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 جامعة فيالدلفيا

 

                      :تاريخ االعتماد

 اإلصدار: الثاني كلية: األعمال

 ساعات معتمدة 3 إدارة األعمال قسم:

 مرحلة: البكالوريوس  خطة المادة الدراسية 2022\2021العام الدراسي: 

 

 معلومات المادة

 المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة

 - اإلدارة ادئمب 033010000

 رقم القاعة وقت المحاضرة نوع المادة

    إجباري       متطلب كلية      متطلب تخصص متطلب جامعة         

 ختياريا

 سبت حد ثل

11.15-12.05 
32307 

 

 معلومات عضو هيئة التدريس

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية رقم الهاتف رقم المكتب االسم
 أبونصور د. محمد م

 جليل
41832   9.00 -10.00 mabujalil@philadelphia.edu.jo 

 

 

 نمط التعلم المستخدم في تدريس المادة

 تعلم وجاهي                          تعلم الكتروني                  تعلم مدمج       

 نموذج التعلم المستخدم

 النسبة المئوية
 وجاهي غير متزامن متزامن

33%  67% 

 

 وصف المادة

 وصف المادة 

دارة إكلية األعمال بشكل عام وطلبة من المتطلبات األساسية لطلبة  اإلدارةمبادئ تعتبر مادة 
يتناول المساق المفهوم الحديث ، اإلدارة علم إلى مدخاللكونها تشكل  األعمال بشكل خاص

ول كرية في اإلدارة، كما يتنالإلدارة، ونشأة وتطور اإلدارة من خالل استعراض المدارس الف
 ،قابةعناصر العملية اإلدارية المتمثلة في التخطيط واتخاذ القرارات والتنظيم والتوجيه والر 

 المدارسو  اإلداري  الفكربها  تطوروبيان المراحل التي  اإلدارة ماهيةبتهدف المادة إلى التعريف 
 دافاأله وضعكيفية و  اإلدارية قراراتال واتخاذ التخطيطمفهوم  كما تستعرض المادة اإلدارية،

 صميمتوكيفية  وأنواعه اإلداري  التنظيم، باإلضافة إلى دراسة وتنفيذها االستراتيجيات إعدادو 
 سؤوليةوالم السلطةالمفاهيم اإلدارية األساسية المتعلقة بكذلك تغطي المادة ، التنظيمي الهيكل

 .( ستخدامهاا ومجاالت أساليبها أساسياتها،) لرقابةاو  االتصالو  اإلنساني الحفزو  والقيادة التوجيهو 
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 مخرجات تعلم المادة

 مخرجات تعلم المادة الرقم
رمز مخرج تعلم 

 المرتبط للبرنامج

 المعرفة

K1  2 علمهذا ال إلى مدخلمن خالل تقديم  اإلدارة علم ماهيةتوضيحpK 

K2  2 اإلدارية سوالمدار  اإلداري  الفكربها  تطوربيان المراحل التيpK 

K3  ياتاالستراتيج وإعداد األهداف وضعكيفية و  اإلدارية القرارات واتخاذ التخطيطمفهوم شرح 
 وتنفيذها

2pK 

K4  2 التنظيمي الهيكل تصميموكيفية  وأنواعه اإلداري  التنظيمدراسةpK 

K5 قيادةوال لتوجيهاو  والمسؤولية السلطةتعريف الطلبة المفاهيم اإلدارية األساسية المتعلقة ب 
 ( استخدامها ومجاالت أساليبها أساسياتها،) الرقابةو  االتصالو  اإلنساني الحفزو 

2pK 

 

 المهارات
S1 2 ت  ؤسساإكساب الطالب المهارات التي تساعده على فهم واستيعاب آلية عمل الشركات والمpS 
S2 ل واتخاذمشاكلتحليلي وحل الإكساب الطالب مهارات التواصل المتقدمة والقدرة على التفكير ا 

 القرارات
2pS 

S3 نشاءإكساب الطالب مهارات التفكير السليم والمنطقي وتطوير مهاراته في الخطابة وإ 

 العروض التقديمية
2pS 

S4  ي فوجهه توالتعامل مع مختلف القضايا اإلدارية التي  إدارة الوقتإكساب الطالب مهارات

