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  (   120) رقم المقرر                (3)عدد الوحدات         مبادئ إدارة األعمال

_ ____: المتطلبات

 

تعرٌف الطالب بماهٌة اإلدارة وأهمٌتها ، وتطور الفكر اإلداري بمدارسة   :الهدف من المقرر
المختلفة، وما ٌتعلق بالمبادئ الرئٌسة لوظائف اإلدارة فً المنظمات المختلفة ،تم التركٌز على نشاط 

لك التركٌز على كذ.القرار،مرورا بعملٌة تحدٌد األهداف وصنع القرارات  باتخاذ وانتهاءالتخطٌط 
. أنشطة وأهمٌة وكٌفٌة القٌام به

  (   220) رقم المقرر              (3)عدد الوحدات           اإلنتاجيةإدارة العمليات

 120/142:المتطلبات

ٌهتم هذا المقرر بدراسة المفاهٌم واألسس العلمٌة فً مجال إدارة اإلنتاج   :الهدف من المقرر
مع تقدٌم , تعرٌف الطالب بأهمٌة وخصائص النظم اإلنتاجٌة وكٌفٌة إدارتها والعملٌات باإلضافة إلً 

بعض النماذج الكمٌة التً تساعد فً تقدٌم أساس كمً لمعالجة المشاكل المرتبطة بعملٌات اإلنتاج 
 .وزٌادة اإلنتاج فً المؤسسات الصناعٌة والخدمٌة

 (   222) المقرر  رقم          (3)عدد الوحدات          العلوم السلوكية

 120:المتطلبات

العوامل النفسٌة فً تحدٌد وتوجٌه  تلعبهتعرٌف الطالب بالدور الجوهري الذي  : الهدف من المقرر
اإلدراك ،الدافعٌة،التعلم،الشخصٌة،االتجاهات الثقافٌة ،التعامل مع األفراد :السلوك اإلداري مثل

 اقع السلوك اإلداريوالجماعات مع أعطاء تطبٌقات لهذه المفاهٌم من و

 (   223) رقم المقرر                 (3)عدد الوحدات            إدارة الموارد البشرية

 222:المتطلبات

ٌتناول هذا المقرر دراسة الموارد البشرٌة فً  المنظمة وتطوٌرها والحفاظ علٌها :  الهدف من المقرر
الخصوص تحلٌل الوظائف وتوصٌفها و  وٌتناول علً وجه, فً إطار نظري وعملً فً أن واحد 

وكٌفٌة ترقٌتها والمحافظة علٌها , تخطٌط واختٌار العناصر البشرٌة وكذلك تدرٌبها وتقٌٌمها ومكافأتها 
. كما ٌتناول كٌفٌة تصمم نظام االجور والمزاٌا وتقٌٌم االداء مع التدرٌب وتخطٌط المسار الوظٌفً  

 (   224) رقم المقرر            (3)عدد الوحدات          إدارة المشتريات والمخازن

  220:المتطلبات

الهدف من تدرٌس هذا المقرر هو تزوٌد الطالب بالمعارف والتقنٌات اإلدارٌة   :الهدف من المقرر
الحدٌثة المتعلقة بثالثة من الوظائف التشغٌلٌة الهامة التً تمارسها المنظمات المختلفة فً الوقت 

مناولة المواد واإلجراءات الالزمة  للقٌام , التخزٌن , الشراء : وظائف الثالثة هً وهذه ال, الحاضر 
. بكل وظٌفة من الوظائف الثالثة ألجل تقلٌل التكالٌف وتعظٌم العائد

(   225) رقم المقرر               (3)عدد الوحدات              مبادئ التسويق•

  224:المتطلبات

ر وظٌفة التسوٌق من أهم وظائف منظمات األعمال وهو جوهري وحساس تعتب  :الهدف من المقرر
وٌستمد هذا المقرر اهمٌته من , منه تستمد المنظمة كل المعلومات عن السوق وتفضٌالت المستهلكٌن 



