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 اقتصاديات االعمال        كلية :النهرينجامعة :    

اوًال : البيانات العامة للمقرر 

 : إدارة االستثمار والمواردالبرنامج او البرامج التي يقدم من خاللها المقرر -1

 عناصر المقرر                رئيسي                      ثانوي -2

 اقتصاديات إدارة االستثمار والمواردالقسم المسؤول عن المقرر : -3

 قسم اقتصاديات إدارة االستثمار والمواردالقسم او األقسام التي تعطي المقرر في الفصل الدراسي: -4

 :  االواللمرحلة: الرابعة      الفصل الدراسي2016/2017:السنة الدراسية -5

 2009تاريخ أعتماد توصيف المقرر : -6

 :ضعيف، مقبول، متوسط، جيد، جيدجدًا، امتيازمستويات التقييم -7
 ثانيًا : البيانات األساسية

 IE 403:  كود المقرر الدراسي:إدارة االزماتعنوان المقرر الدراسي -1

 الساعات المعتمدة             -2

عدد الوحدات المجموع عملي تطبيقي نظري عدد الساعات 

2 2   2 2 

  م.م لؤي ناصرالكادر التدريسي : -3

 :ثالثًا : البيانات المهنية

 تقديم المعارف والمفاهيم األساسية ألداره االزمات معرفة دورة حياة االزمة األهداف العامة للمقرر: -1

وكيف ندرس االزمة في ضوء المداخل المختلفة اإلدارية والسلوكية واالقتصادية وااليكولوجي وماهي 

 األساسيات والوقاية لنتعامل مع االزمات ومعرفة استراتيجيات لمواجهة االزمات.

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر:   -2

 : أ. المعرفة والفهم

 نموذج مواصفات المقرر
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.  معرفة قيادة االزمة1   أ- 
 توضيح أنواع االزمات.2   أ- 

 :ب- المهارات الذهنية
المساعدة على تنمية نظام شخصي لإلنذار المبكر باإلضافة الى استخدام الطرق العلمية  1ب-

 التخاذ قرارات سريعة للوقاية او التقليل من االزمات.
  القدرة على تحديد المتغيرات األساسية في المواقف وكيفية ترابطها واسبقيات معالجتها.2ب-

 :ج- المهارات المهنية والعلمية
 تحقيق افضل النتائج في مناخ حافل 2جـ-أفكار وخبرات جديدة لفنون اإلدارة والقيادة اثناء االزمات.1جـ-

 بالتغيير والمجهول.
 :            د- المهارات العامة والمنقولة

 القيادة في ظروف صعبة.1         د- 
 التكامل والتوجيه والتحفيز ألستخراج الطاقات الكامنة ألدارة االزمات.2       د- 

 :-المحتوى3     

دروس محاضرة عدد الساعات المواضيع 
أكاديمية / عملية / أرشاد 

مفهوماألزمة،دورةحياةاألزمة،التفاع
 التالداخليةلألزمة

 أكاديمية محاضرة 2

: المداخاللمختلفةلدراسةاألزمات
 المدخالإلداريوالسلوكيلألزمات

 أكاديمية محاضرة 2

: المداخاللمختلفةلدراسةاألزمات
 المدخالالقتصاديلألزمات

 أكاديمية محاضرة 2

: المداخاللمختلفةلدراسةاألزمات
 المدخالأليكولوجيلألزمات

 أكاديمية محاضرة 2

 أكاديمية محاضرة 2 االمتحاناألول
 أكاديمية محاضرة 2 أساسياتفيالتعاملمعاألزمات

: الوقايةمناألزمات
اإلنذارالمبكر،اإلشاراتالسلوكيةوالتنظ

 يمية

 أكاديمية محاضرة 2

 أكاديمية محاضرة 2 أستراتيجياتالمواجهةوالتعاملمعاألزمة
 أكاديمية محاضرة 2 األساليبالتقليديةلمواجهةاألزمات
 أكاديمية محاضرة 2 األسلوبالعلميلمواجهةاألزمات

استراتيجياتوتكتيكاتالمواجهةمعاألزم
حاالتدراسيةتطبيقية:ة  

 أكاديمية محاضرة 2

 أكاديمية محاضرة 2 االمتحانالثاني
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 أكاديمية محاضرة 2 اتخاذالقراراتفيوقتاألزمات
التدريبعلٮقيادةاألزمات:قيادةاألزمات  أكاديمية محاضرة 2 

 أكاديمية محاضرة 2 التمارينوالحاالتالدراسية

 

 :- أساليب التعليم والتعلم4  
 اسلوب دراسة الحالة. 4-1
. اسلوب المحاضرة  4-2
  أسلوب العصف الذهني.4-3
  الحلقات النقاشية.4-4

 :- أساليب تقييم الطلبة 5 
 %10 االمتحان األول      التقييم     5-1
 %15 االمتحان الثاني    التقييم       5-2

 %5 المشاركة            التقييم      5-3

 %5 الواجبات            التقييم       5-4

 %5  الحضور والسلوك   التقييم       5-5

 

 جدول التقييم الزمني: -أ

  االمتحان األول   األسبوع الخامس1التقييم 

  االمتحان الثاني   األسبوع الثاني عشر2التقييم 

  الواجب           األسبوع الخامس عشر3التقييم 

 النسبة المئوية لكل تقييم: -ب

% 10األختبار األول                                

% 15  األختبار الثاني             

 %5اعمال الفصل الدراسي                          

 %5االمتحان العملي                                

 %5أنواع التقييم األخرى                             
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 % 60الفصل الدراسي األول  امتحان 
% 100   المجموع                                         

 :- قائمة المراجع6

. مذكرات (اوراق ، ملزمة) المقرر  6-1

 : . الكتب الدراسية 6-2

)" مهارات إدارة االزمات" الطبعة االولى، دار قرطبة للنشر 2008*هالل، محمد عبد الغني ، (

 والتوزيع والطباعة، الرياض-السعودية.

. كتب مقترحة  6-3

 :. مجالت دورية ، مواقع انترنت ، الخ. 6-4

0TUhttp://hindawi.com/journals/ahepU0T. 

0TUhttp:// www.library.nur.edu/ejournsls/Free.aspx. 

 :- اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم7

 + حاسوب +سبورة مع مستلوماتها. LCDاألدوات والمعدات:  شاشة  -أ

  .(5S)قاعة مكيفة بأستعمال تقنية -ب
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