
 

 إلدارة األعماللبرنامج املعهد التقاني  ةالداخلي الالئحة

 .يقصد بالتعابير اآلتية في معرض تطبيق أحكام هذه الالئحة، املعنى الوارد بجانب كل منها :: تعاريف1املادة رقم

 االفتراضية السورية.الجامعة   الجامعة:

 مجلس الجامعة االفتراضية السورية. مجلس الجامعة:

 مجلس الشؤون العلمية في الجامعة االفتراضية السورية. مجلس الشؤون العلمية: 

 النظام املالي للجامعة االفتراضية السورية. النظام املالي:

 .إلدارة األعمال التقاني املعهد  املعهد:

، وهو أحااد الارامد املساااااااااااااتقلااة التااايعااة للجااامعااة االفتراضااااااااااااايااة إدارة األعمااالبرنااامد دبلوم تقاااني في  البرنامج:

الساااااااااااااوريااة وتنطبق عليااا األحكااام والتعليمااال الواردة في الالئحااة الاادا ليااة للجااامعااة واملطبقااة ع   

 الارامد املستقلة املماثلة. 

 الصف االفتراض ي:

 

مجموعة من الطالب املسجلين ع   أحد مقررال الارامد، حيث يمكنهم متايعة الجلسال التزامنية، 

 والتواصل فيما بينهم، وما بينهم وبين املحاضر من  الل األنظمة الارمجية املعتمدة في الجامعة. 

 الجلسة التزامنية:

 

راء الحوارال والنقاشاااااال ال   لقاء عار اإلنترنت يجمع املحاضااااار مع فالب صااااا  افتراجااااا    هد  إ 

جرى ضمن سياق تغطية مادة علمية أو تدريبية. 
ُ
 يمكن أن ت

 الجلسة الالتزامنية:

 

 من املادة العلمية للمقرر، ويجمن وفق 
 
تسااااااجيل مصااااااوتي مرديا يجريا أحد املجتصااااااين وةغطي  مءا

 أنظمة الجامعة ع   نحو يتاح للطالب الر وع إليا م ى يشاء.



حجم التعلم املعتمد ع   محصااااااالل التعلم املساااااا هدفة وأعباء العمل يال الصاااااالة، ويجصاااااا  لكل  تمدة:الوحدة املع

 ع   هذه الوحدال في حال حقق 
 
مقرر عدد معين من الوحدال املعتمدة وةعد الطالب مساااااااااااااتحويا

ا سااااااعة من وضت يقلااااايا الطالب في 25شاااااروج النجاح الباصاااااة باملقرر، وتكافمل الوحدة املعتمدة م

ر الجلسااااااااال التزامنية ومتايعة الجلسااااااااال الالتمامنية وإنجاي الووائ  والتكلي ال والدراسااااااااة حلااااااااو 

 ع   األضل للتدرةس ال ع ي.14ال ردية  الل فصل دراس   يجص  فيا /
 
 / أسبوعا

 الوحدة التعليمية ال   يتم فيها امتحان الطالب. املقـــرر:

 أن يحصل عليها الطالب يعد النجاح والتجرج من املعهد. املعار  واملهارال ال   يتوضع محصالت التعلم:

 :مقدمة:2املادة رقم

 .االفتراضية السوريةووضعا ضمن الجامعة  فيما ي ي أهدا  الارنامد،

 
ا
 :املعهد التقاني إلدارة األعمالأهداف برنامج  -أوال

ة تأهيل تقنيين في مجال علوم اإلدارة، يمتلكون املهارال األساسي إل برنامد املعهد التقاني إلدارة األعمال تهد  الجامعة االفتراضية السورية من  الل 

الحلقة األول  واللرورية في التأهيل التقن  التطبيقي لحامل الشهادة الثانوية، وتساعده في شهادة تشكل هذه الحيث  ،املطلوبة في هذا املجال

، التجاريةو  واألدبية ب روعها العلميةوالقديمةا  مالحديثة إمكانية تأهيل حملة الشهادال الثانوية الارنامداالنجراج السرةع في سوق العمل. يؤمن 

  هد  تطوير مقدراتهم وتمكينهم من اكتساب مهارال احترافية مطلوبة في سوق العمل. ها مجلس الجامعة،وغيرها من الثانويال ال   يوافق علي

 إل  تحقيق النتائد التالية:ارنامد ال يهد 

ي فباملعار  العلمية املتقدمة  وتمويدهمواملصار  املوارد البشرية والتسويق واملالية   إدارةفي مجال  ، وفق ا تصاصاتهمإعداد الطالب وتأهيلهم .1

.
 
 هذه املجاالل،  الل فترة تأهيل ضصيرة نسبيا

وفق أحدث املعلومااااااال واملعايير و االفتراضاااي  تكوين شبصية الطالب العلمية والتقنية وتنمي ها باالست ادة من كافة املمايا ال   يقدمها التعلم .2

 أي مكان. دراس هم منالدولية، حيث يتمكن الطالب من متايعة 

امد التقدم إل  بر  فلل، وتتيح لابالحصول ع   فرص عمل أ تسمح لااال تماعي واملنه  من  الل الحصول ع   شهادة  تطوير وضع الطالب .3



ج الذي لتجر معدل ا في املعهد ية في علوم اإلدارة، في حال حققالترضية التجصصية في الجامعة االفتراضية السورية للحصول ع   شهادة اإل ا

 تقره املجالس في شروج امل اضلة.

 
ا
 :ضمن الجامعة االفتراضية السوريةاملعهد التقاني إلدارة األعمال وضع برنامج -ثانيا

، ويلك نتيجة لرفع معدل القبول في برنامد اإل اية في علوم 2019عام  في الجامعة االفتراضية السورية املعهد التقاني إلدارة األعمالأنش ئ برنامد 

ا
ُ
 ، وانسجام%60إل   %50من  اإلدارة مالارنامد املطور عن برنامد االضتصاد سابقا

 
 مع سياسة الجامعة وتو هها املنبثق عن مرسوم إحداثها الذي ا

وال يستطيعون االلتحاق بارنامد  ،%60و  %50يشكل فرصة ملن معدلهم بين لاملعهد هذا فقد تم إحداث م ع   تدعيم مبدأ التعلم مدى الحياة، يرك

 وااللتحاق يسرعة يسوق العمل. بدراسة مدتها ضصيرةأو للراغبين  ليستكملوا تحصيلهم العلم ، اإل اية في علوم اإلدارة،

ني إلدارة الدبلوم التقايمنح الطالب في نهاية الدراسة در ة و سويق. التو ، املالية واملصار   تصاصال: إدارة املوارد البشريةثالث ا املعهد يتلمن

 األعمال في اال تصاص الذي درسا.

 املحصالت التعليمية: :3 رقم املادة

 :اإلدارة وفق املعايير املر عية األكاديمية ال تصاصاملعهد التقاني إلدارة األعمال فيما ي ي املحصالل التعليمية املعتمدة في برنامد 

 اكتساب املعرفة والفهم: -1

 
ا
 اختصاص إدارة املوارد البشرية: -أوال

  وووائ  ونظريال إدارة املوارد البشرية.التعر  ع   مبادئ 

  الحا ال التطويرية للموارد البشرية وفهم ماهية العوامل املؤثرة فيها.التعر  ع   فبيعة املشاكل و 

 تثمار العنصر البشري.بكي ية اس التعر  ع   امل اهيم والعمليال املرتبطة 

 
ا
 اختصاص التسويق: -ثانيا

 .التعر  ع   مبادئ ونظريال التسويق وتطبيقاتا ومراحل تطوره 

 .التعر  ع   أنماج حا ال ورغبال المبائن وفهم ماهية العوامل املؤثرة فيها 



 .فهم التكامل بين مكونال املميد التسويقي وعالض ها بتحقيق أهدا  املنظمة 

 
ا
 اختصاص املالية واملصارف: -ثالثا

 .التعر  ع   النظريال األساسية في اإلدارة املالية واملحاسبة وآليال تطبيقها 

 .فهم آلية عمل منشآل األعمال وعالض ها بالبيئة املحيطة االضتصادية والقانونية والتنظمية وغيرها 

 .التعر  ع   نظم وآليال حوكمة الشركال 

 رارال املالية: التمويلية واالستثمارية وتويةع األرباح.التعر  ع   أساسيال اتجاي الق 

  سالمية. فية بأشكالها كافة التقليدية واإل التعر  ع   البدمال املصر 

 ال سفهم آلية عمل املؤسسال املالية بأشكالها كافة: املصار ، شركال التأمين، األسواق املالية وشركال الوسافة املالية املرتبطة  ها، مؤس

 الصغير وغيرها.التمويل 

 .التعر  ع   املجافر ال   توا ا منشآل األعمال وفهم كي ية إدارتها 

 املهارات الذهنية: -2

 
ا
 اختصاص إدارة املوارد البشرية: -أوال

  تر م ها من  الل ووائ  إدارة املوارد البشرية.املشاركة في القدرة ع   تحليل وفهم حا ال املؤسسة وحا ال العاملين، و 

  إدارة املوارد البشرية. بووائ القدرة ع   ت سير مدلوالل األرضام والبيانال املتعلقة 

 
ا
 اختصاص التسويق: -ثانيا

  تر م ها باملنتجال والبيارال التسويقية املناسبة.املشاركة في القدرة ع   تحليل وفهم حا ال ورغبال المبائن، و 

 تسويقية.القدرة ع   ت سير مدلوالل األرضام والبيانال ال 

 



 
ا
 اختصاص املالية واملصارف: -ثالثا

 .القدرة ع   التحليل الكم  للبيانال املالية واملصرفية 

 .القدرة ع   ت سير وواهر مالية معينة ضد توا ا منشآل األعمال 

 .القدرة ع   الربط بين متغيرال مجتل ة ال سيما الدا لية منها كاملتغيرال املالية والتنظيمية واإلدارية 

  .القدرة ع   تحليل البدائل املالية: االستثمارية والتمويلية 

 املهارات املهنية والعملية: -3

 
ا
 اختصاص إدارة املوارد البشرية: -أوال

  صميم األعمال.تحليل وتاملساعدة في 

 .تنظيم إ راءال اال تيار والتعيين 

  العمل.وضع البطط التطويرية للموارد البشرية ال   تجدم أهدا  املساعدة في 

 .مراضبة تن يذ البطط التطويرية والتدريبية 

  تقييم أداء العامليناملساعدة في. 

  بناء أنظمة التعويلال و تح يز العاملين ورفع سوية أدائهم.املساعدة في 

 
ا
 اختصاص التسويق: -ثانيا

 .القدرة ع   استجدام تقنيال التواصل مع المبائن، وتقنيال الترويد للمنتجال 

  وضع البطط التسويقية ال   تجدم أهدا  العمل.املساعدة في 

  تقييم أداء التسويق ومراضبة تن يذ البطط التسويقية.املساعدة في 

 



 
ا
 اختصاص املالية واملصارف: -ثالثا

 .القدرة ع   إعداد تقارير مالية متجصصة وعرضها ومناضش ها 

 .القدرة ع   تن يذ الووائ  واألعمال املصرفية 

 .املساعدة في تقييم األداء املالي ملنشآل األعمال 

  .املساعدة في بناء املحافظ املالية االستثمارية والتمويلية 

 .املساعدة في إدارة املجافر ال   توا ا منشآل األعمال واتجاي القرارل املالية 

 املهارات العامة والقابلة لالنتقال: -4

 والتح يز الشبص  . القدرة ع   إدارة الذال واملبادرة ال ردية 

   إدارة الوضت يشكل فعال. القدرة ع 

 .القدرة ع   التواصل والتأثير وإيصال األفكار والنتائد وعرضها باستجدام الوسائل املالئمة 

 .القدرة ع   العمل ضمن فريق عمل يشكل فعال 

 العمل. القدرة ع   الت اعل اإليجابي مع اآل رين با تال  أنماج شبصياتهم وبا تال  مجاالل 

 .امتالك الوعي الذاتي واالن تاح الثقافي وضبول اآل ر والتكي  مع الغير 

 .اكتساب القيم اإليجابية في املمارسة العملية كاألمانة والنزاهة واملصداضية في العمل والعدالة واملساواة 

 ياتها.إوهار االلتزام الشبص   وتحمل املسؤولية في إنجاي األعمال وفق معايير املهنة وأ الض 

 .التعليم الذاتي والتطوير املنه  املستمر 

 .الت اوض واإلضناع ومهارال اإلصغاء ال عال 

 



 : شروط القبول و التسجيل في البرنامج:4املادة رقم 

 يأ، أو التجاريةثانوية مالعلم  واألدبيا والشاااااااااااااهادة الثانوية ضبول الطالب من حملة الشاااااااااااااهادة الاملعهد التقاني إلدارة األعمال يتم في برنامد  .1

 %50ة وبحيث يكون الحد األدنى للقبول وفق معدل الثانوي ويتم القبول من  الل م اضااااااااالة عامة .ضسااااااااام آ ر يوافق عليا مجلس الجامعة

