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: 
ضان أفكارهم إدارة األعمال، وتنمية مهاراتهم المعرفية والقيادية، واحتبناء قدرات الطلبة العلمية في 

  .االبداعية والريادية
: 

ًا تهيئة طلبة متميزين يمتلكون المعارف والمهارات والقدرات األساسية في تخصص إدارة األعمال، وفق

 منظمات األعمال في األردن والمنطقةلمتطلبات سوق العمل وتحدياته، والمساهمة الفاعلة في تطوير 

 .العربية

:
 مل..تنمية معارف الخريجين في مجال إدارة األعمال والمعارف العامة التي يحتاجها في مجال الع

دارة الموار  .2 دارة األعمال وا    د البشرية.تزويد الطلبة بالمعارف الحديثة في العلوم المرتبطة باإلدارة وا 
 ملالع سوق لمتطلبات وفقا البشرية الموارد في وتطبيقية علمية بمهارات متميزون لبةتخريج ط .3

 .واقليميا محليا
دارة تنمية مهارات الطلبة وقدرتهم على التحليل والربط واستخدام التكنولوجيا في مجال اإلدارة وا   .4

دارة الموارد البشرية.   األعمال وا 
تشخيص المشكالت واستخدام األساليب اإلحصائية والكمية .تنمية مهارات وقدرات الطلبة على 5

 ذات العالقة في اتخاذ القرارات.
ل .تنمية مهارات الطلبة وقدراتهم في التفاعل واالتصال مع اآلخرين والعمل الجماعي والتحلي6

 والتفكير اإلبداعي وحل المشاكل وبناء الذات.
دارة األعماتنمية مهارات الطلبة وقدرتهم في إعداد البحو  .7 دارة ث العلمية في مجال اإلدارة وا  ل وا 

  الموارد البشرية.
 ألعمال.وعي الطلبة للتكيف مع التغيرات البيئية والقيم المهنية واألخالقية في منظمات ازيادة  .8
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 أ. المعارف

الطالب من متطلبات جامعية إجبارية لمعرفة العامة: المعارف يتم اكتسابها من خالل ما يدرسه ا -1
 مثل: الثقافة اإلسالمية، واللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، ومهارات الحاسوب.

.المعرفة بالعلوم ذات العالقة بالتخصص: المعارف التي يتم اكتسابها من خالل ما يدرسه الطالب 2
(، واقتصاد جزئي، واقتصاد كلي، 1) من متطلبات إجبارية واختيارية مثل مساقات: مبادئ المحاسبة

 ومبادئ اإلحصاء.
.المعرفة التخصصية : المعارف التي يكتسبها الطالب في مجال تخصصه والتي تمثل المجاالت 3

مية، المعرفية األساسية لتخصص إدارة األعمال وهي: اإلدارة والسلوك، ووظائف األعمال، واألساليب الك
تلك المخرجات عن طريق ما يطرحه القسم من مساقات تخصص وتكنولوجيا المعلومات.ويتم اكتساب 

دارة اإلنتاج، و  دارة الموارد البشرية، وا  دارة سلسلة إجبارية واختيارية. مثل مساقات: أساسيات اإلدارة، وا  ا 
 التزويد، وبحوث العمليات ونحوها.

 ب. المهارات
مات ية في المواقف المختلفة في منظ.المهارات التحليلية: قدرة الخريج على تحديد المتغيرات األساس4

 األعمال، وكيفية ترابطها وأولويات معالجتها.
.المهارات التشخيصية مهارة تشخيص مظاهر وأسباب المشكالت في منظمات األعمال باإلضافة 5

 إلى تشخيص الجوانب اإليجابية في األداء.
لة التي ب والنتيجة وتصور الكيفية الشام.المهارات اإلدراكية: القابلية الذهنية الستيعاب عالقات السب6

 تترابط فيها أجزاء منظمات األعمال بشكل متكامل.
 .المهارات التفاعلية: مهارات التفاعل واالتصال مع اآلخرين، وتحفيزهم لألداء األفضل.7
الل خ.المهارات البحثية: المهارات التي يكتسبها الطالب عن طريق كتابة التقارير والبحث العلمي من 8

المصادر المختلفة: كالمصادر التقليدية مثل كتب ومراجع ودوريات، والمصادر االلكترونية مثل 
 اإلنترنت وقواعد البيانات االلكترونية، ومصادر ميدانية مثل االستبانة والمقابالت.

ل خال.االتجاهات والقيم المهنية واألخالقية: القيم والميول واالتجاهات التي يكتسبها الطالب من 9
 معرفته لقيم المهنة وأخالقياتها وسلوكياتها، التي ينبغي أن يتحلى بها بعد تخرجه وذلك من خالل

وقبول  ممارسته للمهنة في سوق العمل مثل المهنية، والشفافية، والتنوع، والعمل بروح الفريق، والريادة
 المخاطرة، واالبداع واالبتكار، والمرونة والتكيف.



