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 لعملة يحتاجها لوتطبيقي فة نظريةبما يلزم من معر إلى تزويد الطالب علوم اإلدارةبرنامج اإلجازة في تهدف الجامعة االفتراضية السورية من خالل 

مكن ث يتالنترنت، حيسوبية واطرق التدريس الحديثة من خالل الشبكة الحاعلى  فق أحدث المعلومــــــات والمعايير الدولية و باالعتمادالمؤسسات و في

 مكان. أي الطالب من متابعة دراستهم من

 إلى تحقيق النتائج التالية: علوم اإلدارةزة في برنامج اإلجا يهدف

يواكب التقدم  ة بماالمعرف نوتزويدهم بمستوى عال موالمصارف الموارد البشرية والتسويق والمالية   إدارةإعداد الطالب وتأهيلهم في مجال  .1

 الحاصل على المستوى الدولي. العلمي والتقني

تدعيم وتقوية التكوين  لمساهمة فياالفتراضـــي و ا وتنميتها باالستفادة من كافة المزايا التي يقدمها التعلمتكوين شخصية الطالب العلمية والتقنية  .2

 .والمصارف الموارد البشرية والتسويق والمالية  مجال إدارةالعلمي للطالب في 

صادية والتي لتنمية االقتي تحقيق اف تساهمكماً ونوعاً( التـــي )األبحاث العلمية والدراسات المختلفة المساهمة في النهضة العلمية العربية وزيــادة  .3

 الوطن العربي. االقتصادي في لتطورالتي تواجه ا اإلشكاليةحلول لمختلف القضايا  إيجادتساهم في 

 المحصالت التعليمية: -1

 :اإلدارة صوفق المعايير المرجعية األكاديمية الختصا علوم اإلدارة فياإلجازة فيما يلي المحصالت التعليمية المعتمدة في برنامج 

 اكتساب المعرفة والفهم: -1

 اختصاص إدارة الموارد البشرية: -أولا 

  إدارة الموارد البشرية. ومداخلالتعرف على مبادئ و ووظائف 

 ؤثرة فيها.لعوامل الموفهم ماهية او الحاجات التطويرية للموارد البشرية لموارد البشرية التي تعاني منها الى طبيعة المشاكل التعرف ع 

 .التعرف على أهمية إدارة الموارد البشرية للمنظمات الحديثة 



 

 

 التعرف على العالقة بين إدارة الموارد البشرية كجزء من علوم اإلدارة واإلدارات األخرى في المنظمة. 

 بكيفية استثمار العنصر البشري. بطةالتعرف على المفاهيم والعمليات المرت 

 .التعرف على الجوانب السلوكية المؤثرة في فاعلية إدارة الموارد البشرية 

 .فهم استراتيجيات إدارة الموارد البشرية المستخدمة في عالم األعمال 

ا   اختصاص التسويق: -ثانيا

 .التعرف على مبادئ ونظريات التسويق وتطبيقاته ومراحل تطوره 

  على أنماط حاجات ورغبات الزبائن وفهم ماهية العوامل المؤثرة فيها.التعرف 

 بتحسين وتطوير مزيج المنتجات أو الخدمات. التعرف على المفاهيم والعمليات المرتبطة 

 .فهم التكامل بين مكونات المزيج التسويقي وعالقتها بتحقيق أهداف المنظمة 

 ألعمال.فهم استراتيجيات التسويق المستخدمة في عالم ا 

ا   اختصاص المالية والمصارف: -ثالثا

  وآليات تطبيقها. المحاسبةو الماليةاإلدارة .التعرف على النظريات األساسية في 

 .فهم آلية عمل منشآت األعمال وعالقتها بالبيئة المحيطة االقتصادية والقانونية والتنظمية وغيرها 

 .التعرف على نظم وآليات حوكمة الشركات 

  أساسيات اتخاذ القرارات المالية: التمويلية واالستثمارية وتوزيع األرباح.التعرف على 

  .التعرف على الخدمات المصرفية بأشكالها كافة التقليدية واالسالمية 

 سسات ، مؤتبطة بهاية المرفهم آلية عمل المؤسسات المالية بأشكالها كافة: المصارف، شركات التأمين، األسواق المالية وشركات الوساطة المال

 التمويل الصغير وغيرها

 .فهم مبادئ إدارة المخاطر بمختلف أنواعها 

 

 المهارات الذهنية: -2

 اختصاص إدارة الموارد البشرية: -أولا 



 

 

 .القدرة على تحليل وفهم حاجات المؤسسة وحاجات العاملين، وترجمتها من خالل وظائف إدارة الموارد البشرية. 

  الكمي والنوعي المناسب في دراسة المواضيع المرتبطة بإدارة الموارد البشرية.القدرة على تحديد التحليل 

 .القدرة على تفسير مدلوالت األرقام والبيانات المتعلقة بقرارات إدارة الموارد البشرية 

 .القدرة على تحديد الجوانب العاطفية والقيمية والروحية المرتبطة بجوهر سلوك إدارة الموارد البشرية 

ا   اختصاص التسويق: -ثانيا

 .القدرة على تحليل وشرح المعلومات المتعلقة باتخاذ القرار التسويقي 

 .القدرة على تحليل وفهم حاجات ورغبات الزبائن، وترجمتها بالمنتجات والخيارات التسويقية المناسبة. 

 .القدرة على تحليل وتقييم البدائل التسويقية االستراتيجية 

  التحليل الكمي والنوعي المناسب في دراسة الحاالت التسويقية.القدرة على تحديد 

 .القدرة على تحليل األسواق والبيئة التنافسية 

 .القدرة على تفسير مدلوالت األرقام والبيانات التسويقية 

ا   اختصاص المالية والمصارف: -ثالثا

  والمصرفية.القدرة على التحليل الكمي والنوعي لمختلف أنواع البيانات المالية 

 .القدرة على تفسير الظواهر المالية التي تواجه منشآت األعمال 

 .القدرة على التنبؤ بمسقبل منشآت األعمال واألسواق العاملة فيها 

 .القدرة على المفاضلة بين بدائل مالية عدة باالعتماد معايير عدة في آن واحد 

 رها.بعمل منشآت األعمال كالمتغيرات االقتصادية والمالية وغي القدرة على الربط بين مختلف أنواع المتغيرات المتعلقة 

 

 المهارات المهنية والعملية: -3

 اختصاص إدارة الموارد البشرية: -أولا 

 .القدرة على تحليل وتصميم األعمال بما يحقق أهداف المنظمة 

 بناء على تحديد احتياجات المنظمة بما يتفق مع أهداف المنظمة. د البشريةالقدرة على وضع الخطط التطويرية للموار 



 

 

 وفق أنظمة تقييم معتمدة ينالقدرة على تقييم أداء العامل. 

 .القدرة على بناء أنظمة التعويضات و تحفيز العاملين ورفع سوية أدائهم 

 .القدرة على إدارة الصراعات التنظيمية بين األقسام واألفراد في المنظمة 

 ة على تقليل أو إدارة الضغوط الوظيفية للعاملين في المنظمة.القدر 

 .القدرة على إعداد الدراسات والبحوث وفق منهجية علمية صحيحة 

ا   اختصاص التسويق: -ثانيا

 .القدرة على إعداد الدراسات والبحوث التسويقية وفق منهجية علمية صحيحة 

  اسبة.والدراسات التسويقية باستخدام األدوات واألساليب العلمية المنالقدرة على استخدام مؤشرات تحليل بيانات البحوث 

 .القدرة على وضع الخطط التسويقية التي تخدم أهداف العمل 

 .القدرة على تقييم أداء التسويق ومراقبة تنفيذ الخطط التسويقية 

 .القدرة على استخدام تقنيات التواصل مع الزبائن، وتقنيات الترويج للمنتجات 

ا ثالث  اختصاص المالية والمصارف: -ا

 .تقييم األداء المالي لمنشآت األعمال بمختلف أشكالها 

 .القدرة على بناء محافظ استثمارية وتسعير مكوناتها باستخدام مختلف النماذج وطرائق التسعير 

 .القدرة على بناء هيكل تمويلي مالئم ألهداف المنشأة وباالعتماد على معايير عدة في آن واحد 

 .القدرة على إدارة المخاطر التي تواجه منشآن األعمال بمختلف أشكالها 

 .القدرة على اتخاذ القرارات المالية المناسبة التمويلية واالستثمارية والمتعلقة بتوزيع األرباح 

 .القدرة على إعداد تقارير مالية متخصصة وعرضها ومناقشتها 

 ة المعولمة ومتابعة تطورها.القدرة على استخدام األدوات المالية والمصرفي 

  األزمات المالية والمصرفية. إدارةالقدرة على 

 

 المهارات العامة والقابلة لالنتقال: -4



 

 

 .القدرة على إدارة الذات والمبادرة الفردية والتحفيز الشخصي 

 إدارة الوقت بشكل فعال. القدرة على 

  وعرضها باستخدام الوسائل المالئمة.القدرة على التواصل والتأثير وإيصال األفكار والنتائج 

 .القدرة على العمل ضمن فريق عمل بشكل فعال 

 .القدرة على التفاعل اإليجابي مع اآلخرين باختالف أنماط شخصياتهم وباختالف مجاالت العمل 

 .امتالك الوعي الذاتي واالنفتاح الثقافي وقبول اآلخر والتكيف مع الغير 

 ممارسة العملية كاألمانة والنزاهة والمصداقية في العمل والعدالة والمساواة.اكتساب القيم اإليجابية في ال 

 .إظهار االلتزام الشخصي وتحمل المسؤولية في إنجاز األعمال وفق معايير المهنة وأخالقياتها 

 .التعليم الذاتي والتطوير المهني المستمر 

  الفعال. االتصالالتفاوض واإلقناع ومهارات 

 

 :التسجيل في البرنامجشروط القبول و  -2

 قبول الطالب من حملة الشهادة الثانوية أو شهادة المعاهد المتوسطة التقانية. اإلجازة في علوم اإلدارةيتم في برنامج  .1

أو القسم  يالقسم العلم الطالب حاصالً على شهادة الدراسة الثانوية : يشترط أن يكونبالنسبة للطالب المتقدمين إلى المفاضلة على أساس الثانوية .2

د األدنوى للقبوول وفق معدل الثانوية وبحيث يكوون الحو ويتم القبول من خالل مفاضلة عامة .مجلس الجامعةقسم آخر يوافق عليه  يالتجاري أو أ

 .اختبار قبول وفق ما يقرره المجلس المختص يجوز إضافةو % من معدل الثانوية بعد طي عالمة التربية الدينية،60

يوث ن المعهود وبحمووفوق معودل التخورج  يتم القبول من خالل مفاضلة عامةبالنسبة للطالب المتقدمين إلى المفاضلة وفق برنامج ترقية المعاهد:  .3

ة لكول معهود وفق اختصاصات محوددقبول الطالب  يتم. صبار قبول وفق ما يقرره المجلس المختاخت ويجوز إضافة يكون بتقدير جيد كحد أدنى،

ن حاصوالً علوى إذا كوا وذلو  ،ترقيوة اإلجوازة فوي علووم اإلدارة لكول اختصواصخطوة برنوامج و وفق والمعلنة في المفاضلة من المعاهد المقبولة 

عاهد أخرى يوافوق مأو أي  )المحددة في المفاضلة( والتجاري والماليةاإلدارية اختصاص العلوم  تقاني من أحد المعاهد في/عهد متوسط شهادة م

 عليها مجلس الجامعة.



 

 

ختارة يع المقررات المجمإذا توفرت لكحد أعلى )بما فيها مقررات اللغة اإلنكليزية( ساعة معتمدة  38 يمكن للطالب في كل فصل التسجيل على .4

 ، وكانت المقررات الُمختارة تحترم أسبقية المقررات.صفوف مفتوحة للتدريس

إذا توفرت زية( كحد أدنى)بما فيها مقررات اللغة اإلنكلي ساعة معتمدة  15مقررات بما مجموعهل فصل التسجيل على يمكن للطالب في ك .5

 ، وكانت المقررات الُمختارة تحترم أسبقية المقررات.صفوف مفتوحة للتدريسجميع المقررات المختارة ل

 إعفاؤه من المستويات التي يتحدد أنه تجاوزها.يتقدم الطالب المتحان تحديد المستوى باللغة اإلنكليزية، ويتم  .6

 :سيةاوالخطة الدر المقررات تصنيف -3

  متضمنة: وتصنيفها وسوياتها العلمية تخصصفي كل  نورد في الجداول التالية الئحة بأسماء المقررات :المقرراتتصنيف 

 ( الملحق األول -الحقرمز كل مقرر )أنظر وثيقة الم- ID؛ 

  اسم المقرر باللغة العربية- Course Name (Arabic)؛ 

  اسم المقرر باللغة اإلنكليزية- Course Name (English)؛ 

 األسبقيات التي تشير إلى المقررات المطلوب دراستها قبل دراسة المقرر–Pre-requisite؛ 

  عدد ساعات التواصل النظري الالزمة إليصال المقرر- TCHC لحق الم-حتساب الساعات المعتمدة في وثيقة المالحق)أنظر ملحق آلية ا

 (؛الثاني

  عدد ساعات التواصل العملي الالزمة إليصال المقرر- PCHC (؛حق الثانيالمل-)أنظر ملحق آلية احتساب الساعات المعتمدة في وثيقة المالحق 

 ري عدد ساعات الجهد الالزمة الستيعاب المقرر والمقابلة لعدد ساعات التواصل النظ- TCWL لية احتساب الساعات المعتمدة )أنظر ملحق آ

 (؛الملحق الثاني-في وثيقة المالحق

  عدد ساعات الجهد الالزمة الستيعاب المقرر والمقابلة لعدد ساعات التواصل العملي- PCLW  أنظر ملحق آلية احتساب الساعات المعتمدة في(

 (؛الملحق الثاني-وثيقة المالحق

  ة الالزمة لدراسة المقرر الكلي الساعاتعدد-CTH ؛ الملحق الثاني(- عتمدةحق آلية احتساب الوحدات الم)أنظر مل 

  عدد الوحدات المعتمدة للمقرر-CCRD لملحق ا- حق آلية احتساب الوحدات المعتمدة)أنظر مل) والمحسوبة وفق آلية احتساب الوحدات المعتمدة

 ؛الثاني(

  سوية التأهيل- Level (.لملحق الثالثا -)أنظر ملحق سويات التأهيل في وثيقة المالحق 



 

 

 :المشتركة كتلة المقررات العامة -أول

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

GMA401 Mathematics رياضيات None 24 24 36 24 108 5 4 

GMA402 Probability &Statistics  اإلحصاء و االحتماالت  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 مهارات الحاسوب None 24 24 24 18 90 4 3 

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

GMA403 
Economic and Administrative 

Mathematics 

الرياضيات االقتصادية 

 واإلدارية
GMA401, GMA402 24 24 36 24 108 5 4 

GBS303 Career Preparation تحضير السيرة المهنية None 18 12 18 6 50 2 3 

GBS504 
Computer Applications in 

Management 
 تطبيقات حاسوبية في اإلدارة

GMA401, GBS302, 

GMA402 
24 24 36 24 108 5 5 

GRM501 Research Methodology مناهج البحث العلمي 
BMK401, BHR401, 

BQM501, BFB401 
24 24 36 18 102 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 

Eng4 English Level 4  4اللغة اإلنكليزية مستوى 
Eng3 

18 24 18 12 72 3 4 



 

 

Eng5 English Level 5  5اللغة اإلنكليزية مستوى 
Eng5 

18 24 18 12 72 3 4 

ا   :المشتركة كتلة المقررات األساسية -ثانيا

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

BAC401 Accounting Principles (1) (1مبادئ محاسبة)  None 24 24 36 24 108 5 4 

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

BEC401 The History of Economic Thought تاريخ الفكر االقتصادي None 24 18 48 18 108 5 4 

BMK401 Introduction to Marketing مدخل إلى التسويق BMN401 24 18 48 18 108 5 4 

BEC402 Microeconomics  الجزئياالقتصاد  GMA401, BEC401 24 18 48 18 108 5 4 

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

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

BEC403 Macroeconomics االقتصاد الكلي BEC402 24 18 48 18 108 5 4 

BMK502 Consumer Behavior  المستهل سلوك  BMK401 24 24 48 18 108 5 5 

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

BHR502 Organizational Behavior السلوك تنظيمي BHR401 24 24 48 18 114 5 5 

BFB401 
Principles of Financial 

Management 
 BMN401, BAC402 24 24 48 18 114 5 4 مبادئ اإلدارة المالية



 

 

BMN502 Negotiation Management إدارة التفاوض BHR502, Eng3 36 24 48 24 132 6 5 

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

BFB502 Public Finance المالية العامة BEC403, BFB401 30 24 48 24 126 6 5 

BQM502 Operations Research بحوث العمليات BQM501 36 24 54 24 138 6 5 

BQM603  Decision Theory  نظرية القرارات BQM502, GMA403 24 24 48 24 120 5 6 

BMN504 Management Information Systems نظم المعلومات اإلدارية 

BMK401, BHR401, 

BQM501, BFB401, 

GBS504 

24 24 48 24 120 5 5 

BMN505 Quality Management إدارة الجودة 
BMK401, BHR401, 

BQM501, BFB401 
24 24 48 18 114 5 5 

BMN606 Strategic Management اإلدارة االستراتيجية 
BMK401, BHR401, 

BFB401, BQM501 
24 24 48 18 114 5 6 

BMN507 E-Business Management إدارة األعمال اإللكترونية BMN504, Eng3 36 24 54 24 138 6 5 

BMN508 
Corporate Social Responsibility 

and Business Ethics 

المسؤولية االجتماعية 

 للشركات وأخالقيات العمل

BMK401, BHR401, 

BQM501, BFB401 
24 24 48 18 114 5 5 

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

BMN609 Crisis Management إدارة األزمات 
BMK401, BHR401, 

BQM501, BFB401 
24 24 48 18 114 5 6 

BAC607 Feasibility Studies دراسات الجدوى االقتصادية 

BQM603, BAC506, 

BEC403, 

BMN508,GBL401 

24 24 48 24 120 5 6 

BQM604  Data Analysis  تحليل البيانات GRM501 36 24 54 24 138 6 6 



 

 

BMN610 Entrepreneurship ريادة األعمال BAC607 24 24 48 24 120 5 6 

BQM607 Project Management إدارة المشاريع BAC607 24 24 48 24 120 5 6 

 

ا   كتلة مقررات اختصاص التسويق: - ثالثا

 األسبقيات إسم المقرر بالعربية إسم المقرر باإلنكليزية الرمز
CHT

C 
CHPC WLTC WLPC THC CRDC Level 

BAC504 
Financial Accounting for 

Companies 
 BAC402 24 24 42 24 114 5 5 محاسبة مالية للشركات

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

BMK604 Product and Brand Management 
والعالمة إدارة المنتج 

 التجارية
BMK502 24 24 48 18 114 5 6 

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

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

BMK607 
Integrated Marketing 

Communications 

االتصاالت التسويقية 

 المتكاملة
BMK502 30 24 54 24 132 6 6 

BMK608 E-Marketing التسويق اإللكتروني BMK607, BMN507 30 24 54 24 132 6 6 

BMK609 Public Relations Management إدارة العالقات العامة BMK607 24 24 48 18 114 5 6 

BMK610 Strategic Marketing التسويق االستراتيجي 
BMN606, BMK604, 

BMK606 
24 24 48 18 114 5 6 

BMK612 International Marketing التسويق الدولي 
BMK604, BMK607, 

36 24 54 24 138 6 6 



 

 

BMK606, BMK603 

BMK611 Business to Business Marketing 
التسويق نحو منظمات 

 األعمال

BMK604,  BMK606, 

Eng3 
36 24 54 24 138 6 6 

PMK601 Graduation Project مشروع BQM604, BMK607 24 24 158 72 278 12 6 

 

ا   كتلة مقررات اختصاص إدارة الموارد البشرية: -رابعا

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

BAC504 
Financial Accounting for 

Companies 
 BAC402 24 24 42 24 114 5 5 محاسبة مالية للشركات

BHR603 
Industrial &managerial 

psychology 

علم النفس اإلداري 

 والصناعي
BHR401 24 24 48 18 114 5 6 

BHR604 Human resource training التدريب والتطوير BHR401 24 24 48 18 114 5 6 

BHR605 Employment management  إدارة التوظيف 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 المسار المهني BHR604. Eng3 36 24 54 24 138 6 6 

BHR608 
Strategic Human Resource 

Management  

اإلدارة االستراتيجية للموارد 

 البشرية 

BHR606,  BHR605, 

BMN606, Eng3 
36 24 54 24 138 6 6 

BHR609 
Knowledge Management & 

Intellectual Capital 

إدارة المعرفة ورأس المال 

 الفكري 
BHR606, BHR604 30 24 54 24 132 6 6 



 

 

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

BHR6011 Diversity Management  إدارة التنوع BHR608, BHR610 30 24 54 24 132 6 6 

BHR6012 
Modern Trends in Human 

Resource Management 

اتجاهات حديثة في إدارة 

 الموارد البشرية
BHR608 24 24 48 18 114 5 6 

PHR601 Graduation Project مشروع BQM604, BHR608 24 24 158 72 278 12 6 

 

ا   كتلة مقررات اختصاص المالية والمصارف: -خامسا

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

BAC603 
Accounting for Partnership 

Companies 

محاسبة شركات 

 األشخاص
BAC402 24 24 48 24 120 5 6 

BFB503 
Financial Management of 

Enterprises 
 BFB401 24 24 48 18 114 5 5 اإلدارة المالية للشركات

BAC605 Accounting for Corporations محاسبة شركات األموال BAC603 24 24 48 24 120 5 6 

BFB604 
Management of Financial 

Institutions 
ماليةإدارة  مؤسسات   BFB401 24 24 48 18 114 5 6 

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

BFB606 International Finance مالية دولية 
BEC403, BFB503, 

Eng3 
36 24 54 24 138 6 6 

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



 

 

BFB608 Islamic Finance مالية إسالمية BFB503, 24 24 48 18 114 5 6 

BFB609 
Management of Financial 

Markets 
 BFB606, BFB605 30 24 54 24 132 6 6 إدارة أسواق مالية

BAC608 Intermediate Accounting (1) 1محاسبة متوسطة  BAC605 24 24 48 24 120 5 6 

BAC609 Intermediate Accounting (2) 2محاسبة متوسطة  BAC608 24 24 48 24 120 5 6 

BFB610 Management of Credit Risk إدارة المخاطر اإلئتمانية  BFB607 24 24 48 18 114 5 6 

PFB601 Graduation Project مشروع BQM604, BFB605 24 24 158 72 278 12 6 

 ممكنة:  ةمقترح لخطط دراسي -4

لمظللة )المقررات ا دراسته فيما يلي المكونات العلمية للبرنامج وفق توزيع فصلي يشكل النموذج األمثل الذي تقترحه الجامعة على الطالب لتنظيم

 :تُدرس باللغة اإلنكليزية(

 

a.  مدة لختصاص ساعة معت 71، باإلضافة إلى مشتركساعة معتمدة كجذع  198المكونة من الخطة الدراسية لمسار حملة الشهادة الثانوية

قيات كل مع تحديد أسبساعة معتمدة لختصاص المالية والمصارف ، 76عة معتمدة لختصاص إدارة الموارد الشرية، سا 71التسويق، 

 مقرر.

