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، وذلك نتيجة لرفع معدل القبول في برنامج اإلجازة في علوم 2019عام  في الجامعة االفتراضية السورية المعهد التقاني إلدارة األعمالأنشئ برنامج 

 %، وانسجاماُ مع سياسة الجامعة وتوجهها المنبثق عن مرسوم إحداثها الذي60% إلى 50من  اإلدارة )البرنامج المطور عن برنامج االقتصاد سابقاُ(

وال يستطيعون االلتحاق ببرنامج  ،%60% و 50يشكل فرصة لمن معدلهم بين لالمعهد هذا فقد تم إحداث دى الحياة، ز على تدعيم مبدأ التعلم ميرك

 وااللتحاق بسرعة بسوق العمل. بدراسة مدتها قصيرةأو للراغبين  ليستكملوا تحصيلهم العلمي، ة،اإلجازة في علوم اإلدار

الدبلوم التقاني إلدارة يمنح الطالب في نهاية الدراسة درجة و. التسويق و، المالية والمصارف البشريةختصاصات: إدارة الموارد ثالث ا المعهد يتضمن

 األعمال في االختصاص الذي درسه.

 

 المحصالت التعليمية: -1

 :اإلدارة الختصاص وفق المعايير المرجعية األكاديميةالمعهد التقاني إلدارة األعمال فيما يلي المحصالت التعليمية المعتمدة في برنامج 

 اكتساب المعرفة والفهم: -1

 اختصاص إدارة الموارد البشرية: -أولا 

 .التعرف على مبادئ و ووظائف ونظريات إدارة الموارد البشرية 

 .التعرف على طبيعة المشاكل و الحاجات التطويرية للموارد البشرية وفهم ماهية العوامل المؤثرة فيها 

  بكيفية استثمار العنصر البشري. والعمليات المرتبطةالتعرف على المفاهيم 

ا   اختصاص التسويق: -ثانيا

 .التعرف على مبادئ ونظريات التسويق وتطبيقاته ومراحل تطوره 

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

  أهداف المنظمة.فهم التكامل بين مكونات المزيج التسويقي وعالقتها بتحقيق 

ا   اختصاص المالية والمصارف: -ثالثا

 .التعرف على النظريات األساسية في اإلدارة المالية والمحاسبة وآليات تطبيقها 

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

 .التعرف على نظم وآليات حوكمة الشركات 



 ف على أساسيات اتخاذ القرارات المالية: التمويلية واالستثمارية وتوزيع األرباح.التعر 

  .التعرف على الخدمات المصرفية بأشكالها كافة التقليدية واالسالمية 

 طة بها، مؤسسات فهم آلية عمل المؤسسات المالية بأشكالها كافة: المصارف، شركات التأمين، األسواق المالية وشركات الوساطة المالية المرتب

 التمويل الصغير وغيرها.

 .التعرف على المخاطر التي تواجه منشآت األعمال وفهم كيفية إدارتها 

 المهارات الذهنية: -2

 اختصاص إدارة الموارد البشرية: -أولا 

 الموارد البشرية.ترجمتها من خالل وظائف إدارة المشاركة في القدرة على تحليل وفهم حاجات المؤسسة وحاجات العاملين، و 

  إدارة الموارد البشرية. بوظائفالقدرة على تفسير مدلوالت األرقام والبيانات المتعلقة 

ا   اختصاص التسويق: -ثانيا

 ترجمتها بالمنتجات والخيارات التسويقية المناسبة.المشاركة في .القدرة على تحليل وفهم حاجات ورغبات الزبائن، و 

  األرقام والبيانات التسويقية.القدرة على تفسير مدلوالت 

ا   ختصاص المالية والمصارف:ا -ثالثا

 .القدرة على التحليل الكمي للبيانات المالية والمصرفية 

 .القدرة على تفسير ظواهر مالية معينة قد تواجه منشآت األعمال 

  والتنظيمية واإلدارية.القدرة على الربط بين متغيرات مختلفة ال سيما الداخلية منها كالمتغيرات المالية 

  .القدرة على تحليل البدائل المالية: االستثمارية والتمويلية 

 المهارات المهنية والعملية: -3

 اختصاص إدارة الموارد البشرية: -أولا 

 صميم األعمالتحليل وتمساعدة في ال. 

 .تنظيم إجراءات االختيار والتعيين 

 البشرية التي تخدم أهداف العمل.وضع الخطط التطويرية للموارد مساعدة في ال 

 .مراقبة تنفيذ الخطط التطويرية والتدريبية 

 تقييم أداء العاملينمساعدة في ال. 



 بناء أنظمة التعويضات و تحفيز العاملين ورفع سوية أدائهم.مساعدة في ال 

ا   اختصاص التسويق: -ثانيا

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

 وضع الخطط التسويقية التي تخدم أهداف العمل.مساعدة في ال 

 تقييم أداء التسويق ومراقبة تنفيذ الخطط التسويقية.مساعدة في ال 

ا   اختصاص المالية والمصارف: -ثالثا

 .القدرة على إعداد تقارير مالية متخصصة وعرضها ومناقشتها 

 المصرفية. القدرة على تنفيذ الوظائف واألعمال 

 .المساعدة في تقييم األداء المالي لمنشآت األعمال 

  .المساعدة في بناء المحافظ المالية االستثمارية والتمويلية 

 .المساعدة في إدارة المخاطر التي تواجه منشآت األعمال واتخاذ القرارت المالية 

 المهارات العامة والقابلة لالنتقال: -4

  والمبادرة الفردية والتحفيز الشخصي.القدرة على إدارة الذات 

 .القدرة على.إدارة الوقت بشكل فعال 

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

 .القدرة على العمل ضمن فريق عمل بشكل فعال 

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

 .امتالك الوعي الذاتي واالنفتاح الثقافي وقبول اآلخر والتكيف مع الغير 

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

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

 .التعليم الذاتي والتطوير المهني المستمر 

 .التفاوض واإلقناع ومهارات اإلصغاء الفعال 

 



 :شروط القبول و التسجيل في البرنامج -2

قسيم  يأ، أو الثانويية التجارييةثانوية )العلمي واألدبيي( والشيهادة قبول الطالب من حملة الشهادة الالمعهد التقاني إلدارة األعمال يتم في برنامج  .1

مين معيدل  %50ة وبحيي  يكيون الحيد األدنيى للقبيول وفيق معيدل الثانويي ويتم القبول من خيالل مفاضيلة عامية .آخر يوافق عليه مجلس الجامعة

