقق
3.1
إدارة ا،زمات) بشكل فعال.

 -انتكهُفبد انجًبػُخ

 ػرررزع ثؼرررك انًشررركالدأن ٌكون الطالب قادراً ػهً االسرتفبدح يرٍ انتطرىراد واالتجبهربد
3.2
فٍ إطبر إدارح االسيبد
انحذَخخ فٍ يجبل اإلدارح انسهًُخ نالسيبد

 انؼررزوع انتقذًَُررخ انشررفهُخانجًبػُخ.

 .2أنشطة تقٌٌم الطلبة
رىلُذ انزمُُى

انُسجخ

(ثبألسجىع)

يٍ إجًبنٍ دسجخ انزمُُى

%02

و

أَشطخ انزمُُى

1

االختجبر انذورٌ

8

2

انُشبط وانًشبركخ

11 – 1

%02

3

االختجبر انُهبئٍ

11

%12

أَشطخ انتقُُى (اختجبر تحزَزٌ شفهٍ ،ػزع تقذًٍَ يشزوع جًبػٍ ،ورقخ ػًم انخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكادٌمً والدعم الطالبً:








إػالو انطبنت ثأولبد انسبػبد انًكزجُخ انزٍ َزىاجذ ثهب ػضى هُئخ انزذسَس.
رؼهُك انجذول انذساسٍ انخبص ثؼضى هُئخ انزذسَس ػهً انًكزت وثىاثخ انزؼهى انجالن ثىسد.
إسشبد ورىجُه انطالة َحى انخطخ انذساسُخ انًؼزًذح وانسبػبد اإلججبسَخ وانسبػبد االخزُبسَخ.
انزىاجذ  20سبػخ أسجىػُب.
انزؼبيم يغ انطالة روٌ االحزُبجبد انخبطخ.
رزجغ انحبالد انًزؼسشح يٍ انطالة واػطبء انزشجُغ انالصو نهى.
حم يشكالد انطالة فٍ االلسبو األخشي.

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
انًشجغ انشئُس نهًمشس

انًشاجغ انًسبَذح

ماهر ،أحمد) ،ادارة األزمات (الدار الجامعية ،اإلسكندرية.)1026،
محمد رشاد الحمالوي( ،)5991إدارة األزمات :تجارب محمية وعالمية ،القاهرة ،مكتبة عين
شمس
http://www.drkader.com/Training/01_Crisis.pdf

انًظبدس اإلنكزشوَُخ

 https://download-human-development-pdf-ebooks.com/10090-free-bookhttps://aeomasr.files.wordpress.com/2014/10/d8a7d8afd8a7d8b1d8a9--
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d8a7d984d8a7d8b2d985d8a7d8aa.pdf
 https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/55485 file:///C:/Users/user/Downloads/BOULAGSAA%20Mohammed.pdfلانًكزجخ انسؼىدَخ انشلًُخ -جبيؼخ انطبئف

أخشي

 .2المرافق والتجهٌزات المطلوبة:
يزطهجبد انًمشس

انؼُبطش

انًشافك
(انمبػبد انذساسُخ ،انًخزجشاد ،لبػبد انؼشع،
لبػبد انًحبكبح  ...انخ)

لبػبد دساسُخ رزُبست يغ اػذاد انطالة

انزجهُضاد انزمُُخ
(جهبص ػشع انجُبَبد ،انسجىسح انزكُخ انجشيجُبد)

جهاابص حبسااىة ،جهاابص ػااشع ثُبَاابد ،اَزشَااذ،
سجىسح ركُخ.

رجهُضاد أخشي (رجؼب نطجُؼخ انزخظض)

ال رىجذ

ز .تقوٌم جودة المقرر:

انًمًُىٌ

يجبالد انزمىَى

طشق انزمُُى

انطالة– اػضبء هُئخ انزذسَس
فبػهُّخ انزذسَس

اسزطالػبد انشاٌ
– لُبداد انجشَبيج
– انًشاجغ انُظُش

أػضبء هُئخ انزذسَسفبػهُخ طشق رمُُى انطالة

– لُبداد انجشَبيج

اسزطالػبد انشاٌ

– انًشاجغ انُظُش
يذي رحظُم يخشجبد انزؼهى نهًمشس

-انطالة

االخزجبساد انذوسَخ وانُهبئُخ
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انًمًُىٌ

يجبالد انزمىَى

-أػضبء هُئخ انزذسَس

طشق انزمُُى

اسزطالػبد انشاٌ

– لُبداد انجشَبيج
-انًجهس االسزشبسٌ

يظبدس انزؼهى

انطالة-أػضبء هُئخ انزذسَس

اسزطالػبد انشاٌ

يجبالد انتقىَى (يخم .فبػهُخ انتذرَس ،فبػهخ طزق تقُُى انطالة ،يذي تحصُم يخزجبد انتؼهى نهًقزر ،يصبدر انتؼهى  ...انخ)
انًقًُىٌ (انطهجخ ،أػضبء هُئخ انتذرَس ،قُبداد انجزَبيج ،انًزاجغ انُظُز أخزي (َتى تحذَذهب)
طزق انتقُُى (يجبشز وغُز يجبشز)

ح .اعتماد التوصٌف
جهخ االػزًبد

يجهس لسى اإلداسح

رقم الجلسة
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تاريخ الجلسة
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