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 معلومات المحاضر:

 

 اسم المحاضر ريم سعيد االحمدياألستاذة: 

 الساعات المكتبية  2-1الخميس على تويتر من الساعة  ويوم 11-1 مناألربعاء 
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http://fac.ksu.edu.sa/alareem/home الموقع االلكتروني 

 

 

 المقرر:معلومات 

 

 اسم المقرر إدارة المؤسسات االجتماعية

 رقم المقرر ( جمع395)

يتناول هذا المقرر المفاهيم األساسية لإلدارة على وجه العموم وإدارة مختلف المؤسسات االجتماعية على 

وجه الخصوص في ضوء أهدافها وخصائص وسمات لوائحها وقوانينها ونظمها وإجراءاتها، وخصائص 

عليها والمستفيدين منها وتسييرها وإدارتها ومتابعتها وتقويمها سواء كانت تابعة للقطاع  القائمين

الحكومي أو األهلي مع تحديد دور األخصائي أو الباحث االجتماعي حسب نوعية المؤسسات االجتماعية 

 الباحث االجتماعي لمعارفهما ومهاراتهما. وحسب توظيف األخصائي أو

 توصيف المقرر

 لإلدارة في مؤسسات الخدمة االجتماعية المنظور العلميتحديد  -

 بين اإلدارة ومهنة الخدمة االجتماعية على العالقةالتعرف  -

 فيها اإلدارة وعمليات تواجهها التي والمشكالت اإلدارية بالمنظمات الدارسين معرفة -

نواتج التعلم )المنصوص 

 عليها في توصيف المقرر(

ادارة المؤسسات في الخدمة االجتماعية بتحقيق التنمية االدارية في ضوء ( 2018)عبد الونيسالرشيدي، 

 م2030رؤية 

السعودي. ( إدارة المؤسسات االجتماعية مع نماذج تطبيقية من المجتمع 2012علي، ماهر أبو المعاطي )

 : دار الزهراء للنشر والتوزيعالرياض

 الكتب الرئيسية

واإلداري. الرياض: مؤسسة اإلسالمي    إدارة الوقت من المنظور( 2004عبد الرحمن )خالد  الجريسي،- 

 الجريسي للتوزيع واإلعالن

 ( إدارة المؤسسات االجتماعية. القاهرة: دار النشر2008أحمد )، رشاد الطيفعبد  -

 المراجع التكميلية )إن وجد(

 .أساسيات اإلدارة معرفة مفصلة عن -

 والتفكير النقديالقدرة على التحليل واالستنتاج  -

 استخدام الشبكة العنكبوتية للحصول على المعلومات -

 مخرجات التعليم

 المحاضرات النظرية والواجبات

 الحوار والمناقشة

 عمل(ورش التعاوني ) النشط والتعليمالتعلم 

 العصف الذهني

 البحث في الشبكة العنكبوتية ودمج التقنية بالتعليم

 استراتيجيات التعليم

 

 

 

 التقييم: طرق
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 تاريخ التغذية الراجعة

 *بالنتيجة( )تزويد الطالبات 

                            النوع   تقسيم الدرجات تاريخ التقييم

 العرض  درجات 5 مستمر 

 التلخيص درجات 5 27/1 

 سيتم االطالع على جزء من الدرجة

 بعد االمتحان االول

 مستمر
ان تكون المشاركة فعاله وليست للحصول على الدرجة يجب درجات 5

لقراءة العرض وتكون ذات إضافة للموضوع المحاضرة وللحصول على 

درجة الحضور ان ال يتعدى غيابك عن المحاضرة محاضرة لن تحصلي 

لبس العباءة او اللبس الغير محتشم  وأ على الدرجة المخصصة للحضور

 اضرة المقدمةاو العبث في الجوال والحقيبة واالستهتار بقيمة المح

 المشاركة والحضور

 ورقي امتحان درجة 35 27/3 16/3

اختبارات 

 تقرير درجة 10 19/4 22/3 فصلية

 تطبيقي تدريب

 مستمر
 يتم تحديده في وقت لحق

وسيتم تزويدكم بالشروط لتنفيذ 

 بشكل مفصل
 مبادرة االلكترونية ةــدرج   15

في حالة عدم  اختياري

رغبة الطالبة بتكليف 

التدريب وتكليف  التلخيص

يمكن لها اختيار تكليف 

عمل مبادرة الكترونية 

 الخيار لكم
 اختبار نهائي درجة 40

 سيتم مراعاة الظروف المثبتة في حالة التأخير فقط 

 "وبالتوفيق لكن"يكون باألغلبية االختيار 

 شروط التكاليف بشكل عام

في حال غياب الطالبة عن االختبار لن يتم إعادة االختبار إال بتقرير طبي من مستشفى حكومي وبعد التأكد  - 

من مصداقيته وذلك بالرجوع إلى األخصائية االجتماعية. وسيتم اعاده االمتحان بعد موافقتي شخصيا  . وسيتم 