 لكافة الختصاصات: المطلوب دراستها المشتركفيما يلي جدول يوضح مقررات الجذع 

 الجذع المشترك لمسار شهادات الثانوية

  SYM English Name  العربي السم CRD 
Teaching 

Language 
Prerequisite level 

S1 

GMA401 Mathematics 5 رياضيات Arabic None None 4 

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

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



 

 

GBS302 Computer Skills 4 مهارات الحاسوب Arabic None None 3 

BAC401 Accounting Principles (1) (1مبادئ محاسبة) 5 Arabic None None 4 

BMN401 Fundamentals of Management 4 أساسيات اإلدارة Arabic None None 4 

BEC401 The History of Economic Thought 5 تاري    خ الفكر االقتصادي Arabic None None 4 

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

S2 

GBL401 Business Law 4 قانون األعمال Arabic None None 4 

BMK401 Introduction to Marketing 5 مدخل إىل التسويق Arabic BMN401 4 أساسيات اإلدارة 

BEC402 Microeconomics   
 4 تاري    خ الفكر االقتصادي، الرياضيات Arabic GMA401, BEC401 5 االقتصاد الجزن 

GMA403 
Economic and Administrative 

Mathematics 

الرياضيات االقتصادية 
 واإلدارية

5 Arabic 
GMA401, 
GMA402 

 4 واالحتماالت رياضيات، اإلحصاء 

BHR401 Human Resources Management ية  4 أساسيات اإلدارة Arabic BMN401 5 إدارة الموارد البشر

BAC402 Accounting Principles (2) ( 2مبادئ محاسبة) 5 Arabic BAC401 (1مبادئ محاسبة) 4 

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

S3 

BEC403 Macroeconomics   5 االقتصاد الكل Arabic BEC402   
 4 االقتصاد الجزن 

BMK502 Consumer Behavior 5 سلوك المستهلك Arabic BMK401 5 مدخل إىل التسويق 

BQM501 Operations Management 5 إدارة العمليات Arabic 
GMA403, 
BMN401 

واإلدارية،  أساسيات الرياضيات االقتصادية 
 اإلدارة

5 

BHR502 Organizational Behavior   5 السلوك تنظيم Arabic BHR401 ية  5 إدارة الموارد البشر

BFB401 Principles of Financial Management 5 مبادئ اإلدارة المالية Arabic BMN401, BAC402 (2اساسيات اإلدارة، مبادئ المحاسبة) 4 

GBS303 Career Preparation 2 تحضير السيرة المهنية Arabic None None 3 

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

S4 

BMN502 Negotiation Management 6 إدارة التفاوض English BHR502, Eng3  ي ، إنكلت    5 3السلوك التنظيم 

BMN503 Organization Theory 5 نظرية المنظمة Arabic BMN401 5 أساسيات اإلدارة 

BFB502 Public Finance 6 المالية العامة Arabic BEC403, BFB401 5 االقتصاد الكل  ،مبادئ اإلدارة المالية 

BQM502 Operations Research 6 بحوث العمليات Arabic BQM501 5 إدارة العمليات 

GBS504 Computer Applications in 

Management 

  
 
تطبيقات حاسوبية ف

 اإلدارة
5 Arabic 

GMA401, GBS302, 
GMA402 

رياضيات، مهارات الحاسوب، اإلحصاء 
 واالحتماالت 

5 

Eng4 English Level 4  3 4اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng3 Eng3 4 

S5 BQM603  Decision Theory  5 نظرية القرارات Arabic 
BQM502, 
GMA403 

الرياضيات االقتصادية واإلدارية، بحوث 
 العمليات

6 



 

 

BMN504 Management Information Systems 5 نظم المعلومات اإلدارية Arabic 

BMK401, BHR401, 
BQM501, BFB401, 
GBS504 

ية،  مدخل إىل التسويق، إدارة الموارد البشر
إدارة العمليات، مبادئ اإلدارة المالية، 

  اإلدارة
 
 تطبيقات حاسوبية ف

5 

BMN505 Quality Management 5 إدارة الجودة Arabic 
BMK401, BHR401, 
BQM501, BFB401 

ية، مبادئ  إدارة العمليات، إدارة الموارد البشر
 اإلدارة المالية، مدخل إىل التسويق

5 

Eng5 English Level 5  3 5اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng4 Eng4 4 

S6 

BMN606 Strategic Management اتيجية  Arabic 5 اإلدارة االستر
BMK401, BHR401, 
BFB401, BQM501 

ية،  مدخل إىل التسويق، إدارة الموارد البشر
 مبادئ اإلدارة المالية، إدارة العمليات

6 

BMN507 E-Business Management ونية ي English BMN504, Eng3 6 إدارة األعمال اإللكتر  5 3-نظم المعلومات اإلدارية، إنكلت  

BMN508 
Corporate Social Responsibility and 

Business Ethics 

المسؤولية االجتماعية 
كات وأخالقيات العمل  للشر

5 Arabic 
BMK401, BHR401, 
BQM501, BFB401 

ية،  مدخل إىل التسويق، إدارة الموارد البشر
 العمليات مبادئ اإلدارة المالية، إدارة

5 

GRM501 Research Methodology   5 مناهج البحث العلم Arabic 
BMK401, BHR401, 
BQM501, BFB401 

ية،  مدخل إىل التسويق، إدارة الموارد البشر
 مبادئ اإلدارة المالية، إدارة العمليات

5 

BAC506 Administrative Accounting 5 المحاسبة اإلدارية Arabic BAC402 5 (2محاسبة ) مبادئ 

S7 

BMN609 Crisis Management 5 إدارة األزمات Arabic 
BMK401, BHR401, 
BQM501, BFB401 

ية،  مدخل إىل التسويق، إدارة الموارد البشر
 مبادئ اإلدارة المالية، إدارة العمليات

6 

BAC607 Feasibility Studies 
دراسات الجدوى 

 االقتصادية
5 Arabic 

BQM603, BAC506, 
BEC403, 
BMN508,GBL401 

، المحاسبة  نظرية القرارات، االقتصاد الكل 
كات  اإلدارية، المسؤولية االجتماعية للشر

 وأخالقيات العمل، قانون األعمال
6 

BQM604  Data Analysis  6 تحليل البيانات Arabic GRM501    6 مناهج البحث العلم 

S8 
BMN610 Entrepreneurship 5 ريادة األعمال Arabic BAC607 6 دراسات الجدوى االقتصادية 

BQM607 Project Management 5 إدارة المشاري    ع Arabic BAC607 6 دراسات الجدوى االقتصادية 

 المواد المطلوب دراستها لكل اختصاص: توضح جداول فيما يلي          

 اختصاص التسويق: -

Marketing التسويق 

  SYM English Name  السم العربي CRD 
Teaching 

Language 
prerequisite level 



 

 

S5 

BAC504 
Financial Accounting for 

Companies 
كات  5 (2مبادئ محاسبة ) Arabic BAC402 5 محاسبة مالية للشر

BMK603 Services Marketing 5 تسويق الخدمات Arabic BMK502 6 سلوك المستهلك 

BMK604 
Product and Brand 

Management 

إدارة المنتج والعالمة 

 التجارية
5 Arabic BMK502 6 سلوك المستهلك 

BMK605 Sales Management 5 إدارة المبيعات Arabic BMK502 6 سلوك المستهلك 

S6 

BMK606 Pricing and Distribution 5 التسعت  والتوزي    ع Arabic BMK502 6 سلوك المستهلك 

BMK607 
Integrated Marketing 

Communications 

االتصاالت التسويقية 
 المتكاملة

6 Arabic BMK502 6 سلوك المستهلك 

S7 

BMK608 E-Marketing   
ون   Arabic 6 التسويق اإللكتر

BMK607, 

BMN507 

االتصاالت التسويقية المتكاملة، إدارة األعمال 
ونية  اإللكتر

6 

BMK609 Public Relations Management  5 العالقات العامةإدارة Arabic BMK607 6 االتصاالت التسويقية المتكاملة 

BMK610 Strategic Marketing    اتيج  Arabic 5 التسويق االستر

BMN606, 

BMK604, 

BMK606 

اتيجية، إدارة المنتج والعالمة  اإلدارة االستر
 التجارية، التسعت  والتوزي    ع

6 

S8 

BMK612 International Marketing 6 التسويق الدولي English 

BMK604, 

BMK607, 

BMK606, 

BMK603 

إدارة المنتج والعالمة التجارية، التسعت  والتوزي    ع، 
 االتصاالت التسويقية المتكاملة، تسويق الخدمات

6 

BMK611 
Business to Business 

Marketing 

التسويق نحو منظمات 

 األعمال
6 English 

BMK604,  

BMK606, Eng3 

إدارة المنتج والعالمة التجارية، التسعت  
ي  3والتوزي    ع،إنكلت  

6 

PMK601 Graduation Project 12 مشروع Arabic 
BQM604, 

BMK607 

تحليل البيانات، االتصاالت التسويقية المتكاملة، 
 وحدة معتمدة عل األقل  200بعد الحصول عل 

6 

 اختصاص إدارة الموارد البشرية: -

Human Resources Management إدارة الموارد البشرية 

SEM SYM English Name  السم العربي CRD 
Teaching 

Language 
prerequisite level 

S5 

BAC504 
Financial Accounting for 

Companies 
كات  5 (2مبادئ محاسبة ) Arabic BAC402 5 محاسبة مالية للشر

BHR603 
Industrial &managerial 

psychology 
 6 إدارة الموارد البشرية Arabic BHR401 5 علم النفس اإلداري والصناع  

BHR604 Human resource training 5 التدريب والتطوير Arabic BHR401 6 إدارة الموارد البشرية 

BHR605 
Employment management 

 6 إدارة الموارد البشرية Arabic BHR401 5 إدارة التوظيف 



 

 

S6 

BHR606 Managerial Leadership 5 القيادة اإلدارية Arabic BHR401 6 إدارة الموارد البشرية 

BHR607 Career Path Management   
ي English BHR604. Eng3 6 إدارة المسار المهن   6 3التدريب والتطوير،إنكلت  

S7 

BHR608 
Strategic Human Resource 

Management  
ية  اتيجية للموارد البشر  English 6 اإلدارة االستر

BHR606,  

BHR605, 

BMN606, Eng3 

القيادة اإلدارية، إدارة التوظيف، 
ي اتيجية، إنكلت  

 3اإلدارة االستر
6 

BHR609 
Knowledge Management & 

Intellectual Capital 
 Arabic BHR606, BHR604 6 إدارة المعرفة ورأس المال الفكري 

القيادة اإلدارية، التدريب 
 والتطوير

6 

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

S8 

BHR6011 Diversity Management  6 إدارة التنوع Arabic BHR608, BHR610 
اتيجية للموارد  اإلدارة االستر
ية ، إدارة فرق العمل    البشر

6 

BHR6012 
Modern Trends in Human 

Resource Management 

  إدارة الموارد 
 
اتجاهات حديثة ف

ية  البشر
5 Arabic BHR608 

اتيجية للموارد  اإلدارة االستر
ية   البشر

6 

PHR601 Graduation Project وع  Arabic BQM604, BHR608 12 مشر

تحليل البيانات،  اإلدارة 
ية ،  اتيجية للموارد البشر االستر

وحدة  200بعد الحصول عل 
 معتمدة عل األقل 

6 

 اختصاص المالية والمصارف: -

Finance مالية ومصارف 

SEM SYM English Name  السم العربي CRD 
Teaching 

Language 
prerequisite level 

S3 BAC603 
Accounting for Partnership 

Companies 
كات األشخاص  6 (2مبادئ محاسبة ) Arabic BAC402 5 محاسبة شر

S4 BFB503 
Financial Management of 

Enterprises 
كات  5 مبادئ اإلدارة المالية Arabic BFB401 5 اإلدارة المالية للشر

S5 

BAC605 Accounting for Corporations كات األموال كات األشخاص Arabic BAC603 5 محاسبة شر  6 محاسبة شر

BFB604 
Management of Financial 

Institutions 
 6 مبادئ اإلدارة المالية Arabic BFB401 5 إدارة  مؤسسات مالية

BFB605 Financial Analysis   6 تحليل ماىل English BFB401, Eng3 ي  6 3مبادئ اإلدارة المالية، إنكلت  

S6 BFB606 International Finance 6 مالية دولية English 
BEC403, BFB503, 

Eng3 

كات،  ، اإلدارة المالية للشر االقتصاد الكل 
ي  3إنكلت  

6 



 

 

BFB607 Banking 6 خدمات مرصفية Arabic BFB401 6 مبادئ اإلدارة المالية 

S7 

BFB608 Islamic Finance 5 مالية إسالمية Arabic BFB503,  كاتاإلدارة  6 المالية للشر

BFB609 
Management of Financial 

Markets 
 6 مالية دولية، تحليل ماىل   Arabic BFB606, BFB605 6 إدارة أسواق مالية

BAC608 Intermediate Accounting (1) 5 1محاسبة متوسطة Arabic BAC605 كات أموال  6 محاسبة شر

S8 

BAC609 Intermediate Accounting (2) 5 2محاسبة متوسطة Arabic BAC608 6 1محاسبة متوسطة 

BFB610 Management of Credit Risk 5 إدارة المخاطر اإلئتمانية Arabic  BFB607 6 خدمات مرصفية 

PFB601 Graduation Project وع  Arabic BQM604, BFB605 12 مشر

، ، بعد  تحليل البيانات،  تحليل ماىل 
معتمدة عل وحدة  200الحصول عل 

 األقل
6 

b. ة الجامع منال دارة اإلعمإل)ما عدا المعهد التقاني العلوم اإلدارية والمالية والتجاريةاختصاصات  منالتقانية المعاهد  الخطة الدراسية لمسار

لبشرية، و الموارد ادة في اختصاص إدارة ساعة معتم 184 في اختصاص التسويق،ساعة معتمدة  185المؤلف من و  الفتراضية السورية(

 مع تحديد اسبقيات كل مقرر.  في اختصاص المالية والمصارف،ساعة معتمدة  184

 ختصاص التسويق:إلى االمعاهد  ترقية خطة -

Marketing التسويق 

  SYM English Name  العربي السم CRD 
Teaching 

Language 
prerequisite level 

0S1 

GMA401 Mathematics 5 رياضيات Arabic None None 4 

GBS301 
Introduction to On-Line 

Education 
 Arabic None None 3 4 التعليم اإللكتروني

BHR401 Human Resources Management 5 إدارة الموارد البشرية Arabic None None 4 

BMN503 Organization Theory 5 نظرية المنظمة Arabic None None 5 

BAC506 Administrative Accounting 5 المحاسبة اإلدارية Arabic None None 5 

BFB401 
Principles of Financial 

Management 
 Arabic None None 4 5 مبادئ اإلدارة المالية

BMK502 Consumer Behavior  5 سلوك المستهل Arabic None None 5 

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



 

 

S2 

GMA403 
Economic and Administrative 

Mathematics 

الرياضيات االقتصادية 

 واإلدارية
5 Arabic GMA401 4 رياضيات 

BMN508 
Corporate Social Responsibility 

and Business Ethics 

المسؤولية االجتماعية 

 للشركات وأخالقيات العمل
5 Arabic 

BHR401, 

BFB401 

إدارة الموارد البشرية، مبادئ 

 اإلدارة المالية
5 

BEC402 Microeconomics 5 االقتصاد الجزئي Arabic GMA401  4 الرياضيات 

GRM501 Research Methodology 5 مناهج البحث العلمي Arabic 
 BHR401,  

BFB401 

إدارة الموارد البشرية، مبادئ 

 اإلدارة المالية
5 

BMK603 Services Marketing 5 تسويق الخدمات Arabic BMK502  6 سلوك المستهل 

BMK604 Product and Brand Management 
إدارة المنتج والعالمة 

 التجارية
5 Arabic BMK502  6 سلوك المستهل 

BMK606 Pricing and Distribution 5 التسعير والتوزيع Arabic BMK502  6 سلوك المستهل 

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

S3 

BMN504 
Management Information 

Systems 
 Arabic 5 نظم المعلومات اإلدارية

BHR401, 

BFB401 

إدارة الموارد البشرية، مبادئ 

 اإلدارة المالية
5 

BQM603  Decision Theory  5 نظرية القرارات Arabic GMA403 
الرياضيات االقتصادية 

 واإلدارية
6 

BMN505 Quality Management 5 إدارة الجودة Arabic 
BHR401, 

BFB401 

إدارة الموارد البشرية، مبادئ 

 اإلدارة المالية
5 

BMK605 Sales Management 5 إدارة المبيعات Arabic BMK502  6 سلوك المستهل 

BMN606 Strategic Management 5 اإلدارة االستراتيجية Arabic 
 BHR401, 

BFB401 

إدارة الموارد البشرية، مبادئ 

 اإلدارة المالية
6 

BQM604  Data Analysis  6 تحليل البيانات Arabic GRM501  6 مناهج البحث العلمي 

GBS303 Career Preparation 2 تحضير السيرة المهنية Arabic None None 3 

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

S4 

BMN502 Negotiation Management 6 إدارة التفاوض English  Eng3  5 3إنكليزي 

BMN507 E-Business Management 6 إدارة األعمال اإللكترونية English BMN504, Eng3 
نظم المعلومات اإلدارية، 

 3-إنكليزي
5 

BMK607 
Integrated Marketing 

Communications 

االتصاالت التسويقية 

 المتكاملة
6 Arabic BMK502  6 سلوك المستهل 



 

 

BMK610 Strategic Marketing 5 التسويق االستراتيجي Arabic 

BMN606, 

BMK604, 

BMK606 

اإلدارة االستراتيجية، إدارة 

المنتج والعالمة التجارية، 

 التسعير والتوزيع

6 

BMK611 Business to Business Marketing 
التسويق نحو منظمات 

 األعمال
6 English 

BMK604,  

BMK606, Eng3 

إدارة المنتج والعالمة التجارية، 

 3التسعير والتوزيع،إنكليزي
6 

BAC607 Feasibility Studies 5 دراسات الجدوى االقتصادية Arabic 

BQM603, 

BAC506, 

BMN508 

القرارات، المحاسبة نظرية 

اإلدارية، المسؤولية االجتماعية 

 للشركات وأخالقيات العمل

6 

Eng4 English Level 4  3 4اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng3 Eng3 4 

S5 

BMN610 Entrepreneurship 5 ريادة األعمال Arabic BAC607 6 دراسات الجدوى االقتصادية 

BQM607 Project Management 5 إدارة المشاريع Arabic BAC607 6 دراسات الجدوى االقتصادية 

BMK608 E-Marketing 6 التسويق اإللكتروني Arabic 
BMK607, 

BMN507 

االتصاالت التسويقية المتكاملة، 

 إدارة األعمال اإللكترونية
6 

BMK612 International Marketing 6 التسويق الدولي English 

BMK604, 

BMK607, 

BMK606, 

BMK603 

إدارة المنتج والعالمة التجارية، 

التسعير والتوزيع، االتصاالت 

التسويقية المتكاملة، تسويق 

 الخدمات

6 

PMK601 Graduation Project 12 مشروع Arabic 
BQM604, 

BMK607 

تحليل البيانات،  االتصاالت 

التسويقية المتكاملة، بعد 

وحدة  120الحصول على 

 معتمدة على األقل 

6 

Eng5 English Level 5  3 5اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng4 Eng4 4 

 خطة ترقية المعاهد إلى اختصاص إدارة الموارد البشرية: -

Human Resources Management  الموارد البشريةإدارة 

SEM SYM English Name  السم العربي CRD 
Teaching 

Language 

prerequisite 

 
level 

S1 

GMA401 Mathematics 5 رياضيات Arabic None None 4 

GBS301 
Introduction to On-Line 

Education 
 Arabic None None 3 4 التعليم اإللكتروني

BHR401 Human Resource Management 5 إدارة الموارد البشرية Arabic None None 4 

GBS303 Career Preparation 2 تحضير السيرة المهنية Arabic None None 3 

BAC506 Administrative Accounting 5 المحاسبة اإلدارية Arabic None None 5 

BFB401 
Principles of Financial 

Management 
 Arabic None None 4 5 الماليةمبادئ اإلدارة 



 

 

BMN503 Organization Theory 5 نظرية المنظمة Arabic None None 5 

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

S2 

GMA403 
Economic and Administrative 

Mathematics 

الرياضيات االقتصادية 

 واإلدارية
5 Arabic GMA401 4 رياضيات 

BMN508 
Corporate Social Responsibility 

and Business Ethics 

المسؤولية االجتماعية للشركات 

 وأخالقيات العمل
5 Arabic 

BHR401, 

BFB401 

إدارة الموارد البشرية، 

 مبادئ اإلدارة المالية
5 

BEC402 Microeconomics 5 االقتصاد الجزئي Arabic GMA401  4 الرياضيات 

BHR502 Organizational Behavior 5 السلوك تنظيمي Arabic BHR401 5 إدارة الموارد البشرية 

BHR606 Managerial Leadership 5 القيادة اإلدارية Arabic BHR401 6 إدارة الموارد البشرية 

BHR603 
Industrial &managerial 

psychology 
 6 إدارة الموارد البشرية Arabic BHR401 5 والصناعيعلم النفس اإلداري 

BHR605 Employment management  5 إدارة التوظيف Arabic BHR401 6 إدارة الموارد البشرية 

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

S3 

BMN504 
Management Information 

Systems 
 Arabic 5 المعلومات اإلداريةنظم 

BHR401, 

BFB401 

إدارة الموارد البشرية، 

 مبادئ اإلدارة المالية
5 

BQM603  Decision Theory  5 نظرية القرارات Arabic GMA403 
الرياضيات االقتصادية 

 واإلدارية
6 

BMN505 Quality Management 5 إدارة الجودة Arabic 
BHR401, 

BFB401 

الموارد البشرية، إدارة 

 مبادئ اإلدارة المالية
5 

BHR604 Human resource training 5 التدريب والتطوير Arabic BHR401 6 إدارة الموارد البشرية 

BMN606 Strategic Management 5 اإلدارة االستراتيجية Arabic 
 BHR401, 

BFB401 

إدارة الموارد البشرية، 

 مبادئ اإلدارة المالية
6 

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

GRM501 Research Methodology 5 مناهج البحث العلمي Arabic 
 BHR401,  

BFB401 

إدارة الموارد البشرية، 

 مبادئ اإلدارة المالية
5 

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

S4 

BMN507 E-Business Management 6 إدارة األعمال اإللكترونية English BMN504, Eng3 
نظم المعلومات اإلدارية، 

 3-إنكليزي
5 

BHR607 Career Path Management 6 إدارة المسار المهني English BHR604. Eng3 6 3التدريب والتطوير،إنكليزي 

BHR609 
Knowledge Management & 

Intellectual Capital 

إدارة المعرفة ورأس المال 

 الفكري 
6 Arabic 

BHR606, 

BHR604 

القيادة اإلدارية، التدريب 

 والتطوير
6 



 

 

BHR608 
Strategic Human Resource 

Management  

اإلدارة االستراتيجية للموارد 

 البشرية 
6 English 

BHR606,  

BHR605, 

BMN606, Eng3 

القيادة اإلدارية، إدارة 

التوظيف، اإلدارة 

 3االستراتيجية، إنكليزي

6 

BQM604 Data Analysis 6 تحليل البيانات Arabic GRM501  6 مناهج البحث العلمي 

BAC607 Feasibility Studies 5 دراسات الجدوى االقتصادية Arabic 

BQM603, 

BAC506, 

BMN508 

المحاسبة نظرية القرارات، 

اإلدارية، المسؤولية 

االجتماعية للشركات 

 وأخالقيات العمل

6 

Eng4 English Level 4  3 4اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng3 Eng3 4 

S5 

BMN610 Entrepreneurship 5 ريادة األعمال Arabic BAC607 6 دراسات الجدوى االقتصادية 

BQM607 Project Management  5 المشاريعإدارة Arabic BAC607 6 دراسات الجدوى االقتصادية 

BHR6011 Diversity Management  6 إدارة التنوع Arabic 
BHR608, 

BHR610 

اإلدارة االستراتيجية للموارد 

 البشرية ، إدارة فرق العمل  
6 

BHR6012 
Modern Trends in Human 

Resource Management 

اتجاهات حديثة في إدارة 

 الموارد البشرية
5 Arabic BHR608 

اإلدارة االستراتيجية للموارد 

 البشرية 
6 

PHR601 Graduation Project 12 مشروع Arabic 
BQM604, 

BHR608 

تحليل البيانات، اإلدارة 

االستراتيجية للموارد البشرية 

 120، بعد الحصول على 

 وحدة معتمدة على األقل 

6 

Eng5 English Level 5  3 5اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng4 Eng4 4 

         