 سوق العمل
2pS 

 الكفايات
C1 3 يادة فريق عمل لتنفيذ مهمة ذات عالقة بأحد مواضيع المادةقpC 
C2 3 لية.الطالب سمات وخصائص تجعله قادرا على قراءة وفهم وتفسير البيانات الما إكسابpC 
C3 بيئة  ة علىفهم التقلّبات والتغييرات االقتصادية المؤثرّ قدرات تساعده على الطالب  إكساب

 األعمال التجارية.
3pC 

 

 مصادر التعلم

ةز (ز المفاا،مد  اا اردااة الح د اا2018ز فاادا ز  ،اا،ل  مخاا،مر ز مح،اانز  ال ااد رمضاا،نز اداا، ز   الكتاب المقرر

 عم،ن. زمركا الكتب األر ني

واا  (ز مباا، ا اا ار ا النيرداا،ل  الام داا،ل  ال ياا،واز  ار  ا2016القرداا تيز محماا  ،،،اا ز   الكتب والمراجع الداعمة

 ل ن رز عم،ن.

 wwwfipp.com لمواقع اإللكترونية الداعمةا
http://search.epnet.com (EBSCO through the university library 

         منصة تعليمية افتراضية            أخرى                مختبر           قاعة دراسية        البيئة المادية للتدريس

 

 لمواضيع المقررةالجدول الزمني للقاء الطلبة وا

 المرجع المهام أسلوب التعلم* الموضوع األسبوع

1 

 وأهداف والخطة الكلية، ورسالة رؤية شرح

 ضمان معايير وتطبيق المادة تعلم ومخرجات

 في الكلية ومشاركة االعتماد، وسياسات الجودة

 الوطني االعتماد برنامج

سياسات االعتماد   

ذات العالقة بالطالب، 

 اسيةوالخطة الدر
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 والثاني الفصل األول  محاضرة  اا ار  ع   م،مدة 2

 الثانيالفصل  واجب منزلي محاضرة اا اردة  الم ارس اا اري الفكر تط ر 3

4 
   ضااااا اا ارداااااة  القااااارارال  اتخااااا،  التخطااااادط

  األم اا
االطالع على  تعلم تشاركي

 فيديو وتلخيصه

 ال ،لث الفص 

 الفصل الرابع حالة دراسية تعلم معكوس م، تنفد  اال،تراتدجد،ل إع ا  5
 الفصل الخامس واجب منزلي تعلم تشاركي اا اردة القرارال اتخ،  6
 الفصل السادس حالة دراسية تعلم معكوس   أن اعه اا اري التنيد  7

8 
حالة تحليل ال تعلم معكوس التنيدمي الهدك  تصمد 

 دراسيةال
 الفصل السابع

 الفصل الثامن  محاضرة ة الم،د لد ال، طة 9
 الفصل التاسع عرض تقديمي تعلم تشاركي   القد،   الت جده 10
 الفصل العاشر مناقشة صفية محاضرة اان،،ني الحفا 11
 ع ر ي الح،  الفص   محاضرة التص، ا 12

13 
فيديو بصوت  تعلم تشاركي  الر،،بة أ،،،د،ل

 الطالب

 ع ر ال ،ني الفص 

14 
تعلم من خالل   ا،تخ امه،  مج،الل الر،،بة أ،،لدب

 حل المشكالت
 ع ر ال ،لث الفص  عرض تقديمي

15 

دراسة للمادة  محاضرات  مراجاة ع،مة

المعطاة خالل 

 الفصل

الفصول من األول 
 لغاية الثالث عشر

    االمتحان النهائي 16
 .... الخمن خالل حل المشكالت، تعلم تشاركي تشمل أساليب التعلم: محاضرة، تعلم معكوس، تعلم من خالل المشاريع، تعلم*

 

 مساهمة المادة في تطوير مهارات الطالب

 استخدام التكنولوجيا
سي فصل الدرادار الومتابعتها على م ،دت  ت ردب الط بة ع ى كدفدة ا،تخ ا  ، اع  البد،ن،ل  ال خ   ع ى الم ا،  االلكتر ندة

 wwwfipp.comعلى الموقع االلكتروني

 ت االتصال والتواصلمهارا
 د خص م، ت   را،ته خال  الفص  ال را،يتقردر  كدفدة إع ا ،دت  عم  مجم ع،ل ل من،، ة في 

 التطبيق العملي في المادة
 الم كاللت ك بد،ن كدفدة التا،م  م   ة د ارالم كالل اال تا،م  م   ح،لة افتراضدة

