
 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــياز اإلشـــــخاف والتقـــؾيؼ العمــسي  

  دائخة ضسان الجؾدة واالعتساد األكاديسي
   
 استمارة وصف البرنامج االكاديمي لمكميات والمعاهد        
 0202 -0202لمعام الدراسي         

 
 :جامعةال

  :الكمية / السعيج
  القدؼ العمسي:

 تاريخ ملء السمف: 
 
 
 :                                                   التؾقيعتؾقيعال

 اسؼ السعاون العمسي:                                              رئيذ القدؼ: 
 التاريخ                                                     التاريخ

 
 مؽ قبل فدقق السم

 ة ضسان الجؾدة واالداء الجامعيشعب
 واالداء الجامعي واالداء الجامعي:  اسؼ مجيخ شعبة ضسان الجؾدة

  0202التاريخ      /   /  
 التؾقيع

 
  العسيج مرادقة الديج

                                                                                                                                   

        



    
 

 
 

  

 وصف البرنامج األكاديمي 

 

ايجازًا مقتزيًا ألىؼ خرائص البخنامج ومخخجات التعمؼ الستؾقعة مؽ ؾفخ وصف البخنامج األكاديسي ىحا ي
ويراحبو وصف لكل مقخر ضسؽ  قج حقق االستفادة القرؾى مؽ الستاحةالظالب تحكيقيا مبخىشًا عسا إذا كان 

 البخنامج

 

 التعميؼ العالي والبحث العمسيوزارة   السؤسدة التعميسية

  / السخكد القدؼ العمسي

  او السيشي اسؼ البخنامج األكاديسي 

  اسؼ الذيادة الشيائية 

  :الشغام الجراسي

 سشؾي /مقخرات /أخخى 

                                    

  السؤثخات الخارجية األخخى      

                              تاريخ إعجاد الؾصف            

 أهداف البرنامج األكاديمي

2.  

  0.  

  3 . 



    
 

 
 

  

  4.. 

  5 . 

  6. 

 مخخجات البخنامج السظمؾبة وطخائق التعميؼ والتعمؼ والتقييؼ                

 

 

 االهداف المعرفية

 

  العسل عمى -2أ

 عمسي والعسل بسا يتزسشو مؽ دقة السالحغة واالستقراء. أسمؾبالتفكيخ ب اآلخخ عمىقجرة  تشسية -0أ

 .سذجخات التي تبيؽ السؾضؾع بديؾلة لمستعمؼاستخجام المؾحة وال -3أ

 اعجاد الؾسائل التؾضيحية. -4أ

 لبعض السؾضؾعات. تقاريخ مخترخةاعجاد  -5أ

 تؾعيف السحاضخات الفجيؾية. -6أ

 جلخاصة بالبخناما السياراتية األىجاف ب

 وسائل االيزاح العامة والخاصة. 2ب 

 تؾعيف االمثمة السالئسة. 0ب 



    
 

 
 

  

 طخح االسئمة االستكذافية عمى الظمبة. 3ب 

 طرائق التعميم والتعمم

 االستاذ والتعمؼ ىيخكد عميسكؽ ترشيف طخائق التعميؼ والتعمؼ وفق نغام شسؾلي يجسع بيؽ نغام التعميؼ الحي   

 وفق طخق االترال  والسيسا االعتساد عمى الظخق الشسؾذجية السالئسة ،عل بيشيساويخكد عمى الستعمؼ والتفا  

 السعمؾماتية الحجيثة عؽ طخيق االنتخنيت ووسائل االترال الحجيثة التي تخجم انغسة التجريذ.  

