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معلومات المذرس

المدرس :أ.سلمى غسان العظمة /البريد اإللكتروني / puritysalma@gmail.com :الساعات المكتبية (الالييك/الثالثاء/االربعاء.) 3:00/
توصيف المساق:

يهدف ىذا ادلقرر اىل اعطاء الطالب يف اجلامعة وضمن كافة التخصصات صورة عامة عن علم االدارة  ،إضافة اىل تزويدىم مبعلومات عن االدوار اليت يقوم
هبا ادلدراء يف أي شركة  ،ويساعد يف التعرف على انواع ادلدراء يف خمتلف القطاعات  ،والوظائف االساسية اليت ميارسها ادلدراء يف الشركات واليت تتضمن
التخطيط والتنظيم والتوجيو والرقابة .فضالً عن توضيح أمهية علم االدارة يف العصر احلديث وأمهية ىذا العلم يف اي ختصص يقوم الطالب ضمن اي اختصاص
بدراستو ومن ضمنها االختصاصات الطبية.
أهداف المساق:

مبا ال يزيد عن مخسة أىداف رئيسية مرقمة
 -1التعرف على تعريف حمدد ودقيق دلفهوم االدارة وأىدافها
-2التعرف على الدور الذي يلعبو ادلدير يف الشركات والفرق بينو وبني القائد
-3التعرف على دور التخطيط باعتباره الوظيف االدارية االوىل للبدء باشناء اي شركة
-4حتديد أمهية التنظيم والتوجيو يف الشركات
-5التعرف على امهية الرقاية يف الشركات باعتيارىا مقياس اساسي لنجاح عملية التخطيط.
لغت الكتب والمراجع

لغت التدريس :العربيت

 :العربيت

الكتب والمىاد التعليميت المقررة

أملية مت اعدادىا من قبل مدرسة ادلقرر

1

األسبوع
2918/99/22

الموضوع
مقدمة

القراءة
مقدمة عامة عن المقرر

2

2918/99/29

الفصل االول

3

2918/19/6

الفصل االول

4

2918/19/13

الفصل الثاني

مفاهيم عامة في علم
االدارة
مفاهيم عامة في علم
االدارة
المدير

5

2918/19/29

االختبار االول

االختبار االول

6

2918/19/27

الفصل الثاني

المدير

7

2918/11/3

الفصل الثالث

التخطيط

8

2918/11/19

الفصل الثالث

التخطيط

9

2918/11/17

الفصل الرابع

التنظيم

19

2918/11/24

الفصل الخامس

التوجيه

11

2918/12/1

االختبار الثاني

االختبار الثاني

12

2918/12/8

الفصل الخامس

التوجيه

13

2918/12/15

الفصل السادس

الرقابة

14

2918/12/22

مراجعة عامة

مراجعة عامة

15

2918/12/29

-

-

التدريبات
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االختباراث واالمتحان النهائي

االختبار

التاريخ

المواضيع

النوع

اللغة

الدرجة من مئة

مذاكرة ()1

االسبوع اخلامس

مذاكرة ()2

االسبوع احلادي عشر

MCQ

العربية

%15

االمتحان النهائي

2/01/2019

الفصل االول والثاين لغاية الفقرة ( 4ادلهارات
االدارية) مطلوبة.
الفصل الثاين (من الفقرة  / )5والفصل الثالث
(التخطيط)  /والفصل الرابع (التنظيم)
كامل ادلقرر (اليوجد اي شيء حمذوف)

MCQ

العربية

%15

MCQ

العربية

%00

مالحظاث عامت:
-

......
......

