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 إدارة األعمال، وتنمية مهاراتهم المعرفية والقيادية، واحتضان أفكارهم االبداعية والريادية. بناء قدرات الطلبة العلمية في

 
 

 مجال إدارة األعمال.كفاءات مهنية متميزة ومبدعة في إعداد 
 

 :يأتييهدف القسم إلى تحقيق ما 
 .العامة التي يحتاجها في مجال العملتنمية معارف الخريجين في مجال إدارة األعمال والمعارف  .1
 .تزويد الطلبة بالمعارف الحديثة في العلوم المرتبطة باإلدارة األعمال .2
ربط الطلبة مباشرة مع سوق العمل من خالل التركيز على المهارات العملية والتطبيقات الميدانية  .3

 .المتخصصة في مجال إدارة األعمال
 .لتحليل والربط واستخدام التكنولوجيا في مجال إدارة األعمالتنمية مهارات الطلبة وقدرتهم على ا .4
تنمية مهارات وقدرات الطلبة على تشخيص المشكالت واستخدام األساليب اإلحصائية والكمية ذات العالقة  .5

 .وتنمية مهاراتهم الذهنية الستيعاب العوامل المرتبطة بالبيئة المحلية والعالمية ،في اتخاذ القرارات
ارات الطلبة وقدراتهم في التفاعل واالتصال مع اآلخرين والعمل الجماعي والتحليل والتفكير تنمية مه .6

 .اإلبداعي وحل المشاكل وبناء الذات
 .تنمية مهارات الطلبة وقدرتهم في إعداد البحوث العلمية في مجال إدارة األعمال .7
 .واألخالقية في منظمات األعمال االرتقاء بوعي الطلبة للتكيف مع التغيرات البيئية والقيم المهنية .8

 
 

 
 :إّن النتائج المتوخاة من هذا البرنامج هي إعداد خريجين قادرين على

 .األعمالإدارة  تاالتجاهات الحديثة في مجاال فهم .1
 .اإلدارية المختلفةوالمشاكل المواقف  وتقنية المعلومات لتحليلستخدام األساليب العلمية ا .2
 المفاهيم االدارية الحديثة للتعامل مع المشكالت اإلدارية المعاصرة.توظيف  .3
 بمنظومة أخالقيات المهنة. االلتزام .4
 استخدام مهارات التفكير النقدي )الكمي والنوعي( في األعمال. .5
 العمل والتواصل بفاعلية ضمن فريق العمل. .6
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ساعة معتمدة موزعة على النحو  (132) منإدارة االعمال  تخصصتتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في 
 اآلتي:

 20.5 27 متطلبات الجامعة أوالا 
 18 24 متطلبات الكلية ثانياا 
 61.5 81 متطلبات التخصص ثالثاا 

132 100% 
 
 
 
 
 
 

      1,2,3,4  1 0  2 
 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم  المعرفـي المجال  ُمستوى المادة  التسلســــل
         

 

 21 اإلدارة والسلوك 1
 12 الجوانب اإلدارية الداعمة 2
 18 األساليب الكمية والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات 3
 12 وظائف األعمال 4
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27
 ساعة معتمدة( 15: )متطلبات الجامعة اإلجبارية أ.

 عدد الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق

)س((50511108) 3 (1اللغة العربية ) 50511102  
)س((50511109) 3 (1ليزية )جاللغة االن 50511103  
 ------ 0 (استدراكي)اللغة العربية  50511108
 ------ 0 (استدراكي)اللغة االنجليزية  50511109
 ------ 0 (استدراكيالحاسوب)مهارات  50511110
 ------ 3 التربية الوطنية 50511206
 ------ 3 العلوم العسكرية 50511308
)س((50511110) 3 مهارات حاسوبية 50541103  

  15 المجموع

 
 

 يختارها الطالب من المساقات اآلتية: (معتمدة ةساع 12االختيارية:)متطلبات الجامعة  ب.
 

   
 ------ 3 مهارات حياتية 50511204
 ------ 3 الريادة واالبداع 50511306
 )س((50511102) 3 ( 2اللغة العربية )  50521101
)س((50511103) 3 ( 2اإلنجليزية ) اللغة  50521102  
 ------ 3 مبادئ علم النفس 50521203
 ------ 3 حقوق االنسان 50521204
 ------ 3 الثقافة االسالمية 50531101
 ------ 3 القدس والوصاية الهاشميةتاريخ  50531205
 ------ 3 البيئة والمجتمع 50541203
 ------ 3 الصحة والمجتمع 50541206
 ------ 3 االتصاالت واالنترنت 50541307
 ------ 3 لغةأجنبية 50541308

 36 المجموع
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24

24
 

 ------ --- 3 3 مبادئ إدارة األعمال 20111101
 ------ --- 3 3 (1مبادئ المحاسبة) 20211101
 ------ --- 3 3 مبادئ اإلدارة المالية 20311101
 ------ --- 3 3 مبادئ االقتصاد الجزئي 20351101
 ------ --- 3 3 مبادئ التسويق 20411101
 ------ --- 3 3 اساسيات نظم المعلومات اإلدارية 20541101
 ------ --- 3 3 إدارة الموارد البشرية أساسيات 20851101
 ------ --- 3 3 مبادئ اإلحصاء 50551207

24240
 

81
60

 

  