 ية يعد في عالمة التربية الدينية.من معدل الثانو 

اللغة اإلنكليزيةا إيا توفرل لجميع املقررال املجتارة كحد أع   مبما فيها مقررال ساعة معتمدة  38 يمكن للطالب في كل فصل التسجيل ع   .2

جتارة تحترم أسبقية املقررال.
ُ
 ص و  م توحة للتدرةس، وكانت املقررال امل

مبما فيها مقررال اللغة اإلنكليزيةا إيا توفرل  كحد أدنى ساعة معتمدة 15 مقررال بما مجموعايمكن للطالب في كل فصل التسجيل ع    .3

جتارة تحترم أسبقية املقررال. لجميع املقررال
ُ
 املجتارة ص و  م توحة للتدرةس، وكانت املقررال امل

 ساعة معتمدة كحد أدنى. 65ا تيار اال تصاص يعد إنجاي  طالبيمكن لل .4

 يتقدم الطالب المتحان تحديد املستوى باللغة اإلنكليزية، ويتم إع اؤه من املستويال ال   يتحدد أنا تجاويها. .5

 :سيةاوالخطة الدر  املقررات تصنيف: 5املادة رقم 

  متلمنة: وتصني ها وسوياتها العلمية تجص في كل  نورد في الجداول التالية الئحة بأسماء املقررال :املقرراتتصنيف 

 ا امللحق األول  -الحقنظر وثيقة املارمم كل مقرر م- ID؛ 

  اسم املقرر باللغة العربية- Course Name (Arabic)؛ 

  اسم املقرر باللغة اإلنكليزية- Course Name (English)؛ 

  األسبقيال ال   تشير إل  املقررال املطلوب دراس ها ضبل دراسة املقرر–Pre-requisite؛ 

  عدد ساعال التواصل النظري الاليمة إليصال املقرر- TCCH ا؛الثانيامللحق -نظر ملحق آلية احتساب الساعال املعتمدة في وثيقة املالحقام 

  عدد ساعال التواصل العم ي الاليمة إليصال املقرر- PCCH ا؛امللحق الثاني-نظر ملحق آلية احتساب الساعال املعتمدة في وثيقة املالحقام 

  عدد ساعال الجهد الاليمة الستيعاب املقرر واملقابلة لعدد ساعال التواصل النظري- TCWL دة نظر ملحق آلية احتساب الساعال املعتمام

 ا؛امللحق الثاني-في وثيقة املالحق



  عدد ساعال الجهد الاليمة الستيعاب املقرر واملقابلة لعدد ساعال التواصل العم ي- PCWL نظر ملحق آلية احتساب الساعال املعتمدة ام

 ا؛امللحق الثاني-في وثيقة املالحق

  الكلية الاليمة لدراسة املقرر  الساعالعدد-CTH ؛امللحق الثانيا -تساب الوحدال املعتمدة حق آلية احنظر ملام 

  عدد الوحدال املعتمدة للمقرر-CCRD  نظر ملحق آلية احتساب الوحدال املعتمدة امواملحسوبة وفق آلية احتساب الوحدال املعتمدة-

 ؛امللحق الثانيا

  سوية التأهيل- Level ا.امللحق الثالث -نظر ملحق سويال التأهيل في وثيقة املالحقام 

 كتلة املقررال العامة: -أوال

 CHTC CHPC WLTC WLPC THC CRDC Level األسبقيات إسم املقرر بالعربية إسم املقرر باإلنكليزية الرمز

GMA401 Mathematics رياضيال None 24 24 36 24 108 5 4 

GMA402 Probability &Statistics اإلحصاء و االحتماالل None 24 24 36 24 108 5 4 

GBS301 Introduction to On-Line Education التعليم اإللكتروني None 24 18 24 12 78 4 3 

GBS302 Computer Skills مهارال الحاسوب None 24 24 24 18 90 4 3 

GBL401 Business Law ضانون األعمال None 24 18 36 12 90 4 4 

GMA403 
Economic and Administrative 

Mathematics 

الرياضيال االضتصادية 

 واإلدارية
GMA401, GMA402 24 24 36 24 108 5 4 

GBS303 Career Preparation تحلير السيرة املهنية None 18 12 18 6 50 2 3 

GBS504 
Computer Applications in 

Management 

تطبيقال حاسوبية في 

 اإلدارة

GMA401, GBS302, 

GMA402 
24 24 36 24 108 5 5 



Eng1 English Level 1  1اللغة اإلنكليزية مستوى None 18 24 18 12 72 3 3 

Eng2 English Level 2  2اللغة اإلنكليزية مستوى Eng1 18 24 18 12 72 3 3 

Eng3 English Level 3  3اللغة اإلنكليزية مستوى Eng2 18 24 18 12 72 3 4 

 
ا
 كتلة املقررال األساسية: -ثانيا

املقرر باإلنكليزيةإسم  الرمز  CHTC CHPC WLTC WLPC THC CRDC Level األسبقيات إسم املقرر بالعربية 

BAC401 Accounting Principles (1) ا1مبادئ محاسبةم  None 24 24 36 24 108 5 4 

BMN401 Fundamentals of Management أساسيال اإلدارة None 24 18 36 18 96 4 4 

BEC401 The History of Economic Thought تاريخ ال كر االضتصادي None 24 18 48 18 108 5 4 

BMK401 Introduction to Marketing مد ل إل  التسويق BMN401 24 18 48 18 108 5 4 

BHR401 Human Resources Manag/ement إدارة املوارد البشرية BMN401 24 18 48 18 108 5 4 

BAC402 Accounting Principles (2) ا2مبادئ محاسبة م  BAC401 24 24 36 24 108 5 4 

BQM501 Operations Management إدارة العمليال GMA403, BMN401 24 24 48 18 114 5 5 

BFB401 Principles of Financial Management مبادئ اإلدارة املالية BMN401, BAC402 24 24 48 18 114 5 4 

BMN503 Organization Theory نظرية املنظمة BMN401 24 18 48 18 108 5 5 

BAC506 Administrative Accounting املحاسبة اإلدارية BAC402 24 24 42 24 114 5 5 

 



 
ا
 كتلة مقررال ا تصاص التسويق: - ثالثا

 CHTC CHPC WLTC WLPC THC CRDC Level األسبقيات إسم املقرر بالعربية إسم املقرر باإلنكليزية الرمز

BMK502 Consumer Behavior سلوك املس هلك BMK401 24 24 48 18 108 5 5 

BMK603 Services Marketing تسويق البدمال BMK502 24 24 48 18 114 5 6 

BMK604 Product and Brand Management 
إدارة املنتد والعالمة 

 التجارية
BMK502 24 24 48 18 114 5 6 

BMK605 Sales Management إدارة املبيعال BMK502 24 24 48 18 114 5 6 

BMK606 Pricing and Distribution التسعير والتويةع BMK502 24 24 48 18 114 5 6 

BMK607 
Integrated Marketing 

Communications 

االتصاالل التسويقية 

 املتكاملة
BMK502 30 24 54 24 132 6 6 

 
ا
 كتلة مقررال ا تصاص إدارة املوارد البشرية: -رابعا

 CHTC CHPC WLTC WLPC THC CRDC Level األسبقيات إسم املقرر بالعربية إسم املقرر باإلنكليزية الرمز

BHR502 Organizational Behavior  تنظيم الالسلوك  BHR401 24 24 48 18 114 5 5 

BHR604 Human resource training  والتطويرالتدريب  BHR401 24 24 48 18 114 5 6 

BHR605 Employment management  إدارة التووي BHR401 24 24 48 18 114 5 6 

BHR606 Managerial Leadership القيادة اإلدارية BHR401 24 24 48 18 114 5 6 

BHR607 Career Path Management  إدارة املسار املنه BHR604. Eng3 36 24 54 24 138 6 6 



BHR610 Teamwork Management إدارة فرق العمل BHR606 24 24 48 18 114 5 6 

 
ا
 كتلة مقررال ا تصاص املالية واملصار : -خامسا

 CHTC CHPC WLTC WLPC THC CRDC Level األسبقيات إسم املقرر بالعربية إسم املقرر باإلنكليزية الرمز

BAC603 
Accounting for Partnership 

Companies 

محاسبة شركال 

 األشباص
BAC402 24 24 48 24 120 5 6 

BFB503 
Financial Management of 

Enterprises 
 BFB401 24 24 48 18 114 5 5 اإلدارة املالية للشركال

BAC605 Accounting for Corporations 
محاسبة شركال 

 األموال
BAC603 24 24 48 24 120 5 6 

BFB604 
Management of Financial 

Institutions 
 BFB401 24 24 48 18 114 5 6 إدارة  مؤسسال مالية

BFB605 Financial Analysis تحليل مالي BFB401, Eng3 36 24 54 24 138 6 6 

BFB607 Banking دمال مصرفية  BFB401 30 24 54 24 132 6 6 

 مقترح لخطط دراسية ممكنة:  -2

املقررات املظللة )فيما ي ي املكونال العلمية للارنامد وفق تويةع فص ي يشكل النمويج األمثل الذي تقترحا الجامعة ع   الطالب لتنظيم دراستا 

درس باللغة اإلنكليزية(
ُ
 :ت

معتمدة ساعة  124عة معتمدة الختصاص إدارة املوارد الشرية، سا 123ساعة معتمدة الختصاص التسويق،  123من الخطة الدراسية املكونة 

 مع تحديد أسبقيات كل مقرر. ،الختصاص املالية واملصارف

 



 :كل اختصاص  فيما يلي جدول يوضح مقررات

 اختصاص التسويق: -

Marketing التسويق 

 SEM SYM English Name االسم العربي CRD 
Teaching 

Language 
prerequisite level 

S1 

GMA401 Mathematics 5 رياضيال Arabic None None 4 

GBS301 Introduction to On-Line Education 4 التعليم اإللكتروني Arabic None None 3 

GBS302 Computer Skills 4 مهارال الحاسوب Arabic None None 3 

BAC401 Accounting Principles (1) 5 ا1مبادئ محاسبةم Arabic None None 4 

BMN401 Fundamentals of Management 4 أساسيال اإلدارة Arabic None None 4 

BEC401 The History of Economic Thought 5 تاريخ ال كر االضتصادي Arabic None None 4 

GMA402 Probability &Statistics 5 اإلحصاء و االحتماالل Arabic None None 4 

Eng1 English Level 1  3 1اللغة اإلنكليزية مستوى English None None 3 

S2 

GBS303 Career Preparation 2 تحلير السيرة املهنية Arabic None None 3 

BMK401 Introduction to Marketing 5 مد ل إل  التسويق Arabic BMN401 4 أساسيال اإلدارة 

BHR401 Human Resources Management 5 إدارة املوارد البشرية Arabic BMN401 4 أساسيال اإلدارة 

BAC402 Accounting Principles (2) 5 ا2مبادئ محاسبة م Arabic BAC401 4 ا1مبادئ محاسبةم 

BMN503 Organization Theory 5 نظرية املنظمة Arabic BMN401 5 أساسيال اإلدارة 

GMA403 
Economic and Administrative 

Mathematics 

الرياضيال االضتصادية 

 واإلدارية
5 Arabic GMA401, GMA402 

رياضيال، اإلحصاء 

 واالحتماالل
4 



Eng2 English Level 2  3 2اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng1 Eng1 3 

S3 

GBL401 Business Law 4 ضانون األعمال Arabic None None 4 

BFB401 Principles of Financial Management 5 مبادئ اإلدارة املالية Arabic 

BMN401, BAC402, , 

 65يعد الحصول ع   

وحدة معتمدة ع   

 األضل

ساسيال اإلدارة، أ

، ا2مبادئ املحاسبةم

 65يعد الحصول ع   

وحدة معتمدة ع   

 األضل

4 

BQM501 Operations Management 5 إدارة العمليال Arabic GMA403, BMN401 

الرياضيال 

االضتصادية واإلدارية،  

 أساسيال اإلدارة

5 

GBS504 Computer Applications in 

Management 

 Arabic 5 تطبيقال حاسوبية في اإلدارة
GMA401, GBS302, 

GMA402 

رياضيال، مهارال 

الحاسوب، اإلحصاء 

 واالحتماالل

5 

BMK502 Consumer Behavior  5 املس هلكسلوك Arabic 

BMK40,  يعد الحصول

وحدة معتمدة  65ع   

 ع   األضل

 ،مد ل إل  التسويق

 65يعد الحصول ع   

وحدة معتمدة ع   

 األضل

5 

BAC506 Administrative Accounting 5 املحاسبة اإلدارية Arabic BAC402 5 ا2مبادئ محاسبة م 

Eng3 English Level 3  3 3مستوى اللغة اإلنكليزية English Eng2 Eng2 4 

S4 

BMK603 Services Marketing 5 تسويق البدمال Arabic BMK502 6 سلوك املس هلك 

BMK604 Product and Brand Management 5 إدارة املنتد والعالمة التجارية Arabic BMK502 6 سلوك املس هلك 