 ساليب تقييم الطلبة وتوزيع العالمات  أ

 العالمة سلوب التقييمأ
 توقيت التقييم 

 )األسبوع الدراسي(

مخرجات تعلم المادة 

 المرتبطة بالتقييم

 K1, K2, K4 الحادي عشر % 30 امتحان منتصف الفصل

 S1,C1 مستمر % 30 أعمال فصلية*

 االمتحان النهائي
 ,K1, K2 السادس عشر % 40

K3,K4,K5 

   %100 المجموع

 *تشمل: امتحانات قصيرة، أعمال صفية ومنزلية، عرض تقديمي، تقارير، فيديو بصوت الطالب، مشروع.                       
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 والتقييم التعلممواءمة مخرجات تعلم المادة مع أساليب 

 شكالت، تعلم تشاركي... الخ.تشمل أساليب التعلم: محاضرة، تعلم معكوس، تعلم من خالل المشاريع، تعلم من خالل حل الم* 

 ... الخ. ن قصير**تشمل أساليب التقييم: امتحان، مشروع فردي/ جماعي، واجبات منزلية، عرض تقديمي، المشاركة والمناقشة، امتحا

 

 أسلوب التقييم** أسلوب التعلم* مخرجات تعلم المادة الرقم

 المعرفة   

K1 ن الطالب قادرًا على فهميجب أن يكو  بنجاح المقرر من االنتهاء بعد 
 اإلدارة علم ماهيةكافة األمور المتعلقة ب توضيحو 

 محاضرة
 امتحان موضوعي

K2 التمييز يجب أن يكون الطالب قادرًا على  بنجاح المقرر من االنتهاء بعد
 اإلدارية والمدارس اإلداري  الفكربها  تطورالمراحل التي  بن

 امتحان موضوعي  مناقشة

K3 شرح يجب أن يكون الطالب قادرًا على  بنجاح المقرر من اءاالنته بعد

 وإعداد األهداف وضعكيفية و  اإلدارية القرارات واتخاذ التخطيطمفهوم 
 وتنفيذها االستراتيجيات

 مناقشة
 امتحان مقالي

K4 دراسة يجب أن يكون الطالب قادرًا على  بنجاح المقرر من االنتهاء بعد
 التنظيمي الهيكل تصميميفية وك وأنواعه اإلداري  التنظيم

 تعلم معكوس
 تقرير علمي

K5 الكافي يجب أن يكون الطالب لديه اإللمام بنجاح المقرر من االنتهاء بعد 
 لقيادةوا التوجيهو  والمسؤولية السلطةالمفاهيم اإلدارية األساسية المتعلقة بب
 تومجاال أساليبها أساسياتها،) الرقابةو  االتصالو  اإلنساني الحفزو 

 ( استخدامها

 دراسة حالة

 مشروع فردي

 المهارات     
S1 ي المهارات التعرف الطالب يجب أن ي بنجاح المقرر من االنتهاء بعد

 تساعده على فهم واستيعاب آلية عمل الشركات والمؤسسات  
تعلم من خالل 

 المشاريع
 مهمة تطبيقية

S2 لديه اإللمام  يجب أن يكون الطالب بنجاح المقرر من االنتهاء بعد
ل مشاكبمهارات التواصل المتقدمة والقدرة على التفكير التحليلي وحل ال

 واتخاذ القرارات

 مهمة تطبيقية دراسة حالة

S3 يجب أن يكون الطالب لديه اإللمام  بنجاح المقرر من االنتهاء بعد
 نشاءبمهارات التفكير السليم والمنطقي وتطوير مهاراته في الخطابة وإ

 التقديمية العروض

 مهمة تطبيقية دراسة حالة

S4 يجب أن يكون الطالب لديه اإللمام  بنجاح المقرر من االنتهاء بعد
ي فوجهه توالتعامل مع مختلف القضايا اإلدارية التي  إدارة الوقتبمهارات 

 سوق العمل

تعلم من خالل 
 المشاريع

 مهمة تطبيقية

 الكفايات      
C1 ادة فريق قييجب أن يكون الطالب قادراً على  بنجاح المقرر من االنتهاء بعد

 عمل لتنفيذ مهمة ذات عالقة بأحد مواضيع المادة
تعلم من خالل 
 حل المشكالت

 تقييم األقران

C2 سمات وخصائص يجب أن يمتلك الطالب  بنجاح المقرر من االنتهاء بعد

 تجعله قادرا على قراءة وفهم وتفسير البيانات المالية.

