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  وصف مقررات البرنامج: 

 

 (1+2) العمل الخيري وأسس مبادئ  خير   1111
فلسهفة العال و  ،اخلريي وتطمره التطرخي هفهم  الشاط  اجاتتاطي  مب يهدف هذا املقرر إىل التعريف

فضطئل وجمطجات  هذا املقرركاط يبني   ،اخلرييبيطن أطر العال اجاتتاطي  و  هوأشكطلومقممطته  اخلريي
 .  اإلسال ريي ي العال اخل

 
 

 (1+3) إدارة المؤسسات الخيرية 1112 خير
والمظطئف ، مؤسسطت العال اخلريي وأهداف وإسرتاتيجيطت  بأنماعف يىل التعر إيهدف هذا املقرر  

 األسسهم وأ ارة الهفعطلة ي املؤسسطت اخلرييةدبيطن اإلو . رحبيةغري ال للاؤسسطت اخلريية  اإلدارية
           . ال املؤسسطت اخلرييةلع سرتاتيجيةاإل

 
 

 (1+2) المنظمات الخيرية و المجتمع 1113 خير
م العال اخلريي املرتبط بطلتشاية الاطملة، من خالل األياطل يهطمهفو  يركز هذا املقرر يلى مبطدئ

ط يتشطول كا ،األسرة ومن مث متتد إىل اجملتاع والربامج اليت تستهدف اإلنسطن وترقى به ابتداء بطلهفرد مث
من تدريب املشتجة  الربامجووضع ،  لتحميل املستهفيدين إىل مستقلنياملقرر آليطت العال اخلريي وخططه 

، وشرح جيطبية وبشطء اجملتاعىل كل الهفئطت لتحقيق التغريات اإلالربامج إهذه وتمتيه  ،للاستهفيدين هيلأتو 
 .السلمكيطت اجاجيطبية الذاتية للعال التطمي  اخلريي

 
 

رخي  (1+2) الخيري القطاعفي  العمل وأساليب التنظيم اإلداري 1111 
تصايم اهليكل التشظيا   و اإلدارةتاكيل جملس ة و اخلريي للاؤسسطتيتشطول هذا املقرر شرح البشطء اإلداري 

اإلدارة  أسطليب كاط يتشطول هذا املقرر. هتط بطإلضطفة إىل دور القططع اخلطصالتشظيم الداخل  إلدار و  ،للاشظاطت اخلريية
 .  هطمنطذج ممطرسة اللجطن فيخصطئص و و  املشظاطت اخلرييةواجاتصطل ي 
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 في المؤسسات والعالقات العامة إدارة التسويق 1111   خير

 الخيرية
(3+1) 

مع الرتكيز يلى  يهفة التسميق ي املؤسسطت اخلرييةيهدف هذا املقرر إىل دراسة اجلمانب اإلدارية لمظ
والتعرف بأمهية ممقع إدارة . واختطذ القرارات التسميقية ميية املستخدمة ي تقييم البدائلكاية والشاملعطيري ال

العالقطت العطمة كجزء جا يتجزأ من اهليكل التشظيا  للاشظاطت اخلريية وإكسطب الطلبة مهطرات 
 .األسطليب الهفعطلة ملخططبة اجلاهمر املستهدف

 
 

 (1+3) العلمي البحث أساليب خير  1111
شطهج البحث العلا  والتعريف مب ،األسطسية البحث العلا  طراتمهإكسطب الطلبة يهدف هذا املقرر إىل 

وطرقه وأدواته وصمجًا إىل تعليم األسس العلاية السلياة ي إيداد البحث العلا  ي جمطل العال اخلريي  
طجلتهط بطريقة يلاية ممضميية وإجيطد ملماتهة ماكالت هذه املؤسسطت بطلطريقة العلاية ي التهفكري ومع

 .احللمل املاكشة هلط
 

 (1+3) الخيري للعمل المنظمة األنظمة واللوائح خير  1111
 وبيطن الرحبية، غري  اخلريية املؤسسطت لعال املشظاة والقمانني األحكط  دراسة إىل املقرر هذا يهدف

