الجامعة األردنية
كلية األعمال
مخطط المادة الدراسية
 .1الكلية

األعمال

 .2اسم البرنامج

بكالوريوس في اإلدارة العامة

 .3الرمز

60

 .4رقم واسم المادة

التنظيم واجراءات العمل

 .5الساعات المعتمدة
(نظرية،عملية)
 .6المتطلّبات
السابقة/المتطلبات
المتزامنة

 3ساعات معتمدة

6060060

 .7اسم منسق/مدرس المادة ايمن المعاني
وعنوان البريد
aymanm@ju.edu.jo
اإللكتروني
 .8الصفحة االلكترونية
 .9العام الجامعي
 .11الفصل الدراسي

2020

األول

الثاني

X

الصيفي

 .11مقرر المادة الدراسية

اللوزي ،موسى  ، 0202 ،التنظيم اإلداري  :األساليب واإلستشارات  ،عمان  :زمزم للنشر والتوزيع

 .12المراجع والكتب
الموصى بها

عصفور،محمد  ،0668 ،أصول التنظيم واألساليب ،عمان  :دار المسيرة

 .13المصادر والمواد
التعليمية المتاحة.

جهاز العرض (  ،)datashowاإلنترنت  ،السبورة  ،النماذج المطبوعة

 .14وصف المادة الدراسية

تهتم هذه المادة بنشاط التنظيم واألساليب الخاص بمسائل التنظيم  ،واإلدارة  ،واإلجراءات في المنظمات العامة
والخاصة ويوليها عناية فائقة  ،ويقوم خبراء هذا النشاط بوضع األسس والقواعد التي تقوم عليها اإلدارات

واألجهزة الجديدة  ،كما ويقومون بدراسة التنظيم وطرق العمل في المنظمات القائمة بهدف التعرف على

المشاكل التي تواجهها تلك المنظمات والعمل على معالجتها وادخال التحسينات الالزمة عليها من خالل تقديم

االستشارة اإلدارية المناسبة  .ويركز هذا النشاط على أسس تقسيم وتجميع األعمال  ،ونطاق السلطة والمسؤولية

واإلشراف واألشكال المختلفة للخرائط التنظيمية  .وخرائط سير اإلجراءات  ،وتصميم المكاتب واماكن العمل .
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الجامعة األردنية
كلية األعمال
مخطط المادة الدراسية

 .15مخرجات التعلم على مستوى المادة الدراسية ):(CILOs
(التوصية ان التتعدى مخرجات التعلم اثني عشر مخرجا .كما يجب ان يتم ربط مخرجات التعلم على مستوى المادة الدراسية ) (CILOsبمخرجات التعلم على مستوى
البرنامج األكاديمي ))(PILOs

مخرجات التعلم على مستوى المادة الدراسية ):(CILOs

مخرجات التعلم على مستوى البرنامج األكاديمي )(PILOs
أ

ب

د

ج

و

ه

 .1أن يشرح الطالب مفهوم تنظيم
واجراءات العمل
 .2أن يوضح الطالب مبادئ التنظيم
اإلداري

X

 .3أن يقارن الطالب بين أنواع التنظيم
واشكاله
 .4أن يقارن الطالب بين أنواع الخرائط
التنظيمية
 .5أن يميّز الطالب بين التنظيم الرسمي
وغير الرسمي

X

 .6أن يرسم الطالب خرائط سير اإلجراءات
وتوزيع األعمال

X

 .7أن يشرح الطالب مبادئ تصميم المكاتب
وتوزيع األعمال

X

 .8أن يناقش الطالب المفاهيم اإلدارية
الحديثة في تبسيط اجراءات العمل

X

.9
.11
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الجامعة األردنية
كلية األعمال
مخطط المادة الدراسية
 .16أساليب التقييم المتبعة
طرق التقييم

تفاصيل

العدد

(شرح أسلوب التقييم كيفية ارتباطه وتحقيقه واحدة او اكثر
من مخرجات التعلم )CILOs

(مدى تكرار أسلوب التقييم خالل
الفصل الدراسي)

الوزن %

امتحان منتصف الفصل امتحان انشائي يقيس معرفة الطالب بمفهوم
تنظيم واجراءات العمل ومدى فهمه
لمبادئ التنظيم اإلداري ومعرفته بأنواع
التنظيم واشكاله ومدى قدرته على رسم
الخرائط التنظيمية المختلفة .