 ية بعد طي عالمة التربية الدينية.الثانو

جميع المقررات المختارة إذا توفرت لكحد أعلى )بما فيها مقررات اللغة اإلنكليزية( ساعة معتمدة  38 يمكن للطالب في كل فصل التسجيل على .2

 ، وكانت المقررات الُمختارة تحترم أسبقية المقررات.صفوف مفتوحة للتدريس
إذا توفرت كحد أدنى)بما فيها مقررات اللغة اإلنكليزية(  ساعة معتمدة 15 مقررات بما مجموعهيمكن للطالب في كل فصل التسجيل على  .3

 ، وكانت المقررات الُمختارة تحترم أسبقية المقررات.صفوف مفتوحة للتدريسجميع المقررات المختارة ل
 يتقدم الطالب المتحان تحديد المستوى باللغة اإلنكليزية، ويتم إعفاؤه من المستويات التي يتحدد أنه تجاوزها. .4

 :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- TCCH الملحق -)أنظر ملحق آلية احتساب الساعات المعتمدة في وثيقة المالحق

 (؛انيالث

  عدد ساعات التواصل العملي الالزمة إليصال المقرر- PCCH (؛الملحق الثاني-)أنظر ملحق آلية احتساب الساعات المعتمدة في وثيقة المالحق 

  عدد ساعات الجهد الالزمة الستيعاب المقرر والمقابلة لعدد ساعات التواصل النظري- TCWL  أنظر ملحق آلية احتساب الساعات المعتمدة(

 (؛الملحق الثاني-في وثيقة المالحق

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

 (؛الملحق الثاني-وثيقة المالحق

  الكلية الالزمة لدراسة المقرر  الساعاتعدد-CTH ؛ الملحق الثاني(- احتساب الوحدات المعتمدةحق آلية )أنظر مل 

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

 ؛الثاني(

  سوية التأهيل- Level (.الملحق الثال  -)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 

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

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

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

ا   :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 

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 

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

BFB401 
Principles of Financial 

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

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

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

 

 

 

ا   كتلة مقررات اختصاص التسويق: - ثالثا

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

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

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

BMK604 Product and Brand Management 
إدارة المنتج والعالمة 

 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 

ا   كتلة مقررات اختصاص إدارة الموارد البشرية: -رابعا

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

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

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

BHR605 Employment management  إدارة 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 

BHR610 Teamwork Management   إدارة فرق العمل BHR606 24 24 48 18 114 5 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 
 BFB401 24 24 48 18 114 5 6 إدارة  مؤسسات مالية

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

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

 ممكنة:  ةمقترح لخطط دراسي -4

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

 :تُدرس باللغة اإلنكليزية(

 

معتمدة ساعة  124الشرية،  عة معتمدة لختصاص إدارة المواردسا 123ساعة معتمدة لختصاص التسويق،  123من الخطة الدراسية المكونة 

 مع تحديد أسبقيات كل مقرر. ،لختصاص المالية والمصارف

 :كل اختصاص  فيما يلي جدول يوضح مقررات

 اختصاص التسويق: -

Marketing التسويق 

 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 
  
ون   Arabic None None 3 4 التعليم 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 
 Arabic None None 4 4 أساسيات اإلدارة

BEC401 
The History of Economic 

Thought 
 Arabic None None 4 5 تاري    خ الفكر االقتصادي



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

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

S2 

GBS303 Career Preparation 2 تحضير السيرة المهنية Arabic None None 3 

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

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 

BMN503 Organization Theory 5 نظرية المنظمة Arabic BMN401 5 أساسيات اإلدارة 

GMA403 

Economic and 

Administrative 

Mathematics 

االقتصادية  الرياضيات
 واإلدارية

5 Arabic 
GMA401, 
GMA402 

رياضيات، اإلحصاء 
 واالحتماالت 

4 

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

S3 

GBL401 Business Law 4 قانون األعمال Arabic None None 4 

BFB401 
Principles of Financial 

Management 
 Arabic 5 اإلدارة الماليةمبادئ 

BMN401, 
BAC402 

اساسيات اإلدارة، 
مبادئ 

 (2المحاسبة)
4 

BQM501 Operations Management 5 إدارة العمليات Arabic 
GMA403, 
BMN401 

الرياضيات 
االقتصادية 
واإلدارية،  

 أساسيات اإلدارة

5 

GBS504 
Computer Applications in 

Management 

  تطبيقات 
 
حاسوبية ف

 اإلدارة
5 Arabic 

GMA401, 
GBS302, 
GMA402 

رياضيات، مهارات 
الحاسوب، 
اإلحصاء 

 واالحتماالت 

5 

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

BAC506 Administrative Accounting 5 المحاسبة اإلدارية Arabic BAC402 
مبادئ محاسبة 

(2) 
5 

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



S4 

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 

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

BMK607 
Integrated Marketing 

Communications 

االتصاالت التسويقية 

 المتكاملة
6 Arabic BMK502  6 المستهلكسلوك 

 

 

 :إدارة الموارد البشريةاختصاص  -

Human Resources Management إدارة الموارد البشرية 

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 
  
ون   Arabic None None 3 4 التعليم 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 
 Arabic None None 4 4 أساسيات اإلدارة

BEC401 
The History of Economic 

Thought 
 Arabic None None 4 5 تاري    خ الفكر االقتصادي

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

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



S2 

GBS303 Career Preparation 2 تحضير السيرة المهنية Arabic None None 3 

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

BHR401 
Human Resource 

Management 
ية  4 أساسيات اإلدارة Arabic BMN401 5 إدارة الموارد البشر

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

BMN503 Organization Theory 5 نظرية المنظمة Arabic BMN401 5 أساسيات اإلدارة 

GMA403 
Economic and 

Administrative Mathematics 

الرياضيات االقتصادية 
 واإلدارية

5 Arabic 
GMA401, 
GMA402 

اإلحصاء رياضيات، 
 واالحتماالت 

4 

GBL401 Business Law 4 قانون األعمال Arabic None None 4 

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

S3 

BFB401 
Principles of Financial 

Management 
 Arabic 5 مبادئ اإلدارة المالية

BMN401, 
BAC402 

اإلدارة، اساسيات 
 (2مبادئ المحاسبة)