 المتطلب السابق عملي نظري  س.م المساقاسم  رقم المساق
 س.م 90اجتياز  3 --- 3 الميدانيالتدريب  20104201
 )س(( 20111101) --- 3 3 مهارات االتصال اإلداري  20111206
 )س(( 20111101) --- 3 3 نظرية المنظمة 20112102
 )س(( 20111101) --- 3 3 السلوك التنظيمي 20112103
 )س(( 20111101) --- 3 3 إدارة الموارد البشرية 20112205
 )س(( 20111101) --- 3 3 المعرفةإدارة  20112209
 )س(( 20111101) --- 3 3 اإلدارة االستراتيجية 20113104
 )س(( 20111101) --- 3 3 إدارة األعمال الدولية 20114107
 ------ --- 3 3 أخالقيات األعمال 20123102
 )س(( 20111101) --- 3 3 إدارة الجودة الشاملة 20132206
 )س(( 50551106) --- 3 3 العملياتبحوث  20133203
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 المتطلب السابق عملي نظري  س.م المساقاسم  رقم المساق
 )س((20111101) --- 3 3 الريادة في األعمال 20113108
 )س((20111101) --- 3 3 إدارة الخدمات الصحية 20122101
 )س((20111101) --- 3 3 اإلدارة السياحية والفندقية 20122203
 )س((20111101) --- 3 3 الحاكمية المؤسسية 20122204
 )س((20113104) --- 3 3 حاالت دراسية في اإلدارة 20144204
 )س((20211201) --- 3 3 (1المحاسبة المتوسطة) 20212102
 )س((20311101) --- 3 3 إدارة المصارف 20321201
 )س((20311101) --- 3 3 ادارة االستثمار 20333101
 )س((20351101) --- 3 3 مبادئ االقتصاد الكلي 20351102
 )س((20351101) --- 3 3 اقتصاد إداري  20351103
 )س((20411101) --- 3 3 سلوك المستهلك 20411102
 )س((20111101) --- 3 3 إدارة العالقات العامة 20433206

  0 36 36 المجموع
 

  

 المتطلب السابق عملي نظري  س.م المساقاسم  رقم المساق
 )س(( 20111101) --- 3 3 تطبيقات الحاسوب في االدارة 20133306
 )س(( 20133203) --- 3 3 إدارة اإلنتاج والعمليات 20134104
 )س(( 20133203) --- 3 3 إدارة المشاريع 20134205
 )س(( 20111101) --- 3 3 إدارة سلسلة التزويد 20142203
 )س(( 20111101) --- 3 3 إدارة التغيير واالزمات 20143101
 )س(( 20111101) --- 3 3 االعمال االلكترونية 20143102
 )س(( 20411101) --- 3 3 إدارة التسويق 20421201
 )س(( 20411101) --- 3 3 التسويق االلكتروني 20433201
 ------ --- 3 3 رياضيات األعمال 50551106

  3 57 60 المجموع
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 المتطلب السابق عملي نظري  س.م المساقاسم  رقم المساق
 )س((20211101) --- 3 3 (2مبادئ محاسبة ) 20211201
 )س((50551207) --- 3 3 أساليب البحث العلمي 20503103

51201620  -------- --- 3 3 التشريعات التجارية 
  0 9 9 المجموع
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 ------- ---------- 3 األعمال  ةمبادئ إدار  20111101

 ------- ---------- 3 (1مبادئ المحاسبة ) 20211101

 ------- ---------- 3 مبادئ اإلدارة المالية 20311101

 ------- ---------- 3 مبادئ التسويق 20411101

 ------- ---------- 3 المعلومات اإلدارية أساسيات نظم 20541101

 3 مهارات حاسوبية 50541103
مهارات 

 (استدراكيالحاسوب)
----- 

  18 المجموع
 

 

 ---------- ---------- 3 مبادئ االقتصاد الجزئي 20351101

 ---------- ---------- 3 أساسيات إدارة الموارد البشرية 20851101

 ---------- ---------- 3 االحصاءمبادئ  50551207

 ------ (استدراكي)اللغة العربية  3 ( 1اللغة العربية )  50511102
  (1مبادئ المحاسبة) 3 (2مبادئ محاسبة ) 20211201
 ------ (استدراكي)اللغة االنجليزية  3 ( 1اللغة اإلنجليزية )  50511103

   18 المجموع
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 ---------- مبادئ اإلحصاء 3 أساليب البحث العلمي 20503103

 ---------- مبادئ إدارة األعمال 3 نظرية المنظمة 20112102

 ---------- مبادئ إدارة األعمال 3 مهارات االتصال اإلداري  20111206

 ---------- مبادئ إدارة األعمال 3 اإلدارة االستراتيجية 20113104

 ---------- ---------- 3 اختياري  متطلب تخصص ----------

 ---------- ---------- 3 التربية الوطنية 50511206

  18 المجموع
 
 
 

 ---------- مبادئ إدارة األعمال 3 ةالموارد البشري إدارة 20112205

 ---------- ---------- 3 متطلب اختياري جامعة --------

 ---------- مبادئ إدارة األعمال 3 السلوك التنظيمي 20112103

 ---------- ---------- 3 رياضيات األعمال 50551106

 ---------- مبادئ إدارة األعمال 3 ةإدارة المعرف 20112209

 ---------- مبادئ إدارة األعمال 3 إدارة التغيير واالزمات 20143101

   18 المجموع
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 ---------- ---------- 3 متطلب اختياري جامعة --------

 ---------- رياضيات األعمال 3 بحوث العمليات 20133203

 ---------- ---------- 3 أخالقيات األعمال  20123102

 ---------- ---------- 3 العلوم العسكرية 50511308

 ---------- ---------- 3 متطلب اختياري جامعة --------

 ---------- ---------- 3 متطلب اختياري تخصص ----------

  18 المجموع
 
 
 

 ---------- مبادئ إدارة األعمال 3 االعمال االلكترونية 20143102

 ---------- بحوث العمليات 3 والعملياتإدارة اإلنتاج  20134104

 ---------- ---------- 3 التشريعات التجارية 20651201

 ---------- مبادئ التسويق 3 إدارة التسويق 20421201

 ---------- مبادئ إدارة األعمال 3 إدارة الجودة الشاملة 20132206

  15 المجموع
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 ---------- مبادئ إدارة األعمال 3 ادارة سلسلة التزويد 20142203