BMK605 Sales Management 5 إدارة املبيعال Arabic BMK502 6 سلوك املس هلك 

BMK606 Pricing and Distribution 5 التسعير والتويةع Arabic BMK502 6 سلوك املس هلك 

BMK607 
Integrated Marketing 

Communications 

االتصاالل التسويقية 

 املتكاملة
6 Arabic BMK502 6 سلوك املس هلك 



 اختصاص إدارة املوارد البشرية: -

Human Resources Management إدارة املوارد البشرية 

SEM SYM English Name االسم العربي CRD 
Teaching 

Language 

prerequisite 

 
level 

S1 

GMA401 Mathematics 5 رياضيال Arabic None None 4 

GBS301 Introduction to On-Line Education 4 التعليم اإللكتروني Arabic None None 3 

GBS302 Computer Skills 4 مهارال الحاسوب Arabic None None 3 

BAC401 Accounting Principles (1) 5 ا1مبادئ محاسبةم Arabic None None 4 

BMN401 Fundamentals of Management 4 أساسيال اإلدارة Arabic None None 4 

BEC401 The History of Economic Thought  5 ال كر االضتصاديتاريخ Arabic None None 4 

GMA402 Probability &Statistics 5 اإلحصاء و االحتماالل Arabic None None 4 

Eng1 English Level 1  3 1اللغة اإلنكليزية مستوى English None None 3 

S2 

GBS303 Career Preparation 2 تحلير السيرة املهنية Arabic None None 3 

BMK401 Introduction to Marketing 5 مد ل إل  التسويق Arabic BMN401 4 أساسيال اإلدارة 

BHR401 Human Resource Management 5 إدارة املوارد البشرية Arabic BMN401 4 أساسيال اإلدارة 

BAC402 Accounting Principles (2) 5 ا2مبادئ محاسبة م Arabic BAC401  4 ا1محاسبةممبادئ 

BMN503 Organization Theory 5 نظرية املنظمة Arabic BMN401 5 أساسيال اإلدارة 

GMA403 
Economic and Administrative 

Mathematics 
 Arabic GMA401, GMA402 5 الرياضيال االضتصادية واإلدارية

رياضيال، اإلحصاء 

 واالحتماالل
4 

GBL401 Business Law  4 األعمالضانون Arabic None None 4 

Eng2 English Level 2  3 2اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng1 Eng1 3 



S3 

BFB401 Principles of Financial Management 5 مبادئ اإلدارة املالية Arabic 

BMN401, BAC402, , 

 65يعد الحصول ع   

وحدة معتمدة ع   

 األضل

اساسيال اإلدارة، 

، , ا2املحاسبةم مبادئ

 65يعد الحصول ع   

وحدة معتمدة ع   

 األضل

4 

BQM501 Operations Management 5 إدارة العمليال Arabic GMA403, BMN401 

الرياضيال االضتصادية 

واإلدارية،  أساسيال 

 اإلدارة

5 

GBS504 
Computer Applications in 

Management 
 Arabic 5 تطبيقال حاسوبية في اإلدارة

GMA401, GBS302, 

GMA402 

رياضيال، مهارال 

الحاسوب، اإلحصاء 

 واالحتماالل

5 

BHR502 Organizational Behavior  5 تنظيم الالسلوك Arabic 

BHR401 ,  يعد

وحدة  65الحصول ع   

 معتمدة ع   األضل

، إدارة املوارد البشرية

 65يعد الحصول ع   

وحدة معتمدة ع   

 األضل

5 

BHR606 Managerial Leadership 5 القيادة اإلدارية Arabic 

BHR401 ,  يعد

وحدة  65الحصول ع   

 معتمدة ع   األضل

، إدارة املوارد البشرية

 65يعد الحصول ع   

وحدة معتمدة ع   

 األضل

6 

BHR604 Human resource training 5 التدريب والتطوير Arabic 

BHR401 ,  يعد

وحدة  65الحصول ع   

 معتمدة ع   األضل

، إدارة املوارد البشرية

 65يعد الحصول ع   

وحدة معتمدة ع   

 األضل

6 

Eng3 English Level 3  3 3اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng2 Eng2 4 

S4 

BHR605 

Employment management 

 Arabic 5 إدارة التووي 

BHR401 ,  يعد

وحدة  65الحصول ع   

األضلمعتمدة ع     

، إدارة املوارد البشرية

 65يعد الحصول ع   

وحدة معتمدة ع   

 األضل

6 

BHR607 Career Path Management  6 إدارة املسار املنه English BHR604. Eng3 
التدريب 

 3والتطوير،إنكليزي 
6 



BHR610 Teamwork Management 5 إدارة فرق العمل Arabic BHR606 6 القيادة اإلدارية 

BAC506 Administrative Accounting 5 املحاسبة اإلدارية Arabic BAC402 5 ا2مبادئ محاسبة م 

 اختصاص املالية واملصارف: -

Finance مالية ومصارف 

SEM SYM English Name االسم العربي CRD 
Teaching 

Language 

prerequisite 

 
level 

S1 

GMA401 Mathematics 5 رياضيال Arabic None None 4 

GBS301 Introduction to On-Line Education 4 التعليم اإللكتروني Arabic None None 3 

GBS302 Computer Skills 4 مهارال الحاسوب Arabic None None 3 

BAC401 Accounting Principles (1) 5 ا1مبادئ محاسبةم Arabic None None 4 

BMN401 Fundamentals of Management 4 أساسيال اإلدارة Arabic None None 4 

BEC401 The History of Economic Thought 5 تاريخ ال كر االضتصادي Arabic None None 4 

GMA402 Probability &Statistics 5 اإلحصاء و االحتماالل Arabic None None 4 

Eng1 English Level 1  3 1اللغة اإلنكليزية مستوى English None None 3 

S2 

GBS303 Career Preparation 2 تحلير السيرة املهنية Arabic None None 3 

BMK401 Introduction to Marketing 5 مد ل إل  التسويق Arabic BMN401 4 أساسيال اإلدارة 

BHR401 Human Resources Management 5 إدارة املوارد البشرية Arabic BMN401 4 أساسيال اإلدارة 

BAC402 Accounting Principles (2) 5 ا2مبادئ محاسبةم Arabic BAC401 4 ا1مبادئ محاسبةم 

BMN503 Organization Theory 5 نظرية املنظمة Arabic BMN401 5 أساسيال اإلدارة 



GMA403 
Economic and Administrative 

Mathematics 
 Arabic 5 واإلداريةالرياضيال االضتصادية 

GMA401, 

GMA402 

رياضيال، اإلحصاء 

 واالحتماالل
4 

Eng2 English Level 2  3 2اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng1 Eng1 3 

S3 

GBL401 Business Law 4 ضانون األعمال Arabic None None 4 

BFB401 Principles of Financial Management  5 املاليةمبادئ اإلدارة Arabic 

BMN401, 

BAC402,   يعد

 65الحصول ع   

وحدة معتمدة ع   

 األضل

ساسيال اإلدارة، أ

، ا2مبادئ املحاسبةم

 65يعد الحصول ع   

وحدة معتمدة ع   

 األضل

4 

BQM501 Operations Management 5 إدارة العمليال Arabic 
GMA403, 

BMN401 

الرياضيال االضتصادية 

أساسيال واإلدارية،  

 اإلدارة

5 

GBS504 Computer Applications in 

Management 

 Arabic 5 تطبيقال حاسوبية في اإلدارة
GMA401, 

GBS302, GMA402 

رياضيال، مهارال 

الحاسوب، اإلحصاء 

 واالحتماالل

5 

BAC603 
Accounting for Partnership 

Companies 
 5 ا2مبادئ محاسبة م Arabic BAC402 5 محاسبة شركال األشباص

BAC506 Administrative Accounting 5 املحاسبة اإلدارية Arabic BAC402 6 ا2مبادئ محاسبة م 

Eng3 English Level 3  3 3اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng2 Eng2 4 

S4 

BAC605 Accounting for Corporations 5 محاسبة شركال األموال Arabic BAC603 
محاسبة شركال 

 األشباص
6 

BFB503 Financial Management of Enterprises 5 اإلدارة املالية للشركال Arabic BFB401 5 مبادئ اإلدارة املالية 

BFB604 Management of Financial Institutions 5 إدارة  مؤسسال مالية Arabic BFB401 6 مبادئ اإلدارة املالية 

BFB605 Financial Analysis 6 تحليل مالي English BFB401, Eng3 
مبادئ اإلدارة املالية، 

 3إنكليزي 
6 



BFB607 Banking 6  دمال مصرفية Arabic BFB401 6 مبادئ اإلدارة املالية 

 

 :عوالترف املدة القصوى للدراسة :6املادة رقم 

 وال.سن 4باتحدد مدة الدراسة الدنيا با سنتان و مدة الدراسة القصوى  .1

 من سنة إل  أ رى، إيا يعتار الطالب  .2
 
اللغة ب الساعال الباصةمبما فيها  الساعال املعتمدةحد أدنى من استطاع الحصول ع   مترفعا

ستوى ملع ى منها الطالب في اللغة اإلنكليزية وفق امتحان تحديد ايتم احتساب املستويال ال   يُ  و اإلنكليزيةا وفق ما هو مبين في الجدول التالي. 

إع اءه منها كجمء من هذا الحد األدنى وكساعال لمقررال ال   تم الساعال املعتمدة املكافئة ليتم احتساب  كماكجمء من هذا الحد األدنى،

 وتد ل في حساب الترفيع:
 
 معتمدة حصلها الطالب مسبقا

 ل   يتو ب ع   الطالب النجاح فياالحد االدنى من الساعال املعتمدة ا السنة

 45 الثانية

 :والتخرج: النجاح 7املادة رقم 

 تكون أمثال كل مقرر مويعة ع   النحو التالي: .1

a.   من أمثال املقرر.  %25أعمال الطالب: بما ال يتجاوي 

b.  من أمثال املقرر.  %75االمتحان: بما ال يقل عن 

امتالك املهارال املهنية والعملية املحددة في  يجب أن تتلمن أعمال الطالب في كل مقرر ووي ة واحدة ع   األضل تساعد الطالب في .2

 املعايير املر عية واألكاديمية.

يجب ع   الطالب أن ينه  بنجاح املستوى الثالث من اللغة اإلنكليزية ضبل التسجيل ع   أي مقرر علم  يتم تدرةسا باللغة اإلنكليزية  .3

 ماملقررال املظللةا.

 في  طالبُيعتار ال .4
 
 الشروج التالية: إيا حقق املقرر ناجحا



a.   60 أكار أو تساوي في املقرر محصلة نهائية  حصل ع%. 

b. االمتحان العظمىمن عالمة  %40 للمقرر أكار أو تساوي  النهادياالمتحان  كانت عالمة . 

c.  العظمى. ألعمالمن عالمة ا %40أكار أو تساوي  أعمال الطالبكانت عالمة 

d. .حقق املحصالل العلمية للمقرر 

 مع ووائ ا، مقرر في  الطالبفي حال رسوب  .6
 
 كاملة.وامتحاناتا، باإلضافة إل  دفع تكالي ا  يتو ب عليا إعادتا كامال

 ع   شهادة املعهد التقاني إلدارة األعمال يعتار الطالب متجر  .5
 
 وحاصال

 
شريطة النجاح في  ميع املقررال املقررة للارنامد وضمن املدة ا

  الممنية املعتمدة.

 ختامية أحكام :8رقم املادة 

 .الالئحة هذه في ن  با يرد لم ما كل للجامعة االفتراضية ع   الدا لية الالئحة في الواردة األحكام تطبق -1

  العتمادها التالي ال صل في الارنامد في املسجلين الطالب كافة ع   الالئحة هذه تطبق -2
 
 السيد من عليها واملصادضة املجتصة، املجالس من أصوال

 .العالي يملالتع ويير

  



 امللحق األول: آلية ترميز املقررات

 تم االصطالح ع   ترميز املقررال في الارنامد ع   ست  انال كما في الشكل التالي:

 :          BHR401 

 

B 
 

H R 

:)      (              
 :    G 

(General) 
:             B 

 (Business) 
 

                
(Knowledge Area:) 

 
 )                      :    

                HR            
Human Resources .

