
 9191-9102الخطة االسترشادٌة لقســـم ادارة االعمال للعام الدراسً 

 

 الكورس االول -

 

 

 الكورس الثاني -

 الســـاعاتعدد  اســـــم املقرر
E  (9 ) 3 

 3 ( 9اقتصاد ) 

 3 احصاء

 9 حقوق انسان

 3 مبادئ محاسبة

 3 ( 9مبادئ ادارة االعمال ) 

 9 عربً

 02 مجموع الساعات

 

 

 

 عدد الســـاعات اســـــم املقرر
E  (0 ) 3 

 3 مبادئ ادارة االعمال

 9 دٌمقراطٌة

 4 حاسوب

 3 رٌاضٌات

 3 ( 0اقتصاد ) 

 01 مجموع الساعات



 

 الكورس االول /المرحلة االولى

 المتطلب المتزامن قالمتطلب الساب رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603112 3 (0)  مبادى المحاسبة

حٌث التركٌز على المفاهٌم واالسس التً تقوم علٌها المحاسبة وتحلٌل وتسجٌل القٌود الٌومٌة بعلم المحاسبة من  الى التعرٌفالوصف : ٌهدف المقرر 

 االقتصادٌة للمنشآت الخدمٌة والتجارٌة فً المجتمع . باألحداثالخاصة 

 المتطلب المتزامن قالمتطلب الساب المقرررمز  الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603110 3 ( 0مبادئ االدارة )

ارس االدارٌة الوصف : ٌهدف المقرر الى التعرٌف بعلم االدارة مع التركٌز على ادارة االعمال من حٌث وصف تعارٌف االدارة وتطورها التارٌخً ضمن المد

   االعمال الصغٌرة والكبٌرة فً قطاع االعمال .المختلفة وصوالً لألسالٌب الحدٌثة فً  ادارة 

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603113 3 إلدارة االعمالالرٌاضٌات 

المصفوفات ، والعملٌات الجبرٌة على المجموعات الوصف : ٌهدف المقرر الى التعرٌف بؤساسٌات الرٌاضٌات مع التركٌز على مفاهٌم المجموعات ، الدوال ، 

 باإلضافة الى التفاضل والتكامل .

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603111 2 ( 0مبادئ االقتصاد ) 

االقتصادٌة داخل  الظواهرالى دراسة وتحلٌل  باإلضافةوتطوره والمراحل التً مر بها  نشؤتهالوصف : ٌتناول هذا المقرر دراسة علم االقتصاد من حٌث 

 المجتمع مثل البطالة والتضخم فضالً عن معرفة الناتج المحلً والدخل القومً .

  

 

 

 



 الثانً الكورس /المرحلة االولى

 المتزامنالمتطلب  المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603117 3 (9)  مبادى المحاسبة

ورأس مالٌة فضالً عن بقٌة  ةالى المصروفات االٌرادٌ باإلضافةالوصف : ٌقدم هذا المقرر للطالب مفاهٌم عن الدورة المحاسبٌة والمسحوبات الشخصٌة 

 التفاصٌل المحاسبٌة المدرجة ضمن المقرر .

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603116 3 (9الدارة ) مبادى ا

اتها ) االنتاج ، الوصف : ٌهدف هذا المقرر الى التعرٌف بالتنظٌم االداري ، القٌادة والتوجٌه باإلضافة الى استعراض وظائف منظمات االعمال بمختلف ادار

 ادارة الجودة ( لما لها من اغناء معرفً فً علم االدارة .الموارد البشرٌة ، التسوٌق ، االدارة المالٌة ، 

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603116 3 إلدارة االعمال االحصاء

وتطبٌقها فً وصف وتحلٌل البٌانات باإلضافة الى الوصف : ٌهدف هذا المقرر الى التعرٌف بمبادئ االحصاء من حٌث كٌفٌة استخدام االسالٌب االحصائٌة 

 استخدامها فً حل المشكالت البحثٌة .

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603115 9 ( 9مبادئ االقتصاد ) 

واالحتكار ، وبقٌة المفاهٌم المتقدمة فً علم االقتصاد وما لها من اثر على تنظٌم الوصف : ٌهدف هذا المقرر الى التعرٌف بؤشكال االسواق وتحدٌد االسعار 

 الحٌاة االقتصادٌة للفرد وللمجتمع .

 

 

 

 



 االول الكورس ثانٌة/المرحلة ال

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603230 3 ادارة التسوٌق

افة ٌهدف هذا المقرر الى التعرٌف بإدارة التسوق كجزء اساسً من ادارة االعمال من حٌث معرفة المفاهٌم االساسٌة لهو وتطور التارٌخً باإلضالوصف : 

 الى معرفة االسالٌب الحدٌثة باستهداف االسواق والمستهدفٌن بمزٌج تسوٌقً ٌحقق الربح للمنظمة وللمستهلك .