 ---------- مبادئ إدارة األعمال 3 إدارة األعمال الدولية 20114107

 ---------- ---------- 3 متطلب اختياري تخصص ----------

 ---------- مبادئ إدارة األعمال 3 تطبيقات الحاسوب في االدارة 20133306

  12 المجموع
 
 

 

 ---------- ------ 3 متطلب اختياري تخصص ----------

 ---------- العملياتبحوث  3 عإدارة المشاري 20134205

 ---------- مبادئ التسويق 3 التسويق االلكتروني 20433201

 ---------- . مس 90اجتياز  3 التدريب الميداني 20104201

 ---------- ---------- 3 متطلب اختياري جامعة --------

   15 المجموع
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 ال يوجد(. السابق:المتطلب  ،0:ع، 3:ن، 3)مبادئ إدارة األعمال  20111101

يركز هذا المساق على مناقشة وتحليل المبادئ األساسية والمفاهيم والمصطلحات والممارسات اإلدارية، مع إيالء اهتمام 
خاص إلى المستويات االدارية والوظائف اإلدارية األساسية من تخطيط، وتنظيم، وقيادة وتوجيه، ورقابة إضافة إلى 

اإلداري المعاصر من خالل استكشاف نظريات اإلدارة وممارستها في ادارة المنظمة وموظفيها لتلبية تطور الفكر 
 احتياجات المؤسسات العامة والخاصة الحديثة وبما يتالءم مع اإلدارة العالمية.

 
 ، المتطلب السابق : ال يوجد(. 0،ع:3،ن:3) ( 1مبادئ المحاسبة ) 20211101

تسجيل والتقرير عن العمليات المالية التي الو  تعريف الطالب بأسس المحاسبة المالية وكيفيةيركز هذا المساق على 
واعداد القوائم المالية. حيث يكتسب الطالب فهماا واضحاا للعملية  المحاسبية،الدورة  االعمال، واكمالتخص قطاع 

 مارين والمشاكل في هذا المساق.من خالل عرض الت المالية،المحاسبية والخطوات التي تنتج عنها القوائم 
 

 ، المتطلب السابق : ال يوجد(. 0،ع:3،ن:3مالية ) الدارة االمبادئ  20311101
تشرح هذه المادة المفاهيم األساسية ذات العالقة بمكونات الحقل المالي بشكل عام وهي المالية العامة واإلدارة المالية 

واألهداف والقضايا المهمة الخاصة بكل عنصر من العناصر الثالثة المذكورة  الشخصية؛في القطاع الخاص والمالية 
ووظائف المدير  عناصره؛مثل مفاهيم التدفق النقدي والسيولة والربحية والمخاطرة وهيكل رأس المال ومكوناته وتكاليف 

 .مه بوظائفهالمالي وسلطاته بشكل عام مع التعرض للمبادلة بين العوائد والمخاطر كإطار عام لقيا
 

 ال يوجد(. السابق:المتطلب  ،0:ع، 3:ن، 3)الجزئي  االقتصادمبادئ  20351101
يركز هذا المساق على دراسة علم االقتصاد والمبادئ االساسية المتعلقة بتعريفه واهدافه وادوات التحليل االقتصادي مع 

تكزات التي تقوم عليها، وبيان موقفها من المشكلة عرض الهم النظم االقتصادية الموجودة في عالمنا واستعراض اهم المر 
االقتصادية وطريقة عالجها كما يركز المقرر على توضيح اهم موضوعات النظرية االقتصادية الجزئية مثل نظرية 
الطلب وقانون الطلب وسلوك المستهلك وكيفية تحقيقه للوضع االمثل اما جانب العرض فيشمل نظرية العرض وقانون 

لوك المنتج والمنشأة وكيفية تحقيقها للوضع االمثل في ظل دوال االنتاج والتكاليف ومن خالل العمل في العرض وس
 االسواق المختلفة وخصوصا سوق المنافسة الكاملة وسوق االحتكار.
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 ، المتطلب السابق : ال يوجد(.  0،ع:3،ن:3مبادئ التسويق )  20411101

كمبادئ وأسس ومفاهيم أوليه وأهداف التسويق والعوامل المؤثرة عليه ويهدف هذا  يركز هذا المساق على دراسة التسويق
المساق إلى تعريف الطلبة بالمبادئ والمفاهيم التسويقية الحديثة ويشمل دراسة تطور مفاهيم التسويق  وعناصر مزيجه 

وك المستهلك، ومعلومات وبحوث التسويق، وركائز بنائه ومنافعه وانواعه وعيوبه ، والبيئة التسويقية وتجزئة التسويق، وسل
واألسواق المستهدفة، وتطوير المنتجات، والقنوات التوزيعية، ووضع السياسات السعرية واالتصاالت التسويقية المتكاملة 

 وعناصره الترويجية والتسويق االلكتروني ومنافعه ومزاياه واهميته .
 

 .يوجد( السابق: الالمتطلب  ،0:ع، 3:ن، 3)أساسيات نظم المعلومات اإلدارية  20541101
وتتضمن  .يركز هذا المساق على دراسة المفاهيم األساسية لنظم المعلومات اإلدارية وتطبيقاتها في منظمات األعمال

التعريف بنظم المعلومات اإلدارية وتصنيفها ووظائفها ومكوناتها والبنية التحتية التقنية الخاصة بها، وتأثير هذه النظم 
على المستويات اإلدارية المختلفة في المنظمة. كما تقدم المادة أيضاا موضوعات هامة ذات عالقة وثيقة بنظم المعلومات 

ة األنظمة المعلوماتية وإدارة مواردها. وفي المختبر يتدرب الطلبة عمليا على تصميم وبناء كاألعمال اإللكترونية وحماي
 MS Access .البياناتتطبيقات مختارة لنظم المعلومات باستخدام حزمة إدارة قواعد 