4 1 0 

             
 

                       
                       

             

                 
                

 
01 
02 
… 

 

  



 

التخصص العام  التخصص العام )العربية(

 )اإلنكليزية(

 رمز املجال املعرفي Knowledge Area املجال املعرفي )العربية( رمز التخصص العام

 Business B إدارة األعمال

 Management MN إدارة

 Human Resource  HR موارد بشرية

 Marketing MK تسويق

 محاسبة وتكاليف
Accounting & 

Costing 
AC 

 Economics EC اقتصاد

 Finance & Banking FB مالّية ومصارف

 أساليب كمّية
Quantitative 

Methods 
QM 

 General G عام

 Mathematics MA رياضيات

 Business Law BL قانون األعمال

 Basic Skills BS مهارات أساسية

 

  



 امللحق الثاني: آلية حساب الساعات املعتمدة وتفاصيل الحساب بالنسبة لكل مقرر 

، بحيث ينسجم مع معايير وأنظمة ويارة التعليم امد املعهد التقاني إلدارة األعمالسيتبعها برنمن اللروري تحديد نظام الساعال املعتمدة ال   

 أيسهل ألي ات اضية تعاون علم  مع العالي واملعايير الدولية، بما 
 
 مع املرسوم رضم ي  هة أكاديمية دولية مستقبال

 
الباص  2010لعام  245. وانسجاما

، واملؤسس لنظام الساعال املعتمدة في مرحلة اإل اية، يعتمد عدد ساعال 2006لعام  250تنظيم الجامعال رضم  بتعديل الالئحة التن ذية لقانون 

 ويحقق بن س الوضت معايير بولونيا املتبعة في دول االتحاد األوربي. 245يشكل يتناغم مع املرسوم  72–48معتمدة سنوي يتراوح بين 

 : Credit Hourتعريف الساعة املعتمدة  -1

 ع   مدى ال صل الدراس   ا
 
 ع   مدى فصل دراس   واحد. ألواحد، أو تدرةس ساعتين عمليتين هي ساعة تدرةسية نظرية اسبوعيا

 
 سبوعيا

 : حساب الساعات املعتمدة وفق النظام األوروبي -2

دد الساعال ال   يقليها الطالب وع Contact Hours (CH)تعتمد الساعة املعتمدة حسب النظام األوربي في حسا ها ع   عدد ساعال التدرةس

. والذي يشير للممن الذي يقليا الطالب إلنهاء كل األنشطة التعليمية مثل: املحاضرال، واملشارةع، Work Load (WL)في الدراسة والتحلير 

 والتدرةس العم ي، والتعلم الذاتي، واالمتحانال.

 ساعة تد 1يوضع بالحسبان أن كل  WLلتسهيل حساب حجم العمل 
 
  رةس نظري تتطلب  هدا

 
ا ساعة 1ب يتراوح من ممن ضبل الطال شبصيا

  1ا ساعة كحد أع  . وكل 2م ل كحد أدنى إ
 
  ساعة تدرةس عم ي تتطلب  هدا

 
ساعة من ا 1ا ساعة إل  م0من ضبل الطالب يتراوح بين م شبصيا

 ا.ETCSمل تعتار ساعة معتمدة أوربية مساعة من حجم الع 30إل   25بالنهاية فإن كل ضيمة تتراوح بين الجهد الشبص  . و 

 نقوم بماي ي: 
 
 لتن يذ حساب الساعة املعتمدة أوروبيا

 

 

 

 



 يتم حساب عدد الساعال اإل مالي لكل مقرر وفق ما ي ي: -1

:  Total hours of course C

:  Contact hours of Theory in course C

: Contact hours of Practice in course C

: Work Load of Theory in course C

: Work Load of Practice in 

C TC PC TC PC

C

TC

PC

TC

PC

TH CH CH WL WL

TH

CH

CH

WL

WL

   

course C

 

يتم حساب مجموع الساعال اإل مالية للمقررال في اإل اية كمجموع لعدد الساعال اإل مالية لكافة املقررال ال   يحتا ها الطالب لنيل  -2

 اإل اية. 

:  Total hours 

:  Total hours of course C

C

C

C

TH TH

TH

TH



 

 من حساب عدد  Vيتم حساب ضيمة املعامل  -3
 
ساعال الجهد في املقررا مالذي سنستجدما في حساب عدد الساعال املعتمدة ملقرر انطالضا

معدد الساعال املعتمدة  ETCS 240قررال الاليمة لنيل اإل اية ع   ال   نحصل عليها بدراسة  ميع امل بتقسيم عدد الساعال اإل مالي

 الاليمة لنيل شهادة اإل اية وفق النظام األوروبيا:

240
240

TH TH
V

V
   

هي القيمة  25، حيث تعتار القيمة 30إل   25واالصطالح ع   استجدام ضيمة ثابتة بين  Vاب ضيمة املعامل ر اإلشارة إل  أنا باإلمكان عدم حستجد

.
 
 املتوسطة املعيارية األكثر استجداما

 نعود إل  كل مقرر ونقوم بتقسيم عدد الساعال اإل مالي للمقرر ع   القيمة السابقة لنحصل ع   عدد الساعال املعتمدة: -4

C
C

TH
CRD

V
 

 



 قواعد توزيع ساعات التواصل وساعات الجهد وحساب الساعات املعتمدة للمقررات: -3

 مع ضواعد التدرةس وآ
 
 لياتا في الجامعة االفتراضية السورية، يكون تعري  ساعال التواصل كما ي ي:انسجاما

 نظري.تعتار الساعة املسجلة املرافقة للمقررال بمثابة ساعال تواصل  -1

 24تعتار الساعة املتزامنة ال   ين ذها املدرس في الجامعة االفتراضية السورية بمثابة ساعة تواصل عم ي وي لل أن يكون عدد هذه الساعال  -2

 مع نظام املحا- لسة متزامنة مللمقرر  12ساعة يمنية بالنسبة ملقرر، بما يلمن تن يذ 
 
ضرال ص ا مدة الجلسة الواحدة ساعتان، ويلك تماشيا

 وكافة األنظمة املرتبطة با في الجامعة.

 مثال تطبيقي: -3

ساعة يمنية، وحجم الجهد الاليم من الطالب الستيعاب كل محاضرة نظرية ودراس ها  48لن ترض أن لدينا مقرر عدد ساعال محاضراتا النظرية 

 ساعة يمنية من املحاضرال النظرية. 48سة الستيعاب ساعة يمنية من الدرا 96هو ضع  مدتها الممنية، مما يعن  أن الطالب ملطر لتن يذ 

ساعة يمنية، وأن حجم الجهد الاليم من الطالب الستيعاب كل محاضرة عملية  24ولن رض أن عدد ساعال القسم العم ي من هذا املقرر هو 

ساعة يمنية من املحاضرال العملية. في  24عاب ساعة يمنية دراسة الستي 24ودراس ها هو ن س مدتها الممنية، مما يعن  أن الطالب ملطر لتن يذ 

 هذه الحالة يكون:

  = 192=  24+ 24+  96+  48عدد الساعال الممينة الك ي ملقرر 

  = 25÷  192عدد الوحدال املعتمدة للمقرر  
 
 8= تقريبا

 وحدال معتمدة باملعيار األوروبي. 8أي يحسب لهذا املقرر 

  



 امللحق الثالث: سويات التأهيل

 ُيبّين الجدول التالي الحد األدنى للوحدال املعتمدة وشروج السوية ال   تؤهل الطالب للحصول ع   الشهادة:

 الشهادة
سوية 

 الشهادة
 الحد األدنى من أعلى سوية الحد األعلى من أدنى سوية الحد األدنى للوحدات املعتمدة

 ا8وحدة في السوية م 180 ا6في السوية موحدة  15 ا8ا و م7ا و م6وحدة في السويال م 270 8 دكتوراه

 ا7وحدة في السوية م 90 ا6وحدة في السوية م 15 ا7ا و م6وحدة في السويال م 120 7 ما ستير أكاديم 

 ا7وحدة في السوية م 60 ا5وحدة في السوية م 15 ا7ا وم6ا وم5وحدة في السويال م 120 7 ما ستير تأهيل وتجص 

 ا7وحدة في السوية م 45 ا5وحدة في السوية م 15 ا7ا و م6السويال موحدة في  60 7 دبلوم

 ا6وحدة في السوية م 120 ا3وحدة في السوية م 15 ا6ا وم5ا و م4ا و م3وحدة في السويال م 300 6 إ اية في الهندسة

 ا6السوية موحدة في  75 ا3وحدة في السوية م 15 ا6ا وم5ا و م4ا و م3وحدة في السويال م 240 6 اإل اية

 ا5وحدة في السوية م 65 ا3وحدة في السوية م 15 ا5ا و م4ا و م3وحدة في السويال م 120 5 مساعد مجاي

  وحدال معتمدة 8إل    5املادة بحدود 

  وحدة معتمدة 20-10املشروع يمكن أن يكون 

  وحدة معتمدة 60أفروحة املا ستير 

   وحدة معتمدة 30مشروع ما ستير تأهيل وتجص 

 مساعد مجاز:

  ا15-0م 3ا وسوية 55-30م 4ا سوية 30 -5م 5سنة أول  : سوية 

  ا15-0ا سوية أع   م15-0م 4ا سوية 60-35م5سنة ثانية : سوية 

 



 اإلجازة:

  ا15-0م 3ا وسوية 60-45م 4سنة أول  : سوية 

  ا 15-0م 4ا سوية 60-45م5سنة ثانية : سوية 

   ا30-0م 5ا سوية 60-30م6سنة ثالثة : سوية 

  ا15-0ا سوية أع   م60-45م 6السنة الرايعة سوية 

 الهندسة

  ا15-0م 3ا وسوية 60-45م 4سنة أول  : سوية 

  ا 15-0م 4ا سوية 60-45م5سنة ثانية : سوية 

   ا30-0م 5ا سوية 60-30م 6سنة ثالثة : سوية 

  ا60م 6سنة رايعة: سوية 

  ا25-0ا سوية أع   م60-35م 6سنة  امسة: سوية 

  



 لحق الرابع: توصيف املقرراتامل

 فيما ي ي  دول ت صي ي باملقررال مع توصي  املحتوى العلم  لها. 

 كتلة املقررال العامة: -أوال

 املخرجات التعليمية إسم املقرر )بالعربية( إسم املقرر )باإلنكليزية( الرمز

GMA401 Mathematics رياضيال 

 توصيف املقرر:

 فاضتصاد املِلحة، اللرورال من أصبح االضتصادية الدراسال في استجدام الرياضيال إن

 ال   املواضيع من هي املهمال وتويةع واملرونة والتسويق واإلنتاج والتجمين والتويةع النقل

 الحاسوب استجدام ع   اللموم حين يساعد الذي الرياج   الطايع دراس ها تباكتس

 .النتائد إلوهار

إل  تعري  الطالب بامل اهيم األساسية في الرياضيال ولذلك فإن هذا املقرر يهد  

كاألعداد  واملص وفال واملعادالل والتوايع واملشتقال وغيرها من املوضوعال الاليمة 

 ع   استجدام هذه األدوال في مجال اإلدارة بمجتل  ا تصاصاتها.
 
 ليكون ضادرا

 املحصالت التعليمية:

 على أن:   في نهاية هذا املقّرر يجب أن يكون الط
ا
 الب قادرا

  ،يعر  ال رق بين  مجموعال األعداد بمجتل  أنواعها مالعادية، الحقيقية

 الطبيعية، الصحيحة....ا

 ي هم معنى املجال والقيمة املطلقة 

  املتتالية الحسابية والهندسية.يميز بين 

 .يحل املعادالل الرياضية 

  املرتبطة  ها.ي هم املص وفال واملحددال ويحل العمليال الحسابية 

  املنحنيال الرياج   وأنواع التوايع، ويرسم التحليل ومبادئ أسس ع   يتعر 

 للتوايع. البيانية

 .يحل  ملة متراجحال 

 .ي هم ضواعد االشتقاق والت اضل والتكامل 



GMA402 Probability &Statistics   االحتمااللاإلحصاء و  

 توصيف املقرر:

هذا املقرر أساسيال علم اإلحصاء واالحتماالل وتطبيقاتا في مجال إدارة   يتناول 

 األعمال.

 املحصالت التعليمية:

 على أن:   
ا
 في نهاية هذا املقّرر يجب أن يكون الطالب قادرا

 .يميز بين مصادر البيانال وأساليب  معها 

 .يميز اإلحصاء الوص ي واإلحصاء اإلستقرادي 

 اإلحصائية البيانال وةعرض يجمع. 

 .يطبق التمثيل الهندس   و البياني للبيانال 

  مقاييس النزعة املركمية والتشتت.البيانال الكمية باستجدام  يوص 

 .ي هم مبادئ االحتماالل والحساب االحتمالي 

 االحتمالية والتويةعال العشوائية ي هم املتغيرال. 

 واالنحدار البطي يطبق االرتباج. 

 ومجاالل تطبيقها لعمليال التنبؤ.الممنية  ي هم السالسل 

 ي هم استجدام األرضام القياسية 

GBS301 Introduction to On-Line Education التعليم اإللكتروني 

 توصيف املقرر:

يهد  مقرر "مقدمة في التعلم اإللكتروني" إل  تمكين الدارس من التعر  ع   م اهيم 

من التعلم باإلضافة إل  إيجابياتا  التعلم اإللكتروني وأدواتا وآليال هذا النمط

 وسلبياتا.

 املحصالت التعليمية:

 على أن:   
ا
 في نهاية هذا املقّرر يجب أن يكون الطالب قادرا

  م.يميز بين م هومي التعليم
ّ
 والتعل

 .يتعر  ع    التعلم اإللكتروني وفوائده وصعوباتا وتحدياتا 

  م االفتراج   وفوائده
ُّ
 وصعوباتا وتحدياتا.يتعر  ع   التعل

 . يتعر  ع   نظم إدارة التعلم ونظم إدارة محتوى تعليم 

 . يتعر  ع     دمال نظم إدارة تعلم وإدارة محتوى تعليم 



 يتعر  ع    م هوم األغراض التعليمية وم هوم ضابلية إعادة االستجدام 

 يتقن البحث في اإلنترنت 

 يتقن إنشاء االستبيانال 

 كتابة تقرير يتقن 

 عامة بحيث تتلمن الدراسة: دراسال عن مواضيع ين ذ 

 إ راء بحث مكتب  عن املوضوع. -

 كتابة وتنظيم استبيان وتحديد الشرائح املس هدفة. -

 كتابة تقرير عن نتائد الدراسة -

GBS302 Computer Skills مهارال الحاسوب 

 توصيف املقرر:

سواء من حيث  الحاسوبيهد  هذا املقرر إل  تعليم الطالب أساسيال التعامل مع 

 التعامل مع التجهيزال الحاسوبية أو التعر  ع   الارمجيال  وكي ية استجدامها.