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603231 3 ادارة الموارد البشرٌة

الى كٌفٌة استقطاب االفراد واستثمار  باإلضافةالوصف : ٌتناول المقرر اهم ممارسات ادارة الموارد البشرٌة وكٌفٌة توظٌف طاقات االفراد داخل المنظمة 

 مقدراتهم الجوهرٌة فً تحقٌق اهداف المنظمة .

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603232 3 نظرٌة المنظمة

 باإلضافةٌهدف هذا المقرر الى التعرٌف بالقضاٌا االساسٌة المتعلقة بالمنظمة من حٌث مفهوم المنظمة والطرٌقة التً تعمل بها واسباب وجودها  الوصف :

 الى االهداف التً تسعى الى تحقٌقها ضمن عوامل البٌئة المحٌطة والمتغٌرة .

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603220 9 ( 0المحاسبة المتوسطة ) 

لى معرفة المخزون الوصف :ٌهدف هذا المقرر الى التعرٌف بكٌفٌة اعداد التقارٌر والقوائم المالٌة فً الشركات المختلفة واعداد قٌود التسوٌة  باإلضافة ا

 السلعً واالصول الثابتة واالستهالك واالرباح المحتجزة .

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة المقرراسم 

   1603233 9 ادارة المواد

صر نظام الشراء الوصف : ٌتناول هذا المقرر كٌفٌة ادارة المواد من حٌث حركتها ابتداء من تورٌدها من مصادرها وانتقالها والتعرٌف بوظٌفة الشراء وعنا

 التخزٌن واهمٌتها فضالً عن معرفة االسالٌب الحدٌثة المتبعة فً ادارة المواد . باإلضافة الى فهم وضٌفة

 

 



 المتطلب المتزامن السابقالمتطلب  رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603250 3 القانون التجاري

التً تنظم عمل االعمال التجارٌة ضمن الشركات واالفراد وبٌان الحقوق ٌهدف هذا المقرر الى تمكٌن الطالب من االلمام باألسس والمبادئ العامة الوصف : 

 وااللتزامات لألطراف المشتركٌن فً العملٌة التجارٌة .

 

 الثانً الكورس ثانٌة/المرحلة ال

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603234 9 بحوث التسوٌق

ت الكفٌلة ٌهدف هذا المقرر الى التعرٌف باألسالٌب التطبٌقٌة فً اجراء البحث التسوٌقً ابتداء من تحدٌد المشكلة التسوٌقٌة وكٌفٌة اتباع الخطواالوصف : 

 لحلها ان كانت على مستوى المنتج ، السعر ، التروٌج ، التوزٌع .

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603235 9 ادارة رأس المال الفكري

مة والفرد ٌهدف هذا المقرر الى التعرٌف بكٌفٌة ادارة وتوظٌف المقدرات الجوهرٌة التً ٌمتاز بها االفراد داخل المنظمة اتجاه تحقٌق اهداف المنظالوصف : 

 باإلضافة الى تقٌٌم اداء االفراد وتنمٌة افكارهم االبداعٌة .

 

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603236 3 السلوك التنظٌمً

تحلٌل السلوك االنسانً على المستوٌٌن الفردي والتنظٌمً داخل المنظمة المتعلق بعدة اعتبارات من ضمنها الشخصٌة واخالقٌات ٌتناول المقرر الوصف : 

 كفرٌق ، باإلضافة الى القٌادة وصناعة القرار .العمل ، العمل 

 

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603221 9 ( 9المحاسبة المتوسطة ) 



 مطابقة البنك ، االستثمارات ، والمخزون واالندثارات .ٌهدف هذا المقرر الى التعرٌف بعدة مفاهٌم محاسبٌة مثل كشف الدخل ، كشف  الوصف :

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603251 9 التجارة االلكترونٌة

انواعها الرئٌسٌة على مستوى ) االعمال لألعمال ، الوصف : ٌهدف هذا المقرر للتعرٌف بالتجارة االلكترونٌة التً هً من ضمن االعمال االلكترونٌة من حٌث 

رفة االسالٌب الحدٌثة االعمال للمستهلك ( وكٌفٌة انتشارها وتبنٌها من قبل افراد المجتمع باإلضافة الى معرفة فوائدها على المستوٌات الكافة ، فضالً عن مع

 فً التبادل التجاري االلكترونً .

