
 وصف مواد قسم ادارة األعمال
 

 

 

 و,القةرار اتخةا  عمليةة و, الفكرية مدارسه و,اإلدارة علم بمفهوم الطالب تعريف على المادة هذه في التركيز يتم

 .رقابة و توجيه و تنظيم و تخطيط من األعمال منشأة في المدير قبل من ممارستها كيفية و اإلدارية الوظائف

 

 
 

 المتطلب السابـق  المعتمدة الساعات المادة اسم المادة رقم

1110440 
 0400201 3 (0) أعمال دارة

 

 و االقتصةاد كليةة طلبةة مةن اإلداريةة العلةوم حقةول فةي المتخصة  غيةر الطلةب علةى المةادة هةذه في التركيز يتم

 و, ومكوناتهةةا(الخاصةةة و العامةة) المنظميةةة بالبيئةة أنواعةةه و العمةةل بمفهةوم تعريفةةه تتنةاول و. اإلداريةةة العلةوم

 العملية ممارسة كيفية و للمنظمة اإلستراتيجية اإلدارة و,األعمال لمنظمات األخالقية و االجتماعية المسؤوليات

 الوظةائف و البشةرية المةوارد و الماليةة و التسةويق و العمليةات و اإلنتةا :األعمةال منشةأة وظةائف على اإلدارية

 . يجاز لو المعلومات نظم و التطوير و البحث و العامة كالعالقات: األخرى المساندة

 

 

 

 المتطلب السابـق  المعتمدة الساعات المادة اسم المادة رقم

1110041 
 1111410 3 العمليات بحوث

 
و أسةاليب ,و صةياغة النمةا   الخطيةة,هذه المادة على مفهةوم بحةوث العمليةات و التحليةل الكمةييتم التركيز في 

و النمةةو   الانةةائي و ,و الطريقةةة البيانيةةة و الطريقةةة المبسةةطة ,و أسةةاليب البرمجةةة الخطيةةة ,البرمجةةة الخطيةةة 

 .لمبارياتو نظرية ا( المسار الحر  وأسلوب بيرت)مشاكل النقل و التخصي  و شبكات األعمال 

 
 المتطلب السابـق  المعتمدة الساعات المادة اسم المادة رقم

0402330 
 المشروعات إدارة و الريادة

 المتوسطة و الصغيرة
3 0400301 

 

 كيفيةة و دورها و تحقيقها أسلوب و خصائصها و الريادة بمفهوم الطالب تعريف على المادة هذه في التركيز يتم

 المةوارد و التمويليةة و التسةويقية و اإلنتاجيةة األنشةطة بةددارة للقيةام اإلدارية للوظائف المشروع مدير ممارسة

 .لها التخطيط كيفية و و الريادة المتوسطة و الصغيرة المشروعات إدارة في البشرية

 

 المتطلب السابـق  المعتمدة الساعات المادة اسم المادة قم

1111014 
 --------- 3 (4) األعمال إدارة



 

 

 المتطلب السابـق  المعتمدة الساعات المادة اسم المادة رقم

1110344 
 1111014 3 اإلسالم في اإلدارة

 

 األعمةال إدارة و عمومةا اإلدارة مجةال فةي اإلسةالمية بالتجربةة الطالةب تعريةف علةى المةادة هةذه فةي التركيز يتم

 الفكةر في المسلمون بها ساهم انجازات و أسس و مبادئ و مفاهيم من التجربة تلك به تتميز ما و ,خاص بوجه

 .اإلسالمي المنهج في(المدير وظائف) اإلدارية الوظائف تناول خالل من  لك و .اإلداري

 

 

 المتطلب السابـق  المعتمدة الساعات المادة اسم المادة رقم

1110340 
 1110041 3 المنظمة نظرية

 

 تتنةاول كما, فيها الحدياة و األساسية المفاهيم و المنظمة نظرية أهداف و أهمية على المادة هذه في التركيز يتم

 التةي المبةادئ و المنظمةة تصةميم مةداخل و المنظمةة مكونةات تحليةل و, التنظةيم فةي الحدياةة و التقليدية النما  

 و بيئتهةةا مةة  المنظمةةة تكيةةف أسةةاليب و المنظمةةة بيئةةة أنةةواع و مكونةةات و المنظمةةي األداء قيةةا  و عليهةةا تقةوم

 .التنظيمية الاقافة و مواجهته أساليب و المنظمات انحدار

 

 

 رقم المادة

 

 المادة اسم
 

 المعتمدةالساعات 

 

 المتطلب السابق

1110340 
 1110444 3 البشرية الموارد إدارة

 

 التخطةيط كيفيةة و األعمةال منشةأة فةي البشةرية الموارد لوظيفة الحدياة المفاهيم على المادة هذه في التركيز يتم

 .عليها الرقابة و عملها تنظيم و تنميتها و استامارها و البشرية الموارد لتوفير

 

 

 المتطلب السابـق  المعتمدة الساعات المادة اسم المادة رقم

1110144 
 1110041 3 المشاري  إدارة

 

 و إدارتهةةا تكةةوين كيفيةةة و حياتةةه دور و,المشةةروع بمفهةةوم الطالةةب تعريةةف علةةى المةةادة هةةذه فةةي التركيةةز يةةتم .

