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توصيف مقرر دراسي نموذج 
 متطمب كمية اختياري: قـسم إدارة األعمال كميـة

 BAHR308رمز المقرر  أخالقيات العمل واالستدامة المقرر اسم

 3الساعات المعتمدة 
 BAHR101- BAHR102المتطمب السابق 
الرابع مستوى المقرر 

-  عممي 3 الساعات الفعمية
 

 (المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب في موضوعات المقرر)أهداف المقرر 
 

باالضافة إلى تنمية القدرة التحميمية والربط بين , يهدف المقرر إلى تعزيز معرفة الطالب وااللمام بموضوعات أخالقيات العمل
 . باالضافة إلى اسقاط هذه المفاهيم عمى واقع الحياة العممية, المفاهيم المختمفة لممقرر

 

 
 

 (الموضوعات األساسية)وصف المقرر 
 أخالقيات العمل الوظيفي .
 قيم الفرد والمنظمات وأخالقيات العمل .
 مدونة وقواعد السموك .
 السموك العدواني لمموظف وأخالقيات العمل .
 الفساد اإلداري وأخالقيات العمل .
 الحوكمة وأخالقيات العمل .
 الثقافة التنظيمية وأخالقيات العمل .
 األنترنت وأخالقيات العمل .
 المسؤولية األجتماعية لمنظمات األعمال .

 

 (اآلليات المطبقة خالل تدريس هذا المقرر)طريقة التدريس والتدريب 
 العمل الجماعي  المحاضرات العممية √

 (من الطالب )التفاعل والمشاركة اإليجابية  √ أو التفاعمية/ عروض الوسائط المتعددة √
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  أو برمجة/ تطبيقات برامج حاسوبية  عروض تقديمية من قبل الطالب 
 مكاتب مهنية/ موقع انشاء/ مشاريع: زيارة ميدانية  إعداد بحوث معمقة 
 حمقات النقاش   

 

 (المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب)  المعارف والمهارات والمخرجات التعميمية
 العمل ضمن فريق  المعرفة والفهم لموضوعات المقرر √

 المشاركة الفاعمة، والتعبير عن الذات واآلراء √ القدرة عمى تطبيق المعرفة المكتسبة عمى حاالت أخرى √

 إعداد التقارير الميدانية  االبداعي/ النقدي: التفكير √

 معرفة كيفية الحصول عمى المعمومات  القدرة عمى التحميل والدراسة √

 إعدادًا وكتابة: القدرة البحثية  أخالقيات/ ممارسة: العمل المهني √

 الكتاب المرجعي لممقرر

 .مواضيع مختمفة من عدة مراجع وأبحاث عممية المرجع المعتمد 
 المرجع اإلضافي 

 مفردات المنهاج وتوزيع تدريس مواضيعه

    محتىي المقرر 
 (ما هي المىاضيع التي سيتم تدريسها في المقرر؟ )

 الوىضىع

  وأهويتهاهفهىم أخالقيات الؼول

. قين الفرد والونظوات وأخالقيات الؼول

. هدونة وقىاػد السلىك

. السلىك الؼدواني للوىظف وأخالقيات الؼول

. الحىكوة وأخالقيات الؼول

الفساد اإلداري وأخالقيات الؼول 

 الثقافة التنظيوية وأخالقيات الؼول

. األنترنث وأخالقيات الؼول

. الوسؤولية األجتواػية لونظوات األػوال

 تىزيع المحاضراث
 (تىاريخ تدريس المىاضيع المحددة في البند السابق) 

 

 

 األسبىع

 
المىضىع 

 

الصفحاث 

المقررة من 

في حال )  الكتاب

 (وجىده

   وأهويتهاهفهىم أخالقيات الؼول 1

 . قين الفرد والونظوات وأخالقيات الؼول 2

 قين الفرد والونظوات وأخالقيات الؼول  3

 . هدونة وقىاػد السلىك 4

 . هدونة وقىاػد السلىك 5
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 السلىك الؼدواني للوىظف وأخالقيات الؼول  6

  الحىكوة وأخالقيات الؼول 7

 الفساد اإلداري وأخالقيات الؼول  8

 الفساد اإلداري وأخالقيات الؼول  9

  الثقافة التنظيوية وأخالقيات الؼول 10

  الثقافة التنظيوية وأخالقيات الؼول 11

  األنترنث وأخالقيات الؼول 12

  األنترنث وأخالقيات الؼول 13

  الوسؤولية األجتواػية لونظوات األػوال 14

  الوسؤولية األجتواػية لونظوات األػوال 15

16   

 
 

تقييم الطالب   

 توزيع الدرجات
 

                   درجة30  االختبارات السريعة      

-     الوظائف
-  االمتحان العممي  

          -   (يرجى التحديد)غيرها 
              30مجموع درجة األعمال الفصمية    

 70 االختبار النهائي الفصمي

  
 :التىقيغ         فداء ناصر.د: أستاذ الوقرر

 

 : التىقيغ                                                           : رئيس القسن

                                                      

                        التوقيع     :                          عميد الكمية
 2014/    /                                                                                    التاريخ   

 
 

 
 

 