 
 ال يوجد(. السابق:المتطلب  ،0:ع، 3:ن، 3)البشرية أساسيات إدارة الموارد  20851101

البشرية،  دوتخطيط الموار وأهميتهاووظائفها:تحلياللعمل، ةالموارد البشريعلى دراسة مفاهيم إدارة يركز هذا المساق
 األداء، وإدارة االحتفاظ بالعاملين.  والتعويضات وإدارةوالتطوير  بوالتعيين والتدري رواالستقطاب واالختيا

 
 ، المتطلب السابق: ال يوجد(0،ع:3،ن:3)مبادئ االحصاء  50551207

لبيانات وتمثيلها بالجداول والرسم، مقايس النزعة المركزية والتشتت، طرق العد، التباين، توزيع ذات الحدين، قوانين ا
 .رتباطاالنحدار، معامل االرتباط و االحتمال، المتغيرات العشوائية، توزيعات المعاينة، اال
 

 س( 90المتطلب السابق: اجتياز ، 3:،ع0:،ن3) التدريب الميداني 20104201
تهيئة الفرصة للطلبة للعمل، والتعلم، واكتساب الخبرة العملية في واحدة من المنظمات. فهو  على االمساق هذ يركز

يساعد الطلبة على تطوير فهم للمجال المهني والصناعة في حقل تخصصهم الرئيسي من الدراسة، وبالتالي اغناء 
 قيمة عالية في االستعداد لمهنهم المستقبلية.تجربتهم التعليمية. كما تعتبر هذه التجربة ذات 
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 (مبادئ إدارة األعمال، المتطلب السابق: 0،ع:3،ن:3مهارات االتصال االداري ) 20111206
مفهوم االتصاالت اإلدارية وتطوير بعض المهارات التي يحتاجها الخريج في حياته الخاصة يركز هذا المساق على 

الى تعريفه بالمفاهيم األساسية باالتصال كمحور اساسي وحيوي في حياة منظمات األعمال. وحياته الوظيفية، باإلضافة 
ولتحقيق ذلك يتناول المساق محاور اساسية تشمل: ماهية واهمية واهداف عملية االتصال، واتجاهات وعناصر وقنوات 

اء الرسالة وتصميمها، وكيفية كتابة االتصال، ومعوقات االتصال الفعال، واسس كتابة المراسالت الناجحة، وكيفية بن
رسائل األعمال اإليجابية والسلبية، وكيفية كتابة المذكرات الداخلية وتقارير العمل. باإلضافة الى التعرف على مهارات 

 اإلصغاء والعمل الجماعي وحل المشكالت وقبول االختالفات وادارة االجتماعات والمقابالت.
 

 (مبادئ إدارة األعمالالمتطلب السابق: ، 0،ع:3:،ن3نظرية المنظمة ) 20112102
لمفاهيم األســـــــــاســـــــــية لنظرية المنظمة، واهدافها، واهمية دراســـــــــتها، ودورها التنموي، والنماذج ا ىالمســـــــــاق عل هذا يركز

التقليدية والحديثة في نظرية المنظمة، وتحليل مكونات ومداخل تصــــــــــــــميمها، والمبادئ التي تقوم عليها، وقياس األداء 
 التنظيمي، وبيئة المنظمة ومكوناتها وانواعها، والتطور التاريخي، ومراحل نموها، والتكنولوجيا المستخدمة في المنظمة.

 
 (مبادئ إدارة األعمالالمتطلب السابق:، 0،ع:3،ن:3التنظيمي ) السلوك 20112103

طبيعة الســـــلوك التنظيمي وابعاده وعناصـــــره وســـــلوك االفراد والجماعات في المنظمة والعوامل  ىالمســـــاق عل هذا يركز
واالتجاهات والقيم والشــــــــخصــــــــية واالحباط وضــــــــغوط العمل والدافعية والحفز االنســــــــاني والثقافة  كاإلدراكالمؤثرة عليه 

 ظمة.التنظيمية والمناخ التنظيمي والتغيير والتطوير والصراع واالبداع في المن
 

 (مبادئ إدارة األعمالالمتطلب السابق: ، 0،ع:3،ن:3إدارة الموارد البشرية )20112205
الموارد البشـــــــــرية، وأهميتها، وبيئتها، وتحليل الوظائف، ووصـــــــــفها، وتصـــــــــميمها،  مفهوم إدارة على المســـــــــاق ذاه يركز

والتعيين، والتعويض، والمكـافأة، وتقييم عمليـات االختيـار، إلى والتخطيط للموارد البشــــــــــــــرية، واســــــــــــــتقطـابهـا، والتعرف 
الوظــائف، وعمليــات التــدريــب، والتطوير، وتخطيط المســــــــــــــــار الوظيفي، وإدارة األداء، وبيئــة العمــل اآلمنــة والــداعمــة، 
والمحافظة على الموارد البشـــــــرية. كما يتضـــــــمن المســـــــاق االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشـــــــرية، وأنظمة العمل 

 عمل عن ُبعد، وإدارة الموارد البشـــــرية االســـــتراتيجية، واســـــتخدام اإلدارة االلكترونية في إدارة الموارد البشـــــرية،المرن، وال
 والتعرف إلى مستقبل ادارة الموارد البشرية.