 لضبط المخططات تحليل و المخططات باستخدام موارده استامار و المشروع أعمال جدولة و تخطيط و,مهماتها

 .أساليبها و المشروع تنفيذ على الرقابة و المشاري  أعمال تنظيم و التكلفة و الزمن بين المبادالت و التكاليف

 

 

 

 

 

 



 المتطلب السابـق  المعتمدة الساعات المادة اسم المادة رقم

1110141 
 1111014 3 الدولية األعمال إدارة

 

 الدوليةة األعمال شركات و, بيئتها و أهميتها و الدولية األعمال بمفهوم التعريف على المادة هذه في التركيز يتم

 و الماليةة و اإلنتاجيةة و اإلداريةة المشةكالت و األجنبي االستامار و,الدولية التجارة نظريات الجنسية المتعددة و

 العلميةة األسةاليب و الدوليةة األعمةال شةركات تواجةه التةي التكنولوجيا و البشرية بالموارد الخاصة و التسويقية

 .المشكالت تلك معالجة و إدارتها في المستخدمة

 

 
 

 المتطلب السابـق  المعتمدة الساعات المادة اسم المادة رقم

1110101 
 1111014 3 اإلستراتيجية اإلدارة

 

 فيهةا المستخدمة العلمية األساليب و اإلستراتيجية اإلدارة بمفهوم الطالب تعريف على المادة هذه في التركيز يتم

 صةياغة و( الداخلي و الخارجي) البيئي الفح  و التحليل في المتمالة مراحلها و اإلستراتيجية اإلدارة عملية و

 فةي المعتمةدة العلميةة الطةر  و األسةاليب و اإلستراتيجية الرقابة و االستراتيجي التنفيذ و اإلستراتيجية إعداد و

 .المراحل تلك من مرحلة كل

 

 

 المتطلب السابـق  المعتمدة الساعات المادة اسم المادة رقم

1110100 
 1110041 3 الشاملة الجودة إدارة

 

 و الشةةاملة الجةةودة إدارة مفهةةوم و أبعادهةةا و أهميتهةةا و بةةالجودة التعريةةف علةةى المةةادة هةةذه فةةي التركيةةز يةةتم

 االسةةتراتيجي المنظةةور, العليةةا اإلدارة دور: خةةاص وبوجةةه الشةةاملة الجةةودة إدارة مبةةادئ و فلسةةفة و,أهميتهةةا

 التحسةةين و, الجةةودة فةةر  و العةةاملين تمكةةين و المةةوردين مةة  العالقةةة توطيةةد و العميةةل علةةى التركيةةز و للجةةودة

 .للجودة الدولية الجوائز و(اآليزو) للمواصفات الدولية المنظمة معايير تتناول كما, الجودة وأدوات المستمر

 

 المتطلب السابـق  المعتمدة الساعات المادة اسم المادة رقم

1110100 
 باستخدام إدارية حاالت

 الحاسوب
3 1111014 

 

 المهةةارة إكسةةابه و المختلفةةة اإلداريةةة المجةاالت فةةي الحاسةةوب باسةةتخدام الطالةةب تعريةف علةةى المةةادة هةةذه تركةز

 .اإلدارية المشكالت لحل الجاهزة البرمجيات بعض استخدام و تطبيق في العملية

 

 

 

 

 

 



 المتطلب السابـق  المعتمدة الساعات المادة اسم المادة رقم

1110100 
 موافقة القسم 3  العملي التدريب

 

 

 الدراسةي برنامجةه فةي عليهةا حصةل التةي العلميةة المعةارف بتطبيةق الطالب قيام على المادة هذه في التركيز يتم

 فةةي المؤسسةةات أو الشةةركات إحةدى فةةي تخصصةةه مجةال فةةي للوظةةائف العمليةةة الممارسةة طريةةق عةةن األكةاديمي

 .له العملي المشرف إلى التدريب فترة نهاية في تقريرا الطالب يقدم و. المجتم 

 

 المتطلب السابـق  المعتمدة الساعات المادة اسم المادة رقم

1110110 
 1110340 3 التنظيمي التغيير و التطوير

 

 مراحةل إلةى باإلضةافة مبرراتةه و أهميتةه و التطةوير التنظيمةي و التغييةر ماهيةة علةى المةادة هذه في التركيز يتم

 الحدياةةة األسةةاليب و االتجاهةةات و التغييةةر عمليةةة بةةددارة العالقةةة  ات النظريةةات و التطةةوير و التغييةةر عمليةةة

 .التنظيمي التطوير و التغيير في المعتمدة

 

 

 المتطلب السابـق  المعتمدة الساعات المادة اسم المادة رقم

1110030 
 1110444 3 معاصرة إدارية قضايا

 

 فةي المعاصرة و المتقدمة الخاصة المعرفة حقول بعض في الطالب معارف زيادة على المادة هذه في التركيز يتم

 .األعمال إدارة مجال

 

 

 المتطلب السابـق  المعتمدة الساعات المادة اسم المادة رقم

1110044 
 1111014 3 اإلنجليزية باللغة إدارية موضوعات

 

it provides the students a conceptual and theoretical knowledge about the 

important functions and activities of management. Students should develop a 

critical way of thinking through cases discussion and other experiential 

assignments. 

 

 

 المتطلب السابـق  المعتمدة الساعات المادة اسم المادة رقم

1110031 
 المسؤولية و األعمال أخالقيات

 االجتماعية
3 1111014 

 

 و أهميتهةا و األعمةال منظمةات فةي االجتماعيةة المسةؤولية و األخالقيةات مفهةوم على المادة هذه في التركيز يتم

 كمةةداخل الشةةفافية و الحاكميةةة و الرشةةوة و اإلداري الفسةةاد و األخالقيةةة المخالفةةات نمةةا   عةةر  و,أبعادهةةا

 .السلبية الظواهر تلك لمعالجة

 