0

02

امتحان تحصيل قصير يقيس معرفة الطالب
ببعض مفاهيم المادة له خمسة عشر عالمة.

0

02

اعمال الفصل

التاريخ

20%

الواجبات

رسم خارطة اجراءات
رسم خارطة توزيع اعمال
رسم خرائط تقليدية وتحويلها إلى
خرائط افقية ودائرية
تصميم نمذج تقديم خدمة

5

مشاركة

تحضير مادة يتفق الطالب مع المدرس
عليها مسبقا ً تتعلق بموضوعات المادة
وعرضها أمام الطالب  ،وتقديم تقرير
مكتوب حول تلك المادة .

5

االمتحان النهائي

امتحان تحصيل يشمل اسئلة انشائية
وموضوعية موزعة على كافة اجزاء
المادة التي درسها الطالب خالل الفصل
لقياس معرفة الطالب للمفاهيم األساسية
في المادة وقدرته على الربط والتحليل
واإلستنتاج  ،بحيث تشمل األسئلة
اضافة للمفاهيم األساسية بعض الحاالت
اإلدارية التي تقيس قدرة الطالب على
التحليل واإلستنتاج والربط بين
موضوعات المادة .

المجموع

% 022

 .17محتوى المادة الدراسية
المحتوى
.1
.2

0

50

( المواضيع التي سيتم تغطيتها خالل الفصل الدراسي على أن تكون المواضيع من المقرر الدراسي المعتمد والمذكور أعاله)

(اسم الفصل /الوحدة التدريسية)

الوصف

مفهوم تنظيم واجراءات العمل شرح مفهوم تنظيم واجراءات العمل وبيان فوائده واختصاصات وحدات التنظيم في
المنظمات وعلى مستوى الدولة
التعريف بمفهوم التنظيم واسبابه واهدافه ومزاياه
التنظيم اإلداري

.3

مبادئ التنظيم

شرح أهم المبادئ الواجب مراعاتها عند بناء المنظمات

.4

أنواع التنظيم

بيان ابرز األسس التي يتم التنظيم على اساسها في المنظمات العامة والخاصة

.5

اشكال التنظيم

شرح اشكال التنظيم المختلفة وبيان مزايا وعيوب كل منها
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الجامعة األردنية
كلية األعمال
مخطط المادة الدراسية
.6

بناء المنظمات

.7

الهياكل التنظيمية

شرح طرق بناء المنظمات وبيان مزايا وعيوب كل طريقة منها  ،وتدريب الطلية
على تصممي المنظمات وفقا َ لكل طريقة
شرح ألنواع خرائط التنظيم وتدريب الطلبة على رسمها

بيان مفهوم التنظيم غير الرسمي واسباب نشأته وعناصر البناء الداخلي للتنظيمات
 .8التنظيم غير الرسمي
غير الرسمية وشرح الطرق المناسبة للتعامل معه داخل التنظيمات الرسمية ومقارنة
التنظيم الرسمي مع غير الرسمي من حيث المزايا والعيوب
شرح مفوم اإلجراءات وبيان كيفية تصميمها وألسباب التي تعقد اإلجراءات وكيفية
 .9اإلجراءات
تبسيطها
 .11أساليب سير العمل في المكاتب شرح أساليب سير العمل ومقارنتها مع بعضها البعض وبيان الطرق المتبعة للتحكم
في تدفق كميات العمل في المنظمات لضمان انسيابية العمل بكفاءة
تدريب الطلبة على كيفية تبسيط اإلجراءات من خالل رسم خرائط سير اإلجراءات
 .11الخرائط المستخدمة في
وخرائط توزيع األعمال وتصميم النماذج
المنظمات لضمان سهولة
انسيابية العمل
شرح مفوهم نظرية الهندرة وبيان عناصرها وفوائدها وعوامل نجاحها
 .12هندسة نظم المعلومات
 .13الحكومة اإللكترونية