 
 (مبادئ إدارة األعمالالمتطلب السابق: ، 0،ع:3،ن:3)المعرفة إدارة  20112209

المعرفة من حيث المفاهيم والنماذج والمداخل وبيان أهميتها وضرورتها لمنظمات الحاضر  ةعلى إدار  المساق هذا يركز
والمســـتقبل وتوضـــيح عملياتها ومراحلها والياتها ونظمها وتكنولوجياتها الرئيســـة والمســـاعدة وتشـــجيع األعمال على تبني 

  إطار منهجي تكاملي تفاعلي هادف.ثقافة تنظيمية تؤمن بمشاركة المعرفة وتدعم الياتها وتوفر متطلباتها في 
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 (مبادئ إدارة األعمالالسابق: المتطلب ، 0،ع:3،ن:3)االستراتيجية  اإلدارة 20113104

مفهوم اإلدارة االســتراتيجية وكيفية االســتخدام الكفوء والفعال لمواردها المتاحة وتحليل الخيارات  على المســاق هذا يركز
المتاحة أمام المنظمة وذلك بتحديد الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضــــعف، وتقديم منظور متكامل يتجســــد بصــــياغة 

وتحليل وتشــخيص بيئتها الداخلية والخارجية من شــمولية لغرض تحقيق األهداف التي تســعى إليها المنظمة  اســتراتيجية
اجل تطوير ونمو المنظمة وتحســــــــين وضــــــــعها التنافســــــــي وصــــــــوال إلى مســــــــتويات أداء عالية ودراســــــــة نماذج اإلدارة 
االستراتيجية ومراحل اإلدارة االستراتيجية ومعرفة خصائص القرار االستراتيجي وتعريف الطالب بمجموعة من الحاالت 

 الدراسية.
 

 (مبادئ إدارة األعمالالمتطلب السابق: ، 0،ع:3،ن:3الدولية )إدارة األعمال  20114107
المجاالت التي تعمل فيها االدارة الدولية، ووصــــف دقيق عن البيئة المتاحة لمنظمات األعمال  على المســــاق هذا يركز

الدولية، والفرص المتاحة للتجارة واالســــــتثمار األجنبي وامكانية التوســــــع فيها، مع طرح اســــــتراتيجية الشــــــركات المتعددة 
وأنواع االتفاقات والعمالت المســــــــتخدمة في الكامل بالتغيرات في اســــــــعار الصــــــــرف واســــــــعار الفائدة  لإللمامالجنســــــــية 

الصـــفقات الدولية المعاصـــرة والمتوقعة في المســـتقبل. تحديد االســـتراتيجيات المالئمة لكل موقع ولكل دولة ولكل ســـلعة 
تتداول في أكثر من دولة مع الحفاظ على الثقة والسمعة للسلع والخدمات المقدمة في الدول األجنبية المستوردة لها مع 

 ر امثلة ألنواع الشركات متعددة الجنسيات.ذك
 

 المتطلب السابق: ال يوجد(، 0،ع:3،ن:3األعمال ) أخالقيات 20123102
المجتمعات وظهور الحاجة  ضـــوء تطورأخالقيات األعمال والمســـؤولية االجتماعية في  معلى مفهو  المســـاق هذا يركز

فيها إلى اإلعمال لتلبية االحتياجات المجتمعية المتجددة، وما يتطلب ذلك من وضـــــــــع فلســـــــــفة واليات عمل للمنظمات 
ضــــمن إطار أخالقي واجتماعي ينعكس إيجاباا على مختلف فئات المجتمع. وبتضــــمن المســــاق ضــــرورة االهتمام بربط 

اجتماعية وأخالقية، واالهتمام بمواضــيع النزاهة والشــفافية وتطوير مدونات أخالقية األعمال بالمجتمع وتبنيها مســؤولية 
 ودساتير مهنية.

 
 (مبادئ إدارة األعمالالمتطلب السابق: ، 0،ع:3،ن:3إدارة الجودة الشاملة ) 20132206

ودور الرواد  التاريخياألســــــاســــــية إلدارة الجودة الشــــــاملة من حيث مفهومها، تطورها  معلى المفاهي المســــــاق هذا يركز
األوائل، وأهميتها، وأبعادها، وعناصــــرها، وأهدافها، ويتضــــمن المســــاق العوامل المؤثرة في إدارة الجودة الشــــاملة، وطرق 
قياســــها، والمواصــــفات القياســــية الدولية إلدارة الجودة، وأســــاليب تحســــين الجودة، وقياس األداء، والتحســــين المســــتمر، 

 المؤسسات اإلنتاجية والخدمية. فيالشاملة  وتطبيقات إدارة الجودة
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 (: رياضيات األعمالالمتطلب السابق، 0،ع:3،ن:3بحوث العمليات ) 20133203

جة الرياضية، واإلحصاءات، والخوارزميات للوصول إلى قرارات مثلى ازاء ذأساليب النماستخدام  على المساق هذا يركز
انتاجية... الخ( أو تقليل الكلفة )تقليل الخسارة،  أكبرالمشاكل المعقدة التي تهدف الى تعظيم )الربح، وأسرع حل، 

اإلحصائية للحصول  وخفض المخاطر، الخ( من خالل وضع دالة الهدف. وتهدف بحوث العمليات الى استخدام البيانات
 على أفضل الحلول الممكنة، مما يعمل على تحسين األداء الكلي.

 
 (.مبادئ إدارة األعمال، المتطلب السابق :  0،ع:3،ن:3االدارة)تطبيقات الحاسوب في  20133306
المتغيرة ، واتخاذ القرارات اإلدارية في البيئات اإلدارة من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة في مجال الحاسوبتطبيق برامج 

 باستخدام برمجيات الحاسوب.
 

 (بحوث العملياتالسابق: المتطلب ، 0،ع:3،ن:3والعمليات )إدارة اإلنتاج  20134104
االنتاج، ويقدم مدخال تفصيليا حول اهم الموضوعات النظرية والتقنيات التطبيقية إدارة ماهية  على المساق هذا يركز

وتحسين جودة المخرجات، وإيجاد حالة من التوازن بين الكفاءة للمدخالت في إدارة هذه الوظيفة بهدف االستخدام األمثل 
والفعالية، حيث يتم تعريف الطلبة بأساسيات إدارة اإلنتاج ومفاهيمها سواءا في المنشآت الصناعية أو الخدمية، وتطورها 

، وكيفية المفاضلة بين التاريخي، والتخطيط االستراتيجي في إدارة العمليات واالنتاج، وتخطيط وتصميم المنتج والعملية
المواقع واختيار األنسب إلقامة المصنع، وكيفية إجراء الترتيب الداخلي، وتحديد أساليب وطرق التنبؤ بالطلب، وحساب 

 الطاقة اإلنتاجية للمصنع بطريقة تطور مهارات الطلبة في استخدام األساليب الكمية في قرارات االنتاج. 
 