 
 

 

 

 
4-23 

 

 ج. الجدارات:
دارة ا .1 لمصادر جدارات متعلقة بتنمية الذات: من خالل التفكير المرن والتركيز على اإلنجاز وا 

 للمنظمة وقيادة فرق العمل داخلها
ة جدارات متعلقة بالمسؤولية واالستقاللية: تتمثل بالقدرة على التكيف مع اهداف المنظم .2

 وامتالك التفكير االستراتيجي والقدرة على التخطيط للمستقبل 
ية جدارة تتعلق باألدوار داخل المنظمة: تتمثل بالتفاوض واالهتمام بالعمالء والدبلوماس .3

 والمعرفة التنظيمية والتأثير على االخرين
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 :ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي 132 من إدارة األعمال تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص
 

 %20.45 27 متطلبات الجامعة أوالً 

 %18.18 24 متطلبات الكلية ثانياً 

 %52.27 69 متطلبات التخصص اإلجبارية ثالثاً 

 %9.1 12 مواد مساندة رابعاً 

132 100% 
 

 

 

         1  2 
 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم  المعرفـي المجال  ُمستوى المادة  التسلســــل

         

 

0   
 21 اإلدارة والسلوك 1
 12 الجوانب اإلدارية الداعمة 2
 18 األساليب الكمية والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات 3
 12 وظائف األعمال 4
 12 المساندةالمجاالت  5
 3 مشروع تخرج )اجباري( 6
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27
 

 ساعة معتمدة( 15: )متطلبات الجامعة اإلجبارية أ.
 

  
 3 (1اللغة العربية ) 55011102
 3 (1اللغة االنجليزية ) 55011103
 3 الوطنيةالتربية  55011206
 3 العلوم العسكرية 55011308
 3 مهارات حاسوبية 55041103

15
 
 

 يختارها الطالب من المساقات اآلتية: (ساعات معتمدة 12) :االختياريةمتطلبات الجامعة  ب.
 

   
 - 3 مهارات حياتية 55011204
 - 3 الريادة واالبداع 55011306
 55011102 3 (2اللغة العربية ) 55021101
 55011103 3 (2اللغة االنجليزية ) 55021102
 - 3 مبادئ علم النفس 55021203
 - 3 حقوق اإلنسان 55021204
 - 3 الثقافة اإلسالمية 55031101
 - 3 القدس والوصاية الهاشمية 55031205
 - 3 والمجتمعالبيئة  55041203
 - 3 الصحة والمجتمع 55041206
 - 3 االتصاالت واالنترنت 55041307

12 
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24
 

 ساعة معتمدة( 24) تطلبات الكلية اإلجباريةم أ.
 

 ------  3 3 اإلدارة  مباديء 21011101
 ------  3 3 (1) مبادئ المحاسبة 22011101
 ------  3 3 مبادئ االقتصاد الجزئي 23051101
 ------  3 3 مبادئ التسويق 24011101
 ------  3 3 مبادئ اإلدارة المالية 23011101
----- 3 أساسيات إدارة الموارد البشرية 28051101

- 
  

المعلومات أساسيات نظم  25011101
 اإلدارية

3 3  ------ 

 ------  3 3 مبادئ االحصاء 25051102
2424

 
 :اآلتية المساقاتساعات معتمدة من ( 0)متطلبات الكلية االختيارية: يختار الطالب  ب.
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69
 

 ساعة معتمدة( 60) اإلجبارية التخصصتطلبات م أ.
 

 21011101  3 3 نظرية المنظمة 21012102
 21011101  3 3 السلوك التنظيمي 21012103
 21011101  3 3 اإلدارة االستراتيجية 21012104
 21011101  3 3 إدارة الموارد البشرية 21012205
 21011101  3 3 مهارات االتصال اإلداري 21011206
 21012102  3 3 إدارة المعرفة 21012207
 21011101  3 3 التغيير وواالزمات إدارة 21013108
 25051102  3 3 االعمالمنهجية البحث العلمي في  21021201
 ------  3 3 رياضيات األعمال 21022102
 21022102  3 3 بحوث العمليات 21023203
 21023203  3 3 إدارة اإلنتاج والعمليات 21024104
 21022102  3 3 إدارة المشاريع 21024206
 21012207  3 3 االلكترونيةاالعمال ا 21033102
 21011101  3 3 الدوليةإدارة األعمال  21044101
 21011101  3 3 إدارة الخدمات الصحية 21042102
 24011101  3 3 إدارة العالقات العامة 24033206
 23041101  3 3 إدارة المصارف 23022101
 24011101  3 3 التسويق االلكتروني 24033101
 21011101  3 3 إدارة الجودة الشاملة 21022205
 21011101  3 3 سلسلة التزويدإدارة  21042203

6060
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 :اآلتية المساقاتساعات معتمدة من ( 9)االختيارية: يختار الطالب  التخصصمتطلبات  ب.
 