وأيضط التعرف . هلط القطنمين والتقسيم اخلريية ؤسسطتللا واملطيل اإلداري العال نظات اليت التاريعطت أبرز
 .يلى واقع المقف وأنظاة ألهم التجطرب احمللية والعربية والعطملية

 
 (1+3) إدارة الموارد البشرية في القطاع الخيري خير    1211

، وكيهفية املؤسسطت اخلرييةمهفهم  وامهية ادارة املمارد البارية ي حيطة دراسة يتشطول هذا املقرر 
، وتدريب البارية، وحتليل وتمصيف المظطئف، وكيهفية استقططب واختيطر املمارد ختطيط املمارد البارية

 ،وختطيط املسطر المظيهف  ومتكني العطملني ،األداءتطنب تقييم إىل ارية، وحتهفيزهط ومكطفأهتط، املمارد الب
 .والقمى العطملة، والتعميضطت وإدارة العالقطت العطمة والرتقيطت، والتدريب
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 (1+3) تقنية المعلومات في القطاع الخيري  خير    1212

املعلممطت وتطمرهط واملراحل األسطسية ي تقشية لاملهفطهيم األسطسية  إىل دراسةاملقرر  يهدف هذا
 اطيةأنظاة احلتلك املهفطهيم وايضًط ين الابكطت احمللية والماسعة ووسطئل استخدامهط واجانرتنت وجمطجاته و 

وآلية يالهط ي األنظاة احلطسمبية وأيضًط يلى حمركطت البحث واملكتبطت اجالكرتونية وتطبيقطت نظم 
 ي املؤسسطت اخلريية املعلممطت

 
 (1+3) تطوير القطاع الخيري  1213 خير

 ي اجملتاع وذلك بطلرتمع إىل اخلريي للعال واضحة وإسرتاتيجية رؤية إجيطد يهدف هذا املقرر إىل
ويستعرض الطرق  ،التجطرب السطبقة من خمتلف الدول اإلقلياية والدولية وصمجا ألفضل املاطرسطت

 . والمسطئل اجاستثاطرية الماتب تمفرهط للاؤسسة اخلريية لزيطدة حجم اجاستقاللية املطلية هلط
 

 
 (1+3) اإلدارة المالية والتمويل  1211 خير

وأثرهط يلى  اإلدارة املطلية وأثرهط ي تطمير العال اخلريي بأمهيةيهدف هذا املقرر تعريف الطلبة 
فضاًل ين إكسطب الطلبة  مهطرة إيداد خطط  تشاية املمارد املطلية ي ، دارة ي العال اخلرييقرارات اإل

تشاية مهطرات  رتمة مشهط، كاط يارح املقرر طرقاملؤسسطت واجلاعيطت اخلريية وكيهفية حتقيق األهداف امل
 .ي التطبيق العال  والهفعل  للابطدئ العلاية ي استثاطر وتشاية املمارد املطلية ي املشظاطت اخلريية الطلبة 

 
1211  خير  (1+3) تخرج  مشروع 

بطملعرفة واملهطرات الالزمة لتحميل األفكطر واملبتكرات إىل ماطريع تطبيقية  ةلبيهدف املقرر إىل تزويد الط
كاط يسعى املقرر إىل استكاطف اجلمانب املتعددة لعالية إناطء وريطية . خلرييةوفق قمايد إناطء املاطريع ا

املارويطت اخلريية اجلديدة وتشايتهط، وكيهفية تكمين مؤسسطت أياطل خريية تديدة يلى مستمى كل من 
كطرا أف بتقدمي خطة يال تطبيقية إلناطء ماروع أو طرح ةلبويتايز املقرر بأن يقم  الط. كطتاألفراد والار 
احملطضرات :بطسرتاتيجيطت متشميةاملقرر  يُقد   كاط . ي املقرر ممع زمالئه طمبشطقاته منيقممتديدة 
وتعريهفهم بطلتحديطت اليت  بةوذلك هبدف إثراء معرفة الطل (اخلرباء) ينيواملتحدثني اخلطرت احلطلةودراسة 

 .تماته رواد األياطل
  