 (بحوث العملياتالمتطلب السابق: ، 0،ع:3:،ن3إدارة المشاريع ) 20134205
ادارة المشاريع، ويقدم مدخال تفصيليا حول اهم الموضوعات النظرية والتقنيات التطبيقية  ةعلى ماهي المساق هذا يركز

في إدارة هذه الوظيفة بهدف االســـــــــــــتخدام األمثل للمدخالت وتحســـــــــــــين جودة المخرجات، وإيجاد حالة من التوازن بين 
ا ســـواءا اكان في المنشـــآت الصـــناعية ام الكفاءة والفعالية، حيث يتم تعريف الطلبة بأســـاســـيات إدارة المشـــاريع ومفاهيمه

الخدمية، وتطورها التاريخي، وقد جاء كوســيلة ممكنة لمنظمات االعمال لتحقيق اهدافها من خالل تحســين قدرتها على 
 اختيار المشروع وجدولة اعماله، وادارة الوقت، والكلفة، والموارد والمخاطر فيها.

 
 (مبادئ إدارة األعمالالمتطلب السابق: ، 0،ع:3،ن:3إدارة سلسلة التزويد )20142203

المعارف الخاصــــــــــــــة بمفاهيم إدارة التزويد وكيفية تدفق المواد وأنماط كلف التزويد ومطابقة  ىالمســــــــــــــاق عل هذا يركز
التزويد. كما التزويد مع الطلب وإدارة الشــراء وتحديد المواصــفات واختيار الموردين واالدوات المســاندة في إدارة ســلســلة 

 سيكتسب الطالب مهارات في تخطيط المتطلبات المادية وتقييم المخزون.
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 (مبادئ إدارة األعمالالمتطلب السابق: ، 0،ع:3،ن:3)زمات التغيير واال  إدارة 20143101

مفهوم التغيير واهميته في حياة المنظمات وأسبابه، واهم استراتيجيات التغيير، ومراحل إدارة  على المساق هذا يركز
وأهدافه ومن جانب اخر يوضح المساق معنى التطوير التنظيمي،  .التغييرالتغيير، وكيفية التعامل مع حاالت مقاومة 

التنظيمي إلى جانب تناول دور إدارة التغيير في ، واالطراف التي تقوم بالتطوير التنظيمي، ومتطلبات التطوير هوخطوات
 التدريب والتطوير.

 
 (مبادئ إدارة األعمالالسابق: المتطلب ، ، 0،ع:3،ن:3) االعمال االلكترونية 20143102

اإلدارة اإللكترونية ووظائف اإلدارة اإللكترونية، ويقدم المفاهيم األساسية واألطر لألعمال  معلى مفهو  المساق هذا يركز
اإللكترونية والحكومة اإللكترونية والتكنولوجيات الممكنة لها والقضايا االستراتيجية التي تواجه الشركات القديمة في 

واألداء، والقدرة والتصميم العملي لنظم اإلدارة اإللكترونية  التحول إلى اإلدارة االلكترونية. يتم تغطية مواضيع الكفاءة،
 مع أفضل الممارسات.

 
 المتطلب السابق : مبادئ التسويق (.، 0،ع:3،ن:3) دارة التسويقإ 20421201

مدخل الى التسويق ومقدمة في ادارة التسويق واهدافها  ادارة التسويق شامال موضوعيركز هذا المساق على دراسة 
واهميتها ومراحل تطورها وخطواتها كعملية وكنظام والفرص التسويقية واستراتيجية التسويق ووظائف ادارة التسويق وهي 

دولي والصناعي التخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيه واتخاذ القرارات التسويقية والرقابة التسويقية وادارة التسويق ال
 .يوالخدماتي ومدير التسويق العالمي وخصائصه والتسويق اإللكترون

 
 (.مبادئ التسويق المتطلب السابق:، 0،ع:3،ن:3التسويق االلكتروني ) 20433201

 وبنيته واستراتيجياته ووظائفه نجاحه وتخطيطه وعناصر والياته وأهميته االلكتروني التسويق على المساق هذا يركز
 والتسعير االلكتروني المنتج االربعة االلكتروني التسويقي المزيج وعناصر االلكتروني، التسويق ووسائل وطرق  التحتية

 األسواق في االلكتروني التسويق وتطبيقات االلكتروني، واالعالن اإللكتروني والتوزيع االلكتروني والترويج االلكتروني
  العربية. الدول في االلكتروني التسويق وواقع البينية االلكترونية بالتجارة يعرف ما أو األعمال وأسواق االستهالكية

 
 ، المتطلب السابق: ال يوجد(0،ع:3،ن:3رياضيات األعمال ) 50551106

 وشرح،ات لفهم، االدو في علم الرياضيات وتعلم كيفية استخدام هذه المعرفة و األدوات األساسية يركز هذا المساق على 
عمال الحقيقي. وتشمل المواضيع في علم الرياضيات التي سوف قتصاد وإدارة االالاوالمشاكل في عالم  االحداثوحل 

بدرجاتها المختلفة، والجبر، والمصـــــفوفات والبرمجة الخطية،  الت واإلقتراناتيتم التعامل معها في هذا المســـــاق: المعاد
 .ريتمات والتفاضل والتكاملغاواللو 
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 (مبادئ إدارة األعمالالمتطلب السابق: ، 0،ع:3،ن:3الريادة في األعمال ) 20113108