 المالية والمصارف:لى اختصاص خطة ترقية المعاهد إ -

Finance مالية ومصارف 

SEM SYM English Name  السم العربي CRD 
Teaching 

Language 

prerequisite 

 
level 

S1 

GMA401 Mathematics 5 رياضيات Arabic None None 4 

GBS301 
Introduction to On-Line 

Education 
 Arabic None None 3 4 التعليم اإللكتروني

BHR401 Human Resources Management 5 إدارة الموارد البشرية Arabic None None 4 

BMN503 Organization Theory 5 نظرية المنظمة Arabic None None 5 

BAC506 Administrative Accounting 5 المحاسبة اإلدارية Arabic None None 5 

BFB401 Principles of Financial 5 مبادئ اإلدارة المالية Arabic None None 4 



 

 

Management 

BAC608 Intermediate Accounting (1) 5 1محاسبة متوسطة Arabic None None 6 

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

S2 

GMA403 
Economic and Administrative 

Mathematics 

الرياضيات االقتصادية 

 واإلدارية
5 Arabic GMA401 4 رياضيات 

BMN508 
Corporate Social Responsibility 

and Business Ethics 

المسؤولية االجتماعية 

 للشركات وأخالقيات العمل
5 Arabic 

BHR401, 

BFB401 

إدارة الموارد البشرية، مبادئ 

 اإلدارة المالية
5 

BEC402 Microeconomics 5 االقتصاد الجزئي Arabic GMA401  4 الرياضيات 

BMK401 Introduction to Marketing 5 مدخل إلى التسويق Arabic None None 4 

BFB502 Public Finance 6 المالية العامة Arabic BFB401 5 اإلدارة المالية مبادئ 

BFB503 
Financial Management of 

Enterprises 
 5 مبادئ اإلدارة المالية Arabic BFB401 5 اإلدارة المالية للشركات

GBS303 Career Preparation 2 تحضير السيرة المهنية Arabic None None 3 

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

S3 

BMN504 
Management Information 

Systems 
 Arabic 5 نظم المعلومات اإلدارية

BHR401, 

BFB401 

إدارة الموارد البشرية، مبادئ 

 اإلدارة المالية
5 

BQM603  Decision Theory  5 نظرية القرارات Arabic GMA403 
الرياضيات االقتصادية 

 واإلدارية
6 

BMN505 Quality Management 5 إدارة الجودة Arabic 
BHR401, 

BFB401 

إدارة الموارد البشرية، مبادئ 

 اإلدارة المالية
5 

BFB604 
Management of Financial 

Institutions 
 6 مبادئ اإلدارة المالية Arabic BFB401 5 إدارة  مؤسسات مالية

BMN606 Strategic Management 5 اإلدارة االستراتيجية Arabic 
 BHR401, 

BFB401 

إدارة الموارد البشرية، مبادئ 

اإلدارة المالية، مدخل إلى 

 التسويق

6 

BFB608 Islamic Finance 5 مالية إسالمية Arabic BFB503, 6 اإلدارة المالية للشركات 

GRM501 Research Methodology 5 مناهج البحث العلمي Arabic 
 BHR401,  

BFB401 

الموارد البشرية، مبادئ إدارة 

 اإلدارة المالية
5 

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

S4 

BMN507 E-Business Management 6 إدارة األعمال اإللكترونية English BMN504, Eng3 
نظم المعلومات اإلدارية، 

 3-إنكليزي
5 

BAC609 Intermediate Accounting (2) 5 2محاسبة متوسطة Arabic BAC608 6 1محاسبة متوسطة 

BFB607 Banking 6 خدمات مصرفية Arabic BFB401 6 مبادئ اإلدارة المالية 



 

 

BFB605 Financial Analysis 6 تحليل مالي English BFB401, Eng3 6 3مبادئ اإلدارة المالية، إنكليزي 

BQM604  Data Analysis 6 تحليل البيانات Arabic GRM501  6 مناهج البحث العلمي 

BAC607 Feasibility Studies 
دراسات الجدوى 

 االقتصادية
5 Arabic 

BQM603, 

BAC506, 

BMN508 

نظرية القرارات، المحاسبة 

اإلدارية، المسؤولية االجتماعية 

 للشركات وأخالقيات العمل

6 

Eng4 English Level 4  3 4اإلنكليزية مستوى اللغة English Eng3 Eng3 4 

S5 

BMN610 Entrepreneurship 5 ريادة األعمال Arabic BAC607 6 دراسات الجدوى االقتصادية 

BQM607 Project Management 5 إدارة المشاريع Arabic BAC607 6 دراسات الجدوى االقتصادية 

BFB606 International Finance 6 مالية دولية English  BFB503, Eng3 
اإلدارة المالية للشركات،  

 3إنكليزي
6 

BFB610 Management of Credit Risk 5 إدارة المخاطر اإلئتمانية Arabic 
BFB503, 

BFB607 

اإلدارة المالية للشركات، 

 خدمات مصرفية
6 

PFB601 Graduation Project 12 مشروع Arabic 
BQM604, 

BFB605 

 البيانات، تحليل مالي،تحليل 

وحدة  120بعد الحصول على 

 معتمدة على األقل 

6 

Eng5 English Level 5  3 5اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng4 Eng4 4 

         

c.  عة معتمدة في اختصاص سا 155المؤلف من و  ،الجامعة الفتراضية السورية منللمعهد التقاني إلدارة اإلعمال الخطة الدراسية لمسار الترقية

حديد اسبقيات تساعة معتمدة في اختصاص المالية والمصارف، مع  159ساعة معتمدة في اختصاص إدارة الموارد البشرية، و  155التسويق، 

 كل مقرر. 

 ختصاص التسويق:ا -المعهد التقاني إلدارة األعمال في الجامعة الفتراضية السوريةخطة ترقية  -

Marketing التسويق 
 

  SYM English Name  السم العربي CRD 
Teaching 

Language 
prerequisite level 

S1 
BEC402 Microeconomics 5 االقتصاد الجزئي Arabic None None 4 

BHR502 Organizational Behavior 5 السلوك تنظيمي Arabic None None 5 



 

 

BAC504 Financial Accounting for Companies 5 محاسبة مالية للشركات Arabic None None 5 

BMN505 Quality Management 5 إدارة الجودة Arabic None None 5 

BMN508 
Corporate Social Responsibility and 

Business Ethics 

المسؤولية االجتماعية 

 للشركات وأخالقيات العمل
5 Arabic None None 5 

BQM502 Operations Research 6 بحوث العمليات Arabic None None 5 

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

S2 

BMN609 Crisis Management 5 إدارة األزمات Arabic None None 6 

BEC403 Macroeconomics 5 االقتصاد الكلي Arabic BEC402  4 الجزئياالقتصاد 

BMN606 Strategic Management 5 اإلدارة االستراتيجية Arabic None None 6 

BMN504 Management Information Systems 5 نظم المعلومات اإلدارية Arabic None None 5 

BMK609 Public Relations Management 5 إدارة العالقات العامة Arabic None None 6 

BQM603  Decision Theory  5 نظرية القرارات Arabic BQM502 6 بحوث العمليات 

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

S3 

GRM501 Research Methodology 5 مناهج البحث العلمي Arabic None None 5 

BFB502 Public Finance 6 المالية العامة Arabic BEC403  5 االقتصاد الكلي 

BQM604  Data Analysis  6 تحليل بيانات Arabic GRM501 6 مناهج البحث العلمي 

BMK6120 Strategic Marketing 5 التسويق االستراتيجي Arabic BMN606 6 اإلدارة االستراتيجية 

BAC607 Feasibility Studies 
دراسات الجدوى 

 االقتصادية
5 Arabic 

BQM603, BEC403, 

BMN508 

نظرية القرارات، 

االقتصاد الكلي،  

المسؤولية االجتماعية 

للشركات وأخالقيات 

 العمل

6 

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

S4 

BMN507 E-Business Management 6 إدارة األعمال اإللكترونية English  Eng3 5 3-إنكليزي 

BMK611 Business to Business Marketing 
التسويق نحو منظمات 

 األعمال
6 English Eng3 6 3إنكليزي 

BQM607 Project Management 5 إدارة المشاريع Arabic BAC607 
دراسات الجدوى 

 االقتصادية
6 



 

 

BMN610 Entrepreneurship 5 ريادة األعمال Arabic BAC607 
الجدوى دراسات 

 االقتصادية
6 

BMN502 Negotiation Management 6 إدارة التفاوض English BHR502, Eng3 
السلوك التنظيمي، إنكليزي 

3 
5 

BMK612 International Marketing 6 التسويق الدولي English None None 6 

Eng4 English Level 4  3 4اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng3 Eng3  4 

S5 

BMK608 E-Marketing 6 التسويق اإللكتروني Arabic  BMN507 6 إدارة األعمال اإللكترونية 

PMK601 Graduation Project 12 مشروع Arabic BQM604 

تحليل بيانات  بعد 

وحدة  120الحصول على 

 معتمدة على األقل 

6 

Eng5 English Level 5  3 5اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng4 Eng4 4 

 ختصاص إدارة الموارد البشرية:ا -خطة ترقية المعهد التقاني إلدارة األعمال في الجامعة الفتراضية السورية -

Human Resources Management إدارة الموارد البشرية   

SEM SYM English Name  السم العربي CRD 
Teaching 

Language 

prerequisite 

 
level 

S1 

BEC402 Microeconomics 5 االقتصاد الجزئي Arabic None None 4 

BMK502 Consumer Behavior  5 سلوك المستهل Arabic None None 5 

BAC504 Financial Accounting for Companies 5 محاسبة مالية للشركات Arabic None None 5 

BMN505 Quality Management 5 إدارة الجودة Arabic None None 5 

BMN508 
Corporate Social Responsibility and 

Business Ethics 

المسؤولية االجتماعية 

 للشركات وأخالقيات العمل
5 Arabic None None 5 

BQM502 Operations Research 6 بحوث العمليات Arabic None None 5 

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

S2 

BMN609 Crisis Management 5 إدارة األزمات Arabic None None 6 

BEC403 Macroeconomics 5 االقتصاد الكلي Arabic BEC402 4 االقتصاد الجزئي 

BMN606 Strategic Management 5 اإلدارة االستراتيجية Arabic None None 6 

BMN504 Management Information Systems 5 نظم المعلومات اإلدارية Arabic None None 5 



 

 

BHR603 Industrial &managerial psychology 
علم النفس اإلداري 

 والصناعي
5 Arabic BHR401N None 6 

BQM603  Decision Theory  5 نظرية القرارات Arabic BQM502 6 بحوث العمليات 

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

S3 

GRM501 Research Methodology 5 مناهج البحث العلمي Arabic None None 5 

BFB502 Public Finance 6 المالية العامة Arabic BEC403  5 االقتصاد الكلي 

BQM604  Data Analysis 6 تحليل البيانات Arabic  GRM501  6 مناهج بحث علمي 

BHR609 
Knowledge Management & Intellectual 

Capital 

إدارة المعرفة ورأس المال 

 الفكري 
6 Arabic None None 6 

BAC607 Feasibility Studies 
دراسات الجدوى 

 االقتصادية
5 Arabic 

BQM603, BEC403, 

BMN508 

نظرية القرارات، االقتصاد 

الكلي،  المسؤولية 

االجتماعية للشركات 

 وأخالقيات العمل

6 

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

S4 

BMN507 E-Business Management 6 إدارة األعمال اإللكترونية English  Eng3 5 3-إنكليزي 

BHR608 Strategic Human Resource Management  
اإلدارة االستراتيجية 

 للموارد البشرية 
6 English BMN606, Eng3 

اإلدارة االستراتيجية، 

 3إنكليزي
6 

BQM607 Project Management 5 إدارة المشاريع Arabic BAC607 
دراسات الجدوى 

 االقتصادية
6 

BMN610 Entrepreneurship 5 ريادة األعمال Arabic BAC607 
دراسات الجدوى 

 االقتصادية
6 

BMN502 Negotiation Management 6 إدارة التفاوض English  Eng3  5 3إنكليزي 

Eng4 English Level 4  3 4اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng3 Eng3  4 

S5 

BHR6011 Diversity Management  6 إدارة التنوع Arabic BHR608 
اإلدارة االستراتيجية 

 للموارد البشرية 
6 

BHR6012 
Modern Trends in Human Resource 

Management 

اتجاهات حديثة في إدارة 

 الموارد البشرية
5 Arabic BHR608 

اإلدارة االستراتيجية 

 للموارد البشرية 
6 

PHR601 Graduation Pr+M17oject 12 مشروع Arabic BQM604, BHR608 

تحليل البيانات، اإلدارة 

االستراتيجية للموارد 

البشرية ، بعد الحصول 

وحدة معتمدة  120على 

 على األقل 

6 

Eng5 English Level 5  3 5اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng4 Eng4 4 



 

 

 المالية والمصارف:ختصاص ا -خطة ترقية المعهد التقاني إلدارة األعمال في الجامعة الفتراضية السورية -

Finance مالية ومصارف   

SEM SYM English Name  السم العربي CRD 
Teaching 

Language 

prerequisite 

 
level 

S1 

BEC402 Microeconomics 5 االقتصاد الجزئي Arabic None None 4 

BMK502 Consumer Behavior  5 سلوك المستهل Arabic None None 5 

BQM502 Operations Research 6 بحوث العمليات Arabic None None 5 

BMN505 Quality Management 5 إدارة الجودة Arabic None None 5 

BMN508 
Corporate Social Responsibility and 

Business Ethics 

المسؤولية 

االجتماعية 

للشركات 

 وأخالقيات العمل

5 Arabic None None 5 

BHR502 Organizational Behavior 5 السلوك تنظيمي Arabic None None 5 

Eng1 English Level 1 
اللغة اإلنكليزية 

 1مستوى 
3 English None None 3 

S2 

BMN609 Crisis Management 5 إدارة األزمات Arabic None None 6 

BEC403 Macroeconomics 5 االقتصاد الكلي Arabic BEC402 4 الجزئي االقتصاد 

BMN606 Strategic Management 
اإلدارة 

 االستراتيجية
5 Arabic None None 6 

BMN504 Management Information Systems 
نظم المعلومات 

 اإلدارية
5 Arabic None None 5 

BAC608 Intermediate Accounting (1) 5 1محاسبة متوسطة Arabic None None 6 

BQM603  Decision Theory  5 نظرية القرارات Arabic BQM502 6 بحوث العمليات 

Eng2 English Level 2 
اللغة اإلنكليزية 

 2مستوى 
3 English Eng1 Eng1 3 

S3 

GRM501 Research Methodology 
مناهج البحث 

 العلمي
5 Arabic None None 5 

BFB502 Public Finance 6 المالية العامة Arabic BEC403  5 االقتصاد الكلي 

BQM604  Data Analysis  6 تحليل البيانات Arabic GRM501 6 مناهج البحث العلمي 

BFB608 Islamic Finance 5 مالية إسالمية Arabic None None 6 



 

 

BAC607 Feasibility Studies 
دراسات الجدوى 

 االقتصادية
5 Arabic 

BQM603, BEC403, 

BMN508 

القرارات، نظرية 

االقتصاد الكلي،  

المسؤولية االجتماعية 

للشركات وأخالقيات 

 العمل

6 

Eng3 English Level 3 
اللغة اإلنكليزية 

 3مستوى 
3 English Eng2 Eng2 4 

S4 

BMN507 E-Business Management 
إدارة األعمال 

 اإللكترونية
6 English  Eng3 5 3-إنكليزي 

BAC609 Intermediate Accounting (2) 5 2محاسبة متوسطة Arabic BAC608 6 1محاسبة متوسطة 

BQM607 Project Management 5 إدارة المشاريع Arabic BAC607 
دراسات الجدوى 

 االقتصادية
6 

BMN610 Entrepreneurship 5 ريادة األعمال Arabic BAC607 
دراسات الجدوى 

 االقتصادية
6 

BMN502 Negotiation Management 6 إدارة التفاوض English BHR502, Eng3 
السلوك التنظيمي، 

 3إنكليزي 
5 

BFB606 International Finance 6 مالية دولية English BEC403, BFB503, Eng3 
االقتصاد الكلي،  

 3إنكليزي
6 

Eng4 English Level 4 
اللغة اإلنكليزية 

 4مستوى 
3 English Eng3 Eng3 4 

S5 

BFB609 Management of Financial Markets 6 إدارة أسواق مالية Arabic BFB606 6 مالية دولية 

BFB610 Management of Credit Risk 
إدارة المخاطر 

 اإلئتمانية
5 Arabic None None 6 

PFB601 Graduation Project 12 مشروع Arabic BQM604 

تحليل البيانات ، بعد 

وحدة  120الحصول على 

 معتمدة على األقل 

6 

Eng5 English Level 5 
اللغة اإلنكليزية 

 5مستوى 
3 English Eng4 Eng4 4 

 والترفيع المدة القصوى للدراسة -5

 .سة الثانويةشهادة الدرا الُمتقدم بعد للطالببالنسبة  سنوات 8بـ  القصوى سنوات و مدة الدراسة 4 بـالدنيا  تحدد مدة الدراسة .1

 معهد التقاني/المتوسط.ال بعد شهادةللطالب الُمتقدم بالنسبة سنوات  5بـ  القصوى سنتان ونصف و مدة الدراسة بـالدنيا  تحدد مدة الدراسة .2



 

 

 )بما لمعتمدةلساعات ااحد أدنى من استطاع الحصول على يعتبر الطالب المتقدم على أساس الشهادة الثانوية مترفعاً من سنة إلى أخرى، إذا  .3

ب في اللغة نها الطالميتم احتساب المستويات التي يعفى  واللغة اإلنكليزية( وفق ما هو مبين في الجدول التالي. ب الساعات الخاصةفيها 

منها  إعفاءهتي تم رات اللمقرفئة لالساعات المعتمدة المكايتم احتساب  كمالمستوى كجزء من هذا الحد األدنى،اإلنكليزية وفق امتحان تحديد ا

 كجزء من هذا الحد األدنى وكساعات معتمدة حصلها الطالب مسبقاً وتدخل في حساب الترفيع:

 السنة
 لتي يتوجب على الطالب النجاح فيهالمعتمدة ا الساعاتالحد االدنى من 

 الثانية
45 

 الثالثة
105 

 الرابعة
180 

يها عتمدة )بما فاعات الممترفعاً من سنة إلى أخرى، إذا استطاع الحصول على حد أدنى من السالطالب المتقدم على أساس ترقية المعاهد يعتبر  .1

كليزية ي اللغة اإلنفلطالب االساعات الخاصة باللغة اإلنكليزية( وفق ما هو مبين في الجدول التالي. و يتم احتساب المستويات التي يعفى منها 

من هذا  ءه منها كجزءم إعفاوفق امتحان تحديد المستوى كجزء من هذا الحد األدنى،كما يتم احتساب الساعات المعتمدة المكافئة للمقررات التي ت

 الحد األدنى وكساعات معتمدة حصلها الطالب مسبقاً وتدخل في حساب الترفيع:

 السنة
 لطالب النجاح فيهاالحد االدنى من الساعات المعتمدة التي يتوجب على ا

ترقية( ثانيةالرابعة )  
45 

 الفصل األخير
105 

 

 والتخرجالنجاح -5

 تكون أمثال كل مقرر موزعة على النحو التالي: .1

a.   من أمثال المقرر. 25أعمال الطالب: بما ال يتجاوز % 



 

 

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

يير ددة في المعاية المحمقرر وظيفة واحدة على األقل تساعد الطالب في امتالك المهارات المهنية والعمليجب أن تتضمن أعمال الطالب في كل  .2

 المرجعية واألكاديمية.

إلنكليزية االلغة يجب على الطالب أن ينهي بنجاح المستوى الثالث من اللغة اإلنكليزية قبل التسجيل على أي مقرر علمي يتم تدريسه ب .3

 ة(.)المقررات المظلل
 إذا حقق الشروط التالية: المقررناجحاً في  طالبيُعتبر ال .4

a. 60أكبر أو تساويفي المقرر محصلة نهائية  حصل على%. 

b. االمتحان العظمى% من عالمة 40للمقرر أكبر أو تساوي النهائياالمتحان  كانت عالمة . 

c.  العظمى. ألعمال% من عالمة ا40أكبر أو تساوي  أعمال الطالبكانت عالمة 

d. .حقق المحصالت العلمية للمقرر 

 % حد أدنى.60ويشترط للنجاح به الحصول على عالمة ( %100)من  المشروعيتم تقييم  .5

 كاملة.وامتحاناته، باإلضافة إلى دفع تكاليفه  يتوجب عليه إعادته كامالً مع وظائفه، مقررفي  الطالبفي حال رسوب  .6

منية من المدة الزنامج وضشريطة النجاح في جميع المقررات المقررة للبر علوم اإلدارةيعتبر الطالب متخرجاً وحاصالً على شهادة اإلجازة في  .7

  المعتمدة.

  



 

 

 

 

: آلية ترميز المقرراتاألولالملحق   

:كما في الشكل التالي على ست خاناتفي البرنامج ترميز المقررات  تم االصطالح على  

 BHR401رمز المقرر: 

 

B 
 

H R 

:)      (              

 :    G 

(General) 

:             B 

 (Business ) 

 

                

(Knowledge Area:) 

 

 )                      :    

                HR            

Human Resources .

4 1 0 

             

 

                       

                       

             

                 

                

 

01 

02 

… 

 

 

 



 

 

 Knowledge المجال المعرفي )العربية( رمز التخصص العام التخصص العام )اإلنكليزية( التخصص العام )العربية(

Area 

 رمز المجال المعرفي

 Business B إدارة األعمال

 Management MN إدارة

 Human Resource  HR موارد بشرية

 Marketing MK تسويق

 محاسبة وتكاليف
Accounting & 

Costing 
AC 

 Economics EC اقتصاد

 ماليّة ومصارف
Finance & 

Banking 
FB 

 أساليب كميّة
Quantitative 

Methods 
QM 

 General G عام

 Mathematics MA رياضيات

 منهجية البحث
Research 

Methodology 
RM 

 Business Law BL قانون األعمال

 Basic Skills BS مهارات أساسية

 

  



 

 

 : آلية حساب الساعات المعتمدة وتفاصيل الحساب بالنسبة لكل مقررالثانيالملحق 

ألي اتفاقية تعاون  ولية، بما يسهلايير الدالعالي والمع من الضروري تحديد نظام الساعات المعتمدة التي سيتبعها برنامج اإلجازة في علوم اإلدارة، بحيث ينسجم مع معايير وأنظمة وزارة التعليم

، والمؤسس لنظام الساعات 2006لعام  250الخاص بتعديل الالئحة التنفذية لقانون تنظيم الجامعات رقم  2010لعام  245علمي مع اي جهة أكاديمية دولية مستقبال. وانسجاماً مع المرسوم رقم 

 ة في دول االتحاد األوربي.ويحقق بنفس الوقت معايير بولونيا المتبع 245بشكل يتناغم مع المرسوم  72–48عدد ساعات معتمدة سنوي يتراوح بين  المعتمدة في مرحلة اإلجازة، يعتمد

 : Credit Hourتعريف الساعة المعتمدة  -1

 هي ساعة تدريسية نظرية اسبوعياً على مدى الفصل الدراسي الواحد، أو تدريس ساعتين عمليتين اسبوعياً على مدى فصل دراسي واحد. 