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق المقرر رمز الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603237 9 ادارة االمدادات

ن توفٌر المواد الوصف : ٌتناول هذا المقرر عملٌة تدفق المواد والمعلومات بٌن كافة الشركات ضمن سلسلة التورٌد والتً ٌنتج عنها انشاء قٌمة ابتداء م

 معرفة التكامل ما بٌن هذه السلسلة .االولٌة وانتهاء بالتسلٌم للمستهلك فضالً عن 

 

 

 

 

 

 

 

 االول الكورس ثالثة/المرحلة ال

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603330 3 ( 0)  االدارة المالٌة



والتً ٌتمحور الوصف : ٌهدف المقرر الى تعرٌف الطالب بتطبٌق االسس والنظرٌات الخاصة بتخطٌط واستخدام ومراقبة احتٌاجات منشؤة االعمال من االموال 

 اساسٌات العائد والمخاطرة ، وتحلٌل القوائم المالٌة ، اضافة الى القٌمة الزمنٌة للنقود . ضوئهافً 

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر تمدةالساعات المع اسم المقرر

   1603331 3 االدارة االستراتٌجٌة

ٌوفر هذا المقرر صورة شاملة عن اعمال الشركات المختلفة من حٌث امكانٌة تحقٌق االهداف والخطط طوٌلة االمد على المستوى االستراتٌجً الوصف : 

 المبنً على تصورات وتنبإات مستقبلٌة تفرضها بٌئة االعمال الداخلٌة والخارجٌة . 

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603332 3 ادارة المصارف

ملٌات ادارة ٌهدف هذا المقرر الى تعرٌف الطالب الفهم والمعرفة الكافٌة والالزمة فً مجال العملٌات التً تدٌرها البنوك بكافة انواها ومن تلك العالوصف : 

 السٌولة ، سٌاسات االٌداع واالقراض وبقٌة المفاهٌم االخرى المتعلقة بالمصارف . 

 المتطلب المتزامن تطلب السابقالم رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603320 3 ( 0) محاسبة التكالٌف

بة عناصر ٌهدف هذا المقرر الى التعرٌف بمحاسبة التكالٌف كؤداء تحلٌلٌة داخل اعمال المنظمة ومعرفة التكالٌف االجمالٌة والمتغٌرة مع ضبط ورقاالوصف : 

 . التكالٌف فضالً عن معرفة االسالٌب المحاسبٌة الحدٌثة

 

 

 

 

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603333 3 المشارٌعادارة 

الناحٌة  ٌهدف هذا المقرر الى تزوٌد الطالب بالمعرفة الالزمة إلدارة المشارٌع الهادفة وتمكٌنه من اتخاذ القرار فً اختٌار المشروع االفضل من: الوصف 

 االقتصادٌة ومن ناحٌة القدرة على جدولة تنفٌذ انشطة المشروع .



 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603321 9 اقتصادٌات االعمال

وتمكنه من االستفادة من طرائق التحلٌل الحدي ، وفً الوصف : ٌهدف هذا المقرر الى تزوٌد الطالب بمعارف اقتصادٌة اساسٌة تساعده فً ادارة االعمال 

 تحلٌل وصنع القرار االداري وقضاٌا االعمال .

 

 الثانً الكورس ثالثة/مرحلة الال

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603334 3 ( 9االدارة المالٌة ) 

 الوصف : 

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603323 9 التفكٌر االستراتٌجٌة

ستراتٌجٌة المعتمدة الوصف : ٌتناول هذا المقرر المفاهٌم والطرق التً ٌمكن للمنظمة تطبٌقها للتخطٌط والتً تعتبر اساس للتخطٌط االستراتٌجً واالدارة اال

 على رإٌة مستقبلٌة لألعمال . 

 

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603335 3 التؤمٌنادارة 

الخاصة بإدارة الخطر والتؤمٌن من حٌث التعرف على طرق واسالٌب ادارة االخطار باالستناد الوصف : ٌهدف هذا المقرر الى تزوٌد الطالب بالمبادئ والمفاهٌم 

 على االسس الفنٌة والقانونٌة ، فضالً عن معرفة انواع وثائق التؤمٌن .

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر دةالساعات المعتم اسم المقرر

   1603351 3 بحوث عملٌات

الحدود  ٌقدم هذا المقرر للطالب المعرفة الالزمة عن معالجة قضاٌا تمس ادارة االنتاج ، التخزٌن ، تخطٌط المشارٌع ،.... الخ وذلك لغرض اٌجادالوصف : 

 المثلى لها من خالل استخدام الطرق الكمٌة .



 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603324 3 ( 9محاسبة التكالٌف ) 

وائم ٌهدف هذا المقرر الى تعرٌف الطالب بمواضٌع متقدمة فً محاسبة التكالٌف كاحتساب كلف االعمال التجارٌة للمإسسات المختلفة واعدادها بقالوصف : 

 وموازنتها مع االٌرادات .مالٌة 

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603325 9 دراسات جدوى

الكلف تحدٌد الوصف : ٌهدف هذا المقرر الى تزوٌد الطالب بالمعلومات الالزمة عن كٌفٌة اجراء دراسات جدوى للمشارٌع االقتصادٌة الهادفة ابتداء من 

 وانتهاء بتنفٌذ المشروع والبدء باإلنتاج .