 املحصالت التعليمية:

 ع   أن:   
 
 في نهاية هذا املقّرر يجب أن يكون الطالب ضادرا

  ع   التجهيزال واملعدال الحاسوبية يتعر 

 يتعر  ع   مجتل  أنواع الارمجيال الحاسوبية 

 يتعر  ع   أساسيال الشبكال الحاسوبية واإلنترنت 

 ي هم تأثيرال استجدام تكنولو يا املعلومال واالتصاالل 

  يتعر  ع   أساسيال نظام التشغيلWindows 7 

 ي هم فرق التعامل مع املل ال 

 يطبق تغيير مجتل  إعدادال الحاسوب 

 يتعر  ع   أساسيال برنامد تحرير النصوصWord 2013 

  تحرير النصوصي هم فرق 

 ي هم فرق التنسيق 

  يستجدم الجداول والكائنال املجتل ة، ويتقن آليال تنسيق الص حة

 والطباعة

 يتعر  ع   أساسيال برنامد العروض التقديميةPowerPoint 2013 

 ي هم التعامل مع الشرائح وتطبيق تأثيرال الحركة واالنتقال 

  لكتروني هم برنامد الاريد اإليOutlook 2013 



 لكترونية ساسيال وعناصر برنامد الجداول اإليتعر  ع   أExcel 2013 

 يتعر  الصيغ والدوال واستجداماتها 

 ينش ئ املجططال 

 .يطبق آليال تنسيق أوراق العمل والطباعة 

GBL401 Business Law ضانون األعمال 

 توصيف املقرر:

والتشرةعال الاليمة لهم في حياتهم  يهد  هذا املقرر إل  تمويد الطالب باملبادئ القانونية

 ، إضافة لبعضالعملية واملطلوبة في مستقبلهم املنه  في مجال التجارة والشركال

 التشرةعال والقوانين املتعلقة بالقطاع الحكومي.

 املحصالت التعليمية:

 ع   أن:   
 
 في نهاية هذا املقّرر يجب أن يكون الطالب ضادرا

  يعر  القانون 

 القانونية و وةشرح  صائصها يعر  القاعدة 

 يميز مصادر القواعد القانونية 

 يميز أضسام القانون وفروعا 

 ي هم معنى الحق 

  يميز أنواع الحقوق 

 يميز بين أفرا  الحق 

 يميز بين مصادر الحق 

  يميز بين القانون التجاري الاري والبحري والجوي 

 ي هم مكونال الدفاتر التجارية 

  للمتجريشرح العناصر الرئيسية 

  يستوعب ما يتلمنا عقد الشركة 

 يميز األشكال القانونية للشركال 

 ي هم معنى انحالل الشركال 

  يتذكر األساسيال في يعض القوانين والتشرةعال مثل م ضانون العمل، ضانون

 ،التأمينال اال تماعية، تشرةعال مصرفية، تشرةعال سوق األوراق املالية

 لكترونيةاتشرةعال التجارة اإل



GMA403 Economic and Administrative Mathematics 
الرياضيال االضتصادية 

 واإلدارية

 توصيف املقرر:

مع  مرل ال   الرياضيال ملواضيع التطبيقال االضتصادية يعض  يستعرض هذا املقرر 

 الطالب من  الل دراستا ملقرر الرياضيال.

 املحصالت التعليمية:

 على أن:   
ا
 في نهاية هذا املقّرر يجب أن يكون الطالب قادرا

  أو اإل مالي اإليراد التكالي ، تايع االضتصادية متوايع التوايع ع   يعض يتعر 

 الربح...ا ، تايع الك ي

  الحدي، املرونة،  وامل هوم االضتصاد ماملشتق في املشتقال تطبيقال ع   يتعر

  التكل ة...ا وتقليل والد ل الربح وتعظيم الحدية النهايال

  اإلنتاج االضتصاد متايع علم في وتطبيقاتها املتغيرال، متعددة التوايع ع   يتعر 

 ع   وأثره اإلنتاج تايع دوغالس، تجانس – كوب اإلنتاج البعيد، تايع املدى ع  

 اإلنتاج...ا حجم

   تكل ةيستجدم فيها التكاملم ال االضتصادية ال   الجوانب يعض يتعر  ع 

 والربح الك ي الحدي، الربح والد ل الك ي الد ل الحدية،  والكل ة الكلية

 املنتد...ا وفائض املس هلك الحدي، فائض

  فيها املحددال تستجدم ال   االضتصاد علم في الحاالل يعض ع   يتعر 

 .واملجر ال املد الل  دول  وهي واملص وفال

  للمتراجحاليتعر  ع   يعض التطبيقال االضتصادية . 

GBS303 Career Preparation تحلير السيرة املهنية 

 توصيف املقرر:

 رال ومها وعناصرها االتصال عملية ع   التعر  "املهنية السيرة تحلير" مقرر  يتناول 

 باكتساب التعري  إل  إضافة رال االتصال، مها اكتساب وكي ية املجتل ة االتصال

  .عمل إل  التقدم أ ل من التقديم  طاب وكتابة الذاتية السيرة كتابة مهارال 
 
 يتم أيلا

 الشبصية املقابة أثناء التصر  وكي ية الشبصية للم ابلة التحلير فرق  التعرض إل 

 .منها االن هاء وبعد

 عند  ها التقيد يجب ال   والقواعد التقديمية العروض إعداد فرق  املقرر  يتناول  كذلك

 الاريد استجدام بأساسيال إل  التعري  إضافة هذا التقديمية، العروض تقديم

 .اإللكتروني الاريد مع للتعامل outlook برنامد استجدام ع   والتدرب لكترونياإل



 املحصالت التعليمية:

 ع   أن:   
 
 في نهاية هذا املقّرر يجب أن يكون الطالب ضادرا

  وعناصرها عام يشكل ع   عملية االتصال يتعر 

  االتصال أشكال ع   يتعر 

  اكتسا ها فرق  وتعلم االتصال ع   مهارال  يتعر 

  الذاتية السيرة ع   مهارال كتابة يتعر 

  الشبصية املقابلة مهارال  ع   يتعر 

  التقديمية العروض وتقديم إعداد يتعلم مهارال 

  لكترونياإل الاريد برنامد استجدام يتعلمOutlook 

GBS504 

Computer Applications in Management 

 تطبيقال حاسوبية في اإلدارة

 توصيف املقرر:

 إدارة في الحاسوب ترتبط بتطبيقال  هو تمويد الطلبة بم اهيم وأدوال  الغاية من املقرر 

 ممارسة في تساعد املستجدمين منها، أ ماء أو حاسوبية برمجيال عن عبارة وهي األعمال

 وضواعد البيانال.تركيز ع   إكسل اإلدارية، وسيتم ال ووائ هم

 املحصالت التعليمية:

 ع   أن:   
 
 في نهاية هذا املقّرر يجب أن يكون الطالب ضادرا

 .يتعر  ع   برنامد إكسل 

 العمل ورضة  اليا في البيانال يد ل 

    إكسيل في الجاهمة الدوال أنواعيتعر  ع 

 إكسيل في بيانال ضاعدة ينش ىء 

  إليها فرعية مجاميع ويلي  إكسيل بيانال ضاعدة ي ري 

 إكسيل بيانال ضاعدة في والتص ية يجري عمليال البحث 

 املحورية الجداول  بتقارير البيانال يحلل 

 بياني البيانال يشكل يمثل 

 في إكسيل االنحدار و ط البيانال انتشار مجطط يرسم 

 إكسيل في األمثل الحل نمايج يصمم 

 البيانال ضواعد إدارة نظم في األساسية يتعر  ع   امل اهيم 

 املعلومال بنوك إدارة نظم يميز األنواع املجتل ة من 



  نظام في ينش ىء الجداول Access  

 يميز أنواع االستعالمال 

 ينش ىء االستعالمال 

 في استجدامها يمكن ال   والووائ  يتعر  ع   العمليال الحسابية 

 االستعالمال

 يميز أنواع النمايج 

 ينش ىء النمايج 

  البيانال ضواعد تصميم آليالي هم 

 



 
 
 كتلة املقررال األساسية -ثانيا

 املخرجات التعليمية إسم املقرر )بالعربية( إسم املقرر )باإلنكليزية( الرمز

BAC401 Accounting Principles (1) ا1مبادئ محاسبةم  

 توصيف املقرر:

ذا القرارال. يتناول هاملحاسبة املالية هي عملية ضياس وتوصيل املعلومال االضتصادية إل  متجذ 

املقرر أساسيال العمل املحاسب  في منشأة فردية أو  دمية، من  الل االعتماد ع   مد ل 

امليزانية كأساس ل هم فبيعة املحاسبة والتسجيل املحاسب ، وإعداد القوائم املالية. حيث يتم 

ثم فبيعة الدورة دراسة فبيعة العناصر املحاسبية واالعترا   ها في القوائم املالية، من 

والتسجيل املحاسب  وفق ضواعد القيد املمدوج، يتم االنتقال يعد يلك إل  أسس التسجيل 

املحاسب  للعمليال املتعلقة بالبلاعة، والحسابال املدينة واألوراق التجارية، وااللتزامال 

 املتداولة، ويجتتم املقرر بأساسيال التسويال الجردية، وإعداد القوائم املالية

 حصالت التعليمية:امل

 ع  
 
 أن :      في نهاية هذا املقّرر يجب أن يكون الطالب ضادرا

 .يسجل القيود املحاسبية في الدفاتر املحاسبية 

 .يجري التسويال الاليمة في نهاية ال ترة املالية 

 . يعد الحسابال البتامية وترصيدها وفق مبادئ العمل املحاسب 

  للمنشآل ال ردية، ضائمة الد ل، ضائمة حقوق امللكية، امليزانية.يعد القوائم املالية 

 .يحدد فبيعة مستجدمي التقارير املالية والقرارال يال الصلة باملنشأة 

BMN401 Fundamentals of Management أساسيال اإلدارة 

 توصيف املقرر:

الطالب بامل اهيم  يهد  هذا املقرر إل  إعطاء مقدمة عامة عن علم إدارة األعمال وتعري 

األساسية حول إدارة األعمال واملنظمة وتمويده بالقدر الاليم من البل ية العلمية الاليمة 

 الستيعاب امل اهيم والتطبيقال والنظريال في هذا املجال.

 من  الل 
 
يسع  املقرر في  مئا األول إل  تعري  الطالب بكي ية تطور ال كر اإلداري تاريجيا

اب املوضوعية لنشأة هذا العلم، عالضتا بالعلوم األ رى،  ومدارس ال كر استعراض األسب

اإلداري ال   وهرل وفق تسلسلها الممن  وربطها مع الظرو  االضتصادية وبيئة األعمال حين 

ية املهارال األساسية املتعلقة بالعملفيركم املقرر ع   شرح املعار  و  وهورها. أما في  مئا الثاني،

  تسمح للمنظمة باستثمار مواردها بالشكل األمثل. من أ ل يلك يتم ضمن هذا اإلدارية ال 

 -نظيمالت -املقرر شرح املبادئ األساسية املتعلقة بكي ية تن يذ الووائ  اإلدارية مالتجطيط



البحث  -املوارد البشرية-التسويق-املالية -املواد-الرضابةا وال نية ماإلنتاج والعمليال -التو يا

 علومال اإلداريةا ضمن املنظمة. نظم امل -العالضال العامة -والتطوير

 املحصالت التعليمية:

 على أن:   
ا
 في نهاية هذا املقّرر يجب أن يكون الطالب قادرا

  ع   م هوم  إدارة األعمال وأسباب وهوره كعلم. يتعر 

  ي منها في هم التطور التاريخي ملدارس ال كر اإلداري وأهم نظريال كل مدرسة ودور كل

 اإلدارة ال عالة في املنظمة.

 رضابةا وكي ية  -تو يا -تنظيم -يتعلم مبادئ ومهارال الووائ  اإلدارية متجطيط

 تطبيقها.

 .يتعر  ع   أهدا  الووائ  ال نية في املنظمة و مهامها الرئيسية 

BEC401 The History of Economic Thought تاريخ ال كر االضتصادي 

 توصيف املقرر:

 ر التاريخي لل كر االضتصادي بدءيهد  هذا املقرر إل  تعري  الطالب بالتطو 
 
من العصور ا

 بالعصور الوسطى وان هاء بال كر االضتصادي املعاصر. يغطي هذا 
 
القديمة في اليونان وروما، مرورا

 
 
 يمنيا

 
 و املقرر يعض الوضادع االضتصادية املرتبطة بتطور ال كر االضتصادي وةعتمد تسلسال

 
اضحا

يسهل ع   الطالب متايعة التطور التاريخي للمدارس االضتصادية املتعاضبة واملتنافسة، ويتناول 

 أعالم ال كر االضتصادي في كل مرحلة يش  ء من التركيز ع   يعض الشبصيال املحورية 
 
أيلا

 لكل مرحلة أو مدرسة.