.81

شرح مفهوم الحكومة اإللكترونية وبيان مقومات وجودها ودورها في تسهيل تقديم
الخدمات للمواطنين

الجدول الزمني

رقم األسبوع

التاريخ

األول

0/0-0/0/2006

الثاني

9/0- 63/0/2006

الثالث

60/0- 06/0/2006

الرابع

03/0- 02/0/2006
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رقم مخرج
التعلم
))CILOs
1

المحتوى
(المواضيع التي سيتم
تغطيتها)

*مفهوم تنظيم واجراءات
العمل
*فوائده تنظيم واجراءات
العمل
*اختصاصات وحدات
التنظيم في المنظمات
وعلى مستوى الدولة
*مفهوم التنظيم
*اسبابه
*اهدافه ومزاياه
*مبادئ التنظيم :
مبدأ وحدة الهدف
مبدأ تقسيم العمل
والتخصص
مبدأ الوظيفة
مبدأ وحدة الرئاسة
مبدأ تساوي السلطة
والمسؤولية
*مبادئ التنظيم :

4

طرق التدريس
المتبعة

طرق التقييم المتبعة

المحاضرة ،
الحوار والنقاش

اإلمتحانات

1

المحاضرة ،
الحوار والنقاش

اإلمتحانات

2

المحاضرة ،
الحوار والنقاش

اإلمتحانات

2

المحاضرة ،

اإلمتحانات

الجامعة األردنية
كلية األعمال
مخطط المادة الدراسية
مبدأ نطاق اإلشراف
مبدأ قصر خط السلطة
مبدأ تفويض السلطة
مبدأ المرونة
مبدأ الكفاءة
مبدأ العالقات اإلنسانية
*أنواع التنظيم:
التنظيم على اساس الوظيفه
التنظيم على اساس جمهور
المستفيدين
التنظيم على اساس الموقع
الجغرافي
التنظيم المركب
التنظيم على اساس الوقت
التنظيم على اساس الخدمة
التنظيم على اساس مراحلة
اإلنتاج
*اشكال التنظيم :
التنظيم الخطي
التنظيم التخصصي
التنظيم التنفيذي اإلستشاري
اللجان

الخامس

6/3-5/3/2006

السادس

8/3- 60/3/2006

السابع

65/3 - 69/3/2006

*بناء المنظمات :
خطوات بناء المنظمات
طرق بناء المنظمات:
طريقة تجميع األنشطة
طريقة تحليل األهداف

الثامن

00/3- 00/3/2006

التاسع

09/3- 0/4/2006

*الهياكل التنظيمية:
القواعد األساسية في
تصميم الخرائط التنظيمية
الخرائط التقليدية
الخرائط األفقية
الخرائط الدائرية
خرائط المعام
خرائط الوظائف
ادارة التنظيم
*مفهوم التنظيم غير
الرسمي
*اسباب نشأته
*عناصر البناء الداخلي
للتنظيمات غير الرسمية
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الحوار والنقاش