 21012103  3 3  أخالقيات األعمال 21013109
 21011101  3 3 الريادة في األعمال 21043105
---------  3 3 حاالت دراسية في اإلدارة 21044206

-- 
 س م 90بعد   3 3 التدريب العملي 21044207
 21011101  3 3 اإلدارة السياحية والفندقية 21042208

   3 3 الحاكمية المؤسسية 
 22012204  3 3 تحليل القوائم المالية 22023101
  (23011101  3 3 ادارة االستثمار 23033101
 23051101  3 3 مبادئ االقتصاد الكلي 23051102
 23051101  3 3 اقتصاد إداري 23051103
 26011201  3 3 (1) المحاسبة المتوسطة 26012102
 24011101  3 3 سلوك المستهلك 24011102
 .م س 90بعد   3 3 مشروع تخرج 21064201

 

12
 

 24011101  3 3 إدارة التسويق 24022101
 26011201  3 3 المحاسبة اإلدارية 26033101
--------  3 3 التشريعات التجارية 21051201

-- 
 22011101  3 3 (2مبادئ محاسبة ) 26011201

1212
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 - - 3 مباديء اإلدارة 21011101

 - - 3 (1مبادئ المحاسبة ) 22011101

 - - 3 مبادئ اإلدارة المالية 23011101

 - - 3 مبادئ التسويق 24011101

 - - 3 أساسيات  نظم المعلومات اإلدارية 25011101

 - - 0 الثقافة والسلوك الجامعي 55011307

  15 المجموع
 

 - - 3 مبادئ االقتصاد الجزئي 23051101
 - - 3 أساسيات إدارة الموارد البشرية 28051101

 - - 3 مبادئ االحصاء 25051102

 - - 3 العلوم العسكرية 55011101
 - - 3 (1اللغة العربية ) 55011102
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   15 المجموع
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  25051102 3 االعمالمنهجية البحث العلمي في  21021201

  21011101 3 نظرية المنظمة 21012102

    21011101 3 مهارات االتصال اإلداري 21011206

  21011101 3 اإلدارة االستراتيجية 21012104

   3 مادة اختياري تخصص 

  15 المجموع
 

  21011101 3 إدارة الموارد البشرية 21012205
  21012102 3 إدارة المعرفة 21012207
  21011101 3 السلوك التنظيمي 21012103
----------- 3 رياضيات األعمال 21022102

-  

 26011201 22011101 3 (2مباديء محاسبة ) 26011201

   15 المجموع
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  21011101 3 إدارة التغيير والتطوير 21013108

  21021202 3 بحوث العمليات 21023203

  ---------- 3 مهارات حياتيه 55011204

   3 (1اللغة االنجليزية ) 55011103

  ---------- 3 األساسيات والمهارات المعرفية 55011205

   3 مادة اختياري تخصص 

  18 المجموع
 

  21012207 3 االلكترونيةاالعمال  21033102
  ------------ 3 الريادة  واالبداع 55011306
  21023203 3 والعمليات إدارة اإلنتاج 21024104
  ----------- 3 التشريعات التجارية 21051201
  24011101 3 إدارة التسويق 24022101

  ----------- 3 مادة اختياري جامعه 
   18 المجموع
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  21011101 3 ادارة سلسلة التزويد 21042203
  21011101 3 إدارة االعمال الدولية 21044101
  26011201 3 المحاسبة االدارية 26033101
  24011101 3 إدارة العالقات العامة 24033206

   3 مادة اختياري تخصص 
  --------- 3 مادة اختياري جامعة 

  18 المجموع
 

  23041101 3 إدارة المصارف 23022101

  3 3 إدارة الخدمات الصحية 21042102

  3 3 إدارة المشاريع 21024206

  24011101 3 التسويق االلكتروني 24033101

  3 3 إدارة الجودة الشاملة 21022205

  ----------- 3 مادة اختياري جامعة 

   18 المجموع
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 ال يوجدساعات معتمدة(           المتطلب السابق:  3)دارة               اإل مباديء  21011101
 مناقشـــــة وتحليل المبادئ األســـــاســـــية والمفاهيم والمصـــــطلحات والممارســـــات اإلدارية  مع إيالء الى هذا المســـــاق يهدف

ضافة إاهتمام خاص إلى المستويات االدارية والوظائف اإلدارية األساسية من تخطيط، وتنظيم، وقيادة وتوجيه، ورقابة 
بية رســتها في ادارة المنظمة وموظفيها لتلإلى تطور الفكر اإلداري المعاصــر من خالل اســتكشــاف نظريات اإلدارة ومما
 احتياجات المؤسسات العامة والخاصة الحديثة وبما يتالءم مع اإلدارة العالمية.

ساعات معتمدة(          المتطلب السابق:  3)      في االعمالالبحث العلمي   منهجية  21021201 
25051102 

طرق العلمية، وذلك من خالل تســـليط الضـــوء على مفهوم البحث اســـس وقواعد ال الى التعرف على هذا المســـاق يهدف
العلمي والمصطلحات التي يشملها هذا المفهوم، وما تتضمنه عملية البحث العلمي من مراحل وخطوات تتضمن تحديد 
المشـــــــكلة البحثية، وتحديد المتغيرات وتعريفها، وصـــــــيابة الفرضـــــــيات، وبناء انموذج البحث، وتحديد انواع ومصـــــــادر 

ما البيانات، وادوات جمع البيانات، وكيفية بناء االطار النظري واســــــــــــتعراض الدراســــــــــــات الســــــــــــابقة، وانواع العينات، ك
يتضــمن عرض الهم مناهج البحث العلمي، وكيفية اجراء التحليل االحصــائي، واســتعراض النتائج وفحص الفرضــيات، 