 
 عملي امتحان

C3 قدرات تساعده يجب أن يكون الطالب لديه  بنجاح المقرر من االنتهاء بعد

 عمالفهم التقلّبات والتغييرات االقتصادية المؤثّرة على بيئة األعلى 

 التجارية.

 
 / واجب فردي

 جماعي
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 سياسات المادة

 متطلبات السياسة السياسة

 %(.35المة النهائية هو )%( والحد األدنى للع50الحد األدنى للنجاح في المادة هو ) النجاح في المادة

 الغياب عن االمتحانات

كل من يتغيب عن امتحان فصلي معلن عنه بدون عذر مرضي أو عذر قهري يقبل به  -

مته عال عميد الكلية التي تطرح المادة، توضع له عالمة صفر في ذلك االمتحان وتحسب في

 .النهائية

لية أو قهري يقبل به عميد الككل من يتغيب عن امتحان فصلي معلن عنه بعذر مرضي  -

في هذه وذر، التي تطرح المادة، عليه أن يقدم ما يثبت عذره خالل أسبوع من تاريخ زوال الع

 .الحالة على مدرس المادة أن يعقد امتحاناً تعويضياً للطالب

لتي كل من تغيب عن امتحان نهائي بعذر مرضي أو عذر قهري يقبل به عميد الكلية ا -

 .حانالمتعليه أن يقدم ما يثبت عذره خالل ثالثة أيام من تاريخ عقد ذلك ا تطرح المادة

 الدوام )المواظبة( 

يعادل  %( من مجموع الساعات المقررة للمادة، أي ما15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من )

ست محاضررات أيرام )ن ر(، وسربع محاضررات أيرام )ح   م(. وإذا لراب الطالرب أكثرر مرن 

ة، جموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبلره عميرد الكلير%( من م15)

يراب كران الغ يحرم من التقدم لالمتحان النهائي وتعتبرر نتيجتره فري تلرك المادة)صرفراً(، أمرا إذا

ن تلرك مربسبب المرض او لعذر قهري يقبله عميرد الكليرة التري تطررح المرادة ، يعتبرر منسرحباً 

 حكام االنسحاب. المادة وتطبق علية أ

 النزاهة األكاديمية

قوبات الع تولي جامعة فيالدلفيا موضوع النزاهة األكاديمية اهتماًما خاًصا، ويتم تطبيق

 كاديميةاأل المنصوص عليها في تعليمات الجامعة بمن يثبت عليه القيام بعمل ينتهك النزاهة

 الملكية الفكرية. مثل: الغش، االنتحال )السرقة األكاديمية(، التواطؤ، حقوق

 

 مخرجات تعلم البرنامج التي يتم تقييمها في المادة

 مخرجات تعلم البرنامج الرقم
اسم المادة التي 

 تقيم المخرج
 مستوى األداء المستهدف أسلوب التقييم

2pK 
 تصميموكيفية  وأنواعه اإلداري  التنظيمدراسة 
 التنظيمي الهيكل

 مناقشة الحالة حالة دراسية
الطالب يحصلون على % من 75

 أو أعلى. 6عالمة 

2pS 

تعزيز قدرات الطالب توظيف التكنولوجيا في 

على التفكير التحليلي وحل المشاكل واتخاذ 

والتعامل مع مختلف  إدارة الوقتو القرارات

 القضايا اإلدارية التي توجهه في سوق العمل

 مناقشة الحالة حالة دراسية

% من الطالب يحصلون 100

% أو أعلى في 68مة على عال

 سلم تقييم األداء.

 

 وصف متطلبات تقييم مخرجات تعلم البرنامج في المادة

رقم 

 المخرج
 الوصف التفصيلي لمتطلب تقييم المخرج

2pK .تقييم اختيار من متعدد من عشر عالمات ضمن االمتحان النهائي 

2pS  من الفصل الدراسي. السابعفي األسبوع  حالة دراسيةمناقشة 

 

 سلم تقييم أداء متطلب تقييم مخرجات تعلم البرنامج في المادة

 قيد التصميم، سيتم تزويد الطالب به قبل المهمة بوقت كاف.

 