 املحصالت التعليمية:

 ع   أن  في نهاية هذا املقّرر يجب أن يكون الطالب
 
 ضادرا

 يتذكر املبادئ األساسية لل كر االضتصادي عند: ضدماء ال الس ة 

 .يتذكر املبادئ األساسية لل كر االضتصادي عند: املدرسّيين 

 لنقدي.لل كر ا يتذكر املبادئ األساسية لل كر االضتصادي عند: كّتاب الكرارةس: الرواد األوائل 

 دي عند: كّتاب الكرارةس: امليركانتيليين.يتذكر املبادئ األساسية لل كر االضتصا 

 .يتذكر املبادئ األساسية لل كر االضتصادي عند: ال يزيوضرافيين 

 .يتذكر املبادئ األساسية لل كر االضتصادي عند: علماء العرب املسلمين 

 .يتذكر املبادئ األساسية لل كر االضتصادي عند: الكالسيكيين األوائل 

  لل كر االضتصادي عند: املدرسة التاريجية.يتذكر املبادئ األساسية 



 .يتذكر املبادئ األساسية لل كر االضتصادي عند: الكالسيكيين 

 .يتذكر املبادئ األساسية لل كر االضتصادي عند: املدرسة الحّدية 

 .يتذكر املبادئ األساسية لل كر االضتصادي عند: املدرسة النمساوية 

  االضتصادي عند: الكينزيين.يتذكر املبادئ األساسية لل كر 

 .يتذكر املبادئ األساسية لل كر االضتصادي عند: النيوكالسيكيين 

 .يتذكر املبادئ األساسية لل كر االضتصادي عند: النقديين 

 يتذكر املبادئ األساسية لل كر االضتصادي عند: املؤسساتيين 

 .يتذكر املبادئ األساسية لل كر االضتصادي عند: التنمويين 

  املبادئ األساسية لل كر االضتصادي عند: املعاصرين. يتذكر 

  أهم البالفال بين املدارس االضتصادية الحديثة واملعاصرة.يمّيز 

  وبين التطورال ال   حصلت في النظرية  العالضة بين يعض الوضادع االضتصاديةيفهم

 االضتصادية.

BMK401 Introduction to Marketing مد ل إل  التسويق 

 املقرر:توصيف 

 للم اهيم 
 
 للتسويق وشرحا

 
 إل  التسويق بم هوما املعاصر حيث يقدم تعري ا

 
يشكل املقرر مد ال

األساسية املرتبطة با. كما يتناول كي ية تجمئة السوق وانتقاء القطاعال السوضية املس هدفة 

سعر تد  والوالعوامل املؤثرة في سلوك املس هلك. ويركم ع   عناصر املميد التسويقي أي املن

 والتويةع والترويد.

 املحصالت التعليمية:

 ع   أن:   
 
 في نهاية هذا املقّرر يجب أن يكون الطالب ضادرا

 .يعر  التسويق وةشرح امل اهيم األساسية املرتبطة با 

  يحدد معايير تجمئة أسواق املس هلكين وأسواق األعمال ويبين كي ية ا تيار القطاعال

 السوضية املس هدفة. 

 .يميز عناصر املميد التسويقي ومكونال كل منها 

 .يحلل وينتقد عناصر املميد التسويقي املطبقة في الشركة 

 يقيم البطة التسويقية املطبقة في الشركة 



BHR401 Human Resources Manag/ement إدارة املوارد البشرية 

 توصيف املقرر:

 مل هوم إدارة املوارد 
 
 من تحليل وتوصي  يتناول هذا املقرر توضيحا

 
البشرية وووائ ها، بدءا

العمل، وتجطيط املوارد البشرية، واالستقطاب اال تيار والتعيين، التدريب والتأهيل، املسار 

 الووي ي، تقييم األداء...

 حصالت التعليمية:امل

 ع  
 
 أن:    في نهاية هذا املقّرر يجب أن يكون الطالب ضادرا

  البشريةي هم م هوم وأهمية املوارد 

 يةر يتعر  ع   التطور التاريخي مل هوم إدارة املوارد البش 

 يتعر  ع   املكونال األساسية لووائ  املوارد البشرية 

BAC402 Accounting Principles (2) ا2مبادئ محاسبة م  

 توصيف املقرر:

ال    والبدميةيستكمل هذا املقرر أساسيال التسجيل والقياس املحاسب  في املنشآل ال ردية 

ا، ويركم يشكل أساس   ع   عملية القياس املحاسب  في نهاية 1بدأها مقرر مبادئ املحاسبة م

ال ترة معند إعداد القوائم املاليةا. لذلك يتناول عمليال التسويال املرتبطة يعناصر األصول 

أل ل، الحسابال وااللتزامال املتداولة ماإليرادال واملصاري ، النقدية، االستثمارال ضصيرة ا

املدينة وأوراق القبض، واملجمونا، من ثم املحاسبة عن اس هالك األصول غير املتداولة 

 وااللتزامال فويلة األ ل، ويجتتم بإعداد القوائم املالية.

 حصالت التعليمية:امل

 ع  
 
 أن:    في نهاية هذا املقّرر يجب أن يكون الطالب ضادرا

  الجردية املتعلقة باملصاري  واإليرادال، واإلفصاح عنها يحدد كي ية إثبال التسويال

 في القوائم املالية.

 .يعد مذكرة تسوية املصر ، والتسويال املتعلقة بنق  النقدية 

 .يثبت الديون املعدومة ،
 
 يحسب مجص  الديون املشكوك فيها محاسبيا

 .يثبت التغيرال في أسعار االستثمارال ضصيرة األ ل واإلفصاح عنها 

 يح.
 
 دد مشاكل  رد املجمون، وكي ية إثبال التسويال املتعلقة  ها محاسبيا

 .تحديد فرق اس هالك األصول الثابتة، وكي ية إثبال العمليال املتعلقة ببيعها 



BQM501 Operations Management إدارة العمليال 

 توصيف املقرر:

 للتمكن من إدارة العمليال اإلنتا ية الغاية من املقرر تمويد الطلبة بامل اهيم واألدوال اللرورية

والبدمية، حيث سيتم التعرض إل  كي ية تطوير املنتجال والبدمال واستراتيجيال وفرق 

تجطيط الطاضال اإلنتا ية وفرق التنبؤ بالطلب وتأمين موارد ووسائل اإلنتاج، كما سيتم 

  ي ملراكم العمل، وسيتمالتعرض إل  فرق التموضع الجغرافي ملنشآل املنظمة والترتيب الدا 

 .التركيز ع   القلايا املتعلقة بجودة املنتد واإل راءال

 املحصالت التعليمية:

 ع   أن:   
 
 في نهاية هذا املقّرر يجب أن يكون الطالب ضادرا

 يميز امل اهيم األساسية في  إدارة العمليال 

  البدماليستوعب أدوال تطوير املنتجال ومراحلها مع تمييز  صوصية 

  رائيال اإلنتاج.إي هم تكنولو يا و  

 يتذكر وسائل الترتيب الدا  ي للمنشأة 

  تطبيق أدوال تجطيط وتنظيم اإلنتاج حسب فبيعة منظومة اإلنتاج والتنبؤ بالطلب

 واالحتيا ال

 يستوعب أهمية املوضع الجغرافي ويتعر  إل  أهم فرق ا تيار املوضع 

 الشاملة وأدواتها في إدارة العمليال يستوعب م اهيم ضبط وإدارة الجودة 

 يستوعب أهمية إدارة املجمون وم اهيمها ويطبق أهم تقنيال إدارتها 

 يستوعب أهمية إنجاي العمليال في الوضت املناسب ويتعر  إل  أهم أدواتها 

 يستوعب أهمية إدارة الصيانة وأنواعها ويتعر  إل  أهم أدوال التعامل معها 

BFB401 
Principles of Financial 

Management  املاليةمبادئ اإلدارة 

 توصيف املقرر:

وتطورها التاريخي وكي ية تطور مهام املدير املالي يتناول املقرر توضيح م هوم اإلدارة املالية 

 يشكل موائم لتطور االدارة املالية، وكذلك أثر البيئة البار ية ع   هذا التطور. 

يركم املقرر ع   التجطيط املالي في املنشأة والتنبؤ باالحتيا ال املالية ويلك باستجدام فرائق 

كمية عدة، وكذلك التواين املالي من  الل تحليل رأس املال العامل بأشكالا كافة. يركم املقرر 

 ع   إدارة املنشأة لنقدي ها وكي ية تحديد املستوى األمثل للسيولة ويلك من  
 
ل النمايج الأيلا

الرياضية. كما يتلمن املقرر إدارة املنشأة لكل من حساباتها املدينة ومجمونها بالشكل الذي 

 دراسة معمقة مل هوم 
 
يسمح لها بتحقيق هد  التواين بين السيولة والربحية. يشمل املقرر أيلا



ك املعايير ال سيما تل القيمة الممنية للنقود وأهمي ها في فهم واستجدام معايير تقييم االستثمارال

 .ال   تنطوي ع   م هوم القيمة الحالية

 املحصالت التعليمية:

 ع   أن:   
 
 في نهاية هذا املقّرر يجب أن يكون الطالب ضادرا

  ُيعّر  اإلدارة املالية وةعدد مراحل تطورها ويتذكر عناصر البيئة املحيطة ال   يمكن

 أن تؤثر في اإلدارة املالية للشركال.

  .ُيحّدد االحتيا ال املالية للشركة باستجدام فرائق كمية عدة 

 .ُيحّدد املستوى األمثل لكل من السيولة واملجمون والحسابال املدينة 

 .ل رأس املال العمل بمجتل  مكوناتا
ّ
 ُيحل

 .يتوضع القيمة الممنية للنقود 

 االستثمارية باستجدام املعايير القائمة ع   استجدام م هوم القيمة  يقيم املشروعال

 الحالية للنقود.

BMN503 Organization Theory نظرية املنظمة 

 توصيف املقرر:

م هوم وأهمية ومبادئ التنظيم،  في نظرية اإلدارة واملنظمة، كما يتناول  مقدمة املقرر يعرض هذا 

 التنظيم ، وكي ية التطوير التنظيم  وإعادة الهندسة اإلدارية. طوال  وأشكال تصميم الهيكل و 

 حصالت التعليمية:امل

 ع  
 
 أن:    في نهاية هذا املقّرر يجب أن يكون الطالب ضادرا

 يتعر  ع   م هوم نظرية املنظمة 

 يتعر  ع    صائ  الهياكل من مركمية ورسمية وتعقيد 

  التنظيمية بمحددال بيئة العمل مثل:  البيئة يتعر  ع   كي ية تأثر  صائ  الهياكل

 املحيطة، التكنولو يا، استراتيجيال املنظمة وحجم املنظمة

 يتعر  ع   أشكال الهياكل التنظيمية 

 يبن  ويطور هياكل تنظيمية مبسطة 

 يحدد مدى الحا ة إلعادة التنظيم وإعادة الهندسة 



BAC506 Administrative Accounting  اإلداريةاملحاسبة  

 توصيف املقرر:

يتناول هذا املقرر مواضيع تعمل ع   الربط بين املحاسبة واإلدارة، فاملحاسبة تقدم املعلومال 

والبيانال ال   يتطلبها اتجاي القرارال اإلدارية، لذلك يركم ع   االستجدام الدا  ي للمعلومال 

العالضة، وأسس الت رضة بين دراسة األساسية في هذه الاملحاسبة في اتجاي القرارال. من 

تكل ة والحجم ة بين البتصني ال التكالي  مع التركيز ع   املتغيرة والثابتة، وفبيعة تحليل العق

والربح في األ ل القصير من  الل تحليل التعادل. من ثم ينتقل إل  فبيعة استجدام املعلومال 

ة  اصة منها الجارية، إضافة إل  املحاسبية في القرارال ضصيرة األ ل، واملواينال التجطيطي

 فبيعة استجدام تلك املعلومال في ضرارال التسعير وتقييم األداء.

 حصالت التعليمية:امل

 ع  
 
 أن:    في نهاية هذا املقّرر يجب أن يكون الطالب ضادرا

 يميز بين املحاسبة اإلدارية وغيرها من املجاالل املحاسبية. 

  والثابتة، وي صل بين الجمء املتغير والجمء الثابت في يميز بين التكالي  املتغيرة

 .التكالي  املجتلطة

 ي هم هامش املساهمة ومدلوالتا، والعوامل ال   تؤثر في تحديده. 

 يستجدم تحليل التعادل في الكثير من القرارال ضصيرة األ ل. 

 يعد املواينال التجطيطية الجارية. 

   ي ع   بيانال التكال يسعر املنتجال بناء. 

