
 

 

 

 (10خطة )(  2020-2021) الخطة االسترشادية لطلبة تخصص إدارة االعمال 
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 الثانية ةلسنا

 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني

 رقم المادة اسم المادة عدد الساعات المتطلب السابق  رقم المادة اسم المادة عدد الساعات المتطلب السابق

 402210 السلوك التنظيمي 3 400201  402211 موضوعات ادارية باللغة االنجليزية  3 400201

 402214 بحوث العمليات 3 400103  405211 ادارة التسويق  3 400501

 402228 االعمال االلكترونية  3 400201  404211 االدارة المالية  3 400302

 408261 سالميةاالبنوك ال 3 --  402425 املة ادارة الجودة الش 3 400201

 400501 مبادئ التسويق 3 --  407231 نظم المعلومات االدارية  3 400201

 -- متطلب جامعة إجباري  3 --  -- إجباري  متطلب جامعة 3 --

  المجموع 18    المجموع 18 

 

 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني

 رقم المادة اسم المادة عدد الساعات المتطلب السابق  رقم المادة اسم المادة عدد الساعات المتطلب السابق

 -- متطلب جامعة إجباري  3 --  -- متطلب جامعة إجباري  3 --

 400101 مبادئ االقتصاد الجزئي 3 --  401111 مبادئ االقتصاد الكلي 3 400101

 400201 (1إدارة األعمال ) 3 --  400102 مبادئ االحصاء 3 --

 400301 (1محاسبة ) 3 --  400103 الرياضيات لالقتصاد واالدارة 3 --

 -- اختياري  متطلب جامعة 3 --  400302 (2محاسبة ) 3 4000301

  المجموع 15   -- متطلب جامعة اختياري  3 400301

       المجموع 18 



 

 

 السنة الثالثة

 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني

 رقم المادة اسم المادة عدد الساعات المتطلب السابق  رقم المادة اسم المادة عدد الساعات المتطلب السابق

400201 3 
 الريادة وإدارة المشروعات

 الصغيرة والمتوسطة
 401227 منهجية البحث في العلوم اإلدارية 3 400102  402330

 402337 اإلدارة االلكترونية  3 400201  402319 شريةإدارة الموارد الب 3 400201

 402312 إدارة االنتاج والعمليات 3 402214  402441 إدارة التغير واالزمات 3 402318

 402318 نظرية المنظمة  3 400201   اختياري تخصصمتطلب  3 

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

 -- اختياري  متطلب جامعة 3 --   المجموع 15 

  المجموع 18      

 

 

 لسنة الرابعةا

 الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني

 رقم المادة اسم المادة عدد الساعات المتطلب السابق  رقم المادة اسم المادة عدد الساعات المتطلب السابق

 402411 ارة المشاريعإد 3 402214  402424 ادارة استراتيجية 3 400201

 402414 إدارة األعمال الدولية 3 400201  402440 تطبيقات الحاسوب في االدارة 3 400201

 402333 سلسلة التوريد  إدارة 3 402312  402338 إدارة المعرفة والحكمة 3 407231

 3 --  -- اختياري تخصصمتطلب  3 --
 التدريب العملي لطلبة

 ادارة االعمال
402427 

 -- اختياري تخصصمتطلب  3 --  -- مادة حرة 3 --

  المجموع 15    المجموع 15 



 