الريادة واهميتها في اقامة مشــــــــاريع األعمال، وتحديد اســــــــاســــــــيات وخصــــــــائص الريادة  معلى مفهو  المســــــــاق ايركز هذ
ومتطلبات العمل اإلداري واألنشــطة األســاســية للريادة. كذلك تحديد خصــائص ومهارات رواد األعمال وبيان دورهم في 

لمســــــــــاق ايضــــــــــاا العديد من اقامة المشــــــــــروعات الريادية. وتوضــــــــــيح اهمية ان يكون رجل األعمال ريادياا. يتناول هذا ا
الجوانب المطلوبة إلنشـــــــــــاء اي مشـــــــــــروع ريادي ناجح، وفهم التحديات، وتعلم كيفية التعامل مع عملية انشـــــــــــاء وادارة 
المشــــــــــاريع الريادية، وتوفير التمويل المطلوب، وكيفية التهيئة لســــــــــوق العمل، وتعبئة الموارد، وتوفير المهارات الالزمة 

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

 المشاريع المتوسطة والكبيرة وفي التنمية بشكل عام.
 

 (مبادئ إدارة األعمالالمتطلب السابق: ، 0،ع:3،ن:3حية )إدارة الخدمات الص 20122101
نشأة وتطور إدارة الخدمات الصحية في المستشفيات والمؤسسات الصحية بشكل عام واإللمام  ىالمساق عل هذا يركز

كذلك بمفاهيم وأساسيات في الصحة واإلدارة الصحية مثل مفاهيم الصحة والمعالجة الطبية والرعاية الصحية والمرض، 
التعرف على مكونات النظام الصحي وخصائصه ومدى االهتمام المتزايد بتخصص إدارة الخدمات الصحية كمهنة، 

 وسيطلع الطلبة على النظام الصحي ومفهوم الرعاية الصحية األولى الشمولي.
 

 (مبادئ إدارة األعمالالمتطلب السابق: ، 0،ع:3،ن:3)والفندقية اإلدارة السياحية  20122203
التعريف بعلم الفنادق والمنشآت السياحية كفرع حديث من فروع إدارة االعمال والتطور التاريخي  المساق هذا يركز

لصناعة الفنادق بشكل عام باإلضافة للتعريف بالوظائف اإلدارية للمنشآت الفندقية المتمثلة بالتخطيط والتنظيم والتوظيف 
وتتضمن هذه المادة تعريف السياحة وتطورها وأنماطها، وأهمية االثار كمناطق والقيادة والرقابة والعالقات العامة، 

 سياحية.
 

 (مبادئ إدارة األعمالالسابق المتطلب ، 0،ع:3،ن:3)الحاكمية المؤسسية  20122204
دور حوكمة الشركات في تفعيل العالقات السليمة بين مجلس إدارة الشركة واإلدارة العليا يركز هذا المساق على 

والمستثمرين والعديد من أصحاب المصالح اآلخرين. وإيجاد حالة من التوازن بين األهداف االقتصادية واالجتماعية 
ءلة عن إدارة تلك الموارد. وخلق حالة مواءمة الفعال للموارد والمسا وكيفية االستخداموبين األهداف الفردية والجماعية. 

بين مصالح األفراد والشركات والمجتمع قدر اإلمكان. وتشمل حوكمة الشركات مسائل حاسمة في إدارة الشركات مثل: 
، والحيازة وهيكل اللجنة وطبيعة وتكوين وواجبات اللجان األعضاء واالنتخابحجم المجلس، هيكله، العضوية، وترشيح 

ية والحقوق والمسؤوليات وعالقات المديرين واإلدارة والمساهمين باإلضافة إلى السياسات واإلجراءات المتعلقة الفرد
  بالمحاسبة والتدقيق، التعويض التنفيذي، والتقارير المالية.



 
 

 

Ref.: Deans' Council Session (10/2020-2021), Decision No.: 04, Date: 28/12/2020 

 
19-21 

 
 (اإلدارة االستراتيجيةالمتطلب السابق: ، 0،ع:3،ن:3حاالت دراسية في اإلدارة ) 20144204

التعرف وبشكل معمق على مجموعة من الحاالت الدراسية العملية المرتبطة بالموضوعات النظرية  المساق هذا يركز
التي درسها الطالب، حيث سيتم ربطها مع الواقع العملي لمنظمات األعمال بهدف تعميق التفكير التحليلي العقالني 

ائل لحلها وامتالك القدرة على اتخاذ القرارات، للطالب، وزيادة قدرته على تشخيص المشاكل التنظيمية وتطوير البد
واختيار البديل األفضل منها. وذلك من خالل تناول حاالت دراسية تتعلق باإلدارة االستراتيجية، والقيادة، والهيكل 

ية التنظيمي، والثقافة التنظيمية واألداء التنظيمي، وسلوك الموارد البشرية وأدائهم، واخالقيات األعمال والمسؤول
 وادارة الجودة الشاملة وادارة التغيير. واالنتاج،وادارة العمليات  التوريد،وادارة سلسلة  االجتماعية،

 
 ((2مبادئ محاسبة )المتطلب السابق: ، 0،ع:3،ن:3( )1المحاسبة المتوسطة ) 20212102

المفاهيمي لإلبالغ المالي، نظام المعلومات المحاسبية، قائمة الدخل والمعلومات ذات  اإلطاريركز هذا المساق على 
 تقييم المخزون السلعي. المدينة،المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية والذمم  العالقة، قائمة

 
 المتطلب السابق: مبادئ اإلدارة المالية(0، ع:  3، ن:  (3 ادارة المصارف 20321201

المفاهيم األساسية عن الجهاز المصرفي بشكل عام ومكوناته والدور الذي يقوم به في االقتصاد؛ ومصادر أموال 
مؤسساته ومبادئ تشغيل هذه األموال؛ وكيفية إدارة مصرف تجاري وما هي الوظائف المختلفة التي يقوم بها؛ وأخيراا 