   ع   مقومال محاسبة املسؤولية. يعد تقارير تقييم األداء بناء 

 
 
 كتلة مقررال ا تصاص تسويق: -ثالثا

 املخرجات التعليمية إسم املقرر )بالعربية( إسم املقرر )باإلنكليزية( الرمز

BMK502 Consumer Behavior سلوك املس هلك 

 توصيف املقرر:

األساسية املعارة عن سلوك املس هلك كاإلدراك والتعلم والتذكر  يركم املقرر ع   امل اهيم الن سية

والتح يز واملواض . كما يشرح العوامل األساسية املؤثرة في سلوك املس هلك وآلية اتجاي القرار. يتطرق 

 إل  دور الجماعال املر عية والطبقة اال تماعية واألسرة والثقافة والثقافال ال رعية في 
 
املقرر أيلا

 املس هلك. سلوك



 

 املحصالت التعليمية:

 ع   أن:   
 
 في نهاية هذا املقّرر يجب أن يكون الطالب ضادرا

 يتذكر امل اهيم الن سية األساسية املتعلقة يسلوك  املس هلك 

 .يشرح ويحلل مراحل اتجاي القرار لدى املس هلك 

 يتوضع أثر الجماعة واملجتمع في سلوك املس هلك 

  سلوك املس هلك وصعوبة التنبؤ   هذا السلوك.يستنتد مدى صعوبة فهم 

BMK603 Services Marketing تسويق البدمال 

 توصيف املقرر:

يتناول املقرر امل اهيم األساسية املتعلقة بتسويق البدمة والتحديال ال   توا ا مقدمي البدمال. ويركم 

ة واستراتيجيال البدمال وكي ية تحسين  ودع   التمييز بين البدمة والسلعة واملميد التسويقي للبدمة 

 مع المبائن. البدمة وبناء عالضة  يدة

 املحصالت التعليمية:

 ع   أن:
 
 في نهاية هذا املقّرر يجب أن يكون الطالب ضادرا

 .يميز بين  صائ  السلعة والبدمة وةستنتد  صوصية تسويق البدمة 

 .يشرح ويحلل عناصر املميد التسويقي للبدمة 

   ويحدد كي ية ضياس  ودة البدمةيعر 

  يبين دور العنصر البشري والبيئة املادية وإ راءال تقديم البدمة في إدراك  ودة البدمة من ضبل

 املس هلك.

 .يحلل فرق وبرامد بناء عالضة ضوية مع المبون 

BMK604 Product and Brand Management إدارة املنتد والعالمة التجارية 

 توصيف املقرر:

 
 
يشرح املقرر القرارال األساسية املتعلقة بتطوير املنتجال الجديدة ودورة حياة املنتد منذ التطوير مرورا

بالتقديم والنمو والنضج وان هاء باالنحدار. كما يتناول م هوم العالمة التجارية وعناصرها واستراتيجياتها 

 وكي ية بناء ضيمة العالمة التجارية.

 املحصالت التعليمية:

 ع   أن:ف
 
 ي نهاية هذا املقّرر يجب أن يكون الطالب ضادرا



 .يعر  وةشرح  صائ  مراحل دورة حياة املنتد 

 .يقيم استراتيجيال املنتد 

 يحدد فرق توليد وتقييم وتطوير املنتجال الجديدة 

 .يعر  العالمة التجارية وعناصرها وكي ية ا تيار هذه العناصر 

 مة العالمة التجارية.يحلل ويقيم العوامل املؤثرة في ضي 

BMK605 Sales Management إدارة املبيعال 

 توصيف املقرر:

يتناول املقرر بيئة البيع والعالضة بين التسويق والبيع. كما يستعرض استراتيجيال وتقنيال البيع 

 وتدريب وتح يز وتقييم ضوى البيع.الرئيسية. وةشرح كي ية ا تيار 

 املحصالت التعليمية:

 ع   أن:في نهاية 
 
 هذا املقّرر يجب أن يكون الطالب ضادرا

 يشرح دور البيع في نجاح التسويق 

 يبين أهمية بيئة البيع في التأثير في سلوك املس هلك 

 يحلل العوامل ال   تساهم في نجاح استراتيجيال البيع 

 يحدد كي ية انتقاء وتح يز وتدريب وتقييم ومكافأة ضوى البيع 

 املتبعة من ضبل الشركةقيم استراتيجية البيع ي 

BMK606 Pricing and Distribution التسعير والتويةع 

 توصيف املقرر:

يتناول املقرر األسس السلوكية إلدارة التسعير وكي ية التسعير عار مراحل حياة املنتد وفرق عرض السعر 

ار البيع بالتجمئة وكي ية ا تيدا ل املتجر. كما يشرح املقرر أنواع ضنوال التويةع ويركم ع   أهمية وفرق 

 لدا ل وفريقة عرض املنتجال ضمنا.املوضع الجغرافي للمتجر وكي ية تجطيطا وتنظيما من ا

 املحصالت التعليمية:

 ع   أن:
 
 في نهاية هذا املقّرر يجب أن يكون الطالب ضادرا

 يشرح وةستنتد اآلثار الن سية والسلوكية لطريقة عرض السعر 

  التسعير بحسب دورة حياة املنتد وضمن  ط املنتجاليحلل سياسال 

 يعر  ضنوال التويةع وةشرح مكوناتها 

 يقيم فريقة تسعير وعرض املنتجال املجتل ة ضمن املتجر 

 يحلل ويقيم التصاميم الدا لية للمتا ر 



 يحلل العوامل ال   يجب أن تؤ ذ يعين االعتبار عند ا تيار موضع املتجر 

BMK607 Integrated Marketing Communications االتصاالل التسويقية املتكاملة 

 توصيف املقرر:

يشرح املقرر مكونال االتصاالل التسويقية املتكاملة وكي ية تصميم الرسالة التسويقية واستراتيجيال 

االتصال التسويقي. وةستعرض املقرر ضنوال االتصال التقليدية والت اعلية وكي ية تجطيط حمالل 

 ضياس فعالية الارامد االتصالية. االتصاالل التسويقية والوسائط وفرق 

 املحصالت التعليمية:

 ع   أن:
 
 في نهاية هذا املقّرر يجب أن يكون الطالب ضادرا

 يعدد عناصر مميد االتصاالل التسويقية ويوّص  فبيعة كل منها 

 يبين كي ية وضع أهدا  ومواينة االتصاالل التسويقية املتكاملة 

  يقيم االستراتيجيال اإلبداعية لالتصاالل التسويقية بما يتوافق مع األهدا  واالستراتيجيال

 التسويقية

 يجتار الوسيط املناسب لالتصاالل التسويقية 

 يقيم فعالية االتصاالل التسويقية املتكاملة 

 يصمم   طة لالتصاالل التسويقية املتكاملة 

 
 
 املوارد البشرية:كتلة مقررال ا تصاص إدارة  -رايعا

 املخرجات التعليمية إسم املقرر )بالعربية( إسم املقرر )باإلنكليزية( الرمز

BHR502 Organizational Behavior  تنظيم الالسلوك  

 توصيف املقرر:

 من  الل القيميتناول هذا املقرر توضيحا ألهمية دراسة وت سير السلوك ال ردي 

، كما يتناول دراسة العوامل املؤثرة في السلوك الجماعي والشبصية والعواف 

كإدارة فرق العمل والقيادة اإلدارية والتح يز، كما يتناول السلوك ع   مستوى 

 املنظمة كالهياكل التنظيمية وعملية اتجاي القرار، ومنهجيال التغيير التنظيم . 

 حصالت التعليمية:امل

 ع  في نهاية هذا املقّرر يجب أن يكون 
 
 أن:    الطالب ضادرا

 مكونال السلوك التنظيم تعر  ع   ي 



 يتعر  ع   العوامل املؤثرة في سلوك العاملين 

  يمتلك القدرة ع   تشكيل فريق العمل وع   فهم أسباب الصراع وكي ية

 إدارتا ضمن املنظمال

  يميز سمال و صائ  القائد ال عال 

  ع   أنماج الشبصية بناء  يتعر  ع   أهمية التح يز وكي ية استجداما 

 وامليول واالستعداد ومتغيرال سلوكية مجتل ة

BHR604 Human resource training التدريب والتطوير 

 توصيف املقرر:

 مل هوم التدريب وأهميتا في تنمية املوارد البشرية ع   املدى 
 
يتناول املقرر عرضا

 أهدا  التدريب ومبادئا و 
 
 أنواعا وأساليبا ومعوضاتاالقصير والبعيد موضحا

، والنمايج النظرية ال   ع   تحديد االحتيا ال التدريبية مراحلا، ويركم املقرر و 

يمكن تطبيقها في تحديد االحتيا ال التدريبية، والصعوبال ال   توا ا عملية 

كم املقرر ع   تقييم العملية التدريبية والعائد ر تحديد االحتيا ال التدريبية. كما سي

 ع   االستثمار من التدريب. 

 حصالت التعليمية:امل

 ع  
 
 أن:    في نهاية هذا املقّرر يجب أن يكون الطالب ضادرا

 أهمية التدريب ي هم 

 ي هم مكونال العملية التدريبية 

 يحدد االحتيا ال التدريبية 

 يقيم مجر ال التدريب 

 باج الوثيق بين نتائد تقييم األداء والعملية التدريبية واملسار ي هم االرت

 الووي ي للعاملين

BHR605 

Employment management 

 إدارة التووي  

 توصيف املقرر:

 
 
  يتناول املقرر عددا

 
  ديدا

 
من ووائ  املوارد البشرية ال   تجعل ال رد موو ا

 
 
أهمية هذا التجطيط  ومتطلبال تلك  كتجطيط املوارد البشرية موضحا

العملية و طوال تن يذها. كما يتناول تحليل وتصميم وتوصي  الووائ ، 

وكذلك االستقطاب واال تبار والتعيين من  الل التعري  يعملية االستقطاب 

وأهمي ها ومصادر االستقطاب، وةعرض املقرر عملية اال تيار والتعيين بمراحلها 

 املجتل ة 



 

 حصالت التعليمية:امل

 ع  
 
 أن:   في نهاية هذا املقّرر يجب أن يكون الطالب ضادرا

 يحلل األعمال وأعباء العمل 

  يصمم العمل وةعد بطاضال الوص  الووي ي لجميع الووائ 

  يعد  طة املوارد البشرية للمنظمة 

  يصمم آليال االستقطاب 

 يحدد  طوال اال تيار والتعيين بالشكل الصحيح 

BHR606 Managerial Leadership القيادة اإلدارية 

 توصيف املقرر:

ونظرياتها وكي ية صناعة القادة وضرورة و ودها   تسليط اللوء ع   معنى القيادة

في كل املنظمال وعرض حاالل عملية لتمكين الطالب من تحديد نقاج القوة 

 واللع  في القيادال اإلدارية وسبل التعامل معها ب اعلية.

 حصالت التعليمية:امل

 ع  
 
 أن:    في نهاية هذا املقّرر يجب أن يكون الطالب ضادرا

    التطور التاريخي مل هوم القيادةيتعر  ع 

 ي هم نظريال القيادة اإلدارية 

 يتعر  ع   القيادة في ول التنوع الثقافي 

 ي هم موضع املرأة من أدبيال وفكرة القيادة اإلدارية 

 ي هم أ الضيال القيادة 

 ي هم أمراض القيادة في دول العالم الثالث 

BHR607 Career Path Management  إدارة املسار املنه 

 توصيف املقرر:

 
 
 ر ط املسارال املهنية التنظيمية، و تجطي لكي ية يتناول هذا املقرر توضيحا

 
صدا

: ملنه التطور م هوم املهنة، كما سيتم عرض عدد من املواضيع املرتبطة بإدارة املسار 

األداء، إدارة املهارال وتطويرها،  المو ان التطبيع اال تماعي، تهيئة الرعاة، تقييم 

 تطوير مهنة املرأة. العمل والعائلة، إدارة املواهب و املواينة بين متطلبال العامالن و 



 

 حصالت التعليمية:امل

 ع  
 
 أن:    في نهاية هذا املقّرر يجب أن يكون الطالب ضادرا

  أهمية بناء مسار منه ي هم 

  ي هم مرتكمال املهنةcareer anchors 

  ي هم كي ية تطوير العمالة وم ى وكي  يحدث االنكماش املنه 

 يربط املسار الووي ي بمجر ال تقييم األداء 

 يتعر  ع   املشكالل ال   تحصل  الل املسار املنه  وآليال معالج ها 

BHR610 Teamwork Management   إدارة فرق العمل 

 توصيف املقرر:

 مل هوم وأهمية فرق العمل وأنواع فرق العمل، وأدوارها 
 
يتناول هذا املقرر عرضا

في فاعلية اإلدارة، كما سيعرض املقرر مراحل تشكيل فريق العمل، ونمويج 

فاعلية فريق العمل. كما سيظهر املقرر م هوم الصراع التنظيم  دا ل ال ريق 

 واملنظمة واس
 
إيجابيال وسلبيال  تراتيجيال إدارة الصراع التنظيم  مبينا

 الصراع.