 : وفق النظام األوروبيحساب الساعات المعتمدة  -2

 Work Loadدد الساعات التي يقضيها الطالب في الدراسة والتحضير وع Contact Hours (CH)تعتمد الساعة المعتمدة حسب النظام األوربي في حسابها على عدد ساعات التدريس

(WL) ،واالمتحانات.. والذي يشير للزمن الذي يقضيه الطالب إلنهاء كل األنشطة التعليمية مثل: المحاضرات، والمشاريع، والتدريس العملي، والتعلم الذاتي 

 1ة كحد أعلى. وكل ( ساع2( ساعة كحد أدنى إالى)1ريس نظري تتطلب جهدا شخصيا من قبل الطالب يتراوح من )ساعة تد 1يوضع بالحسبان أن كل  WLلتسهيل حساب حجم العمل 

ساعة من حجم العمل  30إلى  25( ساعة من الجهد الشخصي. و بالنهاية فإن كل قيمة تتراوح بين 1( ساعة إلى )0ساعة تدريس عملي تتطلب جهدا شخصيا من قبل الطالب يتراوح بين )

 (.ETCSتعتبر ساعة معتمدة أوربية )

 لتنفيذ حساب الساعة المعتمدة أوروبياً نقوم بمايلي: 

 يتم حساب عدد الساعات اإلجمالي لكل مقرر وفق ما يلي: -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

 

 . جازةيتم حساب مجموع الساعات اإلجمالية للمقررات في اإلجازة كمجموع لعدد الساعات اإلجمالية لكافة المقررات التي يحتاجها الطالب لنيل اإل -2

:  Total hours 

:  Total hours of course C

C

C

C

TH TH

TH

TH



 



 

 

التي نحصل  ساعات اإلجماليعات الجهد في المقرر( بتقسيم عدد ال)الذي سنستخدمه في حساب عدد الساعات المعتمدة لمقرر انطالقاً من حساب عدد ساVيتم حساب قيمة المعامل  -3

 )عدد الساعات المعتمدة الالزمة لنيل شهادة اإلجازة وفق النظام األوروبي(: ETCS 240عليها بدراسة جميع النقررات الالزمة لنيل اإلجازة على 

240
240

TH TH
V

V
   

 مة المتوسطة المعيارية األكثر استخداماً.هي القيمة القي 25، حيث تعتبر القيمة 30إلى  25واالصطالح على استخدام قيمة ثابتة بين  Vتجدلر اإلشارة إلى أنه باإلمكان عدم حساب قيمة المعامل 

 حصل على عدد الساعات المعتمدة:نعود إلى كل مقرر ونقوم بتقسيم عدد الساعات اإلجمالي للمقرر على القيمة السابقة لن -4

C
C

TH
CRD

V
 

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

 انسجاماً مع قواعد التدريس وآالياته في الجامعة االفتراضية السورية، يكون تعريف ساعات التواصل كما يلي:

 المرافقة للمقررات بمثابة ساعات تواصل نظري.تعتبر الساعة المسجلة  -1

منية بالنسبة لمقرر، بما يضمن زساعة  24تعتبر الساعة المتزامنة التي ينفذها المدرس في الجامعة االفتراضية السورية بمثابة ساعة تواصل عملي ويفضل أن يكون عدد هذه الساعات  -2

ً دة ساعتان، وف( مدة الجلسة الواحص-جلسة متزامنة )للمقرر 12تنفيذ   في الجامعة.  مع نظام المحاضرات وكافة األنظمة المرتبطة بهذل  تماشيا

 مثال تطبيقي: -3

ن الزمنية، مما يعني أ ساعة زمنية، وحجم الجهد الالزم من الطالب الستيعاب كل محاضرة نظرية ودراستها هو ضعف مدتها 48لنفترض أن لدينا مقرر عدد ساعات محاضراته النظرية 

 ساعة زمنية من المحاضرات النظرية. 48ساعة زمنية من الدراسة الستيعاب  96لب مضطر لتنفيذ الطا

ي أن دتها الزمنية، مما يعنمساعة زمنية، وأن حجم الجهد الالزم من الطالب الستيعاب كل محاضرة عملية ودراستها هو نفس  24ولنفرض أن عدد ساعات القسم العملي من هذا المقرر هو 

 ساعة زمنية من المحاضرات العملية. في هذه الحالة يكون: 24ساعة زمنية دراسة الستيعاب  24مضطر لتنفيذ الطالب 

  = 192=  24+ 24+  96+  48عدد الساعات الزمينة الكلي لمقرر 

  = 8= تقريباً  25÷  192عدد الوحدات المعتمدة للمقرر 

 األوروبي.وحدات معتمدة بالمعيار  8أي يحسب لهذا المقرر 

  



 

 

 

 سويات التأهيل: الثالثالملحق 

 يُبيّن الجدول التالي الحد األدنى للوحدات المعتمدة وشروط السوية التي تؤهل الطالب للحصول على الشهادة:

 الشهادة
سوية 

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

 (8وحدة في السوية ) 180 (6وحدة في السوية ) 15 (8( و )7( و )6وحدة في السويات ) 270 8 دكتوراه

 (7وحدة في السوية ) 90 (6وحدة في السوية ) 15 (7( و )6وحدة في السويات ) 120 7 ماجستير أكاديمي

 (7وحدة في السوية ) 60 (5وحدة في السوية ) 15 (7( و)6( و)5وحدة في السويات ) 120 7 ماجستير تأهيل وتخصص

 (7وحدة في السوية ) 45 (5وحدة في السوية ) 15 (7( و )6وحدة في السويات ) 60 7 دبلوم

 (6وحدة في السوية ) 120 (3وحدة في السوية ) 15 (6( و)5( و )4( و )3وحدة في السويات ) 300 6 إجازة في الهندسة

 (6وحدة في السوية ) 75 (3وحدة في السوية ) 15 (6( و)5( و )4( و )3وحدة في السويات ) 240 6 اإلجازة

 (5وحدة في السوية ) 65 (3وحدة في السوية ) 15 (5( و )4( و )3وحدة في السويات ) 120 5 مساعد مجاز

  وحدات معتمدة 8إلى   5المادة بحدود 

  معتمدة ةوحد 20-10المشروع يمكن أن يكون 

  وحدة معتمدة 60أطروحة الماجستير 

  وحدة معتمدة 30مشروع ماجستير تأهيل وتخصص 

 مساعد مجاز:

  (15-0) 3( وسوية 55-30) 4( سوية 30 -5) 5سنة أولى : سوية 

  (15-0ى )( سوية أعل15-0) 4( سوية 60-35)5سنة ثانية : سوية 

 اإلجازة:

  (15-0) 3( وسوية 60-45) 4سنة أولى : سوية 

  ( 15-0) 4( سوية 60-45)5سنة ثانية : سوية 

   (30-0) 5( سوية 60-30)6سنة ثالثة : سوية 



 

 

  (15-0( سوية أعلى )60-45) 6السنة الرابعة سوية 

 الهندسة

  (15-0) 3( وسوية 60-45) 4سنة أولى : سوية 

  ( 15-0) 4( سوية 60-45)5سنة ثانية : سوية 

   (30-0) 5( سوية 60-30) 6سنة ثالثة : سوية 

  (60) 6سوية  رابعة:سنة 

 (25-0( سوية أعلى )60-35) 6سوية  :سنة خامسة 

  



 

 

 توصيف المقررات: الرابعالملحق 

 فيما يلي جدول تفصيلي بالمقررات مع توصيف المحتوى العلمي لها. 

 :المقررات العامةكتلة  -أوال

 التعليميةالمخرجات  إسم المقرر )بالعربية( إسم المقرر )باإلنكليزية( الرمز

GMA401 Mathematics رياضيات 

 توصيف المقرر:

 النقل ادفاقتص المِلحة، الضرورات من أصبح االقتصادية الدراسات في استخدام الرياضيات إن

 لتيا المواضيع من هي المهمات وتوزيع والمرونة والتسويق واإلنتاج والتخزين والتوزيع

 ارإلظه الحاسوب استخدام على اللزوم حين يساعد الذي الرياضي الطابع دراستها اكتست

 .النتائج

عداد  كاأل ولذل  فإن هذا المقرر يهدف إلى تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية في الرياضيات

راً قاد والمصفوفات والمعادالت والتوابع والمشتقات وغيرها من الموضوعات الالزمة ليكون

 بمختلف اختصاصاتها.على استخدام هذه األدوات في مجال اإلدارة 

 المحصالت التعليمية:

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراا على أن:   

 ،الطبيعية،  يعرف الفرق بين  مجموعات األعداد بمختلف أنواعها )العادية، الحقيقية

 الصحيحة....(

 يفهم معنى المجال والقيمة المطلقة 

  والهندسية.المتتالية الحسابية يميز بين 

 .يحل المعادالت الرياضية 

 .يفهم المصفوفات والمحددات ويحل العمليات الحسابية المرتبطة بها 

 تالمنحنيا الرياضي وأنواع التوابع، ويرسم التحليل ومبادئ أسس على يتعرف 

 للتوابع. البيانية

 .يحل جملة متراجحات 

 .يفهم قواعد االشتقاق والتفاضل والتكامل 

GMA402 Probability &Statistics  اإلحصاء و االحتماالت  

 توصيف المقرر:

 ل.األعما هذا المقرر أساسيات علم اإلحصاء واالحتماالت وتطبيقاته في مجال إدارة  يتناول

 المحصالت التعليمية:



 

 

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراا على أن:   

  جمعها.يميز بين مصادر البيانات وأساليب 

 .يميز اإلحصاء الوصفي واإلحصاء اإلستقرائي 

 اإلحصائية البيانات ويعرض يجمع. 

 .يطبق التمثيل الهندسي و البياني للبيانات 

 مقاييس النزعة المركزية والتشتت.البيانات الكمية باستخدام  يوصف 

 .يفهم مبادئ االحتماالت والحساب االحتمالي 

 االحتمالية والتوزيعات العشوائية يفهم المتغيرات. 

 واالنحدار الخطي يطبق االرتباط. 

 الزمنية ومجاالت تطبيقها لعمليات التنبؤ. يفهم السالسل 

 يفهم استخدام األرقام القياسية 

GBS301 Introduction to On-Line Education التعليم اإللكتروني 

 توصيف المقرر:

تعلم يم التمكين الدارس من التعرف على مفاهيهدف مقرر "مقدمة في التعلم اإللكتروني" إلى 

 اته.اإللكتروني وأدواته وآليات هذا النمط من التعلم باإلضافة إلى إيجابياته وسلبي

 المحصالت التعليمية:

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراا على أن:   

  والتعلّم.يميز بين مفهومي التعليم 

  اإللكتروني وفوائده وصعوباته وتحدياته.يتعرف على  التعلم 

 .يتعرف على التعلُّم االفتراضي وفوائده وصعوباته وتحدياته 

 .يتعرف على نظم إدارة التعلم ونظم إدارة محتوى تعليمي 

 .يتعرف على  خدمات نظم إدارة تعلم وإدارة محتوى تعليمي 

 ستخداميتعرف على  مفهوم األغراض التعليمية ومفهوم قابلية إعادة اال 

 يتقن البحث في اإلنترنت 

 يتقن إنشاء االستبيانات 

 إتيتقنقان كتابة تقرير 

 عامة بحيث تتضمن الدراسة: ينفذ دراسات عن مواضيع 

 إجراء بحث مكتبي عن الموضوع. -

 كتابة وتنظيم استبيان وتحديد الشرائح المستهدفة. -

 كتابة تقرير عن نتائج الدراسة -

GBS302 Computer Skills مهارات الحاسوب 

 توصيف المقرر:

تعامل مع سواء من حيث ال يهدف هذا المقرر إلى تعليم الطالب أساسيات التعامل مع الحاسوب

 التجهيزات الحاسوبية أو التعرف على البرمجيات  وكيفية استخدامها.

 المحصالت التعليمية:



 

 

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على أن:   

 على التجهيزات والمعدات الحاسوبية يتعرف 

 يتعرف على مختلف أنواع البرمجيات الحاسوبية 

 يتعرف على أساسيات الشبكات الحاسوبية واإلنترنت 

 يفهم تأثيرات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  يتعرف على أساسيات نظام التشغيلWindows 7 

 يفهم طرق التعامل مع الملفات 

 ير مختلف إعدادات الحاسوبيطبق تغي 

 يتعرف على أساسيات برنامج تحرير النصوصWord 2013 

 يفهم طرق تحرير النصوص 

 يفهم طرق التنسيق 

 عةيستخدم الجداول والكائنات المختلفة، ويتقن آليات تنسيق الصفحة والطبا 

 يتعرف على أساسيات برنامج العروض التقديميةPowerPoint 2013 

 رائح وتطبيق تأثيرات الحركة واالنتقاليفهم التعامل مع الش 

  يفهم برنامج البريد االلكترونيOutlook 2013 

  يتعرف على أساسيات وعناصر برنامج الجداول االلكترونيةExcel 2013 

 يتعرف الصيغ والدوال واستخداماتها 

 ينشئ المخططات 

 .يطبق آليات تنسيق أوراق العمل والطباعة 

GBL401 Business Law  األعمالقانون  

 توصيف المقرر:

في حياتهم  والتشريعات الالزمة لهم يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمبادئ القانونية

يعات لتشرا، إضافة لبعض العملية والمطلوبة في مستقبلهم المهني في مجال التجارة والشركات

 والقوانين المتعلقة بالقطاع الحكومي.

 المحصالت التعليمية:

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على أن:   

 يعرف القانون 

 يعرف القاعدة القانونية و ويشرح خصائصها 

 يميز مصادر القواعد القانونية 

 يميز أقسام القانون وفروعه 

 يفهم معنى الحق 

 يميز أنواع الحقوق 

 يميز بين أطراف الحق 

 يميز بين مصادر الحق 

  التجاري البري والبحري والجوييميز بين القانون 

 يفهم مكونات الدفاتر التجارية 

 يشرح العناصر الرئيسية للمتجر 

  يستوعب ما يتضمنه عقد الشركة 



 

 

 يميز األشكال القانونية للشركات 

 يفهم معنى انحالل الشركات 

 مينات التأ يتذكر األساسيات في بعض القوانين والتشريعات مثل ) قانون العمل، قانون

 تجارةاالجتماعية، تشريعات مصرفية، تشريعات سوق األوراق المالية، تشريعات ال

 االلكترونية(

GMA403 Economic and Administrative Mathematics الرياضيات االقتصادية واإلدارية 

 توصيف المقرر:

مع  مرت التي الرياضيات لمواضيع التطبيقات االقتصادية بعض  يستعرض هذا المقرر 

 الطالب من خالل دراسته لمقرر الرياضيات.

 المحصالت التعليمية:

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراا على أن:   

 الكلي أو الياإلجم اإليراد التكاليف، تابع االقتصادية )توابع التوابع على بعض يتعرف 

 الربح...( ، تابع

 نة، الحدي، المرو والمفهوم )المشتقاالقتصاد  في المشتقات تطبيقات على يتعرف

  التكلفة...( وتقليل والدخل الربح وتعظيم الحدية النهايات

 اإلنتاج عاالقتصاد )تاب علم في وتطبيقاتها المتغيرات، متعددة التوابع على يتعرف 

 على وأثره جاإلنتا تابع دوغالس، تجانس – كوب اإلنتاج البعيد، تابع المدى على

 اإلنتاج...( حجم

 لكليةا يستخدم فيها التكامل) التكلفة االقتصادية التي الجوانب بعض يتعرف على 

 فائض الحدي، والربح الكلي الحدي، الربح والدخل الكلي الدخل الحدية،  والكلفة

 المنتج...( وفائض المستهل 

 فيها المحددات تستخدم التي االقتصاد علم في الحاالت بعض على يتعرف 

 .والمخرجات المدخالت جدول وهي والمصفوفات

 يتعرف على بعض التطبيقات االقتصادية للمتراجحات . 

GBS303 Career Preparation تحضير السيرة المهنية 

 توصيف المقرر:

 تار ومها وعناصرها االتصال عملية لىع التعرف "المهنية السيرة تحضير" مقرر يتناول

 ارات هم باكتساب التعريف إلى إضافة االتصال،رات  مها اكتساب وكيفية المختلفة االتصال

ً  .عمل إلى التقدم أجل من التقديم خطاب وكتابة الذاتية السيرة كتابة  طرق إلى لتعرضا يتم أيضا

 .نهام االنتهاء وبعد الشخصية المقابة أثناء التصرف وكيفية الشخصية للمفابلة التحضير

 تقديم ندع بها التقيد يجب التي والقواعد التقديمية العروض إعداد طرق المقرر يتناول كذل 

 التدربو االلكتروني البريد استخدام بأساسيات إلى التعريف إضافة هذا التقديمية، العروض

 .اإللكتروني البريد مع للتعامل outlook برنامج استخدام على

 المحصالت التعليمية:

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على أن:   



 

 

 وعناصرها عام بشكل االتصاللى عملية ع يتعرف 

 االتصال أشكال على يتعرف 

 اكتسابها طرق وتعلم االتصال على مهارات  يتعرف 

 الذاتية السيرة كتابةعلى مهارات  يتعرف 

 الشخصية المقابلة ارات مه على يتعرف 

  التقديمية العروض وتقديم إعداد يتعلم مهارات 

  االلكتروني البريد برنامج استخدام يتعلمOutlook 

GBS504 

Computer Applications in Management 

 تطبيقات حاسوبية في اإلدارة

 توصيف المقرر:

 إدارة في الحاسوب ترتبط بتطبيقات  هو تزويد الطلبة بمفاهيم وأدوات  الغاية من المقرر

 رسةمما في تساعد المستخدمين منها، أجزاء أو حاسوبية برمجيات عن عبارة وهي األعمال

 تركيز على إكسل وقواعد البيانات.اإلدارية، وسيتم ال وظائفهم

 المحصالت التعليمية:

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على أن:   

 .يتعرف على برنامج إكسل 

 العمل ورقة خاليا في البيانات يدخل 

  إكسيل في الجاهزة الدوال أنواعيتعرف على 

 إكسيل في بيانات قاعدة ينشىء 

 إليها فرعية مجاميع ويضيف إكسيل بيانات قاعدة يفرز 

 إكسيل بيانات قاعدة في والتصفية يجري عمليات البحث 

 المحورية الجداول بتقارير البيانات يحلل 

 بياني البيانات بشكل يمثل 

 في إكسيل االنحدار وخط البيانات انتشار مخطط يرسم 

 إكسيل في األمثل الحل نماذج يصمم 

 البيانات قواعد إدارة نظم في األساسية يتعرف على المفاهيم 

 المعلومات بنوك إدارة نظم يميز األنواع المختلفة من 

 نظام في ينشىء الجداول Access  

 يميز أنواع االستعالمات 

 ينشىء االستعالمات 

  ماتاالستعال في استخدامها يمكن التي والوظائف العمليات الحسابيةيتعرف على 

 يميز أنواع النماذج 

 ينشىء النماذج 

  البيانات قواعد تصميم آلياتيفهم 

GRM501 Research Methodology مناهج البحث العلمي 

 توصيف المقرر:

يفية كشرح يالبحث. كما يتناول المقرر طبيعة البحث العلمي والمراحل األساسية التي يمر بها 

جمها حديد تصميم البحث بأنواعه االستكشافي والوصفي والتجريبي. وأنواع العينات وكيفية تح

 ب مراعاتها عند تصميم االستبانة.وطرق القياس والمبادئ األساسية التي يتوج



 

 

 المحصالت التعليمية:

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على أن:   

 نذ يعرف البحث العلمي في مجال إدارة األعمال ويحدد مراحل البحث العلمي م

 المشكلة وانتهاء بالتقرير

 يحدد مشكلة البحث وتساؤالته و/أو فرضياته بشكل صحيح 

 يعرف ويشرح الفرق بين البحوث النوعية والبحوث الكمية 

  لوالمعديعرف المتغير ويشرح الفرق بين المتغير المستقل والتابع والوسيط 

 يميز الفرق بين تصاميم البحوث وطرق جمع البيانات في كل منها 

 لعينةيعرف العينات ويوضح الفرق بين أنواع العينات وكيفية تحديد نوع وحجم ا 

 المناسب للدراسة

 يحةيصمم االستبانة التي تتوافق مع مشكلة البحث وفرضياته بطريقة علمية صح 

 



 

 

 ً  األساسيةالمقررات كتلة  -ثانيا

 المخرجات التعليمية إسم المقرر )بالعربية( إسم المقرر )باإلنكليزية( الرمز

BAC401 Accounting Principles (1) (1مبادئ محاسبة)  

 توصيف المقرر:

ر ذا المقرهناول المحاسبة المالية هي عملية قياس وتوصيل المعلومات االقتصادية إلى متخذ القرارات. يت

ساس نية كأالمحاسبي في منشأة فردية أو خدمية، من خالل االعتماد على مدخل الميزاأساسيات العمل 

عناصر عة اللفهم طبيعة المحاسبة والتسجيل المحاسبي، وإعداد القوائم المالية. حيث يتم دراسة طبي

يد د القواعقوفق  المحاسبية واالعتراف بها في القوائم المالية، من ثم طبيعة الدورة والتسجيل المحاسبي

لحسابات ة، واالمزدوج، يتم االنتقال بعد ذل  إلى أسس التسجيل المحاسبي للعمليات المتعلقة بالبضاع

عداد ردية، وإت الجالمدينة واألوراق التجارية، وااللتزامات المتداولة، ويختتم المقرر بأساسيات التسويا

 القوائم المالية

 المتحصالت التعليمية:

 أن :      يجب أن يكون الطالب قادراً على في نهاية هذا المقّرر

 .يسجل القيود المحاسبية في الدفاتر المحاسبية 

 .يجري التسويات الالزمة في نهاية الفترة المالية 

 .يعد الحسابات الختامية وترصيدها وفق مبادئ العمل المحاسبي 

  يزانيةالملكية، الميعد القوائم المالية للمنشآت الفردية، قائمة الدخل، قائمة حقوق. 

 .يحدد طبيعة مستخدمي التقارير المالية والقرارات ذات الصلة بالمنشأة 

BMN401 Fundamentals of Management أساسيات اإلدارة 

 توصيف المقرر:

ساسية م األيهدف هذا المقرر إلى إعطاء مقدمة عامة عن علم إدارة األعمال وتعريف الطالب بالمفاهي

لمفاهيم يعاب ااألعمال والمنظمة وتزويده بالقدر الالزم من الخلفية العلمية الالزمة الستحول إدارة 

 والتطبيقات والنظريات في هذا المجال.

 خالل يسعى المقرر في جزئه األول إلى تعريف الطالب بكيفية تطور الفكر اإلداري تاريخياً من

التي  إلداريابالعلوم األخرى،  ومدارس الفكر استعراض األسباب الموضوعية لنشأة هذا العلم، عالقته 

زئه جا في ظهرت وفق تسلسلها الزمني وربطها مع الظروف االقتصادية وبيئة األعمال حين ظهورها. أم

 لتي تسمحرية االثاني، فيركز المقرر على شرح المعارف و المهارات األساسية المتعلقة بالعملية اإلدا

ساسية ئ األكل األمثل. من أجل ذل  يتم ضمن هذا المقرر شرح المبادللمنظمة باستثمار مواردها بالش

-العملياتواإلنتاج لفنية )الرقابة( وا -التوجيه -التنظيم -المتعلقة بكيفية تنفيذ الوظائف اإلدارية )التخطيط

دارية( علومات اإلمنظم ال -لعالقات العامةا -لبحث والتطويرا -ريةالموارد البش-التسويق-المالية -المواد

 ضمن المنظمة. 

 المحصالت التعليمية:

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراا على أن:   

 على مفهوم  إدارة األعمال وأسباب ظهوره كعلم. يتعرف 

  يفهم التطور التاريخي لمدارس الفكر اإلداري وأهم نظريات كل مدرسة ودور كل منها في



 

 

 اإلدارة الفعالة في المنظمة.

 ها.ية تطبيقرقابة( وكيف -توجيه -تنظيم -يتعلم مبادئ ومهارات الوظائف اإلدارية )تخطيط 

 .يتعرف على أهداف الوظائف الفنية في المنظمة و مهامها الرئيسية 

BEC401 
The History of Economic 

Thought 
 تاريخ الفكر االقتصادي

 توصيف المقرر:

مة في القدي بالتطور التاريخي للفكر االقتصادي بدًء من العصوريهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب 

بعض  لمقررااليونان وروما، مروراً بالعصور الوسطى وانتهاء بالفكر االقتصادي المعاصر. يغطي هذا 

ب لى الطالسهل عالوقائع االقتصادية المرتبطة بتطور الفكر االقتصادي ويعتمد تسلسالً زمنياً واضحاً ي

قتصادي لفكر االالم اور التاريخي للمدارس االقتصادية المتعاقبة والمتنافسة، ويتناول أيضاً أعمتابعة التط

 في كل مرحلة بشيء من التركيز على بعض الشخصيات المحورية لكل مرحلة أو مدرسة.