 تعامل معه.كيفية تحليل المصرف للغايات اإلدارية فيه، ولغايات ال
 

 (مبادئ اإلدارة الماليةالمتطلب السابق: ، 0،ع:3،ن:3)االستثمار ادارة  20333101
كالربحية وتعظيم  االستثمارالتي من شأنها تحقيق أهداف  االستثماريةوالقرارات  االستثمارقضايا يركز هذا المساق على 

ويتطرق الى طرق  االستثمارثروة المساهمين والمستثمرين. كما ويركز على العالقة الطردية بين المخاطر والعائد من 
وأنواعها وأهميتها بما  االستثمارقياس كل من العائد والمخاطر وفي الجزء األخير يلقي هذا المساق الضوء على أدوات 

 االستثمارمحاور كفيلة بتزويد الطلبة بالمعارف الالزمة لإلنخراط في سوق األعمال وإدارة في ذلك السندات. كل هذه ال
 في الحياة العملية.

 
 المتطلب السابق: مبادئ االقتصاد الجزئي(0، ع:  3، ن: 3الكلي ) االقتصادمبادئ  20351102

المساق على مواضيع تخص البطالة  تحظى الموضوعات التي يعالجها االقتصاد الكلي بأهمية كبيرة حيث يركز هذا
والتضخم والناتج المحلي والدخل القومي، والنظريات الحديثة في تحديد مستوى الدخل التوازني وطرق قياسها والمشاكل 
التي تواجه حسابات الدخل القومي والفرضيات التي استندت عليها كل من النظرية الكالسيكية والنظرية الحديثة. كما 

صالا لمعالجة موضوع التجارة الخارجية وأهميتها في النشاط االقتصادي مع القاء الضوء على خصص المساق ف
  السياسات التجارية المختلفة.
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 المتطلب السابق: مبادئ االقتصاد الجزئي(0، ع:  3، ن: 3إداري ) اقتصاد 20351103

الجزئية في مجال إدارة األعمال ودورها في اتخاذ القرارات  االقتصاديةيتم التركيز في هذه المادة على تطبيقات النظرية 
 واإلدارية على مستوى الوحدة اإلنتاجية. االقتصاديةورسم السياسات 

 
 (مبادئ التسويقالمتطلب السابق: ، 0،ع:3،ن:3سلوك المستهلك ) 20411102

ومفاهيم أوليه ترتبط بالسلوك اإلنساني وأهميته في دراسة السلوك  المستهلك كأسسسلوك دراسة يركز هذا المساق على 
والطبقات االجتماعية وأسلوب  المرجعية،الشرائي، وبالنماذج السلوكية المختلفة المفسرة للسلوك الشرائي، مثل الجماعات 

والعالقات  الحياة،فسية وأسلوب والشخصية واالتجاهات والعوامل الن التعلم واإلدراك،وكذلك  العائلية،والعالقات  الحياة،
والشخصية واالتجاهات والعوامل النفسية واألدوار واالستخدامات االستراتيجية  التعلم واإلدراك،وكذلك  العائلية،

 التسويق.لالتصاالت المقتنعة في 
 

 (مبادئ إدارة األعمال، المتطلب السابق:0:ع، 3:ن، 3)العامة العالقات إدارة 20433206
مفهوم وتطور وأهداف ادارة العالقات العامة ألنها تمثل أداة معرفية ووظيفة اتصالية ذات دراسة يركز هذا المساق على 

طابع مهم في حياتنا اليومية.  كما يهدف إلى تزويد الطلبة بمعلومات حول وظائف وأهمية وأهداف العالقات العامة 
اتخاذ القرارات واختصاصات ومستشارو العالقات العامة ودورها في التنمية وبرامجها وعالقتها بالعملية اإلدارية وعملية 

العالقات العامة وكيف  باإلضافةالى برامجوالرأي العام وكيف هي مع جماهير المنظمة وتنظيم أجهزة العالقات العامة 
 هي في المنظمات الدولية.

 
 ((1مبادئ محاسبة )، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3( )2مبادئ محاسبة ) 20211201

المخزون السلعي، المدينون، األصول المعمرة الملموسة وغير الملموسة، االلتزامات قصيرة االجل، حقوق المساهمين، 
 االستثمارات في األوراق المالية، قائمة التدفقات النقدية. 

 
 (مبادئ اإلحصاءالمتطلب السابق: ، 0،ع:3،ن:3)العلمي البحث أساليب 20503103

اســـــــــس وقواعد الطرق العلمية، وذلك من خالل تســـــــــليط الضـــــــــوء على مفهوم البحث العلمي  على المســـــــــاق هذا يركز
والمصـــــــــطلحات التي يشـــــــــملها هذا المفهوم، وما تتضـــــــــمنه عملية البحث العلمي من مراحل وخطوات تتضـــــــــمن تحديد 

ج البحث، وتحديد انواع ومصــــــــادر المشــــــــكلة البحثية، وتحديد المتغيرات وتعريفها، وصــــــــياغة الفرضــــــــيات، وبناء انموذ
البيانات، وادوات جمع البيانات، وكيفية بناء االطار النظري واستعراض الدراسات السابقة، وانواع العينات، كما يتضمن 
عرض ألهم مناهج البحث العلمي، وكيفية اجراء التحليل االحصــــائي، واســــتعراض النتائج وفحص الفرضــــيات، وكيفية 

 ية في كتابة التقرير النهائي للبحث.استخدام الطرق الفن
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 المتطلب السابق: ال يوجد(، 0،ع:3،ن:3)التجارية التشريعات  20651201
واالعمال التجارية، والتاجر، والمتجر، والعقود التجارية، واالوراق  مصــــــــــــــادر القانونالتجاري، على االمســــــــــــــاق هذ يركز

 واالحكام القانونية للشركات.ية، التجارية، واالفالس، والعمليات المصرف
 