 

 طرائق التقييم

 يةالرف. التحزيخات اليؾمية والسذاركات 3. االختبارات الذيخية 0االختبارات اليؾمية  .2
 االخالقي لمظالب وااللتدام. االنزباط الدمؾكي 4والحزؾر اليؾمي                  

 

 الؾججانية والكيسية. األىجاف -ج      

 حؾل السؾضؾعات القابمة لمشقاش مؽ قبل الظمبة في الرفؾف. طخح االسئمة -2ج             

 لجراسية.طخح اسئمة يقؾم الظالب بحميا لمفرؾل ا -0ج             

 اسئمة فكخية. متزسشةاجخاء امتحانات يؾمية سخيعة  -3ج             

 عجاد تقاريخ في بعض السؾضؾعات الغيخ السألؾفة.إتكميف الظمبة ب -4ج             

 طخائق التعميؼ والتعمؼ             

 االختبارات الذفؾية .2



    
 

 
 

  

 االختبارات الكتابية .0
 الحزؾر اليؾمي .3

 السشقؾلة )السيارات االخخى الستعمقة لقابمية التؾعيف والتظؾر الذخري(  والتأىيميةعامة د. السيارات ال 
 
 أداء....... ان يتقؽ الظالب 2د 
 .......القجرة عمى تؾضيحالظالب  يستمػ. ان 0د 
 ........ ان يحافظ الظالب عمى3د
 ........معمؾماتو عؽ . ان يظؾر الظالب4د
 

 

 ؼ طخائق التعميؼ والتعم 

 الظخيقة االستقخائية .2
 الظخيقة الكياسية .0
 طخيقة السشاقذة .3
 طخيقة الحؾار .4

 طخائق التقييؼ           

 االختبارات السيارية .2
 االختبارات الذفؾية .0
 االختبارات اليؾمية .3

 . بنية البرنامج22

 الداعات السعتسجة     اسؼ السقخر أو السداق رمد السقخر أو السداقالسخحمة 



    
 

 
 

  

 الجراسية 
 عسمي نغخي      

       

 

 التخطيط لمتطور الشخصي

 إعجاد مشيج اكاديسي .2

 بجقة. البخنامج.متابعة 0

 ذات الرفية وتكيؼ الظمبة بجورىا .اعجاد االسئمة والسشاق3
 

 السعيج(األنغسة الستعمقة بااللتحاق بالكمية أو  ع)وضمعيار القبؾل           

 سخكدي معيار القبؾل ال           

 أىؼ مرادر السعمؾمات عؽ البخنامج

 

 



    
 

 
 

  

 

 مخظط ميارات السشيج        

 يخجى وضع اشارة في السخبعات السقابمة لسخخجات التعمؼ الفخدية مؽ البخنامج الخاضعة لمتقييؼ                     

 مخخجات التعمؼ السظمؾبة مؽ البخنامج 

 أساسي اسؼ السقخر رمد السقخر الدشة / السدتؾى 

 أم اختياري 

 يةالسياراتاألىجاف  ة يالسعخفاألىجاف 
 بخنامج الخاصة بال

األىجاف الؾججانية 
 والكيسية 

ارات العامة والتأىيمية السي
األخخى  السشقؾلة )السيارات

الستعمقة بقابمية التؾعيف 
 (والتظؾر الذخري

 4د 3د 0د 2د 4ج 3ج 0ج 2ج 4ب 3ب 0ب 2ب 4أ 3أ 0أ 2أ

    * * * * * * * * * * * * * * * * 

                   

                    

                   



    
 

 
 

  

 سؾذج وصف السقخرن

 وصف السقخر

 

 وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي  السؤسدة التعميسية

 ادارة االعسال / السخكدالقدؼ العمسي

 ة التفاوضادار  اسؼ / رمد السقخر

 مجمج   أشكال الحزؾر الستاحة

 سخحمة الخابعةال   الفرل / الدشة

 ساعة في الكؾرس  45   عجد الداعات الجراسية )الكمي(

                   تاريخ إعجاد ىحا الؾصف 

 أىجاف السقخر        

 وكيفية االدارة الجيجة فيؼ .تدويج الظمبة بالسعمؾمات االساسية التي تسكشو مؽ 2

 كيفية االدارة الجيجة بفيؼ وتظبيق ما تعمسؾه عمى.تدويج الظمبة بخرائص والؾسائل الخاصة 0