 المحصالت التعليمية:

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على أن 

  األساسية للفكر االقتصادي عند: قدماء الفالسفةيتذكر المبادئ 

 .يتذكر المبادئ األساسية للفكر االقتصادي عند: المدرسيّين 

 ر النقديلللفكيتذكر المبادئ األساسية للفكر االقتصادي عند: كتّاب الكراريس: الرواد األوائ. 

 نتيليينيتذكر المبادئ األساسية للفكر االقتصادي عند: كتّاب الكراريس: الميركا. 

 .يتذكر المبادئ األساسية للفكر االقتصادي عند: الفيزيوقراطيين 

 .يتذكر المبادئ األساسية للفكر االقتصادي عند: علماء العرب المسلمين 

 .يتذكر المبادئ األساسية للفكر االقتصادي عند: الكالسيكيين األوائل 

 ريخية.يتذكر المبادئ األساسية للفكر االقتصادي عند: المدرسة التا 

 .يتذكر المبادئ األساسية للفكر االقتصادي عند: الكالسيكيين 

 .يتذكر المبادئ األساسية للفكر االقتصادي عند: المدرسة الحدّية 

 .يتذكر المبادئ األساسية للفكر االقتصادي عند: المدرسة النمساوية 

 .يتذكر المبادئ األساسية للفكر االقتصادي عند: الكينزيين 

 األساسية للفكر االقتصادي عند: النيوكالسيكيين. يتذكر المبادئ 

 .يتذكر المبادئ األساسية للفكر االقتصادي عند: النقديين 

 يتذكر المبادئ األساسية للفكر االقتصادي عند: المؤسساتيين 

 .يتذكر المبادئ األساسية للفكر االقتصادي عند: التنمويين 

  :المعاصرين.يتذكر المبادئ األساسية للفكر االقتصادي عند 

  أهم الخالفات بين المدارس االقتصادية الحديثة والمعاصرة.يميّز 

  العالقة بين بعض الوقائع االقتصاديةوبين التطورات التي حصلت في النظريةيفهم 

 االقتصادية.

BMK401 Introduction to Marketing مدخل إلى التسويق 

 توصيف المقرر:

ية م األساسلمفاهيبمفهومه المعاصر حيث يقدم تعريفاً للتسويق وشرحاً ليشكل المقرر مدخالً إلى التسويق 

في  المؤثرة عواملالمرتبطة به. كما يتناول كيفية تجزئة السوق وانتقاء القطاعات السوقية المستهدفة وال

 يج.سلوك المستهل . ويركز على عناصر المزيج التسويقي أي المنتج  والسعر والتوزيع والترو



 

 

 التعليمية:المحصالت 

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على أن:   

 .يعرف التسويق ويشرح المفاهيم األساسية المرتبطة به 

 لسوقية ااعات يحدد معايير تجزئة أسواق المستهلكين وأسواق األعمال ويبين كيفية اختيار القط

 المستهدفة. 

  منها.يميز عناصر المزيج التسويقي ومكونات كل 

 .يحلل وينتقد عناصر المزيج التسويقي المطبقة في الشركة 

 يقيم الخطة التسويقية المطبقة في الشركة 

BEC402 

Microeconomics 

 االقتصاد الجزئي

 توصيف المقرر:

تحليلية ال االقتصادية وتطوير المهارات الجزئي االقتصاد  بمبادئ إلى التعريف يهدف هذا المقرر

دريب الطالب خالل ت من بل األساسية تعريف الطالب بالمفاهيم خالل من ليس فقط الطالب،األساسية عند 

 .لتحليل الحدياالحديثة المستندة بشكل رئيسي إلى  التحليل االقتصادية بأدوات السوق ظواهر تحليل على

ب. والطلفي السوق باستخدام نظرية العرض  الالعبين سلوك وتحليل وصف يرّكز هذا المقرر على

نشأة ن الميغطي هذا المقرر نظرية المستهل  ونظرية اإلنتاج ويبحث في شروط توازن المستهل  وتواز

حيث  ما منوتوازن السوق، مع شيء من التركيز على نظام المنافسة التامة واالحتكار والتمييز بينه

 .الكفاءة

 المحصالت التعليمية:

 قادراً على أن:    في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب

 .يلم بركائز الطريقة االقتصادية في التفكير 

 .يفهم طريقة التحليل الحدي في تحليل قرار األشخاص االقتصاديين 

 . يسرد شروط السلوك العقالني ويستوعب أساسيات نظرية المستهل 

 ياً.يحسب الكمية االستهالكية التوازنية بأكثر من طريقة جبرياً ويمثل الناتج بيان 

 ت يرسم منحنيات العرض والطلب في ظل شروط متنوعة ويحدد بيانياً األسعار والكميا

 التوازنية.

 كمياتيمثل بيانياً التغيرات التي تطرأ على العرض والطلب وتأثيرها على األسعار وال 

 التوازنية

 عرض يحسب ويفسر المرونة بأهم أنواعها ويدرك العالقة بينها وبين أشكال منحنيات ال

 طلب.وال

 يلّم بمبادئ قياس التغير في الرفاه االقتصادي نتيجة تغير السعر 

 .يحلّل آثار تدخل السياسة العامة في السوق على الرفاه االقتصادي 

 .ًيفهم سلوك توابع اإلنتاج والتكلفة المختلفة ويمثلها بيانيا 

 .يسرد شروط المنافسة التامة وخصائصها ويفهم الدور المنوط بكل منها 

 بنى السوق المختلفة ويتذكر محدداتها. يميّز 

 فاءة.يميّز الفرق بين االحتكار والمنافسة من حيث منحنيات العرض والطلب ومستوى الك 

BHR401 
Human Resources 

 توصيف المقرر: إدارة الموارد البشرية



 

 

Manag/ement  العمل،  توصيفويتناول هذا المقرر توضيحاً لمفهوم إدارة الموارد البشرية ووظائفها، بدءاً من تحليل

 ي، تقييملوظيفوتخطيط الموارد البشرية، واالستقطاب االختيار والتعيين، التدريب والتأهيل، المسار ا

 األداء...

 المتحصالت التعليمية:

 أن:    لب قادراً علىفي نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطا

 يفهم مفهوم وأهمية الموارد البشرية 

 يتعرف على التطور التاريخي لمفهوم إدارة الموارد البشية 

 يتعرف على المكونات األساسية لوظائف الموارد البشرية 

BAC402 Accounting Principles (2) ( 2مبادئ محاسبة)  

 توصيف المقرر:

 أها مقررلتي بدالتسجيل والقياس المحاسبي في المنشآت الفردية والخدمية ايستكمل هذا المقرر أساسيات 

عند إعداد (، ويركز بشكل أساسي على عملية القياس المحاسبي في نهاية الفترة )1مبادئ المحاسبة )

داولة المت القوائم المالية(. لذل  يتناول عمليات التسويات المرتبطة بعناصر األصول وااللتزامات

 لقبض،اادات والمصاريف، النقدية، االستثمارات قصيرة األجل، الحسابات المدينة وأوراق )اإلير

ختتم ل، ويوالمخزون(، من ثم المحاسبة عن استهالك األصول غير المتداولة وااللتزامات طويلة األج

 بإعداد القوائم المالية.

 المتحصالت التعليمية:

 أن:    قادراً علىفي نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب 

 في  عنها يحدد كيفية إثبات التسويات الجردية المتعلقة بالمصاريف واإليرادات، واإلفصاح

 القوائم المالية.

 .يعد مذكرة تسوية المصرف، والتسويات المتعلقة بنقص النقدية 

 .يحسب مخصص الديون المشكوك فيها محاسبياً، يثبت الديون المعدومة 

 ار االستثمارات قصيرة األجل واإلفصاح عنها.يثبت التغيرات في أسع 

 .ًيحدد مشاكل جرد المخزون، وكيفية إثبات التسويات المتعلقة بها محاسبيا 

 .تحديد طرق استهالك األصول الثابتة، وكيفية إثبات العمليات المتعلقة ببيعها 

BEC403 Macroeconomics االقتصاد الكلي 

 توصيف المقرر:

 النظرياتادئ وهذا المقرر هو عبارة عن مقدمة للتحليل االقتصادي الكلي. يتناول هذا المقرر أهم المب

حة قياس لمطروااالقتصادية الكلية التي تعنى بدراسة أداء االقتصاد الوطني بمجمله.  تتضمن المواضيع 

كلي عرض الق منحنيات الواشتقاالمتغيرات االقتصادية الكلية األساسية والتوازن االقتصادي الكلي 

أيضاً  لمقرروالطلب الكلي واسباب ونتائج الحركات قصيرة األمد في مجمل الناتج المحلي. يغطي هذا ا

 ياساتمواضيع النمو االقتصادي والبطالة والتضخم. باإلضافة إلى ذل ، يتناول هذا المقرر الس

لمؤسسات يعة اقرار االقتصادي الكلي وطباالقتصادية الكلية النقدية والمالية المستخدمة تحقيق االست

 المعنية بهذه السياسات ودور الحكومة في هذا السياق.



 

 

 المحصالت التعليمية:

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على أن:   

 ة.يحسب الناتج التوازني انطالقاً من بيانات اقتصادية و / أو توابع رياضية محدد 

  وذج.الممكن في الناتج التوازني نتيجة تغير في قيمة بعض متغيرات النميحسب التغير 

 .يحسب ويفسر عدداً من المضاعفات الكنزية 

 .يرسم مختلف توابع اإلنفاق في ظل فرضيات متنوعة 

  يرسم منحنياتIS  وLM  .في ظل شروط مبسطة 

  منحنيات يفّسر األسباب والنتائج الممكنة النزياح أو تغير ميلIS  وLM وازن على الت

 االقتصادي الكلي.

  ة.لماليايفهم أثر السيولة الناجم عن السياسة النقدية وأثر الناتج الناجم عن السياسة 

 .يشتق منحنيات العرض الكلي والطلب الكلي في ظل شروط محددة 

 يحلل تأثير التغيرات في العرض الكلي والطلب الكلي على المستوى العام لألسعار. 

  ة.ت الصلالطلب على النقود ويتذكر أهم نظريات التضخم والسياسات الندية ذايميّز أنواع 

 .يميّز أنواع البطالة ويتذكر أسبابها ويتذكر منحنى فيليبس 

 

BMK502 Consumer Behavior  سلوك المستهل 

 توصيف المقرر:

التذكر لم ووالتع يركز المقرر على المفاهيم النفسية األساسية المعبرة عن سلوك المستهل  كاإلدراك

رق رار. يتطذ القوالتحفيز والمواقف. كما يشرح العوامل األساسية المؤثرة في سلوك المستهل  وآلية اتخا

ي لفرعية فاافات المقرر أيضاً إلى دور الجماعات المرجعية والطبقة االجتماعية واألسرة والثقافة والثق

 سلوك المستهل .

 المحصالت التعليمية:

 المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على أن:    في نهاية هذا

  يتذكر المفاهيم النفسية األساسية المتعلقة بسلوك  المستهل 

 . يشرح ويحلل مراحل اتخاذ القرار لدى المستهل 

  يتوقع أثر الجماعة والمجتمع في سلوك المستهل 

 .يستنتج مدى صعوبة فهم سلوك المستهل  وصعوبة التنبؤ  بهذا السلوك 

BQM501 Operations Management إدارة العمليات 

 توصيف المقرر:

نتاجية ات اإلالغاية من المقرر تزويد الطلبة بالمفاهيم واألدوات الضرورية للتمكن من إدارة العملي

طيط والخدمية، حيث سيتم التعرض إلى كيفية تطوير المنتجات والخدمات واستراتيجيات وطرق تخ

طرق  ض إلىق التنبؤ بالطلب وتأمين موارد ووسائل اإلنتاج، كما سيتم التعرالطاقات اإلنتاجية وطر

ايا القض التموضع الجغرافي لمنشآت المنظمة والترتيب الداخلي لمراكز العمل، وسيتم التركيز على

 .المتعلقة بجودة المنتج واإلجراءات

 المحصالت التعليمية:



 

 

 اً على أن:   في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادر

 يميز المفاهيم األساسية في  إدارة العمليات 

 يستوعب أدوات تطوير المنتجات ومراحلها مع تمييز خصوصية الخدمات 

 جرائيات اإلنتاج.إيفهم تكنولوجيا و 

 يتذكر وسائل الترتيب الداخلي للمنشأة 

  بالطلب تطبيق أدوات تخطيط وتنظيم اإلنتاج حسب طبيعة منظومة اإلنتاج والتنبؤ

 واالحتياجات

 يستوعب أهمية الموقع الجغرافي ويتعرف إلى أهم طرق اختيار الموقع 

 يستوعب مفاهيم ضبط وإدارة الجودة الشاملة وأدواتها في إدارة العمليات 

 يستوعب أهمية إدارة المخزون ومفاهيمها ويطبق أهم تقنيات إدارتها 

  ويتعرف إلى أهم أدواتهايستوعب أهمية إنجاز العمليات في الوقت المناسب 

 يستوعب أهمية إدارة الصيانة وأنواعها ويتعرف إلى أهم أدوات التعامل معها 

BHR502 Organizational Behavior السلوك تنظيمي 

 توصيف المقرر:

لعواطف ية وايتناول هذا المقرر توضيحا ألهمية دراسة وتفسير السلوك الفردي من خالل القيم والشخص

فيز، ية والتحإلدارا، كما يتناول دراسة العوامل المؤثرة في السلوك الجماعي كإدارة فرق العمل والقيادة 

 التغيير هجياتالقرار، ومن كما يتناول السلوك على مستوى المنظمة كالهياكل التنظيمية وعملية اتخاذ

 التنظيمي. 

 المتحصالت التعليمية:

 أن:    في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على

 مكونات السلوك التنظيميتعرف على ي 

 يتعرف على العوامل المؤثرة في سلوك العاملين 

 دارته ضمنيمتل  القدرة على تشكيل فريق العمل وعلى فهم أسباب الصراع وكيفية إ 

 المنظمات

  يميز سمات وخصائص القائد الفعال 

 عداد االستيتعرف على أهمية التحفيز وكيفية استخدامه بناء على أنماط الشخصية والميول و

 ومتغيرات سلوكية مختلفة

BFB401 
Principles of Financial 

Management  الماليةمبادئ اإلدارة 

 توصيف المقرر:

ل مالي بشكدير الوتطورها التاريخي وكيفية تطور مهام الميتناول المقرر توضيح مفهوم اإلدارة المالية 

 موائم لتطور االدارة المالية، وكذل  أثر البيئة الخارجية على هذا التطور. 

ة كمي رائقطخدام يركز المقرر على التخطيط المالي في المنشأة والتنبؤ باالحتياجات المالية وذل  باست

 يضاً علىقرر أعدة، وكذل  التوازن المالي من خالل تحليل رأس المال العامل بأشكاله كافة. يركز الم

ا اضية. كمالري إدارة المنشأة لنقديتها وكيفية تحديد المستوى األمثل للسيولة وذل  من خالل النماذج

قيق هدف ا بتحشكل الذي يسمح لهيتضمن المقرر إدارة المنشأة لكل من حساباتها المدينة ومخزونها بال

ميتها نقود وأهية للالتوازن بين السيولة والربحية. يشمل المقرر أيضاً دراسة معمقة لمفهوم القيمة الزمن

 .حاليةلقيمة الهوم افي فهم واستخدام معايير تقييم االستثمارات ال سيما تل  المعايير التي تنطوي على مف



 

 

 المحصالت التعليمية:

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على أن:   

 كن أن تي يميُعّرف اإلدارة المالية ويعدد مراحل تطورها ويتذكر عناصر البيئة المحيطة ال

 تؤثر في اإلدارة المالية للشركات.

  .يُحدّد االحتياجات المالية للشركة باستخدام طرائق كمية عدة 

 كل من السيولة والمخزون والحسابات المدينة.يُحدّد المستوى األمثل ل 

 .يُحلّل رأس المال العمل بمختلف مكوناته 

 .يتوقع القيمة الزمنية للنقود 

 الحالية لقيمةاالستثمارية باستخدام المعايير القائمة على استخدام مفهوم ا يقيم المشروعات 

 للنقود.

BMN502 Negotiation Management إدارة التفاوض 

 المقرر:توصيف 

الل فهم من خ يهدف المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات األساسية المتعلقة بإدارة التفاوض

يمكن  التي ماهية واستراتيجيات التفاوض ومراحل عملية  التفاوض وأخالقيات التفاوض وأهم التقنيات

 استخدامها أثناء التفاوض.

 

 المحصالت التعليمية:

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على:   

 يعرف ويشرح معنى التفاوض وأهميته 

 يطبق طرق ونظريات التفاوض مع طرف أو أطراف متعددة 

 يشرح التحديات التي تواجه الشركة أو الفرد في عملية التفاوض 

 يحلل كيفية التواصل والتفاعل اإليجابي مع اآلخرين 

 ية التفاوض بشكل منهجي وعلمييخطط ويحضر لعمل 

 

BMN503 Organization Theory نظرية المنظمة 

 توصيف المقرر:

و  لتنظيم،افي نظرية اإلدارة والمنظمة، كما يتناول مفهوم وأهمية ومبادئ  مقدمة المقرريعرض هذا 

 ارية.خطوات  وأشكال تصميم الهيكل التنظيمي، وكيفية التطوير التنظيمي وإعادة الهندسة اإلد

 المتحصالت التعليمية:

 أن:    في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على

 المنظمة يتعرف على مفهوم نظرية 

 يتعرف على خصائص الهياكل من مركزية ورسمية وتعقيد 



 

 

 يطة، المح يتعرف على كيفية تأثر خصائص الهياكل التنظيمية بمحددات بيئة العمل مثل:  البيئة

 التكنولوجيا، استراتيجيات المنظمة وحجم المنظمة

 يتعرف على أشكال الهياكل التنظيمية 

 يبني ويطور هياكل تنظيمية مبسطة 

 دد مدى الحاجة إلعادة التنظيم وإعادة الهندسةيح 

BFB502 Public Finance المالية العامة 

 توصيف المقرر:

 والكميات متغيراتلل االقتصادية الجوانب إلى باإلضافة الجوانب المالية عرض العامة المالية مقرر يتناول

 والعلوم العامة اليةالم بين الوطيدة العالقة ودراسة  )للدولة واإليرادات العامة العامة النفقات(المالية 

 مثلةاأل على التركيز مع العامة المالية نظريات أحدث وفق وموثق ومنهجي مبسط بأسلوب األخرى

 بهذا النافذة األنظمةو القوانين بالحسبان األخذ مع السورية، العربية واقع الجمهورية من المستمدة الواقعية

 والنفقات عامةاإليرادات ال دراسة في للمقرر التعليمية األهداف لتحقيق علمية في محاولة وذل  الشأن

 الفلسفة عن قةاألهداف المنبث تحقيق في واستخدامها توجيهها وكيفية للدولة العامة والموازنة العامة

 للطالب رفيةالمع درةالمهارة والق تكوين وبالتالي .الدولة تتبناها التي والسياسية واالجتماعية االقتصادية

 وتطورها فهومهاوم العامة النفقات ماهية على لجهة التعرف السيما واقتصادياتها العامة المالية علم في

 تمويل في اوأهميته وتطورها العامة اإليرادات ودراسة وغير المباشرة المباشرة االقتصادية وآثارها

 وإيرادات لدولةا أمالك إيرادات من وأنواعها واالستثماري، الجاري للدولة بشقية العام اإلنفاق متطلبات

 الدولة في عيةواالجتما االقتصادية التنمية أهداف لتحقيق وتوجيهها العامة، والرسوم والقروض الضرائب

واالقتصادية  ليةالما النواحي من للطالب العلمية المعارف تنمي وبذل  ، تتبناه الذي والنظام االقتصادي

 .المجاالت هذه في والقانونية

   المتحصالت التعليمية:

 أن:    في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على

  األخرى بالعلوم عالقتها العامة المالية على علميتعرف 

 الخاصة والمالية العامة يميز بين المالية 

 عامة موازنة-مةعا إيرادات – عامة المالية )نفقات والكميات يتعرف على مفاهيم المتغيرات 

 للدولة(

 يقارن بين المالية العامة في الدول المتقدمة والدول النامية 

 لالتدخ مرحلة في العامة والمالية الحر، االقتصاد مرحلة في العامة يفهم المالية 

 يفهم خصائص الدول النامية والمالية العامة فيها 

 الدولة دور تطور مع وتطورها قواعدها، العامة، يتعرف على مفهوم النفقة 

 العامة للنفقات االقتصادية يتعرف على اآلثار 

 العامة يفهم آليات تبويب النفقات 

 الدولة أمالك من يتعرف على مصادر اإليرادات 

 يتعرف على مفهوم الضريبة وأهداف الضرائب 

 يفهم آلية التنظيم الفني للضريبة 

 يتعرف على حاالت اإلعفاء من الضرائب 

 الضريبي يتعرف على أشكال التهرب 

 يتعرف على مفهوم الرسم وإيرادات الدولة من الرسوم 



 

 

 منها الدولة يتعرف على أنواع القروض العامة و إيرادات 

BQM502 Operations Research بحوث العمليات 

 توصيف المقرر:

ة النمذجطرائق  وتزويد الطلبة بمفاهيم وأدوات تساعدهم على تفهم بحوث العمليات هو   الغاية من المقرر

. المناسب لقراراالرياضية. هذه الطرق تساعد الطالب على حل المسائل االقتصادية  مما يساعده في اتخاذ 

سائل مد من هدف المقرر بشكل رئيسي إلى ايجاد التكلفة الدنيا و  البحث عن الربح األعظم في العدي

لتي لمشاكل امن ا لة النقل لحل العديدم نموذج مسأاالبرمجة الخطية في المجال االقتصادي . كما تم استخد

ظمي. األع تتعلق بنقل البضائع ضمن الحد األدنى من المصاريف أو توزيع البضائع للحصول على الربح

لهدف كما تم استخدام مسألة التخصيص لتفعيل دور توزيع الوظائف بالشكل األمثل للحصول على ا

 المنشود كتكاليف أو أرباح.

 

 التعليمية:المحصالت 

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراا على أن:   

  تدنئة ال الحيفهم معنى بحوث العمليات و أماكن استخدامها وطريقة كتابة البرنامج الخطي في

 و في حال التعظيم

 يحل البرنامج الخطي بطريقة الرسم البياني 

 كسييحل البرنامج الخطي بطريقة السمبل 

 البرنامج الخطي في حال برمجة األعداد الصحيحة يستنتج حل 

 يتعلم طرائق كتابة و حل مسألة النقل في حال التدنئة و حال تعظيم األرباح 

 يفهم مسألة التخصيص و ويطبق استخداماتها و طرائق حلها 

BQM603  Decision Theory  نظرية القرارات 

 توصيف المقرر:

لمنظمات بمفاهيم وأدوات تساعدهم على تمييز المشكالت في اتزويد الطلبة هو   الغاية من المقرر

ل  عبر ، وذتومعالجتها، وتوسيع أفقهم للتفكير اإلبداعي والنقدي وابتكار أدوات جديدة لحل المشكال

مات، لمعلوتزويد الطلبة بالقدرات والمهارات على تمييز نظم القرارات ومكوناتها وعالقتها بنظم ا

 وصفيةنمذجة تفضيالت متخذ القرار، باإلضافة إلى مجموعة من النماذج الوالمهارات الضرورية ل

تقنيات واهيم والكمية المساعدة في تحليل وحل مشكلة القرار واقتراح الحل األنسب مع التركيز على مف

ية نة الثانلمقارلنظرية المنفعة وشجرات القرار والطرق الكمية األخرى باإلضافة إلى المفاهيم األساسية 

 ير.في الطرق متعددة المعاي

 المحصالت التعليمية:

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراا على أن:   

 بطه يتعرف على مفاهيم وأساسيات مشكلة القرار، خصوصاً مبدأ العقالنية المحدودة ور

 بمسلمة األمثلية، ويميز بين القرارات الحكومية وقرارات المنظمات.

 ات، م الخطر والنموذج والمنظومة، ويربط بين نظامي المعلومات والقراريستوعب مفاهي

 .Simonويتعرف على نموذج سايمون 

 جموعةيستوعب عملية صناعة القرار ومراحلها كسيرورة زمنية مستمرة، وأهم مكوناتها )م 

 البدائل، مجموعة المعايير(.