 لبحث.وكيفية استخدام الطرق الفنية في كتابة التقرير النهائي ل
 21011101 ساعات معتمدة(           المتطلب السابق: 3نظرية المنظمة )   21012102

ا، التركيز في هذا المســــاق على تعريف الطالب بالمفاهيم األســــاســــية لنظرية المنظمة، واهدافه يهدف هذا المســــاق الى
ميمها، واهمية دراســــتها، ودورها التنموي، والنماذج التقليدية والحديثة في نظرية المنظمة، وتحليل مكونات ومداخل تصــــ

مراحــل مكونــاتهــا وانواعهــا، والتطور التــاريخي، و والمبــادئ التي تقوم عليــه، وقيــاس األداء التنظيمي، وبيئــة المنظمــة و 
 نموها، والتكنولوجيا المستخدمة في المنظمة.

 21011101 ساعات معتمدة(           المتطلب السابق: 3السلوك التنظيمي  )  21012103
في المنظمة التعريف بطبيعة الســـــلوك التنظيمي وابعادا وعناصـــــرا وســـــلوك االفراد والجماعات الى هذا المســـــاق  يهدف

ســــــاني والعوامل المؤثرة عليه كاالداراك واالتجاهات والقيم والشــــــخصــــــية واالحباط وضــــــغوط العمل والدافعية والحفز االن
 والثقافة التنظيمية والمناخ التنظيمي والتغيير والتطوير والصراع واالبداع في المنظمة.

         21022102لب السابق: ساعات معتمدة(         المتط 3)    بحوث العمليات 21023203
لى ستخدم أساليب مثل النمذجة الرياضية، واإلحصاءات، والخوارزميات للوصول إلى قرارات مثا يهدف هذا المساق الى

ل الخسارة، ازاء المشاكل المعقدة التي تهدف الى تعظيم )الربح، وأسرع حل، اكبر انتاجية... الخ( أو تقليل الكلفة )تقلي
، الخ( من خالل وضع دالة الهدف. وتهدف بحوث العمليات الى استخدام البيانات اإلحصائية للحصول وخفض المخاطر

 على أفضل الحلول الممكنة لمشكلة رياضة، مما يعمل على تحسين األداء الكلي.
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   21011101ساعات معتمدة(         المتطلب السابق:  3)  مهارات االتصال االداري 21011206
 لتعريف الطالب على مفهوم االتصاالت اإلدارية وتطوير بعض المهارات التي يحتاجها في حياتهلهذا المساق  يهدف

مات الخاصة وحياته الوظيفية، باإلضافة الى تعريفه بالمفاهيم األساسية باالتصال كمحور اساسي وحيوي في حياة منظ
اصر ماهية واهمية واهداف عملية االتصال، واتجاهات وعن األعمال. ولتحقيق ذلك يتناول المساق محاور اساسية تشمل:

كيفية وقنوات االتصال، ومعوقات االتصال الفعال، واسس كتابة المراسالت الناجحة، وكيفية بناء الرسالة وتصميمها، و 
عرف على ى التكتابة رسائل األعمال اإليجابية والسلبية، وكيفية كتابة المذكرات الداخلية وتقارير العمل. باإلضافة ال
 مهارات األصغاء والعمل الجماعي وحل المشكالت وقبول االختالفات وادارة االجتماعات والمقابالت.

 21011101ساعات معتمدة(         المتطلب السابق:  3)  إدارة الموارد البشرية 21012205
فها، مفهوم إدارة الموارد البشـــــــرية، وأهميتها، وبيئتها، وتحليل الوظائف، ووصـــــــبالطلبة يهدف هذا المســـــــاق إلى تعريف 

كافأة، عمليات االختيار، والتعيين، والتعويض، والمإلى وتصــــميمها، والتخطيط للموارد البشــــرية، واســــتقطابها، والتعرف 
دارة األ الداعمة، داء، وبيئة العمل اآلمنة و وتقييم الوظائف، وعمليات التدريب، والتطوير، وتخطيط المســـــار الوظيفي، وا 

عمل والمحافظة على الموارد البشـــــــرية. كما يتضـــــــمن المســـــــاق االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشـــــــرية، وأنظمة ال
دارة الموارد البشـــــرية االســـــتراتيجية، واســـــتخدام اإلدارة االلكترونية في إدارة الم  وارد البشـــــرية،المرن، والعمل عن ُبعد، وا 

 لتعرف إلى مستقبل ادارة الموارد البشرية.وا
 21011101المتطلب السابق: ساعات معتمدة(            3إدارة األعمال الدولية      ) 21044101

التعرف على المجاالت التي تعمل فيها االدارة الدولية، ووصــــــــــــــف دقيق عن البيئة المتاحة يهدف هذا المســــــــــــــاق الى 
تيجية والفرص المتاحة للتجارة واالســـــــتثمار األجنبي وامكانية التوســـــــع فيها، مع طرح اســـــــترالمنظمات األعمال الدولية، 

مالت الشـــــركات المتعددة الجنســـــية لاللمام الكامل بالتغيرات في اســـــعار الصـــــرف واســـــعار الفائدة وأنواع االتفاقات والع
كل الســـــتراتيجيات المالئمة لكل موقع ولالمســـــتخدمة في الصـــــفقات الدولية المعاصـــــرة والمتوقعة في المســـــتقبل. تحديد ا

جنبية دولة ولكل ســلعة تتداول في أكثر من دولة مع الحفاظ على الثقة والســمعة للســلع والخدمات المقدمة في الدول األ
 المستوردة لها مع ذكر امثلة ألنواع الشركات متعددة الجنسيات.