 في تحقيق االدارة الشسؾذجية لمسؤسدات التي يعسمؾن فييا االىجاف العامة بأىؼتدويج الظمبة .3 

 التي تؼ تشاوليا بذكل عسمي في السيجان مفخداتعمى تؾعيف  ان يكؾن الظالب قادر. 4 

يؾفخ وصف السقخر ىحا إيجازًا مقتزيًا ألىؼ خرائص السقخر ومخخجات التعمؼ الستؾقعة مؽ الظالب تحكيقيا 
الستاحة. والبج مؽ الخبط بيشيا وبيؽ وصف التعمؼ لقرؾى مؽ فخص مبخىشًا عسا إذا كان قج حقق االستفادة ا

 ؛البخنامج.



    
 

 
 

  

ار والشغخيات القجيسة والحجيثة ، مؽ خالل تؾضيح االفك معخفة السشاىج والسرادر القجيسة والحجيثة. 5  
 وتبيان اىسيتيا عبخ التاريخ ومجا فاعميتيا في الؾقت الحالي.

الؾاقع الحجيث في مجال االدارة الحجيثة لمسؤسدات التي ان يكؾن لجى الظالب القجرة عمى التعامل مع  .4
 يسكؽ ان يعسمؾا فييا 

 مخخجات السقخر وطخائق التعميؼ والتعمؼ والتقييؼ

 ىجاف السعخفية  األ

 √            استيعاب وفيؼ السادة -2أ

 √           استخجام المؾحة والقمؼ -0أ

 اعجاد الؾسائل التؾضيحية -3أ

 √      اعجاد تقاريخ مخترخة لبعض السؾضؾعات  -4أ

 األىجاف السياراتية الخاصة بالسقخر.  -ب

 يشتمثل عخوض بؾر بؾ        √        وسائل التؾضيح – 2ب
 √   صياغة االسئمة الفكخية –. 0ب
     مسارسة ميارات االترال االلكتخون  –. 3ب

 طخائق التعميؼ والتعمؼ 

 . طخيقة العرف 4 ل والجؾاباطخيقة الدؤ . 3 طخيقة السحاضخة. 0 .طخيقة السشاقذة2 

 . طخيقة االستقخاء والكياس 5 -   الحىشي   

                         



    
 

 
 

  

 

 قييؼ طخائق الت

 االختبارات الذيخية – االختبارات الذفؾية –السشاقذات الرفية  – االختبارات اليؾمية  

 

 السشقؾلة )السيارات االخخى الستعمقة بقابمية التؾعيف والتظؾر الذخري( والتأىيميةد. السيارات العامة  
 قجرة الظالب عمى التعامل مع الؾسائل التقؾيسية. تشسية .2د
 جرة الظالب عمى التعامل مع الذبكة العشكبؾتية )االنتخنيت(ق تشسية .0د
 .. تشسية قجرة الظالب عمى كيفية التعامل مع السرادر والسخاجع الخارجية3د

   

 



    
 

 
 

  

 بشية السقخر                                 

مخخجات التعمؼ  الداعات األسبؾع
 السظمؾبة

اسؼ الؾحجة / أو 
 السؾضؾع

 طخيقة التقييؼ طخيقة التعميؼ

تؾضيح االطار   معخفة ميارية  3  االول  
ادارة  الشغخي لسادة

 التفاوض
 

القائية 
ومشاقذة 
 الظالب

ال يؾجج 
 اختبار

حؾل  معخفة ميارية       3 الثاني
 ادارة الخظخ

ادارة  مجخل الى عمؼ
 تفاوضال

السحاضخة 
 نقاشية 

 كؾز يؾمي

 الثالث 

 

  3     
 

 معخفة مشاشء الخظخ 
 

التفاوض وحل 
الرخاعات داخل 

 السشغسة
  

السحاضخة      
 السشاقذة

ال يودجد 

 اختبار

 الخابع
 
 

     3   
 

 
 

