
 
 جامعة أل البيت 

 كلية إدارة المال واألعمال 

 قسم إدارة األعمال 

 5102/5102الفصل الدراسي األول 

 

 (5)ئ إدارة األعمال مساق مبادوصف المخطط الدراسي و

Course syllabus 
 

 معلومات المساق

 ساعات معتمدة( 3) :الساعات المعتمدة (2)مبادئ إدارة األعمال  :اسم المساق

 5552050 :المتطلب السابق بكالوريوس  5555052 :المسـاقرقـم 

Principles of Business Administration (2) 
 

 

 مدرسو المساق

 الساعات المكتبة اسم المدرس

 (1::05 - 00:11): االثنين  ( 00:11 - 1::0): االحد  علي القرعان. د

 (1::05 - 00:11 ) :االربعاء  (5:11 - 1::05): الثالثاء 

 ( 5:11 - 1::05) : االثنين  ( 5:11 - 1::05) : االحد  بهجت الجوازنة. د

 ( 5:11 - 1::05): االربعاء  ( 5:11 - 1::05) : الثالثاء 

 ( 1::05 - 00:11) : االثنين  ( 00:11 - 1::0)  : االحد  مرعي بني خالد. د

 ( 1::05 - 00:11) : االربعاء  ( 00:11 - 1::0) : الثالثاء 

E Mail : ali.z.al-quran@aabu.edu.jo 

 

 :وصف المساق

ومفهوم المنظمة وأنواعها والتركيز على منظمات العمال وأشكالها  التركيز على ماهية المساق هذا يتناول

 المنظمةوالعالقة والترابط بين هذه الوظائف، ووظائف  المنظمةوأهمية وظائف  القانونية وبيئة منظمات االعمال

 . األربعة وعلى التوالي حيث يتم البدء بوظيفة اإلنتاج ثم وظيفة التسويق ووظيفة األفراد وأخيرا الوظيفة المالية

 

 : أهداف المساق 

 : يتوقع من الطالب الذي يجتاز هذا المساق أن يكون قادرا على 

 .دارة بكك  عام اإلأهمية تصميم المنظمات في و واسسها مفهوم المنظمة معرفة .0

 .معرفة ماهية بيئة منظمات االعمال ومتغيراتها  .5

 .البيئات معرفة ماهية االشكال القانونية والعوام  المؤثرة فيها في مختلف  .:

 -وظيفررة المرروارد البكرررية  - التسررويقوظيفررة  -وظيفررة االنترراج )منظمررات االعمررال التعرررع علررى وظررائف  .4

 . (الماليةالوظيفة 

 .فهم التغيير والتطوير في المنظمات بالفكر اإلداري الحديث  .2

 .تكوين معلومات كافية عن الفكر االداري واهميتة في حياتنا اليومية  .2

 .لصق  سخصياتهم وتنمية مهاراتهم المكاركة البحثية للطالب والنقاشية اثناء المحاضرات .7

 

 : الدراسة  أسابيع على المساق محتويات توزيع

 

 المواضيع األسابيع

 

 األول األسبوع

 

 :المنظمة ماهيتها وانواعها

 اسس المنظمة

 خصائص المنظمة



 انواع المنظمات

 

  االسبوع الثاني

 

 :المنظمة ماهيتها وانواعها

 منطمة االعمال 

 تعريف ومفهوم منطمة االعمال 

 تصنيف منظمات االعمال 

 

  االسبوع الثالث

 

 :المنظمة ماهيتها وانواعها

 الكك  القانوني لمنظمة االعمال 

 بيئات منظمات االعمال

 مسىووليات منظمات االعمال 

 

 االسبوع الرابع

 

 (إدارة االنتاج والعمليات )وظيفة االنتاج 

االنتاج  وهدع مفهوم وظيفة

 والعمليات

 االنتاجانماط 

 التخطيط االنتاجي

 

 االسبوع الخامس

 

 (إدارة االنتاج والعمليات )وظيفة االنتاج 

 اختيار موقع المصنع

 النظام االنتاجي

 تخطيط العملية االنتاجية

 

 االسبوع السادس 

 

 (إدارة االنتاج والعمليات )وظيفة االنتاج 

 تنظيم وظيفة االنتاج

 االنتاجيالرقابة على النكاط 

 الرقابة على النكاط االنتاجي

 

 االسبوع السابع

 

 (أدارة التسويق )وظيفة التسويق 

 مفهوم ووظيفة التسويق

 (المزيج التسويقي) تخطيط التسويق

 دراسة السوق

 

 االسبوع الثامن

 

 (أدارة التسويق )وظيفة التسويق 

 تخطيط السلة 

 تخطيط السعر

 تخطيط الترويج

 

 االسبوع التاسع

 

 (أدارة التسويق )وظيفة التسويق 

 تخطيط التوزيع

 تنظيم وظيفة التسويق

 الرقابة في التسويق

 

 االسبوع العاشر

 

 (إدارة الموادر البكرية ) وظيفة االفراد 

 االفراد وهدع واهميةمفهوم 

 تخطيط القوى العاملة

 تخطيط عملية االستقطاب

 

 الحادي عشر االسبوع

 

 (إدارة الموادر البكرية ) وظيفة االفراد 

 تخطيط عملية االختيار والتعيين

 تصميم وتحلي  العم 

 تخطيط التدريب

 

 االسبوع الثاني عشر

 

 (إدارة الموادر البكرية ) وظيفة االفراد 

 سياسة الرواتب واالجور

 تنظيم وظيفة االفراد

 الرقابة على ظيفة االفراد

 

 االسبوع الثالث عشر

 

 (االدارة المالية ) الوظيفة المالية 

 تعريف واهمية الوظيفة المالية

 التخطيط المالي

 تقدير احتياجات المنظمة من االموال

 

 االسبوع الرابع عشر

 

 (االدارة المالية ) الوظيفة المالية 

 االصول الثابتة

 راس المال العام 

 االموالتخطيط الحصول على 

 

 االسبوع الخامس عشر

 

 (االدارة المالية ) الوظيفة المالية 

 تخطيط استثمار االموال

 تخطيط توزيع االرباح

 تنظيم والرقابة على الوظيفة المالية

 

 االسبوع السادس عشر

 

 مراجعة 

 

 مراجعة

 

 



 :العالمات توزيع

 % العالمة التقييم

  25 االختبار االول 
 25 الثانياالختبار 

 05 المكاركة

 55 االختبار النهائي

 055 المجموع

 
 52  /01  /5102  بدء فترة االختبار االول 

 12  /05  /5102   الثانيبدء فترة االختبار 

 00  /10  /5102   النهائيبدء فترة االختبار 

 

 : المراجع 

 ) عمان م 2112 ، دودين أحمد .د ) المنظمة وظائف الحديثة األعمال إدارة، .  