    21011101المتطلب السابق:        ساعات معتمدة(  3)        اإلدارة االستراتيجية 21012104
المتاحة  يهدف هذا المســــــاق الى تعريف الطلبة بمفهوم اإلدارة االســــــتراتيجية وكيفية االســــــتخدام الكفوء والفعال لمواردها

كامل وتحليل الخيارات المتاحة أمام المنظمة وذلك بتحديد الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضـــــــعف، وتقديم منظور مت
بصــــــيابة إســــــتراتيجية شــــــمولية لغرض تحقيق األهداف التي تســــــعى إليها المنظمة وتحليل وتشــــــخيص بيئتها  يتجســــــد

ة الداخلية والخارجية من اجل تطوير ونمو المنظمة وتحســين وضــعها التنافســي وصــوال إلى مســتويات أداء عالية ودراسـ
صــــــــــائص القرار االســــــــــتراتيجي وتعريف الطالب االســــــــــتراتيجية ومعرفة خ نماذج اإلدارة االســــــــــتراتيجية ومراحل اإلدارة

 بمجموعة من الحاالت الدراسية.
 
 

 21023203 المتطلب السابق: ساعات معتمدة(           3)            والعمليات إدارة اإلنتاج 21024104
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االنتاج، ويقدم مدخال تفصيليا حول اهم الموضوعات  ماهية ادارةالى التعرف على ذا المساق وبشكل معمق ه يهدف
يجاد  وتحسين جودة المخرجات،للمدخالت النظرية والتقنيات التطبيقية في إدارة هذا الوظيفة بهدف االستخدام األمثل  وا 

لمنشآت اي حالة من التوازن بين الكفاءة والفعالية، حيث يتم تعريف الطلبة بأساسيات إدارة اإلنتاج ومفاهيمها سواًء ف
المنتج  الصناعية أو الخدمية، وتطورها التاريخي، والتخطيط االستراتيجي في إدارة العمليات واالنتاج، وتخطيط وتصميم

ديد أساليب والعملية، وكيفية المفاضلة بين المواقع واختيار األنسب إلقامة المصنع، وكيفية إجراء الترتيب الداخلي، وتح
ة في الطاقة اإلنتاجية للمصنع بطريقة تطور مهارات الطلبة في استخدام األساليب الكمي وطرق التنبؤ بالطلب، وحساب

 قرارات االنتاج.  
       21012207ساعات معتمدة(       المتطلب السابق:   3االلكترونية           ) العمالا 21033102 

 مفاهيمال ويقدم اإللكترونية، اإلدارة ووظائف اإللكترونية اإلدارة عن عامة لمحةالمساق  يهدف هذا المساق الى توفير
 تواجه التي يةاالستراتيج والقضايا الممكنة لها والتكنولوجيات اإللكترونية والحكومة اإللكترونية لألعمال واألطر األساسية
 لنظم العملي والتصميم والقدرة واألداء، مواضيع الكفاءة، تغطية يتم .القديمة في التجول إلى اإلدارة االلكترونية الشركات
 .الممارسات أفضل مع اإللكترونية اإلدارة

المتطلب السابق:      ساعات معتمدة( 3)      إدارة المعرفة    21012207
21012102 

صــــــــــــــمم المســــــــــــــاق بهدف تعريف الطالب بالمعرفة العلمية والعملية في حقل إدارة المعرفة من حيث المفاهيم والنماذج 
وبيان أهميتها وضـــــــــــرورتها لمنظمات الحاضـــــــــــر والمســـــــــــتقبل وتوضـــــــــــيح عملياتها ومراحلها و لياتها ونظمها والمداخل 

اتها وتكنولوجياتها الرئيســــــة والمســــــاعدة وتشــــــجيع األعمال على تبني ثقافة تنظيمية تؤمن بمشــــــاركة المعرفية وتدعم  لي
 وتوفر متطلباتها في إطار منهجي تكاملي تفاعلي هادف.