 عرف ذىشي     
 

 
التفاوض الجساعي 
واالجتساعي في ضؾء 
العالقة بيؽ السشغسة 

 والسجتسع

السحاضخة 
 السشاقذة

 
 

 كؾز يؾمي
  

 

 الخامذ

 
 

     3   
     

 
 

 ةمعخفة مياري    
  

 
التفاوض في اتخاذ 
القخارات وحل 

 السذكالت

عخض صؾري 
ليؼ التظبيقات 
عمى السخاطخ 
مؽ خالل 

الؾسائل 
 التؾضيحية

 
 

لؾ يؾجج 
 اختبار

 

 
 



    
 

 
 

  

 الدادس
       
    3        
   

    
 معخفة ميارية 

    

 
التفاوض وحل 
السذكالت االإدارية 

 داخل السشغسة

 
السحاضخة 

 السشاقذة

 
 ال يؾجج

 

 الدابع
 

      3 
 

 معخفة ميارية
نغؼ السعمؾمات 

 التفاوضية
 

السحاضخة 
 السشاقذة

 
 كؾز يؾمي

 

 الثامؽ
االإدارة السعمؾماتية في  معخفة ميارية  3      

 عسمية التفاوض
مشاقذة مع 

 الظمبة 
 ال يؾجج

 التاسع
التعاقج واالدارة  معخفة ميارية 3      

 التفاوضية
مشاقذة مع 

 الظمبة
 يؾجج ال

 العاشخ
التفاوض مع الجيات  معخفة ميارية 3     

 الخارجية
مشاقذة مع 

 الظمبة
 ال يؾجج

 الحادي عذخ
اختبار الذيخ     3

 االول

 الثاني عذخ
التفاوض في عسميات  معخفة ميارية 3

 الذخاء
التفاوض وعسميات 
البيع وكدب واستثسار 

 العسالء

تؾضيح  
 بسثال رياضي

 ال يؾجج

 الثالث عذخ
إستخاتيجية الحرؾل  معخفة ميارية 3

عمى السؾاقف رغؼ 
 تزارب السرالح

تؾضيح كيفية 
 الكياس 

 ال يؾجج

 الخابع عذخ
الكيادة التفاوضية  معخفة ميارية 3

 وقيادة فخيق التفاوض 
 ال يؾجج مثال رياضي 



    
 

 
 

  

 البشية التحتية 

              ادارة التفاوض / سامح عبج السظمب وعالء دمحم ونبيو دمحم  ـ الكتب السقخرة السظمؾبة 2

 الفكخ الحجيث في ادارة السخاطخ واليشجسة السالية بدتخجام  ـ السخاجع الخئيدية )السرادر(  0
 / د. مشيخ ابخاليؼ ىشجيالسذتقات السالية والتؾريق

 سامح عبج السظمب/  التفاوض الشاجح. اـ الكتب والسخاجع التي يؾصى بيا 

مؾاقع االنتخنيت  االلكتخونية،ب ـ السخاجع 
.... 

/ إدارة التفاوض وحل الشداعات
-https://www.iau.edu.sa/ar/courses/negotiation

resolution-conflict-and-management  

 

 خظة تظؾيخ السقخر الجراسي 

سفيؾم طبيعة عسمية التفاوض وأبعادىا، والسجخل بوالعسل  سج عمى جسمة مؽ السفخدات تزاف الى السشيجتان يع  
عسمية التفاوض ، وتخظيط عسمية التفاوض، واالتراالت التفاوضية، وسياسات واستخاتيجيات الستكامل فى 

 التفاوض ، وميارات االقشاع ، وميارات التفكيخ االبتكاري 
 

 

 الخامذ عذخ
التفاوض عمى  معخفة ميارية 3

السدتؾى الجولي 
 والسعامالت الجولية

 ال يؾجج تظبيكية امثمة

 الدادس عذخ 
امتحان شيخ     0

 الثاني 

https://www.iau.edu.sa/ar/courses/negotiation-management-and-conflict-resolution
https://www.iau.edu.sa/ar/courses/negotiation-management-and-conflict-resolution