 حصالت التعليمية:امل

 ع  
 
 أن:    في نهاية هذا املقّرر يجب أن يكون الطالب ضادرا

  يتعر  ع   أهمية العمل ضمن ال ريق 

  يكتسب املنظور الجماعي ألداء األعمال 

 يشكل فريق العمل 

 لحل الصراعال في ول تحليل لبيئة العمل ي هم االستراتيجيال املناسبة 

 يحل الصراعال ضمن ال ريق 

 يميز بين دور العمل الجماعي والعمل ال ردي و م ى يمكن اللجوء ألي منهما 

 

 



 

 
 
 كتلة مقررال ا تصاص املالية واملصار : - امسا

 املخرجات التعليمية إسم املقرر )بالعربية( إسم املقرر )باإلنكليزية( الرمز

BAC603 Accounting for Partnership Companies محاسبة شركال األشباص 

 توصيف املقرر:

تعتار شركال األشباص تلك الشركال ال   تقوم في و ودها ع   االعتبار الشبص   والعالضال الشبصية 

والثقة املتبادلة بين الشركاء، وهي ثالثة أنواع: شركال التلامن ال   تشكل أهميها، شركال التوصية 

من لقة يشركال التلاملقرر األسس والقواعد املحاسبية املتعاالبسيطة، وشركال املحاصة. يتناول هذا 

ابتداء  من تكوين الشركة وسداد رأس املال، من ثم العمليال املرتبطة بحقوق الشركاء، وفبيعة 

املعالجال املحاسبية املتعلقة بالتغيرال ال   تحدث  في عقد الشركة متغيير رأس املال، انلمام أو 

إل  فبيعة املعالجال املحاسبية ان صال شريكا، من ثم تص يا هذه الشركال. كما يتعرض يشكل عام 

 في شركال التوصية البسيطة.

 حصالت التعليمية:امل

 ع  
 
 أن:    في نهاية هذا املقّرر يجب أن يكون الطالب ضادرا

 .يميز بين فرق سداد رأس املال في شركال التلامن، ويثبت العمليال املتعلقة بذلك 

 افآل الشركاء مسحوباتهم، والتأمين ع   يجري املحاسبة عن العمليال املتعلقة  برواتب ومك

 حياتهم.

 .يحدد أشكال التغيرال ال   تتم في رأس مال شركال التلامن، وكي ية املحاسبة عنها 

 .يحدد حاالل انلمام شريك، وكي ية سداده لحصتا في رأس املال 

 .يحدد حاالل ان صال شريك، وكي ية تحديد حقوق في الشركة وسدادها 

  تص ية شركال التلامن، وكي ية املحاسبة عنها. تحديد أنواع وفرق 

  يجري املعالجة املحاسبية في شركال التوصية البسيطة، وأهم اال تالفال بينها وبين املحاسبة

 عن شركال التلامن.

BFB503 Financial Management of Enterprises اإلدارة املالية للشركال 

 توصيف املقرر:

املالية للشركال ويلك من  الل التركيز ع   املحاور األساسية الثالثة لإلدارة املالية: يتناول املقرر اإلدارة 

التمويل واالستثمار وتويةع األرباح والبسائر، حيث يتلمن املقرر تعري  التمويل وأشكالا املجتل ة 

ث   بالنسبة م واملصادر التمويلية املتاحة للشركة وتكل ة كل مصدر تموي ي وكي ية بناء مح ظة تمويلية



للشركة. كما يتلمن املقرر القرارال االستثمارية األساسية للشركة سواء  ضرارال االستثمار في األوراق 

املالية وتشكيل املحافظ املالية، أو ضرارال االستثمار األ رى كقرارال االندماج والتوسع. يتعرض املقرر 

 
 
ستثمار كقرارال إعادة الهيكلة مالتنظيما أو التص ية إل  يلك إل  ضرارال أ رى مرتبطة بقرارال اال  إضافة

في حاالل االفالس. كما يناضش املقرر النظريال املتعلقة بالسياسال ال   تعتمد عليها الشركال يشأن 

 تويةع أرباحها و سائرها وما لذلك من آثار ع   القيمة السوضية للشركة. 

 املحصالت التعليمية:

 على أن:   
ا
 في نهاية هذا املقّرر يجب أن يكون الطالب قادرا

  ُيعّدد مصادر التمويل املتاحة للشركة بأشكالها املجتل ة مضصيرة ومتوسطة وفويلة األ لا والتمييز

 بينها. 

  ُيحّدد تكل ة كل مصدر من مصادر التمويل املتاحة للشركة وكذلك التكل ة املتوسطة املرجحة لهذه

.املصادر م
 
 جتمعة

  ي ّسر سياسة تويةع األرباح باالعتماد ع   النظريال املتعلقة بذلك، ويناضش سلبيال وايجابيال كل

 من هذه النظريال. 

  .يقّيم األوراق املالية واتجاي ضرارال االستثمار فيها يشكل رشيد 

 ل مشكالل مالية متنوعة  سواء تعلقت هذه املشكالل بالتمويل أو باالستثمار أ
ّ
ألرباح و بتويةع اُيحل

 والبسائر، ويلك في سياضال متنوعة. 

 .يتوضع العائد واملجافرة الناتجة عن مجتل ة القرارال املالية ال   يمكن أن تتجذها الشركة 

BAC605 Accounting for Corporations محاسبة شركال األموال 

 توصيف املقرر:

أسهم، وتعتار يال حجم كبير، وتجتل  فبيعة  شركال األموال هي الشركال ال   يتكون رأس مالها من

العمل املحاسب  لدى هذه الشركال عن شركال األشباص. وهي تتكون يشكل رئيس من الشركال 

 
 
إل  الشركال املحدودة املسؤولية وشركال التوصية باألسهم .  املساهمة املغ لة الباصة والعامة، إضافة

ملرتبط  هذه الشركال، من تكوينها وإصدار األسهم، مع التمييز ويتناول هذا املقرر أسس العمل املحاسب  ا

 
 
إل  العمليال املحاسبية املتعلقة بميادة رأس  بين الشركال املساهمة العامة واملساهمة الباصة، إضافة

املال، وتويةعال األرباح، ومن ثم تص ية الشركال املساهمة. كما يتعرض املقرر إل  املعالجة املحاسبية 

 الشركال يال املسؤولية املحدودة وتص ي ها. لتأسيس

 حصالت التعليميةامل

 ع  
 
 أن:    في نهاية هذا املقّرر يجب أن يكون الطالب ضادرا



 ها.صيحدد فبيعة شركال األموال و صائ 

  يثبت املعالجة املحاسبية لتأسيس الشركال املساهمة، ويميز بين الشركال املساهمة الباصة

 العامة.والشركال املساهمة 

 .يحدد أشكال وفرق ييادة وتج يض رأس مال الشركال املساهمة وكي ية املحاسبة عنها 

 ة األسهم واملحاسبة عنها.ليحدد أشكال تويةعال األرباح لحم 

 .
 
 يحدد املشاكل ال   ترافق تص ية الشركال املساهمة محاسبيا

 ة.ي شركال املحدودة املسؤولييميز بين املعالجة املحاسبية في الشركال املساهمة واملعالجة ف 

BFB604 Management of Financial Institutions إدارة  مؤسسال مالية 

 توصيف املقرر:

يتناول املقرر م هوم املؤسسال املالية ال سيما املصار  وشركال التأمين والدور األساس   الذي تقوم با 

فيما يتعلق بتأمين رؤوس األموال الاليمة هذه املؤسسال املالية في تنشيط االضتصاد الوفن ، ويلك 

 لالستثمار وكذلك البدمال املتنوعة ال   تقدمها هذه املؤسسال.

يركم املقرر ع   املصار  وووائ ها التقليدية والحديثة وعالضة هذه املصار  باملصر  املركمي الذي 

ي تشهده املصار  ويلك من يلعب دور املشر  واملو ا للنظام املصرفي. كما يدرس املقرر التحول الذ

 ع   شركال التأمين وال لس ة التأمينية ال   
 
األنشطة املتجصصة إل  النشاج الشامل. يركم املقرر أيلا

تقوم عليها هذه الشركال ومجاالل التأمين والدور االد اري فيها، وكذلك السياسال ال   تحكم أنشطة 

  شركال التأمين.

 املحصالت التعليمية:

 على أن:    في نهاية
ا
 هذا املقّرر يجب أن يكون الطالب قادرا

 .ُيعّر  املؤسسال املالية بأشكالها املجتل ة، والدور الذي تقوم با 

  ُيحّدد عالضة املصار  باملصر  املركمي والدور اإلشرافي الذي يقوم با املصر  املركمي

 وأهمية هذا الدور.

  ُيقارن عمل املؤسسال املالية ببعلها البعض وُيحّدد إمكانية ضيام املؤسسة املالية يعمل

 غيرها من املؤسسال األ رى. 

  .ُي ّسر سلوك شركال التأمين وال لس ة ال   تقوم عليها، وكذلك املبادئ ال   تحكم أنشط ها 

  أو من ضبل الهيئال  ُيحلل اإل راءال الرضابية املتجذة سواء  من ضبل املصر  املركمي

 التأمينية.

 .يقترح  دمال  ديدة يمكن أن تقدمها املؤسسال املالية 



BFB605 Financial Analysis تحليل مالي 

 توصيف املقرر:

يتناول هذا املقرر التعري  بم هوم التحليل املالي بمجتل  أشكالا وأيعاده، ويلك ع   مستوى منشآل 

 هامة لترشيد األعمال، وكذلك أهمية التحليل 
 
املالي في تحويل البيانال املالية إل  معلومال تشكل مادة

 القرارال املالية بمجتل  أشكالها.

يركم املقرر ع   التحليل األفقي والتحليل العمودي للقوائم املالية ال سيما ضائمة املركم املالي وضائمة 

 ع   تحليل النسب ب ئاتها األساسية ك
 
افة وملجتل  القوائم املالية : نسب الد ل. كما يركم أيلا

من ستثمارال. يتلقدي، نسب تقييم اال ناألداء التشغي ي، نسب التدفق ال السيولة، نسب الدين، نسب

ل ديبونت من أ ل ربط النسب املالية مع يعلها البعض، وكذلك تحليل ية لذلك تحلاملقرر باإلضاف

 نمايج التتبؤ بال شل التعادل في مجال القرارال املالية ال سيما االست
 
ثمارية، وةستعرض املقرر أ يرا

 املالي: ألتمان، شيرود، كيدا.

 املحصالت التعليمية:

 على أن:   
ا
 في نهاية هذا املقّرر يجب أن يكون الطالب قادرا

 .يتذكر امل اهيم واملصطلحال األساسية املستجدمة في مجال التحليل املالي 

  مالية صحيحة.يقرأ البيانال املحاسبية ضراءة 

  ،ل مجتل  القوائم املالية مضائمة املركم املالي، ضائمة الد ل، ضائمة التدفقال النقدية
ّ
ُيحل

 شكال التحليل املالي وأدواتا.أتجدامال األموالا ويلك باستجدام مجتل  ضائمة مصادر واس

 املالية. يطّبق نمايج التنبؤ بال شل املالي ع   البيانال املالية املستمدة من القوائم 

 .ُيحلر تقرير مالي يتلمن نتائد التحليل املالي 

BFB607 Banking دمال مصرفية  

 توصيف املقرر:

يتناول املقرر التعري  بم هوم العمل املصرفي والتطور الذي شهدتا املصار  ويلك من املصر  

 املتجص  في أنشطة محددة إل  املصر  الشامل الذي يمارس مجتل  أنواع األنشطة. 

يركم املقرر ع   مجتل  البدمال املصرفية األساسية ال   تقدمها املصار  إل  عمالئها كاالئتمان املصرفي 

الذي يعد النشاج التشغي ي للمصر ، وكذلك الودادع املصرفية بمجتل  أشكالها كمصدر أساس   

واالل مبياالل والحلتمويل أنشطة املصر . كما يتلمن املقرر البدمال املصرفية املرتبطة بكل من الك

املصرفية والك االل املصرفية واالعتمادال املستندية وأهمية يلك بالنسبة للمستثمر واملصر  في آن 

واحد.  يشمل املقرر باإلضافة لذلك التمويل عن فريق االستئجار وأهميتا وضيام املصر  بتكوين وإدارة 

 البدمال ا
 
 لتأمينية ال   يمكن أن تقدمها املصار  لعمالئها.الصناديق االستثمارية. يستعرض املقرر أ يرا



 املحصالت التعليمية:

 على أن:   
ا
 في نهاية هذا املقّرر يجب أن يكون الطالب قادرا

  .ُيعّر  البدمال املصرفية ال   تقدمها املصار  لعمالئها بمجتل  أشكالها 

 .ُي ّسر اال راءال املتبعة والاليمة للحصول ع   البدمة املصرفية 

  ُيحدد املن عة املتبادلة للبدمة املصرفية بالنسبة لكل من ممود البدمة ماملصر ا ومتلقي

 البدمة مالعميلا.

 .ُيقارن البدمال املصرفية من حيث مماياها وعيو ها 

  .ل واضع البدمال املصرفية يشكل نقدي
ّ
 ُيحل

  
 
 لتطوير البدمال املصرفية.  يقترح حلوال

 