 ساعات معتمدة(         المتطلب السابق: ال يوجد 3)       رياضيات األعمال   21022102
خدام لى مساعدة الطالب على تعلم المعرفة واألدوات األساسية في علم الرياضيات وتعلم كيفية استاهذا المساق  يهدف

دارة  لمواضيع ااألعمال الحقيقي. وتشمل هذا المعرفة واألدوات لفهم، وشرح، وحل األحداث والمشاكل في عالم االقتصاد وا 
لجبر، في علم الرياضيات التي سوف يتم التعامل معها في هذا المساق: المعادالت واإلقترانات بدرجاتها المختلفة، وا

 والمصفوفات والبرمجة الخطية، واللوباريتمات والتفاضل والتكامل.
 21011101(         المتطلب السابق: ساعات معتمدة 3)       إدارة التغيير والتطوير   21013108 

مراحل مفهوم التغيير واهميته في حياة المنظمات وأسبابه، واهم استراتيجيات التغيير، و الى تعريف هذا المساق  يهدف
، ومن جانب  خر يوضح المساق معنى التطوير التنظيمي .إدارة التغيير، وكيفية التعامل مع حاالت مقاومة التغيير

دارة واتة، واالطراف التي تقوم بالتطوير التنظيمي، ومتطلبات التطوير التنظيمي إلى جانب تناول دور إواهدافة وخط
 التغيير في التدريب والتطوير.

 
 .م س 90بعد ساعات معتمدة(         المتطلب السابق:  3)       مشروع تخرج 21064201
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 ثبح إعدادمن  بةتمكين الطل األعمال الىجزء ال يتجزأ من برنامج بكالوريوس ادارة والذي هو  يهدف مشروع التخرج
 بةعن طريق استخدام مختلف مراحل منهجية البحث. كما يقوم المساق بإعداد الطل األعمالادارة  في أحد موضوعات

 للدفاع عن اعمالهم البحثية.
 21011101المتطلب السابق:      معتمدة(ساعات  3إدارة الجودة الشاملة         ) 21022205 
لتاريخى الى إلمام  الطالب بالمفاهيم األساسية إلدارة الجودة الشاملة من حيث مفهومها، تطورها ا هذا المساقيهدف   

جودة إدارة الفي العوامل المؤثرة يتضـــــــــمن المســـــــــاق ودور الرواد األوائل، وأهميتها، وأبعادها، وعناصـــــــــرها، وأهدافها، و 
التحسين و  ،املة، وطرق قياسها، والمواصفات القياسية الدولية إلدارة الجودة، وأساليب تحسين الجودة، وقياس األداءالش

 المستمر، وتطبيقات إدارة الجودة الشاملة فى المؤسسات اإلنتاجية والخدمية.
 21022102ساعات معتمدة(           المتطلب السابق:  3إدارة المشاريع       ) 21024206

وبشـــــكل معمق ماهية ادارة المشـــــاريع، ويقدم مدخال تفصـــــيليا حول اهم الموضـــــوعات الى التعرف هذا المســـــاق  يهدف
 النظرية والتقنيات التطبيقية في إدارة هذا الوظيفة بهدف االســــــــــــــتخدام األمثل للمدخالت وتحســــــــــــــين جودة المخرجات،

يجاد حالة من التوازن بين الكفاءة والفعالية، حيث  واًء اكان ســيتم تعريف الطلبة بأســاســيات إدارة المشــاريع ومفاهيمها وا 
من  في المنشآت الصناعية ام الخدمية، وتطورها التاريخي، وقد جاء كوسيلة ممكنة لمنظمات االعمال لتحقيق اهدافها

 اطر فيها.خالل تحسين قدرتها على اختيار المشروع وجدولة اعماله، وادارة الوقت، والكلفة، والموارد والمخ
                 21011101ساعات معتمدة(               المتطلب السابق:  3الريادة في األعمال     ) 21043105

التعريف بمفهوم الريادة واهميتها في اقامة مشـــــاريع األعمال، وتحديد اســـــاســـــيات وخصـــــائص الى هذا المســـــاق  يهدف
 األســــــاســــــية للريادة. كذلك تحديد خصــــــائص ومهارات رواد األعمال وبيانالريادة ومتطلبات العمل اإلداري واألنشــــــطة 

لعديد ادورهم في اقامة المشــروعات الريادية. وتوضــيح اهمية ان يكون رجل األعمال رياديًا. يتناول هذا المســاق ايضــًا 
 ثل تلك المشـــــــــاريعمن الجوانب المطلوبة إلنشـــــــــاء اي مشـــــــــروع ريادي ناجح  علمًا بأن هنالك جهدًا مطلوبًا إلنشـــــــــاء م

رة الريادية والتي من شـــــــــــــــأنها ان تتطلب الوقت الكافي، وفهم التحديات، وتعلم كيفية التعامل مع عملية انشـــــــــــــــاء وادا
الالزمة  المشــــــــــاريع الريادية، وتوفير التمويل المطلوب، وكيفية التهيئة لســــــــــوق العمل، وتعبئة الموارد، وتوفير المهارات

ية تحويل األفكار الى مشــــاريع ريادية ناجحة، ويتناول هذا المســــاق من جانب  خر إلعداد خطط عمل صــــحيحة، وكيف
 توضيح مفهوم الريادة والمنشآت الصغيرة، وشرح فعاليات ومبادئ عمل المشروعات الصغيرة وكذلك اهميتها في تطور

 المشاريع المتوسطة والكبيرة وفي التنمية بشكل عام.
 21011101ساعات معتمدة(         المتطلب السابق:  3)  إدارة سلسلة التزويد 21042203  

ماط تزويد الطالب بالمعارف الخاصــــــــــة بمفاهيم عامة في إدارة التزويد وكيفية تدفق المواد وأنيهدف هذا المســــــــــاق الى 
دارة الشراء وتحديد المواصفات واختيار الموردين واالدوات المسان في إدارة  دةكلف التزويد ومطابقة التزويد مع الطلب وا 

 سلسلة التزويد. كما سيكتسب الطالب مهارات في تخطيط المتطلبات المادية وتقييم المخزون.
 
