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وثيقة تعريف مقرر "أساسيات اإلدارة"
معمومات أساسية:
اسم المقرر

أساسيات اإلدارة

رمز المقرر

BMN101

ساعات الجمسات المسجمة

81

ساعات الجمسات المتزامنة

81

ساعات المذاكرة
ساعات االمتحان

75 min

ساعات الجهد الدراسي المقابل لمجمسات المسجمة

81

ساعات الجهد الدراسي المقابل لمجمسات المتزامنة

18

عدد الساعات المعتمدة

4

 -1المقررات المطموب دراستها قبل المقرر مباشرةً:
المقرر

الرمز

 -2الهدف من المقرر:

يهدف ىذا ادلقرر إىل إعطاء مقدمة عامة عن علم إدارة األعمال وتعريف الطالب بادلفاىيم األساسية حول إدارة األعمال وادلنظمة
وتزويده بالقدر الالزم من اخللفية العلمية الالزمة الستيعاب ادلفاىيم والتطبيقات والنظريات يف ىذا اجملال.
يسعى ادلقرر يف جزئو األول إىل تعريف الطالب بكيفية تطور الفكر اإلداري تارخيياً من خالل استعراض األسباب ادلوضوعية لنشأة
ىذا العلم ،عالقتو بالعلوم األخرى ،ومدارس الفكر اإلداري اليت ظهرت وفق تسلسلها الزمين وربطها مع الظروف االقتصادية وبيئة
األعمال حني ظهورىا .أما يف جزئو الثاين ،فريكز ادلقرر على شرح ادلعارف و ادلهارات األساسية ادلتعلقة بالعملية اإلدارية اليت تسمح
للمنظمة باستثمار مواردىا بالشكل األمثل .من أجل ذلك يتم ضمن ىذا ادلقرر شرح ادلبادئ األساسية ادلتعلقة بكيفية تنفيذ الوظائف
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اإلدارية (التخطيط -التنظيم -التوجيو -الرقابة) والفنية (اإلنتاج والعمليات-ادلواد -ادلالية-التسويق-ادلوارد البشرية -البحث والتطوير-
العالقات العامة -نظم ادلعلومات اإلدارية) ضمن ادلنظمة.
 -3المحصالت التعميمية المرجوة (:)ILO – Intended Learning Objectives/Outcomes
الرمز

المحصّالتّالتعليميّةالمرجوة

ILO

Intended Learning Objectives/Outcomes

ILO1

التعرف على مفهوم إدارة األعمال وأسباب ظهوره كعلم.

ILO2

فهم التطور التارخيي دلدارس الفكر اإلداري وأىم نظريات كل مدرسة ودور كل منها يف اإلدارة الفعالة يف ادلنظمة.

ILO3

تعلم مبادئ ومهارات الوظائف اإلدارية (ختطيط -تنظيم -توجيو -رقابة) وكيفية تطبيقها.

ILO4

التعرف على أىداف الوظائف الفنية يف ادلنظمة (إدارة اإلنتاج والعمليات -إدارة ادلواد -إدارة التسويق -إدارة ادلوارد
البشرية-اإلدارة ادلالية -إدارة البحث والتطوير -إدارة العالقات العامة -إدارة نظم ادلعلومات اإلدارية) و مهامها
الرئيسية.

 -4محتوى المقرر:




المحصالت
التعميمية

يفضل أن تكون عدد الساعات المتزامنة من مضاعفات  1.5ساعة ومجموعها من مرتبة  18ساعة عمى األكثر.

الساعات المسجمة والمتزامنة لتغطية المواضيع نظرياً وعممياً.

القسم العممي يغطي حاالت عممية لفهم المبادئ النظرية.

القسم النظري مع مالحظات وتوضيحات إن
وجدت

ساعات
مسجمة

ساعات
متزامنة

ILO1

األخرى وأسباب ظيوره

أنماط المهام

مالحظات وتوضيحات إن
وجدت

 تمارين )(TD

الفصل األول :مفيوم اإلدارة وأىميتيا
الفصل الثاني :عالقة عمم اإلدارة بالعموم

القسم العممي مع

 وظائف
3

3

 حمقات بحث
 مشاريع
 تجارب

في ىذا المقرر النظري
والعممي مندمجين معاً.
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 أخرى .....

الثالث:

الفصل

المدارس

الكالسيكية

التقميدية(جزء)1
 تمارين )(TD

نظريات مبكرة في اإلدارة -اإلدارة العممية
الفصل الرابع :المدرسة الكالسيكية (جزء)2
ILO2

اإلدارة التنظيمية -اإلدارة البيروقراطية

 وظائف /حاالت
6

6

في ىذا المقرر النظري
والعممي مندمجين معاً.

عممية

 حمقات بحث
 مشاريع
 تجارب

الفصل الخامس :مدرسة العالقات اإلنسانية

 أخرى .....