 تحديد الموعد من قبلي لالمتحان الموحد لإلعادة لجميع المواد 
وفي حاله التغييب عن االمتحان الشهري البديل األول والثاني لن يتم اعاده االمتحان لطالبه نهائي.-  

 شروط إعادة االختبارات

 

 

 

 

 الخطة األسبوعية:

 

 األسبوع العـنـوان

 1 أهمية اإلدارة في المؤسسات االجتماعيةالتعريف بالمقرر ومناقشة مفرداته والتكليفات+ 

 2  في المؤسسات االجتماعية أهمية اإلدارة

 3 تطور الفكر االداري

 4 العملية االدارية

 5 التخطيط االداري+ التنظيم اإلداري

اإلداري التوظيف   6 االختبار الفصلي األول+

 7 الرقابة االدارية

 8 التوجيه والتدريب االداري

 9 عمليات اتخاذ القرارات كمحور للعملية االدارية

وكتُب أخرى مختارة قراءات في كتاب حياة في اإلدارةمناقشة   10 

 11 وكتُب أخرى مختارة مناقشة قراءات في كتاب حياة في اإلدارة

وكتُب أخرى مختارة مناقشة قراءات في كتاب حياة في اإلدارة  12 

 13 مراجعة

 مالحظة : الجدول قابل للتعديل والتغيير بناءاً على سير العملية التعليمية.
 

 :القـوانـيـن

 االلتزام بالحضور في موعد المحاضرة .1

 دقائق عن موعد المحاضرة 2يحسب غياب لمن تتأخر  .2
 اإلنصات والتركيز والمشاركة الجماعية .3



 

 

 تسليم المهام في الوقت المحدد وسيتم حسم درجه على كل يوم تأخير  .4
 في بعض المحاضرات االستعداد بالقراءة واالطالع المستمر حيث سيكون هناك امتحانات قصيرة .5
عدم الغياب عن االمتحان الفصلي ولن يعاد إال في حال وجود عذر طبي من مستشفى حكومي وسيتم عرضه على االخصائيات  .6

 .موافقتي شخصيا  للبت فيه وسيتم اعاده االمتحان بعد  الجامعةاالجتماعيات في 
 في حال ثبت غش أو سرقة علمية سيتم إلغاء درجة امتحان فصلي .7
 في الجامعة  ةاو فتحه اثناء المحاضرة وسيتم تطبيق شروط الجامعة بأخذ الجهاز وتسليمه للمسؤول استخدامهعدم شحن الجوال او  .8
 عدم لبس العباءة داخل القاعة نهائي  .9

 معك في كل محاضره او الكتاب .. يفضل احضار ملزمه المادة  .10
اكثر من نصف ساعه ستتم تغييبها ساعه من ساعات المادة عند تأخر الطالبة عن الحضور بعد الخروج لدوره المياه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماذا تتوقعين مني كأستاذة لهذا المقرر؟
وفي حال عدم القدرة على حضور المحاضرة سيتم إبالغك عبر  المحدد،االلتزام بحضور المحاضرات في الوقت  -

 خدمة تواصل

االستماع لوجه نظرك واألخذ بها إذا كانت تصب في مصلحة زميالتك. -  

وتذليل العقبات والصعوبات التي  تساؤالتك،واإلجابة على  وميسر،االلتزام بتقديم المعلومة لك بشكل واضح  -

 تواجهك.

أو أو عن طريق حسابي بتوتير الخاص بالطالبات.  البريد،اإلجابة على استفساراتك سواء عن طريقة المراسلة عبر  -

 زيارتي أثناء الساعات المكتبية. 

 ماذا أتوقع منك عزيزتي الطالبة؟
تقديم أفضل ما لديك وذلك من خالل: -  

االستعداد المستمر والدائم , التفكير الناقد والهادف الذي يسعى لتحليل األمور  اإليمان بقدراتك وإمكانياتك , -

 وفهمها, تحدي نفسك لتخطي الصعوبات التي قد تواجهك.

تقبل النقد البناء من أستاذة المقرر أو من زميالتك على أنه موجة لسلوكك دون أي اعتبارات ذاتية. -  

وفي حال  المحاضرة،يشغلك كالجوال أو التحدث مع زميالتك أثناء سير  االلتزام بالهدوء واالبتعاد عن كل ما -

 تنبيهك لمرتين فإنك سوف تحسبين غياب.

إثراء المحاضرة بمشاركتك الفعالة من خالل طرح األسئلة أو اإلجابة على التساؤالت. -  

استيعابها جيدا  وتحتاج إلى مزيد من وتحديد األفكار التي لم يتم  المحاضرة،مراجعة وقراءة وفهم ما يتم أخذه أثناء  -

 الشرح.

وفي حال تأخرك أكثر من عشر  مناسب،الدخول إلى القاعة قبل بدء المحاضرة بوقت  المحاضرة،احترام موعد  -

 دقائق سيتم احتساب حضورك غياب.

 



 

 

 

 

 

 

 

 ارجو للجميع التوفيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 