 

 21011101ساعات معتمدة(          المتطلب السابق:  3إدارة الخدمات الصحية            ) 21042102
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 ي المستشفيات والمؤسسات الصحيةفي نهاية المساق سيتعرف الطلبة على نشأة وتطور إدارة الخدمات الصحية ف
لرعاية بشكل عام واإللمام بمفاهيم وأساسيات في الصحة واإلدارة الصحية مثل مفاهيم الصحة والمعالجة الطبية وا

الصحية والمرض، كذلك التعرف على مكونات النظام الصحي وخصائصه ومدى االهتمام المتزايد بتخصص إدارة 
 الطلبة على النظام الصحي ومفهوم الرعاية الصحية األولى الشمولي.الخدمات الصحية كمهنة، وسيطلع 

 21011101ساعات معتمدة(             المتطلب السابق:  3)   اإلدارة السياحية والفندقية 21042208
خي للتعريف بعلم الفنادق والمنشــــــآت الســــــياحية كفرع حديث من فروع إدارة االعمال والتطور التارييهدف هذا المســــــاق 

م لصـــــــــناعة الفنادق بشـــــــــكل عام باإلضـــــــــافة للتعريف بالوظائف اإلدارية للمنشـــــــــآت الفندقية المتمثلة بالتخطيط والتنظي
االثار  ريف الســــــــياحة وتطورها وأنماطها، وأهميةهذا المادة تع وتتضــــــــمنوالتوظيف والقيادة والرقابة والعالقات العامة، 

 كمناطق سياحية.

 21012103  :ساعات معتمدة(                 المتطلب السابق 3أخالقيات األعمال         )  21013109
 يهدف هذا المســـاق إلى تعريف الطلبة بمفهوم أخالقيات األعمال والمســـؤولية االجتماعية في ضـــوء  تطور المجتمعات
 وظهور الحاجة فيها إلى اإلعمال لتلبية االحتياجات المجتمعية المتجددة، وما يتطلب ذلك من وضــــــــــع فلســــــــــفة و ليات
عمل للمنظمات ضــمن إطار أخالقي واجتماعي ينعكس إيجابًا على مختلف فئات المجتمع. وبتضــمن المســاق ضــرورة 

وتطوير  خالقية، واالهتمام بمواضــــــيع النزاهة والشــــــفافيةاالهتمام بربط األعمال بالمجتمع وتبنيها مســــــؤولية اجتماعية وأ
 مدونات أخالقية ودساتير مهنية.

 المتطلب السابق: ال يوجد              ساعات معتمدة(  3)        التشريعات التجارية 21051201 
 والمتجر، والعقود دراســـــــــــــة مفهوم القانون التجاري ومصـــــــــــــادرا، واالعمال التجارية، والتاجر،يهدف هذا المســـــــــــــاق الى 

 التجارية، واالوراق التجارية، واالفالس، والعمليات المصرفية، واالحكام القانونية للشركات.
 ساعات معتمدة(         المتطلب السابق: ال يوجد 3)       حاالت دراسية في اإلدارة 21044206

راسية العملية المرتبطة بالموضوعات مجموعة من الحاالت الدعلى وبشكل معمق الى التعرف هذا المساق  يهدف
ي النظرية التي درسها الطالب، حيث سيتم ربطها مع الواقع العملي لمنظمات األعمال بهدف تعميق التفكير التحليل
اذ العقالني للطالب، وزيادة قدرته على تشخيص المشاكل التنظيمية وتطوير البدائل لحلها وامتالك القدرة على اتخ

لقيادة، ار البديل األفضل منها. وذلك من خالل تناول حاالت دراسية تتعلق باإلدارة االستراتيجية، واالقرارات، واختي
ال والمسؤولية والهيكل التنظيمي، والثقافة التنظيمية واألداء التنظيمي، وسلوك الموارد البشرية وأدائهم، واخالقيات األعم

 ليات واالنتاج ، وادارة الجودة الشاملة وادارة التغيير.االجتماعية ، وادارة سلسلة التوريد ، وادارة العم
 
 

 .م س 90بعد ساعات معتمدة(         المتطلب السابق:  3)       التدريب العملي 21044207
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 بةلساعد الطي و. فهمنظمةالتعلم، واكتساب الخبرة العملية في و للعمل،  بةم الفرصة للطليقديهدف هذا المساق الى ت
ية. تخصصهم الرئيسي من الدراسة، وبالتالي ابناء تجربتهم التعليم حقلعلى تطوير فهم للمجال المهني والصناعة في 