4 

BQM501 Operations Management 5 إدارة العمليات Arabic 
GMA403, 
BMN401 

الرياضيات 
االقتصادية واإلدارية،  

 أساسيات اإلدارة
5 

GBS504 
Computer Applications in 

Management 
  اإلدارة

 
 Arabic 5 تطبيقات حاسوبية ف

GMA401, 
GBS302, 
GMA402 

رياضيات، مهارات 
الحاسوب، اإلحصاء 

 واالحتماالت 
5 

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

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

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

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

S4 BHR605 
Employment management 

 6 إدارة الموارد البشرية Arabic BHR401 5 إدارة التوظيف 



BHR607 Career Path Management  إدارة  
 English BHR604. Eng3 6 المسار المهن 

التدريب 
ي  3والتطوير،إنكلت  

6 

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

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

 

 

 والمصارف:المالية اختصاص  -

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 
  
ون   Arabic None None 3 4 التعليم 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 
 Arabic None None 4 4 أساسيات اإلدارة

BEC401 
The History of Economic 

Thought 
 Arabic None None 4 5 االقتصاديتاري    خ الفكر 

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

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

S2 
GBS303 Career Preparation 2 تحضير السيرة المهنية Arabic None None 3 

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



BHR401 
Human Resources 

Management 
ية  4 أساسيات اإلدارة Arabic BMN401 5 إدارة الموارد البشر

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

BMN503 Organization Theory 5 نظرية المنظمة Arabic BMN401 5 أساسيات اإلدارة 

GMA403 
Economic and 

Administrative Mathematics 

الرياضيات االقتصادية 
 واإلدارية

5 Arabic 
GMA401, 
GMA402 

رياضيات، اإلحصاء 
 واالحتماالت 

4 

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

S3 

GBL401 Business Law 4 قانون األعمال Arabic None None 4 

BFB401 
Principles of Financial 

Management 
 Arabic 5 مبادئ اإلدارة المالية

BMN401, 
BAC402 

اساسيات اإلدارة، 
 (2مبادئ المحاسبة)

4 

BQM501 Operations Management 5 إدارة العمليات Arabic 
GMA403, 
BMN401 

الرياضيات 
االقتصادية 

واإلدارية،  أساسيات 
 اإلدارة

5 

GBS504 Computer Applications in 

Management 

  اإلدارة
 
 Arabic 5 تطبيقات حاسوبية ف

GMA401, 
GBS302, 
GMA402 

رياضيات، مهارات 
الحاسوب، اإلحصاء 

 واالحتماالت 
5 

BAC603 
Accounting for Partnership 

Companies 
 5 (2مبادئ محاسبة ) Arabic BAC402 5 محاسبة شركات األشخاص

BAC506 Administrative Accounting 5 المحاسبة اإلدارية Arabic BAC402 ( 2مبادئ محاسبة) 6 

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

S4 

BAC605 
Accounting for 

Corporations 
 Arabic BAC603 5 محاسبة شركات األموال

كات  محاسبة شر
 األشخاص

6 

BFB503 
Financial Management of 

Enterprises 
 5 مبادئ اإلدارة المالية Arabic BFB401 5 اإلدارة المالية للشركات

BFB604 
Management of Financial 

Institutions 
 6 مبادئ اإلدارة المالية Arabic BFB401 5 إدارة  مؤسسات مالية



BFB605 Financial Analysis 6 تحليل مالي English 
BFB401, 

Eng3 

مبادئ اإلدارة 
ي  3المالية، إنكلت  

6 

BFB607 Banking 6 خدمات مصرفية Arabic BFB401 6 مبادئ اإلدارة المالية 

 

 :والترفيع المدة القصوى للدراسة-4

 وات.سن 4بـ القصوى سنتان و مدة الدراسة بـالدنيا  تحدد مدة الدراسة .1

ً من سنة إلى أخرى، إذا يعتبر الطالب  .2 اللغة ب الساعات الخاصة)بما فيها  الساعات المعتمدةحد أدنى من استطاع الحصول على مترفعا

يتم احتساب المستويات التي يعفى منها الطالب في اللغة اإلنكليزية وفق امتحان تحديد  واإلنكليزية( وفق ما هو مبين في الجدول التالي. 

إعفاءه منها كجزء من هذا الحد األدنى لمقررات التي تم الساعات المعتمدة المكافئة ليتم احتساب  كمالمستوى كجزء من هذا الحد األدنى،ا

 الترفيع:وكساعات معتمدة حصلها الطالب مسبقاً وتدخل في حساب 

 لتي يتوجب على الطالب النجاح فيهالحد االدنى من الساعات المعتمدة ا السنة

 45 الثانية

 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 % 

تتضمن أعمال الطالب في كل مقرر وظيفة واحدة على األقل تساعد الطالب في امتالك المهارات المهنية والعملية المحددة في المعايير  يجب أن .2

 المرجعية واألكاديمية.

إلنكليزية يجب على الطالب أن ينهي بنجاح المستوى الثال  من اللغة اإلنكليزية قبل التسجيل على أي مقرر علمي يتم تدريسه باللغة ا .3

 )المقررات المظللة(.
 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. ألعمالمن عالمة ا% 40أكبر أو تساوي  أعمال الطالبكانت عالمة 

d. .حقق المحصالت العلمية للمقرر 

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

المقررات المقررة للبرنامج وضمن المدة شريطة النجاح في جميع اً وحاصالً على شهادة المعهد التقاني إلدارة األعمال يعتبر الطالب متخرج .5

  الزمنية 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 

… 

 

  



 

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

ومصارفماليّة   
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

 
  



 المعتمدة وتفاصيل الحساب بالنسبة لكل مقرر: آلية حساب الساعات الثانيالملحق 

، بحي  ينسجم مع معايير وأنظمة وزارة التعليم العالي والمعايير الدولية، بما يسهل ألي اتفاقية امج المعهد التقاني إلدارة األعمالمن الضروري تحديد نظام الساعات المعتمدة التي سيتبعها برن

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

 لمتبعة في دول االتحاد األوربي.ويحقق بنفس الوقت معايير بولونيا ا 245بشكل يتناغم مع المرسوم  72–48، يعتمد عدد ساعات معتمدة سنوي يتراوح بين الساعات المعتمدة

 : 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 Loadوعدد الساعات التي يقضيها الطالب في الدراسة والتحضير  Contact Hours (CH)النظام األوربي في حسابها على عدد ساعات التدريستعتمد الساعة المعتمدة حسب 

