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 مبادئ اإلدارة  اسم املقرر: 

 MGMT 101 رقم املقرر ورمزه: 

 ال يوجد املتطلب السابق للمقرر:

 الثاني  مستوى املقرر:

  ساعات 3 الساعات املعتمدة 

 العربية لغة تدريس املقرر:

 وصف املقررأ

يتناو  هذا املقرر أهم مبادئ اإلدارة, وتطور الفكر اإلداري من العصور القديمة وحتى الوقت املعاصر وذلك من خال  تعريف اإلدارة 

أوذكر أهم مدارسها.

 بالتنظيم والتنسيق واتخاذ القرار واالتصاالت واشتمل على وظائف اإلدارة: ب
أ
 من التخطيط وانتهاء بالرقابة وأنواعها وأهم مزاياها مرورا

أ
دأ

ارة اإلدارية.  و تناو  وظائف املنشأة: وتبدأ بإدارة املوارد البشرية وتنتهي بإدارة نظام املعلومات اإلدارية, مع اإلشارة الى وظيفة إد

 واإلدارة املالية. التسويق وإدارة االنتاج 

 أهداف املقرر :

أمعرفة مفهوم وأهمية اإلدارة ومجاالتها, وأهم عناصر العملية اإلدارية.أ•

أالربط بين الفكر القديم والحديث لإلدارة ,معرفة مدارس اإلدارة املختلفة وخصائص كل منها. أ•

ألفعا , وأهم معوقاته. تحديد مفهوم التخطيط وفوائده وأنواعه, وبيان اهم صفات التخطيط اأ•

أتعريف مفهوم اتخاذ القرار وأنواعه اإلدارية, واالسلوب الجماعي والحاسب اآللي اتخاذ القرار.أ•

أتحديد املقصود بكل من التنظيم والتنسيق وبيان أهمية وخصائص كل منهما.أ•

أتعريف القيادة والدافعية والحوافز,  ثم التعرف على الدوافع من منظور إسالمي.أ•

 تحديد مفهوم االتصا  والرقابة, وإدارة الفراد واالنتاج والتسويق, وإدارة نظام املعلومات وأهميته.أ•

 محتويات املقرر :

أـ   مفهوم وأهمية اإلدارة ومجاالتها, وأهم عناصر العملية اإلدارية. 1

أ.ـ   الفكر القديم والحديث لإلدارة, مدارس اإلدارة املختلفة وخصائص كل منها2

أمفهوم التخطيط وفوائده وأنواعه, واهم صفات التخطيط الفعا , وأهم معوقاته.   -3

أمفهوم اتخاذ القرار وأنواعه, واالسلوب الجماعي والحاسب اآللي في اتخاذ القرار.  -4

أـ    زيارات ميدانية وحاالت علمية لتطبيقية 5

أ.ـ    املقصود بالتنظيم والتنسيق وأهمية وخصائص كل منهما6

أـ    تعريف القيادة اإلدارية, وأهم النظريات الحديثة في القيادة.7

أـ    الدافعية والحوافز, ثم التعرف على الدوافع من منظور إسالمي. 8

أـ    زيارات ميدانية وحاالت علمية تطبيقية 9

أـ   مفهوم االتصا  اإلداري وأهميته للمنظمة, الرقابة: مفهومها وأهم فوائدها.10

أأهم أنواع الرقابة, وأمثلة تطبيقية عليها. ـ   11

أـ   إدارة املوارد البشرية ووظائف  إدارة  الفراد. إدارة التسويق وعناصر املزيج التسويقي.12

أـ    إدارة اإلنتاج ومراقبة الجودة 13

 ـ   اإلدارة املالية والتخطيط والرقابة املالية. إدارة نظم املعلومات اإلدارية وأهميتها.14
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