 األكثر موائمةً لألنماط  يستوعب مفاهيم نمذجة التفضيالت وعالقات التفضيل األساسية



 

 

 المتعددة لمشكالت القرار.

 فضل ار األيطبق بعض النماذج المستندة إلى التفكير الطبيعي، ويحسب القيمة المتوقعة للقر

 وقيمة المعلومات.

 يطبق يستوعب المفاهيم األساسية لشجرة القرارات وتطبيقها، ويحسب االحتمال الشرطي و

 نظرية بايز.

  لنزعة وفرضيات نظرية المنفعة، ويبني تابع المنفعة ويستخدمه في شرح ايستوعب مفاهيم

 تجاه المجازفة، ويتذكر نقاط الضعف التي تعاني منها الطرق وحيدة المعيار.

 ية، لثنائيبحث عن نماذج جديدة التخاذ القرارات، خصوصاً المستندة إلى نماذج المقارنة ا

 ات والنماذج متعددة المعايير.ويفهم بعض أوجه التشابه بين طرق االنتخاب

BMN504 
Management Information 

Systems 
 نظم المعلومات اإلدارية

 توصيف المقرر:

لفجوة بين ا( هو مجال أساسي مهم في علوم إدارة األعمال، والذي يسد MISنظم المعلومات اإلدارية )

 طالبلل وفروالتسويق، واإلدارة. ويعلوم الكمبيوتر والمعرفة وتخصصات إدارة األعمال مثل التمويل 

 األعمال دارةإ لعملية الفعال الدعم في المعلومات وتكنولوجيا المعلومات تلعبه الذي الهام الدور فهم

 مشاكل على هاتطبيق سياق في المفاهيم تعلم على الرقمية. ويركز المؤسسة أعمال على المترتبة واآلثار

ي رار التنظيمم في تكنولوجيا المعلومات في سياق عملية صنع القواستكشاف أثر التقد الحقيقية. العمل

ية التنافس لميزةوإمكانات إدارة نظام معلومات بشكل فعال للمساهمة في التعلم التنظيمي، لتكون مصدرا ل

كمورد  لوماتومساعدة المنظمة في الساحة العالمية. يركز هذا المقرر على فهم واستخدام وإدارة المع

هي ممارسة شائعة في هذه و -يسمح للطالب بتطوير قدرتهم على العمل كفريق واحد تنظيمي. و

 الصناعة.

 المحصالت التعليمية:

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراا على أن:   

 ( يفهم معنى نظم المعلومات اإلداريةMISودورها في منظمات اليوم ) 

 تب، نظم دعم )نظم معالجة المعامالت، نظام أتمتة المكا يحدد أشكال نظم المعلومات اإلدارية

ت...(   منظماالقرار والنظم الخبيرة، نظم دعم التنفيذيين، نظم المعلومات المتكاملة بين ال

داء أحسين والضوابط الحالية )أو المحتملة( لوظائف النظام وكيفية استخدام هذه الميزة لت

 األعمال لتعزيز آفاق التطور الوظيفي.

 ة، ت الكبيربيانايتعرف على االتجاهات الرئيسية في نظم المعلومات اإلدارية والبنى التحتية )ال

(، وكيف ستؤثر هذه التطورات على أماكن العمل …نظم تخطيط موارد المؤسسات، 

 واستراتيجيات األعمال.

BMN505 Quality Management إدارة الجودة 

 

 توصيف المقرر:

جودة واد الالجودة ومفهوم الجودة الشاملة، التطور التاريخي للجودة، وريتناول المقرر مفهوم 

بات شاملة، طلومفكروها، وكذل  يتناول مبادئ وأهداف الجودة الشاملة، وثقافة الجودة ال الشاملة

 سلسلة الجودة والجوائز العالمية.تحقيق الجودة الشاملة وعالقات الجودة و 



 

 

 المتحصالت التعليمية:

 أن:    هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً علىفي نهاية 

  ينفذ عمليات تخطيط الجودة 

  األدوات المناسبة في الرقابة على الجودة يستخدم 

 يميز بين الجودة الشاملة ونظم االيزو 

 الجودة الشاملة ويعمل على توفيرها في المنظمات. يفهم متطلبات تحقيق 

BMN606 Strategic Management اإلدارة االستراتيجية 

 توصيف المقرر:

في  يجياتالغاية من المقرر هو تزويد الطلبة بالمفاهيم واألدوات األساسية لبناء االسترات

 جاحهانالمنظمات، وذل  من خالل فهم طبيعة اإلدارة االستراتيجية ومراحلها ومكوناتها وعوامل 

لية ئة الداخالبي المنظمة ورسالتها وكيفية تحليل ومعوقات تطبيقها في المنظمة، والتعرف على مفهوم رؤية

لخيارات اراسة والخارجية للمنظمة، وكيفية صياغة الهيكل التنافسي وبناء االستراتيجيات التنافسية ود

يذ يفية تنفكعرفة ماالستراتيجية المتاحة، والبدائل االستراتيجية واالستراتيجيات العامة. باإلضافة إلى 

 بتها وتقييمها.االستراتيجية ورقا

 المحصالت التعليمية:

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراا على أن:   

 تهاستويايفهم طبيعة عمل اإلدارة االستراتيجية، ال سيما تطورها ومكوناتها ومراحلها وم 

 ية فييميز بين االستراتيجية والخطة ومعوقات وعوامل نجاح تطبيق اإلدارة االستراتيج 

 المنظمات.

 يفهم مة، ويفهم معنى رؤية المنظمة ورسالتها، ويستنتج أهمية وجود رؤية استراتيجية للمنظ

 .عناصرها الرئيسية

 يز ، ويميحلل البيئة الخارجية ومكوناتها وأنواع المعلومات المستخدمة في المسح البيئي

 .جيةخصائص بيئة المعلومات وأبعاد التحليل البيئي وتصنيفات البيئة الخار

 الداخلي تحليليحلل البيئة الداخلية وعناصرها ويفهم مداخل التحليل الداخلي والعالقة بين ال 

 والفشل المعلوماتي.

  يستوعب المفاهيم األساسية لنموذجPorter يات في تحليل الصناعة وانواع االستراتيج

 التنافسية، ويستنتج االستراتيجية التنافسية األفضل.

 ل ب التحليأساليوساسية للخيارات االستراتيجية والعوامل البيئية المؤثرة، يستوعب المفاهيم األ

 ، والمزيج االستراتيجي األفضل.االستراتيجي

  البدائل ختيارايفهم البدائل االستراتيجية واالستراتيجيات العامة على مستوى المنظمة وكيفية 

 .االستراتيجية وتقويمها

 كيفية ولتنفيذ، في ا لبات التنفيذ، واألنظمة اإلدارية المساندةيفهم معنى تنفيذ االستراتيجية ومتط

 .اختيار مداخل التنفيذ، و يحدد مشكالت وأسباب فشل التنفيذ

  .يستوعب نموذج ماكينزي حول كيفية تنفيذ االستراتيجية 

 ا طواتهيستوعب عملية رقابة االستراتيجية وتقييمها ومستويات الرقابة االستراتيجية وخ

 .ظام الرقابة االستراتيجية الفعّالوخصائص ن

 اتيجية الستريبين الفرق بين أنواع نظم الرقابة االستراتيجية وأنماطها ويفهم آلية تقويم ا

 وصعوبات تقويمها.



 

 

BMN507 E-Business Management إدارة األعمال اإللكترونية 

 توصيف المقرر:

 يفية خلقكعلى  يتناول المقرر مفهوم األعمال اإللكترونية وبيئتها وأسباب تطورها وميزاتها. كما يركز

ة ني وكيفيلكتروالقيمة في األعمال اإللكترونية واالستراتيجيات التي يمكن تطبيقها في بيئة العمل اإل

 التحول نحو األعمال اإللكترونية.

 المحصالت التعليمية:

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على أن:   

 يعرف األعمال اإللكترونية ويشرح األسباب التي أدت لتطورها بشكل متسارع 

 رونيةإللكتيشرح األسس النظرية والعملية لتطبيق وتنفيذ األعمال عبر اإلنترنت والشبكات ا 

  اإللكترونيةيحلل ويقيم تقنيات وأدوات وطرق تطبيق األعمال 

 يحلل استراتيجيات وطرق خلق القيمة في األعمال اإللكترونية 

 يحلل ويقيم آليات وطرق التفاعل مع الزبائن والموردين في األعمال اإللكترونية 

 يصمم خططاً تتوافق مع طبيعة األعمال اإللكترونية 

BMN508 

Corporate Social 

Responsibility and Business 

Ethics 

المسؤولية االجتماعية للشركات 

 وأخالقيات العمل

 توصيف المقرر:

القيّات نة، األخالمه يتناول المقّرر مفهوم أخالقيّات العمل و أبعاد أخالقيّات العمل وعالقتها بأخالقيّات

ة وليّ وم المسؤ؛ مفهالمتّصلة بأعمال البيع والتسويق؛ األخالقيّات المتّصلة باإلنتاج والملكيّة الفكريّة

 االجتماعيّة، أبعادها وعالقتها بأخالقيّات العمل.

 المحصالت التعليمية:

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراا على أن:   

 يعرف مفهوم أخالقيّات العمل وأبعادها 

 يفهم العالقة بين أخالقيّات العمل وأخالقيّات المهنة 

 الفنية في المنظمة يشرح األخالقيّات المتّصلة بأعمال الوظائف 

 يعرف مفهوم المسؤولّية االجتماعيّة و يشرح تطوره 

 يميز أبعاد المسؤولية االجتماعية )االقتصادي، االجتماعي، البيئي(؛ 

 يفهم العالقة بين المسؤولية االجتماعية وأخالقيات العمل 

BAC506 Administrative Accounting المحاسبة اإلدارية 

 توصيف المقرر:

انات ات والبيمعلومهذا المقرر مواضيع تعمل على الربط بين المحاسبة واإلدارة، فالمحاسبة تقدم ال يتناول

خاذ بة في اتلمحاساالتي يتطلبها اتخاذ القرارات اإلدارية، لذل  يركز على االستخدام الداخلي للمعلومات 

كيز على التر ات التكاليف معالقرارات. من دراسة األساسية في هذه العالقة، وأسس التفرقة بين تصنيف

ل تحليل ن خالمالمتغيرة والثابتة، وطبيعة تحليل العقة بين التكلفة والحجم والربح في األجل القصير 

ت الموازناجل، والتعادل. من ثم ينتقل إلى طبيعة استخدام المعلومات المحاسبية في القرارات قصيرة األ

تقييم وسعير بيعة استخدام تل  المعلومات في قرارات التالتخطيطية خاصة منها الجارية، إضافة إلى ط

 األداء.



 

 

 المتحصالت التعليمية:

 أن:    في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على

 يميز بين المحاسبة اإلدارية وغيرها من المجاالت المحاسبية. 

 لتكاليف ات في والجزء الثاب يميز بين التكاليف المتغيرة والثابتة، ويفصل بين الجزء المتغير

 .المختلطة

 يفهم هامش المساهمة ومدلوالته، والعوامل التي تؤثر في تحديده. 

 يستخدم تحليل التعادل في الكثير من القرارات قصيرة األجل. 

 يعد الموازنات التخطيطية الجارية. 

 يسعر المنتجات بناء على بيانات التكاليف. 

  على مقومات محاسبة المسؤولية.يعد تقارير تقييم األداء بناء 

BMN609 Crisis Management إدارة األزمات 

 توصيف المقرر:

ما يعرض كرية، يتناول هذا المقرر مفهوم األزمة والكارثة، مركزاً على األزمات التنظيمية واإلدا

حيطة المة مراحل إدارة األزمة، وسمات وخصائص من يدير األزمة، كما سيبين كيفية تحليل البيئ

 لصنع قرار األزمة. كما يبين المقرر حاالت عملية عن إدارة األزمات

 المتحصالت التعليمية:

 أن:    في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على

  يفهم األزمات التنظيمية واإلدارية 

 يكتشف مؤشرات األزمات 

  يحلل البيئة المحيطة باألزمة المتوقعة أو الحاصلة 

  يمتل  مهارات التعامل مع األزمات التنظيمية وكيفية تحليلها 

  يعد الخطط الالزمة لمواجهتها 

 .التمييز بين األزمة والكارثة 

BAC607 Feasibility Studies دراسات الجدوى االقتصادية 

 توصيف المقرر:

رض ل  يتعاستثماري، لذتعتبر دراسة الجدوى أمراً حيوياً في اتخاذ قرار بقبول أو رفض أي مقترح 

ناول موضوع دراسة الجدوى، وهذا المقرر بطبيعة الحال إلى أساسيات دراسات الجدوى، من ثم يت

 ضر...الخ. ويتعدراسات الجدوى من جوانب متعددة: تسويقية، اقتصادية، مالية، اجتماعية،، فنية وبيئية.

 كاليفراء الحسابات األساسية للتالمقرر إلى كيفية تصميم دراسة الجدوى لمشروع استثماري وإج

 والمؤشرات االقتصادية والمالية بشكل رئيسي.

 المتحصالت التعليمية

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على أن:   

 .يحدد أسس دراسة الجدوى لمشروع استثماري 

  دراسة تمهيدية يحدد أسس تقييم الفرصة االستثمارية ومدى جدوى دراستها من خالل إجراء



 

 

 لها .

 .يحدد معاير التقييم االجتماعي والبيئي للمشاريع االستمارية 

  يحسب المؤشرات المالية لتقييم جدوى مشروع استثماري في ظل ظروف التأكد وظروف

 عدم التأكد.

 .يحدد أهمية المؤشرات االقتصادية في دراسات الجدوى، ويحسبها لمشروع استثماري 

 ي لدراسة الجدوى ويصوغ المقترحات.يكتب التقرير النهائ 

BQM604  Data Analysis  تحليل البيانات 

 توصيف المقرر:

ارية. حوث اإلدي البيركز المقرر على جمع البيانات الكمية باستخدام االستبانة وأنواع المقاييس الشائعة ف

ء بد SPSS حصائييشرح المقرر أيضاً طرق تحليل البيانات الكمية األساسية باستخدام برنامج التحليل اإل

ات االختبارهاء بالنحدار الخطي وانتبالتحليل الوصفي مروراً بمقارنة المتوسطات الحسابية واالرتباط وا

 الالمعلمية.

 المتحصالت التعليمية:

 أن:    في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على

  يجمع ويبوب يرمز البيانات 

 يعرف أنواع المقاييس ويشرح خصائصها 

  المطروحةيستخدم المقاييس ويصمم االستبانة المناسبة لدراسة المشكلة التسويقية 

 .يحدد أسلوب التحليل اإلحصائي المناسب لطبيعة البيانات وطبيعة وحجم العينة 

 عام يقرأ النتائج بالشكل السليم ويحولها لمخرجات تفيد متخذ القرار واإلدارة بشكل 

BMN610 Entrepreneurship ريادة األعمال 

 توصيف المقرر:

التطّور وتنمية وكمفهوم إداري؛ دور الريادة في دعم اليتناول المقّرر ريادة األعمال كمفهوم اقتصادي 

لمنشآت ال وااالقتصادي؛ سمات رائد األعمال؛ أهمية المهارات القيادية لرائد األعمال، ريادة األعم

 ساليبأالصغيرة، نجاح وفشل المشروعات الصغيرة، خطة األعمال، تمويل المشاريع والتسويق لها، 

 تحفيز ثقافة ريادة األعمال.

 المحصالت التعليمية:

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراا على أن:   

   يعرف مفهوم ريادة األعمال 

 يشرح النظريات المتعلقة بنية التوجه نحو ريادة األعمال 

 ي فادية يميز مفهوم الريادة  ببعدها االقتصادي ويحدد اآلثار التنموية للمشروعات الري

 )اآلثار االقتصادية، االجتماعية(االقتصاد الوطني 

 يصنف السمات التي يجب أن يتصف بها رائد األعمال 

 يعرف مفهوم وسمات القيادة الريادية ويستوعب عالقتها بريادة األعمال 



 

 

 يميز بين ريادة األعمال وإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة 

 يشرح المراحل التي يمر بها العمل الريادي

 حدد آلية تمويلها وكيفية التسويق لها، ويصمم الخطة التشغيليةيصمم خطة عمل، ي 

 ها.يحدد أهم الجهات المسؤولة عن نشر ثقافة ريادة األعمال في المجتمع ودور كل من 

BQM607 Project Management إدارة المشاريع 

 توصيف المقرر:

فاهيم ى المتعريف الطالب عل نتناول في هذه المقرر موضوع إدارة المشاريع في المنظمات، ويهدف إلى

 .قيقيةاألساسية إلدارة المشاريع وأهم طرقها وأدواتها  وتقاناتها وربطها مباشرة مع أمثلة ح

 المحصالت التعليمية:

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراا على أن:   

 يعرف أهمية إدارة المشاريع في ظل االقتصاد العالمي 

  مشروع وإدارة المشاريعيميز بين مفهوم 

 يوصف دورة حياة المشروع 

 يتعرف على آلية تعرف المشروع وهيكل تقسيم العمل 

 يعيفهم عملية تخطيط وجدولة المشاريع والتمرس في تصميم المخططات الشبكية للمشار 

 يفهم عملية تخطيط الموارد في المشاريع وتقدير التكاليف وبناء الموازنات 

 دمة لمستخة ورقابة المشاريع و يفهم مختلف االنحرافات والمؤشرات ايتعرف على آلية متابع

 في طريقة تحليل القيمة المكتسبة

 يتعرف على مفهوم المخاطرة وكيفية التنبؤ بها والتخطيط لتجنبها أو إدارتها 

 علمشرويتعرف على أنواع البنى التنظيمية للمشاريع وكيف يتم تصميم البنية المناسبة ل 

 فية تشكيل فريق العمل وإدارتهيتعرف على كي 

 يتعرف على كيفية إنهاء المشروع وإغالقه 

 

 ً  :مقررات اختصاص تسويقكتلة  -ثالثا

 المخرجات التعليمية إسم المقرر )بالعربية( إسم المقرر )باإلنكليزية( الرمز

BAC504 Financial Accounting for Companies محاسبة مالية للشركات 

 توصيف المقرر:

صة ل، خايتناول هذا المقرر أسس المحاسبة عن العمليات المتعلقة بكل من شركات األشخاص وشركات األموا

ات ن شركمنها شركات التضامن والشركات المساهمة. فهو يتعرض لطبيعة التسجيل المحاسبي المرافقة لتكوي

ات ي شركفبطة بحقوق الشركاء التضامن والشركات المساهمة. كما يتناول طبيعة العمليات المحاسبية المرت

أس خيض رالتضامن، وتل  التي ترتبط بحدوث تغيرات في عقد الشركة) انضمام أو انفصال شري ، زيادة أو ت

تصفية لسبية المال(، والعمليات المتعلقة بتغير رأس مال الشركات المساهمة. أضف إلى ذل  المعالجات المحا

 شركات التضامن والشركات المساهمة.



 

 

 حصالت التعليمية:المت

 أن: في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على

 .يميز بين أنواع الشركات، وأسس المحاسبة عن كل منها 

 .يحدد طبيعة حقوق الشركاء في شركات التضامن، وكيفية المحاسبة عنها 

  محاسبياً.يحدد طبيعة التغييرات التي تتم على عقود شركات التضامن، وكيفية معالجتها 

 .يحدد طبيعة الشركات المساهمة الخاصة والعامة، وأسس المحاسبة عنها 

 .يحدد أشكال توزيعات األرباح لحمة األسهم والمحاسبة عنها 

 .ًيحدد المشاكل التي ترافق تصفية الشركات المساهمة محاسبيا 

 ة.سؤوليحدودة الميميز بين المعالجة المحاسبية في الشركات المساهمة والمعالجة في شركات الم 

BMK603 Services Marketing تسويق الخدمات 

 توصيف المقرر:

يركز على ومات. يتناول المقرر المفاهيم األساسية المتعلقة بتسويق الخدمة والتحديات التي تواجه مقدمي الخد

ء خدمة وبنادة التحسين جوالتمييز بين الخدمة والسلعة والمزيج التسويقي للخدمة واستراتيجيات الخدمات وكيفية 

 مع الزبائن. عالقة جيدة

 المحصالت التعليمية:

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على أن:

 .يميز بين خصائص السلعة والخدمة ويستنتج خصوصية تسويق الخدمة 

 .يشرح ويحلل عناصر المزيج التسويقي للخدمة 

 يعرف ويحدد كيفية قياس جودة الخدمة 

 قبل  دمة منيبين دور العنصر البشري والبيئة المادية وإجراءات تقديم الخدمة في إدراك جودة الخ

 المستهل .

 .يحلل طرق وبرامج بناء عالقة قوية مع الزبون 

BMK604 Product and Brand Management إدارة المنتج والعالمة التجارية 

 توصيف المقرر:

التقديم مروراً ب لتطويرالمتعلقة بتطوير المنتجات الجديدة ودورة حياة المنتج منذ ايشرح المقرر القرارات األساسية 

ء قيمة كيفية بناواتها والنمو والنضج وانتهاء باالنحدار. كما يتناول مفهوم العالمة التجارية وعناصرها واستراتيجي

 العالمة التجارية.

 المحصالت التعليمية:

 ن الطالب قادراً على أن:في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكو

 .يعرف ويشرح خصائص مراحل دورة حياة المنتج 

 .يقيم استراتيجيات المنتج 

 يحدد طرق توليد وتقييم وتطوير المنتجات الجديدة 

 .يعرف العالمة التجارية وعناصرها وكيفية اختيار هذه العناصر 

 .يحلل ويقيم العوامل المؤثرة في قيمة العالمة التجارية 



 

 

BMK605 Sales Management إدارة المبيعات 

 توصيف المقرر:

يشرح ولرئيسية. البيع يتناول المقرر بيئة البيع والعالقة بين التسويق والبيع. كما يستعرض استراتيجيات وتقنيات ا

 وتدريب وتحفيز وتقييم قوى البيع.كيفية اختيار 

 المحصالت التعليمية:

 الطالب قادراً على أن:في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون 

 يشرح دور البيع في نجاح التسويق 

  يبين أهمية بيئة البيع في التأثير في سلوك المستهل 

 يحلل العوامل التي تساهم في نجاح استراتيجيات البيع 

 يحدد كيفية انتقاء وتحفيز وتدريب وتقييم ومكافأة قوى البيع 

 يقيم استراتيجية البيع المتبعة من قبل الشركة

BMK606 Pricing and Distribution التسعير والتوزيع 

 توصيف المقرر:

سعر رض العيتناول المقرر األسس السلوكية إلدارة التسعير وكيفية التسعير عبر مراحل حياة المنتج وطرق 

اختيار  كيفيةداخل المتجر. كما يشرح المقرر أنواع قنوات التوزيع ويركز على أهمية وطرق البيع بالتجزئة و

 لداخل وطريقة عرض المنتجات ضمنه.الموقع الجغرافي للمتجر وكيفية تخطيطه وتنظيمه من ا

 المحصالت التعليمية:

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على أن:

 يشرح ويستنتج اآلثار النفسية والسلوكية لطريقة عرض السعر 

  المنتج وضمن خط المنتجاتيحلل سياسات التسعير بحسب دورة حياة 

 يعرف قنوات التوزيع ويشرح مكوناتها 

 يقيم طريقة تسعير وعرض المنتجات المختلفة ضمن المتجر 

 يحلل ويقيم التصاميم الداخلية للمتاجر 

 يحلل العوامل التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عند اختيار موقع المتجر 

BMK607 Integrated Marketing Communications االتصاالت التسويقية المتكاملة 

 توصيف المقرر:

 ت االتصالتيجيايشرح المقرر مكونات االتصاالت التسويقية المتكاملة وكيفية تصميم الرسالة التسويقية واسترا

تسويقية ت الالتسويقي. ويستعرض المقرر قنوات االتصال التقليدية والتفاعلية وكيفية تخطيط حمالت االتصاال

 قياس فعالية البرامج االتصالية. وطرقوالوسائط 

 المحصالت التعليمية:

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على أن:

 يعدد عناصر مزيج االتصاالت التسويقية ويوّصف طبيعة كل منها 



 

 

 يبين كيفية وضع أهداف وموازنة االتصاالت التسويقية المتكاملة 

  ةالتسويقي اتيجياتلالتصاالت التسويقية بما يتوافق مع األهداف واالستريقيم االستراتيجيات اإلبداعية 

 يختار الوسيط المناسب لالتصاالت التسويقية 

 يقيم فعالية االتصاالت التسويقية المتكاملة 

 يصمم  خطة لالتصاالت التسويقية المتكاملة 

BMK608 E-Marketing التسويق اإللكتروني 

 توصيف المقرر:

ضية. كما الما بيئة التسويق االلكتروني في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة خلل السنوات يتناول المقرر

البيئة    فيالمستهل يتطرق إلى استراتيجيات التسويق االلكتروني ويشرح المزيج التسويقي اإللكتروني وسلوك

 االفتراضية.