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

 1( ساعة كحد أعلى. وكل 2( ساعة كحد أدنى إالى)1ساعة تدريس نظري تتطلب جهدا شخصيا من قبل الطالب يتراوح من ) 1يوضع بالحسبان أن كل  WLلتسهيل حساب حجم العمل 

ساعة من حجم العمل  30إلى  25خصي. و بالنهاية فإن كل قيمة تتراوح بين ( ساعة من الجهد الش1( 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

 

 جازة. يتم 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



 

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

 المعهد التقاني وفق النظام األوروبي(.)عدد الساعات المعتمدة الالزمة لنيل شهادة  ETCS 120 عليها بدراسة جميع النقررات الالزمة لنيل اإلجازة على 

 هي القيمة القيمة المتوسطة المعيارية األكثر استخداماً. 25، حي  تعتبر القيمة 30إلى  25واالصطالح على استخدام قيمة ثابتة بين  Vاإلشارة إلى أنه باإلمكان عدم حساب قيمة المعامل  تجدر



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

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

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

 في الجامعة. المرتبطة بهذلك تماشياً مع نظام المحاضرات وكافة األنظمة ف( مدة الجلسة الواحدة ساعتان، وص-جلسة متزامنة )للمقرر 12تنفيذ 

 مثال تطبيقي: -3

زمنية، وحجم الجهد الالزم من الطالب الستيعاب كل محاضرة نظرية ودراستها هو ضعف مدتها الزمنية، مما يعني أن ساعة  24النظرية قرر عدد ساعات محاضراته لنفترض أن لدينا م

 زمنية من المحاضرات النظرية. ساعة 48زمنية من الدراسة الستيعاب ساعة  48مضطر لتنفيذ الطالب 

زمنية، وأن حجم الجهد الالزم من الطالب الستيعاب كل محاضرة عملية ودراستها هو نفس مدتها الزمنية، مما يعني أن ساعة  12لقسم العملي من هذا المقرر هو ولنفرض أن عدد ساعات ا

 ن المحاضرات العملية. في هذه الحالة يكون:زمنية مساعة  12ساعة زمنية دراسة الستيعاب  24الطالب مضطر لتنفيذ 

 96=12+12+48+24ي لمقرر = عدد الساعات الزمينة الكل 

 تقريبا 4=96/25دة للمقرر = عدد الوحدات المعتم 

 معتمدة بالمعيار األوروبي.ساعات  4 أي يحسب لهذا المقرر

  



 

 سويات التأهيل: الثالثالملحق 

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

 الشهادة
سوية 

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

 (8)وحدة 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 (5)وحدة 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 )3السويات )وحدة في  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) 4سوية ( 30 -5) 5سنة أولى : سوية 

  (15-0( سوية أعلى )15-0) 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 

  (15-0أعلى )( سوية 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 

 تفصيلي بالمقررات مع توصيف المحتوى العلمي لها. فيما يلي جدول 

 :المقررات العامةكتلة  -أوال

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

GMA401 Mathematics رياضيات 

 توصيف المقرر:

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

 التي المواضيع من هي المهمات وتوزيع والمرونة والتسويق واإلنتاج والتخزين والتوزيع

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

 .النتائج

الرياضيات كاألعداد  ولذلك فإن هذا المقرر يهدف إلى تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية في 

والمصفوفات والمعادالت والتوابع والمشتقات وغيرها من الموضوعات الالزمة ليكون قادراً 

 على استخدام هذه األدوات في مجال اإلدارة بمختلف اختصاصاتها.

 المحصالت التعليمية:

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

 جموعات األعداد بمختلف أنواعها )العادية، الحقيقية، الطبيعية، يعرف الفرق بين  م

 الصحيحة....(

 يفهم معنى المجال والقيمة المطلقة 

  المتتالية الحسابية والهندسية.يميز بين 

 .يحل المعادالت الرياضية 

 .يفهم المصفوفات والمحددات ويحل العمليات الحسابية المرتبطة بها 

 المنحنيات 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:

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

 المحصالت التعليمية:

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

 .يميز بين مصادر البيانات وأساليب جمعها 

 .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. 

 ومجاالت تطبيقها لعمليات التنبؤ.الزمنية  يفهم السالسل 

 يفهم استخدام األرقام القياسية 

GBS301 Introduction to On-Line Education التعليم اإللكتروني 

 توصيف المقرر:

يهدف مقرر "مقدمة في التعلم اإللكتروني" إلى تمكين الدارس من التعرف على مفاهيم التعلم 

 من التعلم باإلضافة إلى إيجابياته وسلبياته. اإللكتروني وأدواته وآليات هذا النمط

 المحصالت التعليمية:

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

  والتعلّم.يميز بين مفهومي التعليم 

 .يتعرف على  التعلم اإللكتروني وفوائده وصعوباته وتحدياته 

  وصعوباته وتحدياته.يتعرف على التعلُّم االفتراضي وفوائده 

 .يتعرف على نظم إدارة التعلم ونظم إدارة محتوى تعليمي 

 .يتعرف على  خدمات نظم إدارة تعلم وإدارة محتوى تعليمي 

 يتعرف على  مفهوم األغراض التعليمية ومفهوم قابلية إعادة االستخدام 

 يتقن البح  في اإلنترنت 

 يتقن إنشاء االستبيانات 

 إتيتقنقان كتابة تقرير 

 عامة بحي  تتضمن الدراسة: ينفذ دراسات عن مواضيع 

 إجراء بح  مكتبي عن الموضوع. -

 كتابة وتنظيم استبيان وتحديد الشرائح المستهدفة. -

 كتابة تقرير عن نتائج الدراسة -

GBS302 Computer Skills مهارات الحاسوب 

 توصيف المقرر:

سواء من حي  التعامل مع  الحاسوب يهدف هذا المقرر إلى تعليم الطالب أساسيات التعامل مع

 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 

 يطبق تغيير مختلف إعدادات الحاسوب 

 يتعرف على أساسيات برنامج تحرير النصوصWord 2013 

  تحرير النصوصيفهم طرق 

 يفهم طرق التنسيق 



 يستخدم الجداول والكائنات المختلفة، ويتقن آليات تنسيق الصفحة والطباعة 

 يتعرف على أساسيات برنامج العروض التقديميةPowerPoint 2013 

 يفهم التعامل مع الشرائح وتطبيق تأثيرات الحركة واالنتقال 

  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 قانون األعمال 

 توصيف المقرر:

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

، إضافة لبعض التشريعات 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 

 القانونية و ويشرح خصائصها يعرف القاعدة 

 يميز مصادر القواعد القانونية 

 يميز أقسام القانون وفروعه 

 يفهم معنى الحق 

 يميز أنواع الحقوق 

 يميز بين أطراف الحق 

 يميز بين مصادر الحق 

 يميز بين القانون التجاري البري والبحري والجوي 

 يفهم مكونات الدفاتر التجارية 

  للمتجريشرح العناصر الرئيسية 

  يستوعب ما يتضمنه عقد الشركة 

 يميز األشكال القانونية للشركات 

 يفهم معنى انحالل الشركات 

  يتذكر األساسيات في بعض القوانين والتشريعات مثل ) قانون العمل، قانون التأمينات

االجتماعية، تشريعات مصرفية، تشريعات سوق األوراق المالية، تشريعات التجارة 

 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 اإلجمالي اإليراد التكاليف، تابع االقتصادية )توابع التوابع على بعض يتعرف 

 الربح...( ، تابع



 الحدي، المرونة،  والمفهوم االقتصاد )المشتق في المشتقات تطبيقات على يتعرف

  التكلفة...( وتقليل والدخل الربح وتعظيم الحدية النهايات

 اإلنتاج االقتصاد )تابع علم في وتطبيقاتها المتغيرات، متعددة التوابع على يتعرف 

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

 اإلنتاج...( حجم

 الكلية التكلفةيستخدم فيها التكامل)  االقتصادية التي الجوانب بعض يتعرف على 

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

 المنتج...( وفائض المستهلك

 فيها المحددات تستخدم التي االقتصاد علم في الحاالت بعض على يتعرف 

 .والمخرجات المدخالت جدول وهي والمصفوفات

  للمتراجحاتيتعرف على بعض التطبيقات االقتصادية . 

GBS303 Career Preparation تحضير السيرة المهنية 

 توصيف المقرر:

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

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

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

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

 تقديم عند بها التقيد يجب التي والقواعد التقديمية العروض إعداد طرق المقرر يتناول كذلك

 والتدرب 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

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

 وقواعد البيانات.تركيز على إكسل 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 البح 

 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 

 االستعالمات في استخدامها يمكن التي والوظائف يتعرف على العمليات الحسابية 

 يميز أنواع النماذج 

 ينشىء النماذج 

  البيانات قواعد تصميم آلياتيفهم 

 



 ً  المقررات األساسيةكتلة  -ثانيا

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

BAC401 Accounting Principles (1) (1مبادئ محاسبة)  

 توصيف المقرر:

القرارات. يتناول هذا المقرر المحاسبة المالية هي عملية قياس وتوصيل المعلومات االقتصادية إلى متخذ 

أساسيات العمل المحاسبي في منشأة فردية أو خدمية، من خالل االعتماد على مدخل الميزانية كأساس 

لفهم طبيعة المحاسبة والتسجيل المحاسبي، وإعداد القوائم المالية. حي  يتم دراسة طبيعة العناصر 

ثم طبيعة الدورة والتسجيل المحاسبي وفق قواعد القيد المحاسبية واالعتراف بها في القوائم المالية، من 

المزدوج، يتم االنتقال بعد ذلك إلى أسس التسجيل المحاسبي للعمليات المتعلقة بالبضاعة، والحسابات 

المدينة واألوراق التجارية، وااللتزامات المتداولة، ويختتم المقرر بأساسيات التسويات الجردية، وإعداد 

 القوائم المالية

 المتحصالت التعليمية:

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

 .يسجل القيود المحاسبية في الدفاتر المحاسبية 

 .يجري التسويات الالزمة في نهاية الفترة المالية 

 .يعد الحسابات الختامية وترصيدها وفق مبادئ العمل المحاسبي 

 آت الفردية، قائمة الدخل، قائمة حقوق الملكية، الميزانية.يعد القوائم المالية للمنش 

 .يحدد طبيعة مستخدمي التقارير المالية والقرارات ذات الصلة بالمنشأة 

BMN401 Fundamentals of Management أساسيات اإلدارة 

 توصيف المقرر:

الطالب بالمفاهيم األساسية يهدف هذا المقرر إلى إعطاء مقدمة عامة عن علم إدارة األعمال وتعريف 

حول إدارة األعمال والمنظمة وتزويده بالقدر الالزم من الخلفية العلمية الالزمة الستيعاب المفاهيم 

 والتطبيقات والنظريات في هذا المجال.

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

ب الموضوعية لنشأة هذا العلم، عالقته بالعلوم األخرى،  ومدارس الفكر اإلداري التي استعراض األسبا

ظهرت وفق تسلسلها الزمني وربطها مع الظروف االقتصادية وبيئة األعمال حين ظهورها. أما في جزئه 

ي تسمح الثاني، فيركز المقرر على شرح المعارف و المهارات األساسية المتعلقة بالعملية اإلدارية الت

للمنظمة باستثمار مواردها بالشكل األمثل. من أجل ذلك يتم ضمن هذا المقرر شرح المبادئ األساسية 

-الرقابة( والفنية )اإلنتاج والعمليات -التوجيه -التنظيم -المتعلقة بكيفية تنفيذ الوظائف اإلدارية )التخطيط

معلومات اإلدارية( نظم ال -العالقات العامة -البح  والتطوير -الموارد البشرية-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 

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

 اإلدارة الفعالة في المنظمة.

 رقابة( وكيفية تطبيقها. -توجيه -تنظيم -يتعلم مبادئ ومهارات الوظائف اإلدارية )تخطيط 

 .يتعرف على أهداف الوظائف الفنية في المنظمة و مهامها الرئيسية 

BEC401 
The History of Economic 

 توصيف المقرر: تاريخ الفكر االقتصادي



Thought  يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالتطور التاريخي للفكر االقتصادي بدًء من العصور القديمة في

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

اضحاً يسهل على الطالب الوقائع االقتصادية المرتبطة بتطور الفكر االقتصادي ويعتمد تسلسالً زمنياً و

متابعة التطور التاريخي للمدارس االقتصادية المتعاقبة والمتنافسة، ويتناول أيضاً أعالم الفكر االقتصادي 

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

 المحصالت التعليمية:

 قادراً على أن في نهاية هذا المقّرر يجب أن يكون الطالب 

 يتذكر المبادئ األساسية للفكر االقتصادي عند: قدماء الفالسفة 

 .يتذكر المبادئ األساسية للفكر االقتصادي عند: المدرسيّين 

 .يتذكر المبادئ األساسية للفكر االقتصادي عند: كتّاب الكراريس: الرواد األوائلللفكر النقدي 