 

 

 

 

 

 االول الكورس الرابعة/مرحلة ال

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603430 3 ادارة االنتاج والعملٌات 

معرفة عملٌات االنتاج ابتداء من المصادر االولٌة ومروراً بالخطوط االنتاجٌة ووصوالً  الوصف : ٌهدف المقرر الى التعرٌف بإدارة االنتاج والعملٌات من خالل

 الى ٌد المستهلك والذي بدورة ٌبٌن جوانب القوه والضعف فً العملٌة االنتاجٌة .

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603431 3 ادارة االعمال الدولٌة 

الجنسٌات وعقد التحالفات  متعددةالوصف : ٌهدف هذا المقرر الى تعرٌف االعمال الدولٌة وادارتها من حٌث الدخول فً السوق الدولٌة والشركات 

 والتراخٌص واالمتٌاز الدولً .



 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603432 3 تكنلوجٌا المعلومات االدارٌة 

فاعلٌة ٌهدف المقرر الى التعرٌف بالتقنٌات الحدٌثة فً نضم المعلومات االدارٌة وكٌف لها من المساعدة فً تسهٌل صنع القرار االداري بكفاءة والوصف : 

 باالستناد الى التكنلوجٌا المتقدمة .

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603450 3 مناهج واخالقٌات البحث العلمً

لمٌة فً ٌهدف هذا المقرر الى تزوٌد الطالب بالمهارات الالزمة لألجراء بحوث العلمٌة مع بٌان اسباب اجراء تلك البحوث ومع مراعات االمانة العالوصف : 

 اجراء تلك البحوث . 

 

 

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603420 9 ادارة العقود الحكومٌة

كات ٌهدف هذ المقرر الى تزوٌد الطالب بالمعلومات الالزمة عن تنفٌذ قوانٌن وتشرٌعات الخاصة بالعقود الحكومٌة المعنٌة بتسٌٌر اعمال الشرالوصف : 

 بالشركات االخرى وقطاع الخاص .العامة وعالقتها 

 

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603421 9 ادارة المخاطر 

لها من دور فً الوصف : ٌهدف المقرر الى تعرٌف الطالب بوظٌفة ادارة المخاطر من حٌث اهمٌتها ومهامها وعالقة ادارة المخاطر باإلدارات االخرى لما 

 مواجه المخاطر التً تواجه مإسسات االعمال .

 

 

 



 

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603433 3 الجودة

ملها باإلضافة الى كلف الوصف : ٌتناول هذا المقرر الجوانب المتعلقة بإدارة الجودة وتزوٌد الطالب بمفاهٌم متقدمة عن االدارة التً تطبق معاٌٌر الجودة فً ع

 الجودة وطرق قٌاسها لضمان بقاء مإسسات االعمال ضمن السوق التنافسٌة 

 

 

 اثانً الكورس الرابعة/مرحلة ال

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة المقرراسم 

   1603440 3 معاٌٌر الجودة ) االٌزو (

ودة على كافة الوصف : ٌهدف هذا المقرر الى تزوٌد الطالب بؤسس علم الجودة واهمٌة مفهوم ادارة الجودة الشاملة من خالل التعرف على معاٌٌر ضمان الج

 االصعدة .

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603441 3 ادارة المعرفة 

خل لمنظمة التً الوصف : ٌهدف المقرر الى التعرٌف بمفهوم ادارة المعرفة واهمٌتها كاتجاه جدٌد فً االدارة من خالل االستفادة من المعارف الموجودة دا

 ٌحملها االفراد .

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603422 9 حوكمة الشركات

بر المقرر الى تزوٌد الطالب بالمعلومات الكافٌة والالزمة لمعرفة حوكة الشركات من حٌث المفاهٌم والمبادئ والمرتكزات االساسٌة التً تعتالوصف : ٌهدف 

 مجال االدارة .فلسفة حدٌثة فً 

 

 



 

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603423 9 ادارة التفاوض

  ٌهدف المقرر الى التعرٌف بالتفاوض وكٌفٌة أدارته من خالل معرفة خصائص الموقف التفاوضً ومتى تظهر الحاجة الى التفاوض . الوصف :

 

 

 

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة سم المقررا

   1603434 3 ادارة المحفظة االستثمارٌة 

 الوصف : ٌهدف المقرر الى تعرٌف الطالب بالمحفظة االستثمارٌة وتقٌمها واختٌار االصول وتصمٌم المحفظة . 

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق رمز المقرر الساعات المعتمدة اسم المقرر

   1603424 9 رٌادة االعمال 

 الرٌادة فً االعمال .  الوصف : ٌهدف المقرر الى تعرٌف الطالب بالرٌادة فً االعمال وما هٌه االعمال الرٌادٌة باإلضافة الى معرفة المهارات المطلوبة لتحقٌق

 

 

 

 