ومنهج دراسة هذا المقرر ٌتناول , كونه ٌعمل علً خلق وتنمٌة األسواق بالنسبة إلنتاج المنظمة 
 باإلضافة إلً أبحاث السوق واإلعالن وتروٌج المبٌعات , التسوٌقٌة والمستهلك األسواق والمؤسسات 

 ( 226) لمقرر  رقم ا             (3)عدد الوحدات                  مبادئ اإلعالن 

  225: المتطلبات 

تعرٌف الطالب بوظٌفة اإلعالن من حٌث أهمٌتها وأهدافها وأنوعها ومبادئها  :الهدف من المقرر 
ألساسٌة وتأثٌرها فً سلوك الجمهور المستهدف ووسائل نشر اإلعالن وكٌفٌة تصمٌم اإلعالن فنٌا ا

مع تعرٌفهم أٌضا بكٌفٌة تخطٌط وتنفٌذ الحمالت اإلعالنٌة وذلك حتى ٌمكنهم تطبٌقه واالستعانة بهذه 
. المعرفة فً حٌاتهم المهنٌة

(   320) رقم المقرر                  (3)عدد الوحدات                اإلدارة المالية•

  230:المتطلبات

تبحث هذه المادة ماهٌة اإلدارة المالٌة وأهمٌتها لمنظمات األعمال، وبٌئة اإلدارة   :الهدف من المقرر
المالٌة، والتحلٌل المالً واستخدامه فً عملٌة اتخاذ القرارات، والتخطٌط المالً والموازنات 

. لمال العامل، وكلفة التموٌل وهٌكل التموٌل، ومصادر التموٌل وأشكالهالرأسمالٌة، وإدارة رأس ا

(   321) رقم المقرر                 (3)عدد الوحدات             (1)بحوث العمليات• 

  120/140/143:المتطلبات

رة، صممت هذه المادة لتعرٌف الطالب بماهٌة وأهمٌة األسالٌب الكمٌة فً اإلدا : الهدف من المقرر
ونظرٌة القرار، والبرمجة الخطٌة بالطرٌقة البٌانٌة والمبسطة، ومشاكل النقل والتخصٌص ونماذج 

. التحلٌل الشبكً، ونماذج خطوط االنتظار ونظرٌة األلعاب، ونماذج رقابة المخزون

 (   322) رقم المقرر             (3)عدد الوحدات           (2)بحوث العمليات

  321:المتطلبات

, , (321)استكمال المواضٌع التً لم ٌتم التطرق لها فً مادة بجوث العملٌات  :لهدف من المقررا

باإلضافة إلً التعرض لبعض المواضٌع األخرى والتً تعطً فرصة أكبر للطالب فً تمكنه من 
اً فاالهتمام هنا ٌنصب على المواضٌع األكثر تقدم, معالجة الكثٌر من المشاكل فً التطبٌق العلمً 

 .ومعالجة التحلٌالت الرٌاضٌة باستخدام الحاسوب إضافة الى بعض الحاالت العملٌة

(   323) رقم المقرر                  (3)عدد الوحدات               نظرية التنظيم•

  222:المتطلبات

ف تضمن هذا المقرر نظرٌات الفكر اإلداري بمراحل تطورها المختلفة وتعري:  الهدف من المقرر
الطالب بأنواع الهٌاكل التنظٌمٌة وفقاً لهذه النظرٌات ، والعوامل المؤثرة فً تشكٌلها ، 

واالستراتٌجٌات المختلفة التً تتبناها المنظمات ، البٌئات التنظٌمٌة المختلفة ، باإلضافة إلً مواضٌع 
 .متنوعة ترتبط ببٌئة عمل المنظمة 

 

 (   324) رقم المقرر                 (3)الوحداتعدد              اريةنظم المعلومات اإلد

 120/144:المتطلبات

ٌشمل هذا المقرر تمهٌداً لنظم المعلومات اإلدارٌة ودورها فً المنظمات واألسس  :الهدف من المقرر 
التً تقوم علٌها نظم المعلومات اإلدارٌة والدور االستراتٌجً لنظم المعلومات فً المنظمات وأهمٌة 