 عند: كتّاب الكراريس: الميركانتيليين. يتذكر المبادئ األساسية للفكر االقتصادي 

 .يتذكر المبادئ األساسية للفكر االقتصادي عند: الفيزيوقراطيين 

 .يتذكر المبادئ األساسية للفكر االقتصادي عند: علماء العرب المسلمين 

 .يتذكر المبادئ األساسية للفكر االقتصادي عند: الكالسيكيين األوائل 

  للفكر االقتصادي عند: المدرسة التاريخية.يتذكر المبادئ األساسية 

 .يتذكر المبادئ األساسية للفكر االقتصادي عند: الكالسيكيين 

 .يتذكر المبادئ األساسية للفكر االقتصادي عند: المدرسة الحدّية 

 .يتذكر المبادئ األساسية للفكر االقتصادي عند: المدرسة النمساوية 

 ادي عند: الكينزيين.يتذكر المبادئ األساسية للفكر االقتص 

 .يتذكر المبادئ األساسية للفكر االقتصادي عند: النيوكالسيكيين 

 .يتذكر المبادئ األساسية للفكر االقتصادي عند: النقديين 

 يتذكر المبادئ األساسية للفكر االقتصادي عند: المؤسساتيين 

 .يتذكر المبادئ األساسية للفكر االقتصادي عند: التنمويين 

  المبادئ األساسية للفكر االقتصادي عند: المعاصرين.يتذكر 

  أهم الخالفات بين المدارس االقتصادية الحديثة والمعاصرة.يميّز 

  العالقة بين بعض الوقائع االقتصاديةوبين التطورات التي حصلت في النظرية االقتصادية.يفهم 

BMK401 Introduction to Marketing مدخل إلى التسويق 

 المقرر:توصيف 

يشكل المقرر مدخالً إلى التسويق بمفهومه المعاصر حي  يقدم تعريفاً للتسويق وشرحاً للمفاهيم األساسية 

المرتبطة به. كما يتناول كيفية تجزئة السوق وانتقاء القطاعات السوقية المستهدفة والعوامل المؤثرة في 

 تج  والسعر والتوزيع والترويج.سلوك المستهلك. ويركز على عناصر المزيج التسويقي أي المن

 المحصالت التعليمية:

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

 .يعرف التسويق ويشرح المفاهيم األساسية المرتبطة به 

  يحدد معايير تجزئة أسواق المستهلكين وأسواق األعمال ويبين كيفية اختيار القطاعات السوقية

 المستهدفة. 

 .يميز عناصر المزيج التسويقي ومكونات كل منها 

 .يحلل وينتقد عناصر المزيج التسويقي المطبقة في الشركة 

 يقيم الخطة التسويقية المطبقة في الشركة 



BHR401 
Human Resources 

Manag/ement 
 إدارة الموارد البشرية

 توصيف المقرر:

البشرية ووظائفها، بدءاً من تحليل وتوصيف العمل، يتناول هذا المقرر توضيحاً لمفهوم إدارة الموارد 

وتخطيط الموارد البشرية، واالستقطاب االختيار والتعيين، التدريب والتأهيل، المسار الوظيفي، تقييم 

 األداء...

 المتحصالت التعليمية:

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

  البشريةيفهم مفهوم وأهمية الموارد 

 يتعرف على التطور التاريخي لمفهوم إدارة الموارد البشية 

 يتعرف على المكونات األساسية لوظائف الموارد البشرية 

BAC402 Accounting Principles (2) ( 2مبادئ محاسبة)  

 توصيف المقرر:

التي بدأها مقرر  يستكمل هذا المقرر أساسيات التسجيل والقياس المحاسبي في المنشآت الفردية والخدمية

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

القوائم المالية(. لذلك يتناول عمليات التسويات المرتبطة بعناصر األصول وااللتزامات المتداولة 

حسابات المدينة وأوراق القبض، )اإليرادات والمصاريف، النقدية، االستثمارات قصيرة األجل، ال

والمخزون(، من ثم المحاسبة عن استهالك األصول غير المتداولة وااللتزامات طويلة األجل، ويختتم 

 بإعداد القوائم المالية.

 المتحصالت التعليمية:

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

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

 القوائم المالية.

 .يعد مذكرة تسوية المصرف، والتسويات المتعلقة بنقص النقدية 

 .يحسب مخصص الديون المشكوك فيها محاسبياً، يثبت الديون المعدومة 

 .يثبت التغيرات في أسعار االستثمارات قصيرة األجل واإلفصاح عنها 

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

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

BQM501 Operations Management إدارة العمليات 

 توصيف المقرر:

من إدارة العمليات اإلنتاجية الغاية من المقرر تزويد الطلبة بالمفاهيم واألدوات الضرورية للتمكن 

والخدمية، حي  سيتم التعرض إلى كيفية تطوير المنتجات والخدمات واستراتيجيات وطرق تخطيط 

الطاقات اإلنتاجية وطرق التنبؤ بالطلب وتأمين موارد ووسائل اإلنتاج، كما سيتم التعرض إلى طرق 

ز العمل، وسيتم التركيز على القضايا التموضع الجغرافي لمنشآت المنظمة والترتيب الداخلي لمراك

 .المتعلقة بجودة المنتج واإلجراءات

 المحصالت التعليمية:

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

 يميز المفاهيم األساسية في  إدارة العمليات 

 يستوعب أدوات تطوير المنتجات ومراحلها مع تمييز خصوصية الخدمات 

  جرائيات اإلنتاج.إتكنولوجيا ويفهم 



 يتذكر وسائل الترتيب الداخلي للمنشأة 

  تطبيق أدوات تخطيط وتنظيم اإلنتاج حسب طبيعة منظومة اإلنتاج والتنبؤ بالطلب

 واالحتياجات

 يستوعب أهمية الموقع الجغرافي ويتعرف إلى أهم طرق اختيار الموقع 

  وأدواتها في إدارة العملياتيستوعب مفاهيم ضبط وإدارة الجودة الشاملة 

 يستوعب أهمية إدارة المخزون ومفاهيمها ويطبق أهم تقنيات إدارتها 

 يستوعب أهمية إنجاز العمليات في الوقت المناسب ويتعرف إلى أهم أدواتها 

 يستوعب أهمية إدارة الصيانة وأنواعها ويتعرف إلى أهم أدوات التعامل معها 

BFB401 
Principles of Financial 

Management  الماليةمبادئ اإلدارة 

 توصيف المقرر:

وتطورها التاريخي وكيفية تطور مهام المدير المالي بشكل يتناول المقرر توضيح مفهوم اإلدارة المالية 

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

في المنشأة والتنبؤ باالحتياجات المالية وذلك باستخدام طرائق كمية يركز المقرر على التخطيط المالي 

عدة، وكذلك التوازن المالي من خالل تحليل رأس المال العامل بأشكاله كافة. يركز المقرر أيضاً على 

إدارة المنشأة لنقديتها وكيفية تحديد المستوى األمثل للسيولة وذلك من خالل النماذج الرياضية. كما 

المقرر إدارة المنشأة لكل من حساباتها المدينة ومخزونها بالشكل الذي يسمح لها بتحقيق هدف  يتضمن

التوازن بين السيولة والربحية. يشمل المقرر أيضاً دراسة معمقة لمفهوم القيمة الزمنية للنقود وأهميتها 

 .ي على مفهوم القيمة الحاليةفي فهم واستخدام معايير تقييم االستثمارات ال سيما تلك المعايير التي تنطو

 المحصالت التعليمية:

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

  يُعّرف اإلدارة المالية ويعدد مراحل تطورها ويتذكر عناصر البيئة المحيطة التي يمكن أن

 تؤثر في اإلدارة المالية للشركات.

  .يُحدّد االحتياجات المالية للشركة باستخدام طرائق كمية عدة 

 .يُحدّد المستوى األمثل لكل من السيولة والمخزون والحسابات المدينة 

 .يُحلّل رأس المال العمل بمختلف مكوناته 

 .يتوقع القيمة الزمنية للنقود 

 مفهوم القيمة الحالية  االستثمارية باستخدام المعايير القائمة على استخدام يقيم المشروعات

 للنقود.

BMN503 Organization Theory نظرية المنظمة 

 توصيف المقرر:

في نظرية اإلدارة والمنظمة، كما يتناول مفهوم وأهمية ومبادئ التنظيم، و  مقدمة المقرريعرض هذا 

 خطوات  وأشكال تصميم الهيكل التنظيمي، وكيفية التطوير التنظيمي وإعادة الهندسة اإلدارية.

 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 

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

 التكنولوجيا، استراتيجيات المنظمة وحجم المنظمة

 يتعرف على أشكال الهياكل التنظيمية 



 يبني ويطور هياكل تنظيمية مبسطة 

 دد مدى الحاجة إلعادة التنظيم وإعادة الهندسةيح 

BAC506 Administrative Accounting المحاسبة اإلدارية 

 توصيف المقرر:

يتناول هذا المقرر مواضيع تعمل على الربط بين المحاسبة واإلدارة، فالمحاسبة تقدم المعلومات والبيانات 

على االستخدام الداخلي للمعلومات المحاسبة في اتخاذ التي يتطلبها اتخاذ القرارات اإلدارية، لذلك يركز 

القرارات. من دراسة األساسية في هذه العالقة، وأسس التفرقة بين تصنيفات التكاليف مع التركيز على 

المتغيرة والثابتة، وطبيعة تحليل العقة بين التكلفة والحجم والربح في األجل القصير من خالل تحليل 

ل إلى طبيعة استخدام المعلومات المحاسبية في القرارات قصيرة األجل، والموازنات التعادل. من ثم ينتق

التخطيطية خاصة منها الجارية، إضافة إلى طبيعة استخدام تلك المعلومات في قرارات التسعير وتقييم 

 األداء.

 المتحصالت التعليمية:

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

 يميز بين المحاسبة اإلدارية وغيرها من المجاالت المحاسبية. 

  يميز بين التكاليف المتغيرة والثابتة، ويفصل بين الجزء المتغير والجزء الثابت في التكاليف

 .المختلطة

 يفهم هامش المساهمة ومدلوالته، والعوامل التي تؤثر في تحديده. 

 قصيرة األجل يستخدم تحليل التعادل في الكثير من القرارات. 

 يعد الموازنات التخطيطية الجارية. 

 يسعر المنتجات بناء على بيانات التكاليف. 

 .يعد تقارير تقييم األداء بناء على مقومات محاسبة المسؤولية 

 

 ً  :مقررات اختصاص تسويقكتلة  -ثالثا

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

BMK502 Consumer Behavior سلوك المستهلك 

 توصيف المقرر:

يركز المقرر على المفاهيم النفسية األساسية المعبرة عن سلوك المستهلك كاإلدراك والتعلم والتذكر والتحفيز 

إلى والمواقف. كما يشرح العوامل األساسية المؤثرة في سلوك المستهلك وآلية اتخاذ القرار. يتطرق المقرر أيضاً 

 دور الجماعات المرجعية والطبقة االجتماعية واألسرة والثقافة والثقافات الفرعية في سلوك المستهلك.

 المحصالت التعليمية:

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

 يتذكر المفاهيم النفسية األساسية المتعلقة بسلوك  المستهلك 

  القرار لدى المستهلك.يشرح ويحلل مراحل اتخاذ 

 يتوقع أثر الجماعة والمجتمع في سلوك المستهلك 

 .يستنتج مدى صعوبة فهم سلوك المستهلك وصعوبة التنبؤ  بهذا السلوك 



BMK603 Services Marketing تسويق الخدمات 

 توصيف المقرر:

تواجه مقدمي الخدمات. ويركز على يتناول المقرر المفاهيم األساسية المتعلقة بتسويق الخدمة والتحديات التي 

التمييز بين الخدمة والسلعة والمزيج التسويقي للخدمة واستراتيجيات الخدمات وكيفية تحسين جودة الخدمة وبناء 

 مع الزبائن. عالقة جيدة

 المحصالت التعليمية:

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

  والخدمة ويستنتج خصوصية تسويق الخدمة.يميز بين خصائص السلعة 

 .يشرح ويحلل عناصر المزيج التسويقي للخدمة 

 يعرف ويحدد كيفية قياس جودة الخدمة 

 .يبين دور العنصر البشري والبيئة المادية وإجراءات تقديم الخدمة في إدراك جودة الخدمة من قبل المستهلك 

 .يحلل طرق وبرامج بناء عالقة قوية مع الزبون 

BMK604 Product and Brand Management إدارة المنتج والعالمة التجارية 

 توصيف المقرر:

يشرح المقرر القرارات األساسية المتعلقة بتطوير المنتجات الجديدة ودورة حياة المنتج منذ التطوير مروراً بالتقديم 

وعناصرها واستراتيجياتها وكيفية بناء قيمة والنمو والنضج وانتهاء باالنحدار. كما يتناول مفهوم العالمة التجارية 

 العالمة التجارية.