5

3

المحاضرة ،
الحوار والنقاش

اإلمتحانات

3

المحاضرة ،
الحوار والنقاش

اإلمتحانات

4

المحاضرة ،
الحوار والنقاش

اإلمتحانات

4

المحاضرة ،
الحوار والنقاش

اإلمتحانات
الواجبات

5

المحاضرة ،
الحوار والنقاش

اإلمتحانات

الجامعة األردنية
كلية األعمال
مخطط المادة الدراسية
العاشر

5/4- 9/4/2006

الحادي عشر

60/4- 60/4/2006

الثاني عشر

69/4- 03/4/2006

الثالث عشر

00/4-36/4/2006

الرابع عشر

3/5- 2/5/2006

الخامس عشر

66/5/2006
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*طرق التعامل مع
التنظيمات غير الرسمية
*مقارنة التنظيم الرسمي
مع غير الرسمي
*مفوم اإلجراءات
* تصميم اإلجراءات
*اسباب تعقد اإلجراءات
وكيفية تبسيطها
*أساليب سير العمل في
المكاتب
*طرق التحكم في تدفق
كميات العمل في المنظمات
*تبسيط اإلجراءات
*رسم خرائط سير
اإلجراءات وخرائط توزيع
األعمال وتصميم النماذج
*مفوهم نظرية الهندرة
*عناصر الهندرة
* فوائد الهندرة
*عوامل نجاح الهندرة
*مفهوم الحكومة
اإللكترونية
*مقومات وجود الحكومة
اإللكترونية
*دور الحكومة اإللكترونية
في تسهيل تقديم الخدمات
للمواطنين
* معيقات تطبيق الحكومة
اإللكترونية

5

المحاضرة ،
الحوار والنقاش

6

الحوار والنقاش

7

المحاضرة ،
الحوار والنقاش

8

6

اإلمتحانات

اإلمتحانات

الحوار والنقاش

اإلمتحانات
الواجبات

النماذج المطبوعة
المحاضرة ،
الحوار والنقاش

اإلمتحانات

7

8

اإلمتحانات

المحاضرة ،
الحوار والنقاش

اإلمتحانات

الجامعة األردنية
كلية األعمال
مخطط المادة الدراسية
 .19متطلبات أخرى
الوصف
 سياسة الحضور والغياب الغياب عن االمتحانات وتسليم الواجباتفي الوقت المحدد

 ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من ()% ۱٥من الساعات المعتمدة للمادة. إذا غاب الطالب أكثر من ()%۱٥من الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهرييقبلهما عميد الكلية التي تدرس المادة ،يحرم من التقدم لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك
المادة (صفرا) وعيه إعادة دراستها إذا كانت إجبارية ،وفي جميع األحوال تدخل نتيجة ذلك
الرسوب في حساب معدل عالمات الطالب الفصلي والتراكمي ألغراض اإلنذار والفصل من
الكلية /التخصص.
 إذا غاب الطالب أكثر من ()%۱٥من الساعات المقررة لمادة ما  ،وكان هذا الغياب بسببالمرض أو لعذر قهري يقبله عميد الكلية التي تدرس المادة يعتبر منسحبا ً من تلك المادة وتطبق
عليه أحكام االنسحاب  ،ويبلغ العميد مدير القبول والتسجيل قراره بذلك  ،وتثبت مالحظة
منسحب إزاء تلك المادة في السجل األكاديمي للطالب ،أما الطلبة الذين يمثلون المملكة أو
الجامعة في النشاطات الرسمية أو الذين يقتنع عميد الكلية بأعذارهم فيسمح لهم بالتغيب بنسبة
ال تتجاوز ( ،)%۰۲وإذا تجاوزها أحدهم يعتبر منسحبا وتطبق عليه أحكام االنسحاب ،أما
الطلبة الذين يقومون باالشتراك في تدريبات أو مباريات لتمثيل األردن في الخارج بناء على
تنسيب من االتحاد المعني باللعبة داخل األردن وبموافقة عميد الكلية المعني ،فيسمح لهم
بالتغيب بنسبة ال تتجاوز ( ،)%۰٥وإذا تجاوزها أحدهم يعتبر منسحبا وتطبق عليه أحكـام
االنسحاب.

 -إجراءات السالمة والصحة

وفقا ً لقانون وأنظمة وتعليمات الجامعة
وفقا ً لقانون وأنظمة وتعليمات الجامعة

 -الغش والخروج عن النظام الصفي

ايمن المعاني

التوقيع

رئيس القسم:

االسم

التوقيع

مقرر لجنة الخطة /الكلية:

االسم

التوقيع

العميد:

االسم

التوقيع

اسم منسق المادة:

التاريخ

تمت المصادقة عليها من قبل مسؤول البرنامج
األكاديمي /رئيس القسم األكاديمي بتاريخ:

نسخة الى كل من:
 رئيس القسم
 مساعد العميد لشؤون التطوير وضمان الجودة
 ملف المادة
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