 المحصالت التعليمية:

 الطالب قادراً على أن:في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون 

 يشرح أهمية التسويق اإللكتروني كجزء من األنشطة اإلدارية على مستوى الشركة 

 يبين الفرق والعالقة بين بيئة التسويق اإللكتروني وبيئة التسويق التقليدي 

 يحلل ويقيم استراتيجيات التسويق اإللكتروني 

 يشرح ويقيم أهداف للتسويق اإللكتروني 

  متكاملة للتسويق اإللكتروني للشركةيصمم خطة 

BMK609 Public Relations Management إدارة العالقات العامة 

 توصيف المقرر:

مة من العا يشرح المقرر أهمية العالقات العامة ضمن مزيج االتصاالت التسويقية. ويتناول جمهور العالقات

دارة إها في تخطيط وتنفيذ العالقات العامة ودوروسائط وموظفين وزبائن ومجتمع وحكومة. كما يستعرض كيفية 

 ي قد تتعرض لها المنظمة.األزمات الت

 المحصالت التعليمية:

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على أن:

 يشرح تطور ونظريات العالقات العامة بالنسبة للشركة 

 يشرح دور العالقات العامة في بيئة عمل الشركة 

  استراتيجيات وتقنيات برامج العالقات العامةيحلل 

 يصمم رسائل العالقات العامة بما يتوافق مع طبيعة الجمهور المستهدف 

 يستنتج دور العالقات العامة في إدارة األزمات التي قد تواجه الشركة 

 ةكة للشريطور خطط لبرامج العالقات العامة بما يتوافق مع خطة االتصاالت التسويقية المتكامل 

BMK610 Strategic Marketing التسويق االستراتيجي 

 توصيف المقرر:

يزود المقرر الطالب باألدوات الضرورية لبناء الخطط التسويقية االستراتيجية وتنفيذها. ويركز بشكل أساسي 

على خطوات التخطيط التسويقي ابتداء من تحليل بيئة عمل المنظمة الداخلية والخارجية مروراً بتصميم 

االستراتيجية التسويقية والمزيج التسويقي ثم يشرح آلية تنفيذ الخطط التسويقية وطرق الرقابة وتصحيح 



 

 

 رافات التي قد تظهر عند التنفيذ.االنح

 المحصالت التعليمية:

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على أن:

 فية تطبيقهايعرف ويشرح أدوات التحليل التسويقي االستراتيجي وكي 

 يعرف ويقارن استرتيجيات النمو المتاحة والمطبقة من قبل الشركة 

 يحلل ويستنتج الميزة التنافسية للمنتج أو العالمة التجارية 

 يصمم خطة تسويقية ويشرح كيفية تطبيقها والرقابة على تنفيذها 

BMK612 International Marketing التسويق الدولي 

 توصيف المقرر:

. كما ألسواقاالمقرر بيئة التسويق الدولي وكيفية اختيار األسواق الدولية واستراتيجيات دخول تل  يستعرض 

 صر.يركز على العناصر األربعة الرئيسية للمزيج التسويقي الدولي والقرارات المتعلقة بهذه العنا

 المحصالت التعليمية:

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على أن:

 يعرف ويشرح المفاهيم والمبادئ األساسية في التسوق الدولي 

 يشرح خصوصية وصعوبات التسويق في البيئات والثقافات الخارجية 

 يحلل ويقيم االستراتيجيات المطبقة والمتاحة لدخول األسواق الدولية 

  ستهدافبايحلل ويستنتج التغيرات التي يتوجب تطبيقها على المزيج التسويقي للشركة بما يسمح 

 األسواق الدولية

 يحلل ويقيم خطة التسويق الدولي 

BMK611 Business to Business Marketing التسويق نحو منظمات األعمال 

 توصيف المقرر:

ويشرح  ظمات.يتناول المقرر موضوع التسويق في أسواق منظمات األعمال والذي يركز على التسويق باتجاه المن

 قي لتلبيةلتسويوالمزيج التسويقي واالستراتيجيات التسويقية وكيفية تطوير العرض ا احتياجات منظمات األعمال

 .هذه االحتياجات.يركز المقرر أيضاً على العوامل المؤثرة في القرار الشرائي لمنظمات األعمال

 

 المحصالت التعليمية:

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على أن:

 التسويق الموجه لمنظمات األعمال وبيئة التسويق الموجه للمستهل  يقارن بين بيئة 

 يحدد ويحلل حاجات الشركات في التسويق إلى منظمات األعمال 

 شراء رار اليحلل ويحدد العوامل المؤثرة في السلوك االستهالكي لمنظمات األعمال ومراحل اتخاذ ق

 لدى  منظمات األعمال

 ركة لدى التسويق باتجاه شركات أخرى ويقيم االستراتيجيات يستنتج المشكالت التي تواجه الش



 

 

 التسويقية المتاحة

 يحلل ويقيم المزيج التسويقي المطبق في حالة التسويق باتجاه الشركات األخرى 

 يصمم خطة تسويقية مناسبة الستهداف أسواق منظمات األعمال 

PMK601 Graduation Project مشروع 

 توصيف المقرر:

نامج ت البرالمشروع للطالب الفرصة لتطبيق المعارف والمهارات التي حصل عليها خالل دراسته لمقررايُتيح 

 كيفية لمقررا هذا في الطالب يتعلم كما .بهدف دراسة موضوع أو معالجة إشكالية لها عالقة في مجال اختصاصه

تقديمي  رضع إجراء كيفية إلى ضافةإ المستخدمة، المراجع المشروع بطريقة علمية وطريقة توثيق تقرير كتابة

 المشروع. عن للدفاع

يم ى تقدينجز الطالب المشروع ضمن الفترة الزمنية المحددة بفصل دراسي كامل، بحيث يظهر فيه قدرته عل

يات لمنهجلالمبررات مبررات المشروع وتحليل المشكلة وإجراء دراسة مرجعية نقدية، وتوصيف الحل مع تقديم 

هي رض شفائق والنماذج المتبعة، ويحلل النتائج ويقدم التوصيات، ويقدم عمله من خالل عواألدوات والطر

 كتابي. وتقرير

 المحصالت التعليمية:

 :في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على أن 

 .يُعرف مشكلة قابلة للمعالجة، ويؤطرها بشكل منهجي 

  الجديدة في مجال اختصاصه.يتعمق في مجال معرفي معين ويطبق معارفه 

 .يحلل ويقارن دراسات سابقة مشابهة لموضوع البحث، ويظهر نقاط التشابه واالختالف 

 .يتعلم التوثيق وكتابة المراجع 

 .يستخدم المعارف واألدوات المناسبة التي تعلمها سابقاً، ويبحث عن أخرى عند الحاجة 

 .يستخلص نتائج وفقاً لمنهجية واضحة وصارمة 

 بشكل نقدي ويقارن النتائج فيما بينها، ومع نتائج دراسات أخرى. يناقش 

 .يقترح توصيات مع آليات التطبيق المناسبة 

 أعماله  نتائج يستخدم مهارات التواصل الكتابية والشفهية لتوثيق المشروع بمراحله المختلفة وتقديم

 شفهياً.

 .ينجز التكليفات والمهام ضمن الوقت المحدد 

 

ً رابع  :اختصاص إدارة الموارد البشرية مقررات كتلة -ا



 

 

 المخرجات التعليمية إسم المقرر )بالعربية( إسم المقرر )باإلنكليزية( الرمز

BAC504 Financial Accounting for Companies محاسبة مالية للشركات 

 توصيف المقرر:

 األشخاصيتناول هذا المقرر أسس المحاسبة عن العمليات المتعلقة بكل من شركات 

بيعة وشركات األموال، خاصة منها شركات التضامن والشركات المساهمة. فهو يتعرض لط

 تناولالتسجيل المحاسبي المرافقة لتكوين شركات التضامن والشركات المساهمة. كما ي

رتبط لتي تاطبيعة العمليات المحاسبية المرتبطة بحقوق الشركاء في شركات التضامن، وتل  

مال(، في عقد الشركة) انضمام أو انفصال شري ، زيادة أو تخيض رأس البحدوث تغيرات 

ت والعمليات المتعلقة بتغير رأس مال الشركات المساهمة. أضف إلى ذل  المعالجا

 ركات التضامن والشركات المساهمة.المحاسبية لتصفية ش

 المتحصالت التعليمية:

 أن:    علىفي نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً 

 .يميز بين أنواع الشركات، وأسس المحاسبة عن كل منها 

 .يحدد طبيعة حقوق الشركاء في شركات التضامن، وكيفية المحاسبة عنها 

 لجتهايحدد طبيعة التغييرات التي تتم على عقود شركات التضامن، وكيفية معا 

 محاسبياً.

  المحاسبة عنها.يحدد طبيعة الشركات المساهمة الخاصة والعامة، وأسس 

 .يحدد أشكال توزيعات األرباح لحمة األسهم والمحاسبة عنها 

 .ًيحدد المشاكل التي ترافق تصفية الشركات المساهمة محاسبيا 

دودة يميز بين المعالجة المحاسبية في الشركات المساهمة والمعالجة في شركات المح

 المسؤولية.

BHR603 Industrial &managerial psychology علم النفس اإلداري والصناعي 

 توصيف المقرر:

هما يتناول هذا المقرر توضيح كل من مفهوم علم النفس و وعلم االجتماع وعالقت

لم باإلدارة. ويعرض تطبيقات علم النفس في مجال الصناعة، كما سيعرض أهمية ع

كما فع، واالتجاهات، والقيم والدوا النفس اإلداري من خالل دراسة أنماط الشخصية،

ن يتناول المقرر دور الذكاء العاطفي واالجتماعي في اإلدارة، ويعرض عددا م

 التطبيقات السلوكية في المنظمات.

 المتحصالت التعليمية:

 أن:    في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على

 لموارد وعلم االجتماع  وممارسات ا  يفهم العالقة الوثيقة بين علم النفس

 شرية واإلدارة بشكل عامالب

  ظيفييستفيد من أنماط الشخصية في االختيار والتعيين ورسم المسار الو 



 

 

 يفهم عناصر الرضا الوظيفي لتوفير مستلزماته للعاملين 

 يساعد العاملين على االندماج في العمل ويضع خطة لهم لعدم الوصول 

 لالحتراق الوظيفي

  ن نحوفي تغيير اتجاهات العاملييطبق مفاهيم علم النفس و علم االجتماع 

 أهداف المنظمة

BHR604 Human resource training التدريب والتطوير 

 توصيف المقرر:

ر ى القصيالمد يتناول المقرر عرضاً لمفهوم التدريب وأهميته في تنمية الموارد البشرية على

، ويركز و مراحله والبعيد موضحاً أهداف التدريب ومبادئه و أنواعه وأساليبه ومعوقاته

 ي تحديدقها فالمقرر على تحديد االحتياجات التدريبية ، والنماذج النظرية التي يمكن تطبي

كما سيكز  يبية.االحتياجات التدريبية، والصعوبات التي تواجه عملية تحديد االحتياجات التدر

 المقرر على تقييم العملية التدريبية والعائد على االستثمار من التدريب. 

 المتحصالت التعليمية:

 أن:    في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على

 أهمية التدريب يفهم 

 يفهم مكونات العملية التدريبية 

 يحدد االحتياجات التدريبية 

 يقيم مخرجات التدريب 

 في ر الوظيالمسايفهم االرتباط الوثيق بين نتائج تقييم األداء والعملية التدريبية و

 للعاملين

BHR605 

Employment management 

 إدارة التوظيف 

 توصيف المقرر:

 ديداً يتناول المقرر عددا من وظائف الموارد البشرية التي تجعل الفرد موظفاً ج

 كتخطيط الموارد البشرية موضحا أهمية هذا التخطيط  ومتطلبات تل  العملية

طاب وخطوات تنفيذها. كما يتناول تحليل وتصميم وتوصيف الوظائف، وكذل  االستق

االستقطاب وأهميتها ومصادر  واالختبار والتعيين من خالل التعريف بعملية

 االستقطاب، ويعرض المقرر عملية االختيار والتعيين بمراحلها المختلفة 

 المتحصالت التعليمية:

 أن:   في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على

 يحلل األعمال وأعباء العمل 

 يصمم العمل ويعد بطاقات الوصف الوظيفي لجميع الوظائف 

  ة الموارد البشرية للمنظمةيعد خط 

  يصمم آليات االستقطاب 

 يحدد خطوات االختيار والتعيين بالشكل الصحيح 

BHR606 Managerial Leadership توصيف المقرر: القيادة اإلدارية 



 

 

ها في كل ونظرياتها وكيفية صناعة القادة وضرورة وجود  تسليط الضوء على معنى القيادة

ات لقيادالمنظمات وعرض حاالت عملية لتمكين الطالب من تحديد نقاط القوة والضعف في ا

 اإلدارية وسبل التعامل معها بفاعلية.

 المتحصالت التعليمية:

 أن:    في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على

  لتطور التاريخي لمفهوم القيادةايتعرف على 

 يفهم نظريات القيادة اإلدارية 

 يتعرف على القيادة في ظل التنوع الثقافي 

 يفهم موضع المرأة من أدبيات وفكرة القيادة اإلدارية 

 يفهم أخالقيات القيادة 

 يفهم أمراض القيادة في دول العالم الثالث 

BHR607 Career Path Management  المهنيإدارة المسار  

 توصيف المقرر:

تطور لصداً تخطيط المسارات المهنية التنظيمية، و ر يتناول هذا المقرر توضيحا لكيفية

تطبيع ال: يمفهوم المهنة، كما سيتم عرض عدد من المواضيع المرتبطة بإدارة المسار المهن

 وعامالن ال اناالجتماعي، تهيئة الرعاة، تقييم األداء، إدارة المهارات وتطويرها ،  الزوج

  الموازنة بين متطلبات العمل والعائلة، إدارة المواهب و تطوير مهنة المرأة.

 المتحصالت التعليمية:

 أن:    في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على

 يفهم أهمية بناء مسار مهني 

  يفهم مرتكزات المهنةcareer anchors 

  وكيف يحدث االنكماش المهنييفهم كيفية تطوير العمالة ومتى 

 يربط المسار الوظيفي بمخرجات تقييم األداء 

 يتعرف على المشكالت التي تحصل خالل المسار المهني وآليات معالجتها 

BHR608 
Strategic Human Resource 

Management  
 اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية 

 توصيف المقرر:

 قة بينالعالويتناول هذا المقرر منشأ وتعريف اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية، 

استراتيجية المنظمة واستراتيجيات الموارد البشرية. كما سيعرض المقرر 

ناول تم تاستراتيجيات إدارة الموارد البشرية، وبيئة عمل الموارد البشرية، كما سي

شرية الب يض حجم العمالة، وكذل  اندماج المواردإعادة هيكلة الموارد البشرية وتخف

 في المنظمة، وسيظهر المقرر كيفية تأثير العولمة على الموارد البشرية. 

 المتحصالت التعليمية:

 أن:    في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على



 

 

 يفهم المنظور االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية 

 موارد البشرية بشكل سليميحلل بيئة عمل ال 

  يشارك في خطة إعادة هيكلة الموارد البشرية 

 يحدد مدى الحاجة لتخفيض حجم العمالة 

 يحدد كيفية إدماج الموارد البشرية في المنظمة 

 شريةيفهم انعكاسات العولمة على كيفية تطبيق وظائف إدارة الموارد الب 

BHR609 
Knowledge Management & Intellectual 

Capital 
 إدارة المعرفة ورأس المال الفكري 

 توصيف المقرر:

تطلبات ممقرر يتناول هذا المقرر إدارة المعرفة بمفهومها ومهامها ودورة الحياة، ويعرض ال

ارد المو ومبررات تطبيق إدارة المعرفة، وعوامل نجاحها وفشلها، كما يتناول دور إدارة

ناصر ية وعإلى أن المقرر يركز على مفهوم وأهم البشرية في تطبيق إدارة المعرفة. إضافة

 ياسه. و أثر رأس المال الفكري في قيمة المنظمات وطرق ومؤشرات ق رأس المال الفكري

 المتحصالت التعليمية:

 أن:    في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على

 يفهم أهمية المعارف الموجودة في المنظمة 

  المعرفة وكيفية اكتسابها من مصادرها المختلفةيميز بين أنواع 

  يميز بين أنواع المعرفة وكيفية استخدامها 

  طريقةيفهم أهمية بناء رأس مال فكري في المنظمة والعمل على استثماره بال 

 المثلى

 ظيمي يفهم أهمية تشكيل ذاكرة تنظيمية ومخزون معرفي بناء على التعلم التن

 المستمر

BHR610 Teamwork Management   إدارة فرق العمل 

 توصيف المقرر:

ها في دواريتناول هذا المقرر عرضاً لمفهوم وأهمية فرق العمل وأنواع فرق العمل، وأ

ريق ية ففاعلية اإلدارة، كما سيعرض المقرر مراحل تشكيل فريق العمل، ونموذج فاعل

والمنظمة العمل. كما سيظهر المقرر مفهوم الصراع التنظيمي داخل الفريق 

 واستراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي مبينا إيجابيات وسلبيات الصراع.

 المتحصالت التعليمية:

 أن:    في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على

  يتعرف على أهمية العمل ضمن الفريق 

  يكتسب المنظور الجماعي ألداء األعمال 

 يشكل فريق العمل 

 يات المناسبة لحل الصراعات في ظل تحليل لبيئة العمليفهم االستراتيج 

 يحل الصراعات ضمن الفريق 

 نهمايميز بين دور العمل الجماعي والعمل الفردي و متى يمكن اللجوء ألي م 



 

 

BHR6011 Diversity Management  إدارة التنوع 

 توصيف المقرر:

ات خصائص الشركيتناول هذا المقرر تعريف التنوع و أنواعه و مظاهره، ويتناول 

ي ضمن ثقاف، وأنواع الثقافات التنظيمية. كما يعرض نماذج التنوع المتعددة الجنسيات

 المؤسسات 

دارة ي اإلفاألخالقيات وكذل  ويتناول استراتيجيات التعامل مع االختالفات الثقافية، 

 وممارسات الموارد البشرية في ظل االختالفات الثقافية.الدولية، ووظائف 

 المتحصالت التعليمية:

 أن:    في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على

 يفهم التنوع بكل مكوناته 

 يفهم ضرورة التنوع وأهمية احترام التنوع 

 يستطيع التواصل مع أشخاص متنوعين عمرا وجنسا وطائفة ودينا وعرقا 

 ومنطقة ولغة

 يفهم استراتيجيات التعامل مع االختالفات الثقافية 

 يفهم كيفية إدارة الموارد البشرية في ظل التنوع في جميع ممارسات 

 الموارد البشرية

BHR6012 
Modern Trends in Human Resource 

Management 
 اتجاهات حديثة في إدارة الموارد البشرية

 توصيف المقرر:

يق ح بتطبالمقرر  أحدث وأهم التوجهات في إدارة الموارد البشرية، بما يسميتناول هذا 

 وظائف إدارة الموارد البشرية بشكل يحقق االستثمار األمثل للمورد البشري.

 المتحصالت التعليمية:

 أن:    في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على

  الموارد البشرية وتطبيقاتهايتعرف على أحدث المداخل في دراسة إدارة 

 وارد ة للميتعرف على المبادئ األساسية في  إدارة التغيير، اإلدارة اإللكتروني

ة ، استراتيجية ، بطاقة األداء المتوازن ، المنظمة المتعلمE-HRMالبشرية 

ل من ، االنتقا Six Sigmaتمكين العاملين ، إدارة التنوع ، استخدام طريقة 

إلى إدارة المقدرة على التوظف ، إدارة  Employmentإدارة التوظيف 

 إدارة توازن الكفاءات ، التدقيق االجتماعي ، التعاقد ، إدارة التميز واإلبداع ،

 الحياة الشخصية وحياة العمل ، إدارة رأس المال الفكري.

 لية ت عميفهم تطبيق التوجهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية من خالل حاال

 ية محلية وعالمية.تطبيق

PHR601 Graduation Project توصيف المقرر: مشروع 

يُتيح المشروع للطالب الفرصة لتطبيق المعارف والمهارات التي حصل عليها خالل دراسته 



 

 

لمقررات البرنامج بهدف دراسة موضوع أو معالجة إشكالية لها عالقة في مجال 

المشروع بطريقة علمية  تقرير كتابة كيفية المقرر هذا في الطالب يتعلم كما .اختصاصه

 عن تقديمي للدفاع عرض إجراء كيفية إلى إضافة المستخدمة، المراجع وطريقة توثيق

 المشروع.

ه هر فيينجز الطالب المشروع ضمن الفترة الزمنية المحددة بفصل دراسي كامل، بحيث يظ

، اسة مرجعية نقديةقدرته على تقديم مبررات المشروع وتحليل المشكلة وإجراء در

يحلل بعة، والمبررات للمنهجيات واألدوات والطرائق والنماذج المتوتوصيف الحل مع تقديم 

 كتابي.  النتائج ويقدم التوصيات، ويقدم عمله من خالل عرض شفهي وتقرير

 المحصالت التعليمية:

    :في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على أن 

 قابلة للمعالجة، ويؤطرها بشكل منهجي. يُعرف مشكلة 

 .يتعمق في مجال معرفي معين ويطبق معارفه الجديدة في مجال اختصاصه 

 يحلل ويقارن دراسات سابقة مشابهة لموضوع البحث، ويظهر نقاط التشابه 

 واالختالف.

 .يتعلم التوثيق وكتابة المراجع 

  ً د رى عن، ويبحث عن أخيستخدم المعارف واألدوات المناسبة التي تعلمها سابقا

 الحاجة.

 .يستخلص نتائج وفقاً لمنهجية واضحة وصارمة 

 يناقش بشكل نقدي ويقارن النتائج فيما بينها، ومع نتائج دراسات أخرى. 

 .يقترح توصيات مع آليات التطبيق المناسبة 

 فة لمختليستخدم مهارات التواصل الكتابية والشفهية لتوثيق المشروع بمراحله ا

 وتقديم نتائج أعماله شفهياً. 

 .ينجز التكليفات والمهام ضمن الوقت المحدد 

 ً  :مقررات اختصاص المالية والمصارفكتلة  -خامسا

 التعليميةالمخرجات  إسم المقرر )بالعربية( إسم المقرر )باإلنكليزية( الرمز

BAC603 Accounting for Partnership Companies محاسبة شركات األشخاص 

 توصيف المقرر:

تعتبر شركات األشخاص تل  الشركات التي تقوم في وجودها على االعتبار الشخصي والعالقات الشخصية والثقة 

المتبادلة بين الشركاء، وهي ثالثة أنواع: شركات التضامن التي تشكل أهميها، شركات التوصية البسيطة، 

قة بشركات التضامن ابتداًء من تكوين وشركات المحاصة. يتناول هذا لمقرر األسس والقواعد المحاسبية المتعل



 

 

الشركة وسداد رأس المال، من ثم العمليات المرتبطة بحقوق الشركاء، وطبيعة المعالجات المحاسبية المتعلقة 

بالتغيرات التي تحدث  في عقد الشركة )تغيير رأس المال، انضمام أو انفصال شري (، من ثم تصفيه هذه 

 لى طبيعة المعالجات المحاسبية في شركات التوصية البسيطة.الشركات. كما يتعرض بشكل عام إ

 المتحصالت التعليمية:

 أن:    في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على

 . يميز بين طرق سداد رأس المال في شركات التضامن، ويثبت العمليات المتعلقة بذل 

  اتهم.على حي ومكافآت الشركاء مسحوباتهم، والتأمينيجري المحاسبة عن العمليات المتعلقة  برواتب 

 .يحدد أشكال التغيرات التي تتم في رأس مال شركات التضامن، وكيفية المحاسبة عنها 

 .يحدد حاالت انضمام شري ، وكيفية سداده لحصته في رأس المال 

 .يحدد حاالت انفصال شري ، وكيفية تحديد حقوق في الشركة وسدادها 

 طرق تصفية شركات التضامن، وكيفية المحاسبة عنها.تحديد أنواع و 

ات ن شركعيجري المعالجة المحاسبية في شركات التوصية البسيطة، وأهم االختالفات بينها وبين المحاسبة 

 التضامن.