لومات لمتخدي القرارات باإلضافة إلى تعرٌف الطالب بقواعد  البٌانات وكٌفٌة أستخدامها نظم المع
 .واالتصاالت وتطورها وتأثٌر ذلك على عملٌات المنظمة 

 
(   420) رقم المقرر               (3)عدد الوحدات             السلوك التنظيمي• 

 222: المتطلبات

مقـرر إلً تعرٌف الطالب بمفهوم وأهمٌة السلوك اإلنسانً فً ٌهدف هذا ال:  الهدف من المقرر
المنظمة والعوامل المؤثرة فً السلوك، وأنواعه ودراسة وتحلٌل لجمٌع المدارس السلوكٌة وتحلٌل 

لجمٌع النظرٌات القدٌمة والحدٌثة ودراسة الدوافع والشخصٌة ودراسة أٌضا نظرٌات التحلٌل النفسً 
. مجال اإلدارة، ونظرٌة الشخصٌة ومعوقات السلوك  وتطبٌقاتها المختلفة فً

  (   421) رقم المقرر               (3)عدد الوحدات               اإلستراتيجيةاإلدارة

 223/225/320: المتطلبات

تهدف الى االنتقال بالطالب من النظرة الجزئٌة للوظائف اإلدارٌة الى النظرة : الهدف من المقرر
ث فً اإلدارة اإلستراتٌجٌة وتطورها، وتحلٌل البٌئة وانعكاساتها على القرار الكلٌة فهً تبح

االستراتٌجً، والمدٌرون اإلستراتٌجٌون، والمسؤولٌة االجتماعٌة للمدٌرٌن االستراتٌجٌٌن، وصٌاغة 
اإلستراتٌجٌة، وأنواع االستراتٌجٌات، وخصوصٌة اإلدارة اإلستراتٌجٌة فً الشركات الدولٌة، 

 .على األداء االستراتٌجً والبحث والتطوٌر فً الشؤون اإلستراتٌجٌة لمنظمة األعمال والرقابة
 

 ( 422)لمقرر  رقم ا             (3)عدد الوحدات               دارسات في اإلدارة   

تعرٌف الطالب باإلدارة كفكر متجدد ومتطور مع تعرٌفهم بمظاهر وأسباب :  الهدف من المقرر
ي وكٌفٌة صناعة القرار الرشٌد ودراسة مواضٌع مثل الكفاءات اإلنتاجٌة قٌاسها ونقل التخلف اإلدار

وتركز هذه .المعرفة والتنمٌة وعالقات العمل وغٌرها من المواضٌع التً ٌرى ضرورة دراستها 
 المادة على مراحل تطور اإلدارة الحدٌثة مدارس اإلدارة المتقدمة اإلدارة فً ضل العولمة اإلدارة بٌن

مظاهر التخلف اإلداري أسباب التخلف اإلداري ،مفهوم التنمٌة والتطوٌر )التخلف والتطور 
/ تطور التقنٌات وانتشارها ، نقل التقنٌات والمعارف : ) ، اإلدارة ونقل المعرفة ( واإلصالح اإلداري 

، ( ، دراسة السوقالبطالة واالستخدام : ) ،اإلدارة االقتصادٌة ( اإلدارة فً ظل التطور التكنولوجً 
مفهومها وأهدافها وأركانها ، المفاهٌم الدولٌة للعالقات العامة ، أسالٌب العمل : ) العالقات العامة 

مفهوم المنظمة ، أسس المنظمة : ) ، المنظمات ( والمخاطبة فً العالقات العامة ، الرأي العام وقٌاسه 
وهذه المادة تركز ( رئٌسٌة لمنظمات األعمال ، خصائص المنظمات وأنواعها ، األشكال القانونٌة ال

على المواضٌع الحدٌثة التً تتالئم مع التطورات فً المجاالت اإلدارٌة ، وٌتم تحدٌد هذه المواضٌع 
 .من أستاذ المادة 