والسموكية
الفصل السادس :المدرسة اإلدارية الحديثة

 تمارين )(TD

الفصل السابع :وظيفة التخطيط

 وظائف /حاالت

الفصل الثامن :وظيفة التنظيم
ILO3

الفصل التاسع :وظيفة التوجيو

عممية
6

6

 حمقات بحث
 مشاريع

الفصل العاشر :الرقابة

في ىذا المقرر النظري
والعممي مندمجين معاً.

 تجارب

 أخرى .....
الفصل الحادي عشر -الوظائف الفنية في

 تمارين )(TD

المنظمة (الجزء)1

 وظائف /حاالت

(إدارة اإلنتاج والعمميات -إدارة المواد -إدارة
ILO4

التسويق -إدارة الموارد البشرية)
الفصل الثاني عشر -الوظائف الفنية في
المنظمة (الجزء)2

عممية
3

3

 حمقات بحث
 مشاريع
 تجارب

 أخرى .....

في ىذا المقرر النظري

والعممي مندمجين معاً.
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(اإلدارة المالية -إدارة البحث والتطوير-
إدارة العالقات العامة -إدارة نظم
المعمومات اإلدارية)

 -5معايير التقويم:
نمط التقويم
ILO
Code

المحصالت التعميمية

النتائج التعميمية

تفاعل في
الجمسات

عممي

امتحانات

المتزامنة

إدارة األعمال

ILO1

التعرف على مفهوم
وأسباب ظهوره كعلم.

ILO2

فهم التطور التارخيي دلدارس الفكر
اإلداري وأىم نظريات كل مدرسة ودور
كل منها يف اإلدارة الفعالة يف ادلنظمة.

X

ILO3

تعلم مبادئ ومهارات الوظائف اإلدارية
(ختطيط -تنظيم -توجيو -رقابة) وكيفية
تطبيقها.

X

ILO4

التعرف على أىداف الوظائف الفنية يف
ادلنظمة (إدارة اإلنتاج والعمليات -إدارة
ادلواد -إدارة التسويق -إدارة ادلوارد
البشرية-اإلدارة ادلالية -إدارة البحث
والتطوير -إدارة العالقات العامة -إدارة

X

X

عروض
ومقابالت

تقارير

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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نظم ادلعلومات اإلدارية) و مهامها
الرئيسية.

 -6أدوات ومختبرات القسم العممي:
إسم األداة

توصيفها


 -7المراجع األساسية:

 -1اخلضر ،علي ابراىيم ( ،)1989ادلدخل إىل إدارة األعمال ،مطبعة االحتاد ،دمشق ،سوريا.
 -2الدوري ،زكريا و العزاوي ،جنم و السكارنة ،بالل خلف و العملة ،شفيق شاكر و عبد القادر ،حممد ( ،)2212مبادئ
ومداخل اإلدارة ووظائفها يف القرن احلادي والعشرون ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 -3صاحب أبو محد آل علي ،رضا و ادلوسوي ،سنان كاظم ( ،)2226اإلدارة :حملات معاصرة ،مؤسسة الوراق للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن.
 -4حرمي ،حسني ( ،)2226مبادئ اإلدارة احلديثة (النظريات -العملية اإلدارية -وظائف ادلنظمة) ،دار احلامد للنشر ،عمان،
األردن.
 -5القريويت ،حممد قاسم ( ،)2229مبادئ اإلدارة :النظريات والعمليات والوظائف ،الطبعة الرابعة ،دار وائل للنشر والتوزيع،
عمان ،األردن.
 -6الصرن ،رعد حسن ( ،)2224نظريات اإلدارة واألعمال :دراسة لـ 421نظرية يف اإلدارة وممارستها ووظائفها ،دار الرضا
للنشر ،دمشق ،سوريا.
 -7طو ،طارق ( ،)2227إدارة األعمال :منهج حيث معاصر ،دار الفكر اجلامعي ،االسكندرية ،مصر.
 -8المراجع اإلضافية:
-8

فراج ،أسامة نايف ( ،)2214ادلدخل إىل علم اإلدارة ،دار أفنان للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق ،سوريا.

 -2برنوطي ،سعاد نائف ( ،)2225اإلدارة :أساسيات إدارة األعمال ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 -3اخلري ،طارق؛ عبد اللطيف ،عبد اللطيف؛ اخلضر ،علي؛ عواد ،يونس؛ حرب ،بيان و احلج عارف ،دياال ( ،)2224مبادئ
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اإلدارة ووظائفها ،منشورات جامعة دمشق ،دمشق ،سوريا.

 -4ادلنصور ،كاسر؛ عواد ،يونس ( ،)1996وظائف اإلدارة ،منشورات جامعة دمشق ،مطبعة ابن حيان ،دمشق ،سوريا.

 -5كتانو ،خريي ( ،)2227مدخل إىل إدارة األعمال (النظريات –العمليات اإلدارية) ،دار جرير للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