BFB503 Financial Management of Enterprises اإلدارة المالية للشركات 

 توصيف المقرر:

لية: دارة الماة لإليتناول المقرر اإلدارة المالية للشركات وذل  من خالل التركيز على المحاور األساسية الثالث

 والمصادر ختلفةالتمويل واالستثمار وتوزيع األرباح والخسائر، حيث يتضمن المقرر تعريف التمويل وأشكاله الم

من . كما يتضلشركةلفية بناء محفظة تمويلية مثلى بالنسبة التمويلية المتاحة للشركة وتكلفة كل مصدر تمويلي وكي

المحافظ  تشكيلوالمقرر القرارات االستثمارية األساسية للشركة سواًء قرارات االستثمار في األوراق المالية 

ى قرارات ل  إلالمالية، أو قرارات االستثمار األخرى كقرارات االندماج والتوسع. يتعرض المقرر إضافة إلى ذ

ما يناقش كالس. خرى مرتبطة بقرارات االستثمار كقرارات إعادة الهيكلة )التنظيم( أو التصفية في حاالت االفأ

ثار آلذل  من  ا وماالمقرر النظريات المتعلقة بالسياسات التي تعتمد عليها الشركات بشأن توزيع أرباحها وخسائره

 على القيمة السوقية للشركة. 

 المحصالت التعليمية:

 نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراا على أن:   في 

 )ا. مييز بينهوالت يُعدّد مصادر التمويل المتاحة للشركة بأشكالها المختلفة )قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل 

 ه المصادرة لهذيُحدّد تكلفة كل مصدر من مصادر التمويل المتاحة للشركة وكذل  التكلفة المتوسطة المرجح 

 مجتمعةً.

 ه كل من هذ ابياتيفّسر سياسة توزيع األرباح باالعتماد على النظريات المتعلقة بذل ، ويناقش سلبيات وايج

 النظريات. 

  .يقيّم األوراق المالية واتخاذ قرارات االستثمار فيها بشكل رشيد 

  رباح ع األأو بتوزييُحلّل مشكالت مالية متنوعة  سواء تعلقت هذه المشكالت بالتمويل أو باالستثمار

 والخسائر، وذل  في سياقات متنوعة. 

 يتوقع العائد والمخاطرة الناتجة عن مختلفة القرارات المالية التي يمكن أن تتخذها الشركة.



 

 

BAC605 Accounting for Corporations محاسبة شركات األموال 

 توصيف المقرر:

عمل عة الشركات األموال هي الشركات التي يتكون رأس مالها من أسهم، وتعتبر ذات حجم كبير، وتختلف طبي

غفلة المحاسبي لدى هذه الشركات عن شركات األشخاص. وهي تتكون بشكل رئيس من الشركات المساهمة الم

مقرر أسس ذا الهألسهم . ويتناول الخاصة والعامة، إضافة إلى الشركات المحدودة المسؤولية وشركات التوصية با

 مة العامةلمساهاالعمل المحاسبي المرتبط بهذه الشركات، من تكوينها وإصدار األسهم، مع التمييز بين الشركات 

ومن ثم  رباح،والمساهمة الخاصة، إضافة إلى العمليات المحاسبية المتعلقة بزيادة رأس المال، وتوزيعات األ

 سؤوليةكما يتعرض المقرر إلى المعالجة المحاسبية لتأسيس الشركات ذات المتصفية الشركات المساهمة. 

 المحدودة وتصفيتها.

 المتحصالت التعليمية

 أن:    في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على

 .يحدد طبيعة شركات األموال وخصائها 

  خاصة بين الشركات المساهمة اليثبت المعالجة المحاسبية لتأسيس الشركات المساهمة، ويميز

 والشركات المساهمة العامة.

 .يحدد أشكال وطرق زيادة وتخفيض رأس مال الشركات المساهمة وكيفية المحاسبة عنها 

 .يحدد أشكال توزيعات األرباح لحمة األسهم والمحاسبة عنها 

 .ًيحدد المشاكل التي ترافق تصفية الشركات المساهمة محاسبيا 

 لجة المحاسبية في الشركات المساهمة والمعالجة في شركات المحدودة المسؤولية.يميز بين المعا

BFB604 Management of Financial Institutions إدارة  مؤسسات مالية 

 توصيف المقرر:

م به هذه ي تقويتناول المقرر مفهوم المؤسسات المالية ال سيما المصارف وشركات التأمين والدور األساسي الذ

ل  تثمار وكذلالس المؤسسات المالية في تنشيط االقتصاد الوطني، وذل  فيما يتعلق بتأمين رؤوس األموال الالزمة

 الخدمات المتنوعة التي تقدمها هذه المؤسسات.

يلعب  الذي يركز المقرر على المصارف ووظائفها التقليدية والحديثة وعالقة هذه المصارف بالمصرف المركزي

 ألنشطةوالموجه للنظام المصرفي. كما يدرس المقرر التحول الذي تشهده المصارف وذل  من ادور المشرف 

ذه م عليها هي تقوالمتخصصة إلى النشاط الشامل. يركز المقرر أيضاً على شركات التأمين والفلسفة التأمينية الت

  أمين.أنشطة شركات التالشركات ومجاالت التأمين والدور االدخاري فيها، وكذل  السياسات التي تحكم 

 المحصالت التعليمية:

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراا على أن:   

 .يُعّرف المؤسسات المالية بأشكالها المختلفة، والدور الذي تقوم به 

 كزي يُحدّد عالقة المصارف بالمصرف المركزي والدور اإلشرافي الذي يقوم به المصرف المر

 الدور.وأهمية هذا 

 يرها من غبعمل  يُقارن عمل المؤسسات المالية ببعضها البعض ويُحدّد إمكانية قيام المؤسسة المالية

 المؤسسات األخرى. 



 

 

 نشطتهايُفّسر سلوك شركات التأمين والفلسفة التي تقوم عليها، وكذل  المبادئ التي تحكم أ . 

  ينية.ت التأمالمركزي أو من قبل الهيئايُحلل اإلجراءات الرقابية المتخذة سواًء من قبل المصرف 

 .يقترح خدمات جديدة يمكن أن تقدمها المؤسسات المالية 

BFB605 Financial Analysis تحليل مالي 

 توصيف المقرر:

ألعمال، انشآت ميتناول هذا المقرر التعريف بمفهوم التحليل المالي بمختلف أشكاله وأبعاده، وذل  على مستوى 

لية ارات الماد القرالتحليل المالي في تحويل البيانات المالية إلى معلومات تشكل مادةً هامة لترشيوكذل  أهمية 

 بمختلف أشكالها.

لدخل. كما وقائمة ا لمالييركز المقرر على التحليل األفقي والتحليل العمودي للقوائم المالية ال سيما قائمة المركز ا

سب الدين، ن ، نسبساسية كافة ولمختلف القوائم المالية : نسب السيولةيركز أيضاً على تحليل النسب بفئاتها األ

ن ديبونت م تحلل األداء التشغيلي، نسب التدفق التقدي، نسب تقييم االستثمارات. يتضمن المقرر باإلضافية لذل 

ة، الستثماريما ايسأجل ربط النسب المالية مع بعضها البعض، وكذل  تحليل التعادل في مجال القرارات المالية ال 

 ويستعرض المقرر أخيراً نماذج التتبؤ بالفشل المالي: ألتمان، شيرود، كيدا.

 المحصالت التعليمية:

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراا على أن:   

 .يتذكر المفاهيم والمصطلحات األساسية المستخدمة في مجال التحليل المالي 

  المحاسبية قراءة مالية صحيحة.يقرأ البيانات 

  صادر مة، قائمة لنقديايُحلّل مختلف القوائم المالية )قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التدفقات

 واستخدامات األموال( وذل  باستخدام بمختلف اشكال التحليل المالي وأدواته.

 ية.مستمدة من القوائم الماليطّبق نماذج التنبؤ بالفشل المالي على البيانات المالية ال 

 .يُحضر تقرير مالي يتضمن نتائج التحليل المالي 

BFB606 International Finance مالية دولية 

 توصيف المقرر:

لية التي الدو يتناول هذا المقرر توضيح مفهوم كل من العولمة والشركات المتعددة الجنسيات ومؤسسات التمويل

 كان لها الدور األكبر في التطور الكبير الذي شهدته المالية الدولية في اآلونة األخيرة. 

-فائض)لها  يركز المقرر على تحليل العمليات الرئيسية في ميزان المدفوعات والحاالت التي يمكن أن يتعرض

ة ضاً مناقشرر أيعجز( وكذل  اآلليات التي يمكن أن تستخدم إلعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات.  يتضمن المق

الفائدة  أسعاروشر وتغيرات كل من أسعار الصرف كل من األسواق الدولية لرأس المال واالستثمار األجنبي المبا

ل مة في مجامستخدوالمخاطر المترتبة على ذل . يشمل المقرر أيضاً إدارة المخاطر واستراتيجيات التحوط منها ال

 لصرف.  اة وأسعار لفائدالمالية الدولية بأشكالها كافةً. يستعرض المقرر أخيراً العالقة بين كل من التضخم وأسعار ا

 لمحصالت التعليمية:ا

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراا على أن:   

 .يتذكر المفاهيم والتعريفات األساسية المرتبطة بالمالية الدولية 



 

 

 قتصادية ل االيُحلّل العمليات األساسية التي ينطوي عليها ميزان المدفوعات الذي يعكس عالقات الدو

 والتجارية ببعضها البعض.

  ُحلّل تغيرات كل من أسعار الصرف وأسعار الفائدة والمخاطر المترتبة عليها.ي 

 لمباشر.اجنبي يُفّسر القرارات المتخذة في األسواق الدولية لرأس لمال وكذل  قرارات االستثمار األ 

 .يقترح استراتيجيات جديدة إلدارة المخاطر في مجال المالية الدولية 

  الدولية باللغة االنكليزية )محادثة وكتابة(. يُعبّر عن المعامالت المالية 

BFB607 Banking خدمات مصرفية 

 توصيف المقرر:

ص لمتخصيتناول المقرر التعريف بمفهوم العمل المصرفي والتطور الذي شهدته المصارف وذل  من المصرف ا

 في أنشطة محددة إلى المصرف الشامل الذي يمارس مختلف أنواع األنشطة. 

مصرفي مان الالمقرر على مختلف الخدمات المصرفية األساسية التي تقدمها المصارف إلى عمالئها كاالئتيركز 

نشطة ويل أالذي يعد النشاط التشغيلي للمصرف، وكذل  الودائع المصرفية بمختلف أشكالها كمصدر أساسي لتم

كفاالت ة والت والحواالت المصرفيالمصرف. كما يتضمن المقرر الخدمات المصرفية المرتبطة بكل من الكمبياال

قرر ل المالمصرفية واالعتمادات المستندية وأهمية ذل  في بالنسبة للمستثمر والمصرف في آن واحد.  يشم

ارية. ستثمباإلضافة لذل  التمويل عن طريق االستئجار وأهميته وقيام المصرف بتكوين وإدارة الصناديق اال

 مينية التي يمكن أن تقدمها المصارف لعمالئها.يستعرض المقرر أخيراً الخدمات التأ

 المحصالت التعليمية:

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراا على أن:   

  .يُعّرف الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف لعمالئها بمختلف أشكالها 

 .يُفّسر االجراءات المتبعة والالزمة للحصول على الخدمة المصرفية 

  ُدمة قي الخحدد المنفعة المتبادلة للخدمة المصرفية بالنسبة لكل من مزود الخدمة )المصرف( ومتلي

 )العميل(.

 .يُقارن الخدمات المصرفية من حيث مزاياها وعيوبها 

  .يُحلّل واقع الخدمات المصرفية بشكل نقدي 

  .يقترح حلوالً لتطوير الخدمات المصرفية 

BFB608 Islamic Finance  إسالميةمالية  

 توصيف المقرر:

يها هذا وم عليتناول المقرر التعريف بمفهوم التمويل االسالمي وخصائصه األساسية وأخالقيات العمل التي يق

 مي.السالالتمويل، وكذل  االثار االقتصادية واالجتماعية المترتبة على استبعاد الفائدة من التمويل ا

ية لمصرفوم عليها المصارف االسالمية وكذل  األنشطة غير ايركز المقرر على األنشطة المصرفية التي تق

 قرر مختلفش الم)المضاربة، المشاركة، المرابحة، االستصناع( ومقارنتها بأنشطة المصارف التقليدية. كما يناق

لرقابية ليب اأشكال مخاطر صيغ التمويل االسالمي وعالقتها بكفاية رأس مال المصارف اإلسالمية وكذل  األسا

ه الفق تي تُمارس على أنشطة هذه المصارف. يستعرض المقرر باإلضافية لذل  سوق األوراق المالية فيال

 االسالمي والصكوك االسالمية ودورها في تطوير سوق األوراق المالية االسالمية.



 

 

 المحصالت التعليمية:

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراا على أن:   

  التمويل اإلسالمي ويُوّضح أخالقيات العمل التي يقوم عليها هذا التمويل.يُعّرف 

 صرف يشرح إجراءات الرقابة على المصارف اإلسالمية ال سيما تل  اإلجراءات التي يفرضها الم

 المركزي. 

 صارف طة الميُوّضح الفرق بين األنشطة المصرفية وغير المصرفية للمصارف اإلسالمية ومقارنتها بأنش

 تقليدية.ال

  .يُحلل مخاطر صيغ التمويل اإلسالمي باستخدام أساليب وأدوات مختلفة 

 .يُقارن سوق األوراق المالية اإلسالمية بسوق األوراق المالية التقليدية 

 .يقترح أفكار جديدة بشأن الصكوك اإلسالمية من شأنها أن تطور السوق المالي اإلسالمي 

BFB609 Management of Financial Markets إدارة أسواق مالية 

 توصيف المقرر:

.  كما م بهايتناول المقرر  السوق المالي من حيث مفهومه ومكوناته ووظائفه والعمليات األساسية التي يقو

 يستعرض المقرر الدور األساسي التي تقوم به إدارة البورصة والمؤسسات المالية التابعة لها. 

ا، ا وتقييمهتداولهالمتداولة في هذا السوق من حيث مفهومها وكيفية إصدارها ويركز المقرر على األوراق المالية 

لية، د المستقبالعقو)وال يقتصر األمر على هذه األوراق المالية األساسية بل يمتد ليشمل أيضاً المشتقات المالية 

ة ناء وإدارية بتقات وكيفالعقود االختيارية، عقود المبادالت( والنماذج األساسية المستخدمة لتسعير هذه المش

ت ل  ومؤشراقة بذالمحافظ المالية. يناقش المقرر إضافة لذل  كفاءة السوق المالي ومقاييسها والنظريات المتعل

 السوق وكيفية بناء هذه المؤشرات.

 المحصالت التعليمية:

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراا على أن:   

  ويحدد العمليات األساسية التي يقوم بها هذا السوق.يُعّرف السوق المالي 

  قييم...و التأيُوّضح االجراءات المتبعة في السوق المالي سواء المتعلقة بقرارات التداول أو اإلدراج 

 .يُحلل عوائد ومخاطر مختلف األوراق والمشتقات المالية المتداولة في السوق المالي 

 لمشتقات المالية بمختلف أشكالها.يُطّبق النماذج المستخدمة لتسعير ا 

 طة بذل .لمرتبيُقيّم كفاءة السوق المالي باالستناد إلى النظريات المتعلقة بكفاءة السوق والمؤشرات ا 

  .يقترح مؤشرات جديدة لقياس كفاءة السوق المالي 

BAC608 Intermediate Accounting (1) 1محاسبة متوسطة  

 توصيف المقرر:

لعمليات اأسس  األساسيات التي تناولها الطالب في دراسته لمبادئ المحاسبة، ويتناول يستكمل هذا المقرر

سس ألتعرض المحاسبية المرتبطة بجانب األصول في الميزانية ما عدا المحاسبة عن االستثمارات، فهو ي

مشاكل ال، وتصنيف وإعداد القوائم المالية، وطبيعة تصنيف مجموعات األصول المتداولة وغير المتداولة

ر األصول غيية، والمحاسبية التي ترافقها، كالمخزون، النقدية، أوراق القبض، األصول غير المتداولة الماد

 المتداولة غير المادية.



 

 

 المتحصالت التعليمية:

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على أن:   

  ية.م المالالمتعلقة باالعتراف بها في القوائيميز بين العناصر المحاسبية األساسية، والقواعد 

 .يعد قائمة الدخل بأشكال مختلفة تحتوي على بنود متوقفة، ومكاسب وخسائر غير عادية 

 .يعد قائمة المركز المالي المصنفة، بما في ذل  اإليضاحات المتممة 

 مخزونا في اليستخدم طرق مختلفة لقياس تكلفة المخزون، بما في ذل  البنود التي يجب إدراجه ،

 انخفاض القيمة، ويصحح أخطاء المخزون في الفترة السابقة.

 .يفهم المفاهيم الكامنة وراء المحاسبة عن مجموعات األصول الرئيسية 

 .يحلل المشاكل المحاسبية ويطبق اإلجراءات المحاسبية المناسبة لمجموعات األصول 

 يشرح المعلومات المحاسبية بوضوح، وبإيجاز، ودقة.

BAC609 Intermediate Accounting (2) 2محاسبة متوسطة  

 توصيف المقرر:

 ن خالل التعرضم( طبيعة العمليات المحاسبية المرتبطة بعناصر الميزانية، 2يستكمل مقرر المحاسبة المتوسطة )

ت. فهو ثمارااالستللعمليات المحاسبية المرتبطة بجانب حقوق الملكية وااللتزامات، إضافة إلى المحاسبة عن 

بة عة المحاسم طبييتعرض للمحاسبة عن االلتزامات المتداولة مع التمييز بين ما هو مؤكد منها، وما محتمل. من ث

ألجل. اويلة طعن االلتزامات طويلة األجل مع التركيز على المحاسبة عن السندات والمحاسبة عن أوراق الدفع 

ة ة المرتبطحاسبيستثمارات في األوراق المالية. ويختتم بالعمليات المويتناول طبيعة المعالجات المرتبطة باال

 بحقوق الملكية، كحساب حصة السهم األساسية والمخفضة من األرباح.

 المتحصالت التعليمية:

 أن:    في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على

  اول منها،هو متد االلتزامات الرئيسية، ويميز بين مايفهم المفاهيم الكامنة وراء المحاسبة لمجموعات 

 وما هو غير متداول.

 .يفهم المبادئ األساسية لالعتراف بااللتزامات، ويقدم المعالجة المحاسبية المالئمة 

 ل دها قبيحدد مصادر التمويل طويلة األجل  و االلتزامات األخرى، ويحسب سعر إصدارها واستردا

 استحقاقها.

  لدولية.المالية القيمة العادلة على االلتزامات طويلة األجل باستخدام معايير التقرير ايطبق مفهوم 

 .يعد جميع القيود المحاسبية المتعلقة بااللتزامات طويلة األجل 

 . يعد قسم حقوق المساهمين في الميزانية، والقيود المحاسبية المتعلقة بذل 

 .يحسب ربحية السهم األساسية والمخففة 

BFB610 Management of Credit Risk إدارة المخاطر اإلئتمانية 

 توصيف المقرر:

ي البيئة دور فيتناول المقرر مفهوم الخطر بأبعاده المختلفة والدور األساسي إلدارة المخاطر وأهمية هذا ال

دور مدير و انيةالمصرفية المعاصرة. كما يستعرض المقرر المفاهيم األساسية إلدارة االئتمان والسياسة االئتم

 االئتمان.

يركز المقرر على المخاطر االئتمانية وتصنيفاتها المختلفة والطرائق واألساليب التي يمكن أن نستخدمها لتقييم هذه 



 

 

المخاطر، وكيفية استخدام المصارف لنماذج التنبؤ بالفشل المالي في تقييم المركز االئتماني للشركات طالبة 

 ً أهمية األخذ بالحسبان لمقترحات لجنة بازل وأهميتها في إدارة المخاطر االئتمانية.  االئتمان. يناقش المقرر أيضا

يتطرق المقرر باإلضافة لذل  إلى شكلين أساسيين من أشكال إدارة المخاطر االئتمانية هما التأمين وقروض 

 التجمع المصرفي. 

 المحصالت التعليمية:

 راا على أن:   في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قاد

 .يتذكر مختلف أشكال المخاطر وأبعادها المختلفة 

  .يُعّرف إدارة المخاطر االئتمانية واألشكال المختلفة إلدارة هذه المخاطر 

  .يُحلل المخاطر االئتمانية بمختلف تصنيفاتها وباستخدام طرائق عدة 

 ماني. يُطّبق مختلف نماذج التنبؤ بالفشل المالي ويعتمد على نتائجها في اتخاذ القرار االئت 

 .يُقيّم أساليب إدارة المخاطر االئتمانية ويقارنها ببعضها ويختار األسلوب األفضل 

 تماني.يقترح توصيات لتطوير إدارة المخاطر االئتمانية بالشكل الذي يزيد من رشد القرار االئ  

PFB601 Graduation Project مشروع 

 توصيف المقرر:

رنامج ت البيُتيح المشروع للطالب الفرصة لتطبيق المعارف والمهارات التي حصل عليها خالل دراسته لمقررا

 كيفية لمقررا هذا في الطالب يتعلم كما بهدف دراسة موضوع أو معالجة إشكالية لها عالقة في مجال اختصاصه.

تقديمي  رضع إجراء كيفية إلى إضافة المستخدمة، المراجع المشروع بطريقة علمية وطريقة توثيق تقرير كتابة

ه ث يظهر فيينجز الطالب المشروع ضمن الفترة الزمنية المحددة بفصل دراسي كامل، بحي المشروع. عن للدفاع

م ع تقديوتوصيف الحل مقدرته على تقديم مبررات المشروع وتحليل المشكلة وإجراء دراسة مرجعية نقدية، 

ل مله من خالعيقدم المبررات للمنهجيات واألدوات والطرائق والنماذج المتبعة، ويحلل النتائج ويقدم التوصيات، و

 عرض شفهي وتقرير كتابي. 

 المحصالت التعليمية:

    :في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً على أن 

  ،ويؤطرها بشكل منهجي.يُعرف مشكلة قابلة للمعالجة 

 .يتعمق في مجال معرفي معين ويطبق معارفه الجديدة في مجال اختصاصه 

 .يحلل ويقارن دراسات سابقة مشابهة لموضوع البحث، ويظهر نقاط التشابه واالختالف 

 .يتعلم التوثيق وكتابة المراجع 

  عند الحاجة.يستخدم المعارف واألدوات المناسبة التي تعلمها سابقاً، ويبحث عن أخرى 

 .يستخلص نتائج وفقاً لمنهجية واضحة وصارمة 

 .يناقش بشكل نقدي ويقارن النتائج فيما بينها، ومع نتائج دراسات أخرى 

 .يقترح توصيات مع آليات التطبيق المناسبة 



 

 

 أعماله  نتائج يستخدم مهارات التواصل الكتابية والشفهية لتوثيق المشروع بمراحله المختلفة وتقديم

 ً  . شفهيا

 ينجز التكليفات والمهام ضمن الوقت المحدد.

 

  



 

 

 
  



 

 

 