 .كما تعتبر هذا التجربة ذات قيمة عالية في االستعداد لمهنهم المستقبلية
 ساعات معتمدة 3  28051101أساسيات إدارة الموارد البشرية   28051101
 دارةبإ تعريفالمادة الوتتضمن  ة. البشري الموارد إلدارة المعاصرة االهتمامات ضمن تندرج مواضيععلى  يركز المساق

 التعيينو االختيار و  االستقطابو  ،الموارد البشرية تخطيطو  العمل، تحليل  :وأهمها ،ووظائفها وأهميتها البشرية الموارد
دارة االحتفاظ بالعاملين.  والتعويضات،والتطوير  والتدريب دارة األداء، وا   وا 

 المتطلب السابق: ال يوجد
 ...........  ساعات      المتطلب السابق 3الحاكمية المؤسسية                                                 

ة العليا إدارة الشركة ، واإلدار تفعيل العالقات السليمة بين مجلس لحوكمة الشركات على ز يتركيهدف هذا المساق الى ال
رة ، والمستثمرين )ال سيما المؤسسات االستثمارية( ، والعديد من أصحاب المصلحة اآلخرين. في جوهرها ، تهتم إدا

طار حوكمة الشركات "... بإقامة التوازن بين األهداف االقتصادية واالجتماعية وبين األهداف الفردية والجماعية. يوجد إ
دف هو شجيع االستخدام الفعال للموارد وعلى حد سواء في المطالبة بالمساءلة عن إدارة تلك الموارد. والهالشركات لت

المي مواءمة مصالح األفراد والشركات والمجتمع قدر اإلمكان ")السير أدريان كادبوري في" منتدى حوكمة الشركات الع
. حجم المجلس ، هيكله ، العضوية ، وترشيح 1ل: (. وتشمل حوكمة الشركات مسائل مث2000"، البنك الدولي ، 

يات . الحقوق والمسؤول3. هيكل اللجنة وطبيعة وتكوين وواجبات اللجان الفردية 2األعضاء ، واالنتخاب ، والحيازة 
،  تنفيذي. السياسات / اإلجراءات المتعلقة بالمحاسبة والتدقيق ، التعويض ال4وعالقات المديرين واإلدارة والمساهمين 

 والتقارير المالي
 23011101 ساعات   المتطلب السابق 3ادارة االستثمار                              23033101
ا تحقيق إدارة اإلستثمار بكونه مساقا يركز على أهم قضايا اإلستثمار والقرارات اإلستثمارية التي من شأنه يهدف مساق

والعائد  أهداف اإلستثمار كالربحية وتعظيم ثروة المساهمين والمستثمرين. كما ويركز على العالقة الطردية بين المخاطر
ات والمخاطر وفي الجزء األخير يلقي هذا المساق الضوء على أدو من اإلستثمار ويتطرق الى طرق قياس كل من العائد 

إلنخراف اإلستثمار وأنواعها وأهميتها بما في ذلك السندات. كل هذا المحاور كفيلة بتزويد الطلبة بالمعارف الالزمة ل
دارة اإلستثمار في الحياة العملية  في سوق األعمال وا 

 26011201 ساعات          المتطلب السابق 3               (1متوسطة )المحاسبة ال ا26012102
لتزامات ستعرض كيفية إعداد القوائم المالية المختلفة والمعالجة المحاسبية لبنود األصول وااليهدف هذا المساق الى ا

 المتداولة.
 

 24011101ساعات          المتطلب السابق  3 سلوك المستهلك           24011103
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بة لى دراسة موضوع سلوك المستهلك  كأسس ومفاهيم أوليه كما ويهدف هذا المساق إلى تزويد الطلاهذا المساق  يهدف
تلفة المفسرة بالمفاهيم األساسية المرتبطة بالسلوك اإلنساني وأهميته في دراسة السلوك الشرائي، وبالنماذج السلوكية المخ

ك التعلم لطبقات االجتماعية وأسلوب الحياة ، والعالقات العائلية ، وكذلللسلوك الشرائي، مثل الجماعات المرجعية ، وا
واإلدراك ،  ، واإلدراك ، والشخصية واالتجاهات والعوامل النفسية وأسلوب الحياة ، والعالقات العائلية ، وكذلك التعلم ،

 . تصاالت المقتنعة في التسويقوالشخصية واالتجاهات والعوامل النفسية واألدوار واالستخدامات االستراتيجية لال
 

 22012204  المتطلب السابق                   3        تحليل القوائم المالية 22023101
وائم إلى التعريف بمفاهيم وأساسيات تحليل القوائم المالية في الشركات، ويتضمن تحليل عناصر الق هذا المساقيهدف 

مركز المالي المالية الرئيسية التالية: قائمة الدخل. قائمة التدفقات النقدية. قائمة التغير في حقوق الملكية  قائمة ال
تثمار مستخدمين األساسيين لهذا القوائم لناحية تحليل االس)الميزانية العمومية( وذلك من وجهة نظر المستفيدين وال

والعامودي  واالئتمان والسيولة والربحية والرفع المالي واستخدام النسب المالية للعرض المالي والتحليل األساسي األفقي
 ومناقشة مزايا ومحددات التحليل األحادي للنسب المالية في الشركات.

 