 (  423) رقم المقرر               (3)عدد الوحدات             بحوث التسويق• 

 225: المتطلبات

تهدف هذه المادة إلى تعرٌف الطالب بماهٌة وأهمٌة بحوث التسوٌق، وٌركز  :ر الهدف من المقر
كما ٌركز بشكل . على مواضٌع مثل جمع البٌانات، واستخدام التقنٌات التحلٌلٌة، وعرض النتائج

خاص على االستفادة من نتائج أبحاث السوق فً حل قضاٌا التسوٌق ومشاكله ألجل اتخاد قرارت 
.  تسوٌقٌة صائبة

 (   200) رقم المقرر                 (3)عدد الوحدات              طرق البحث

 110/120/130/140: المتطلبات

ف الطالب فً هذا المقرر على كٌفٌة صٌاغة المشاكل المراد بحثها ٌتعر:   الهدف من المقرر 
وكٌفٌة معالجتها من أجل وتتناول المادة كٌفٌة تصمٌم البحوث والطرق الكمٌة والوصفٌة لجمع البٌانات 



مناسبة كما ٌمكن للطالب المشاركة بمشارٌع بحثٌة حقٌقٌة ٌطبقون كل الطرق  تقرارا إلىالوصول 
 .العلمٌة علٌها كذلك تمكن الطالب عند رغبته بمواصلة الدراسة فً كتابة رسالة الماجستٌر

 (  325) رقم المقرر                 (3)عدد الوحدات            إدارة التأمين والخطر• 

 220: المتطلبات

الهدف من تدرٌس هذه المادة هو إعطاء الطالب فكرة عامة وشاملة عن صناعة :    الهدف من المقرر
التأمٌن من النواحً المالٌة والفنٌة واإلدارٌة ، وتشمل هذه المادة دراسة طبٌعة التأمٌن ونشأته وتطوره 

أمٌن والمبادئ القانونٌة لهذا العقد والعمل الفنً للتأمٌن من والهٌئات التً تقدمه وخصائص عقد الت
تسوٌة المطالبات مرورا  بتحدٌد تكلفة الخدمة التأمٌنة مع تعرٌف الطالب بمفهوم إعادة  إلى االكتتاب
. التأمٌن

  (   326) رقم المقرر               (3)عدد الوحدات            إدارة الجودة الشاملة

 223/225/320: المتطلبات

ٌركز المقرر على دارسة الجودة ، كٌفٌة تحدٌد موصفات الجودة،  كٌفٌة :    الهدف من المقرر
تطوٌرها ضمن فلسفة إدارٌة شاملة تشمل جمٌع عملٌات المنظمة ، والتعرٌف بنظام إدارة الجودة 

: طً مواضٌع مثلالشاملة ، وماهً متطلبات تطبٌقاتها فً منظمات األعمال اي ان المقرر تحدٌداً ٌغ
سٌاسات الجودة، استراتٌجٌات وبرامج تحسٌن الجودة، تخطٌط الجودة، أنظمة الجودة وكتٌبات 

 .ارشادٌة، ومراقبة العملٌات، تكلفة الجودة، االتصال وبناء الفرٌق، ووضع المعاٌٌر والتقٌٌم الذاتً
 

(   525) رقم المقرر                   (3)عدد الوحدات            إدارة المشروعات الصغرى • 

اذن القسم : المتطلبات
من خالل هذا المقرار ٌتم تعرٌف الطالب بإدارة المشروعات الصغٌرة   :الهدف من المقرر  

وتجارب الدول المتقدمة والنامٌة باالضافة إلى تعرٌف الطالب بأهمٌة المشروعات الصغرى ومصادر 
ض المشروعات الصغرى ، كذلك صقل مهارات الطالب تموٌلها وطرق تصنٌفها والمشاكل التً تعتر

. فً كٌفٌة تولٌد وتنمٌة وتطوٌر االفكار بطرق علمٌة وكٌفٌة القٌام بالدراسات التمهٌدٌة والتفصٌلٌة 
 