 المحصالت التعليمية:

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

 .يعرف ويشرح خصائص مراحل دورة حياة المنتج 

 .يقيم استراتيجيات المنتج 

 يحدد طرق توليد وتقييم وتطوير المنتجات الجديدة 

 مة التجارية وعناصرها وكيفية اختيار هذه العناصر.يعرف العال 

 .يحلل ويقيم العوامل المؤثرة في قيمة العالمة التجارية 

BMK605 Sales Management إدارة المبيعات 

 توصيف المقرر:

يتناول المقرر بيئة البيع والعالقة بين التسويق والبيع. كما يستعرض استراتيجيات وتقنيات البيع الرئيسية. ويشرح 

 وتدريب وتحفيز وتقييم قوى البيع.كيفية اختيار 

 المحصالت التعليمية:

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

 قيشرح دور البيع في نجاح التسوي 

 يبين أهمية بيئة البيع في التأثير في سلوك المستهلك 

 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:

يتناول المقرر األسس السلوكية إلدارة التسعير وكيفية التسعير عبر مراحل حياة المنتج وطرق عرض السعر 



داخل المتجر. كما يشرح المقرر أنواع قنوات التوزيع ويركز على أهمية وطرق البيع بالتجزئة وكيفية اختيار 

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

 المحصالت التعليمية:

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

 يشرح ويستنتج اآلثار النفسية والسلوكية لطريقة عرض السعر 

 يحلل سياسات التسعير بحسب دورة حياة المنتج وضمن خط المنتجات 

 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:

مكونات االتصاالت التسويقية المتكاملة وكيفية تصميم الرسالة التسويقية واستراتيجيات االتصال يشرح المقرر 

التسويقي. ويستعرض المقرر قنوات االتصال التقليدية والتفاعلية وكيفية تخطيط حمالت االتصاالت التسويقية 

 قياس فعالية البرامج االتصالية. والوسائط وطرق

 المحصالت التعليمية:

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

 يعدد عناصر مزيج االتصاالت التسويقية ويوّصف طبيعة كل منها 

 يبين كيفية وضع أهداف وموازنة االتصاالت التسويقية المتكاملة 

  التسويقيةيقيم االستراتيجيات اإلبداعية لالتصاالت التسويقية بما يتوافق مع األهداف واالستراتيجيات 

 يختار الوسيط المناسب لالتصاالت التسويقية 

 يقيم فعالية االتصاالت التسويقية المتكاملة 

 يصمم  خطة لالتصاالت التسويقية المتكاملة 

 

ً رابع  :اختصاص إدارة الموارد البشرية كتلة مقررات -ا

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

BHR502 Organizational Behavior السلوك تنظيمي 

 توصيف المقرر:

يتناول هذا المقرر توضيحا ألهمية دراسة وتفسير السلوك الفردي من خالل القيم 

والشخصية والعواطف ، كما يتناول دراسة العوامل المؤثرة في السلوك الجماعي كإدارة 

فرق العمل والقيادة اإلدارية والتحفيز، كما يتناول السلوك على مستوى المنظمة كالهياكل 

 القرار، ومنهجيات التغيير التنظيمي.  التنظيمية وعملية اتخاذ

 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 

  إدارته يمتلك القدرة على تشكيل فريق العمل وعلى فهم أسباب الصراع وكيفية

 ضمن المنظمات

  يميز سمات وخصائص القائد الفعال 

  يتعرف على أهمية التحفيز وكيفية استخدامه بناء على أنماط الشخصية والميول

 واالستعداد ومتغيرات سلوكية مختلفة

BHR604 Human resource training التدريب والتطوير 

 توصيف المقرر:

وأهميته في تنمية الموارد البشرية على المدى القصير يتناول المقرر عرضاً لمفهوم التدريب 

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

المقرر على تحديد االحتياجات التدريبية ، والنماذج النظرية التي يمكن تطبيقها في تحديد 

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

 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 

 ت التدريبيةيحدد االحتياجا 

 يقيم مخرجات التدريب 

  يفهم االرتباط الوثيق بين نتائج تقييم األداء والعملية التدريبية والمسار الوظيفي

 للعاملين

BHR605 

Employment management 

 إدارة التوظيف 

 توصيف المقرر:

يتناول المقرر عددا من وظائف الموارد البشرية التي تجعل الفرد موظفاً جديداً 

كتخطيط الموارد البشرية موضحا أهمية هذا التخطيط  ومتطلبات تلك العملية 

وخطوات تنفيذها. كما يتناول تحليل وتصميم وتوصيف الوظائف، وكذلك االستقطاب 

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 

  يعد خطة الموارد البشرية للمنظمة 

  يصمم آليات االستقطاب 

 يحدد خطوات االختيار والتعيين بالشكل الصحيح 

BHR606 Managerial Leadership القيادة اإلدارية 
 توصيف المقرر:

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

المنظمات وعرض حاالت عملية لتمكين الطالب من تحديد نقاط القوة والضعف في القيادات 



 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 الثال 

BHR607 Career Path Management  المهنيإدارة المسار  

 توصيف المقرر:

تخطيط المسارات المهنية التنظيمية، و رصداً لتطور  يتناول هذا المقرر توضيحا لكيفية

التطبيع : مفهوم المهنة، كما سيتم عرض عدد من المواضيع المرتبطة بإدارة المسار المهني

العامالن و  االجتماعي، تهيئة الرعاة، تقييم األداء، إدارة المهارات وتطويرها ،  الزوجان

 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 

BHR610 Teamwork Management   إدارة فرق العمل 

 توصيف المقرر:

وأدوارها في  يتناول هذا المقرر عرضاً لمفهوم وأهمية فرق العمل وأنواع فرق العمل،

فاعلية اإلدارة، كما سيعرض المقرر مراحل تشكيل فريق العمل، ونموذج فاعلية فريق 

العمل. كما سيظهر المقرر مفهوم الصراع التنظيمي داخل الفريق والمنظمة 

 واستراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي مبينا إيجابيات وسلبيات الصراع.

 المتحصالت التعليمية:

 أن:    المقّرر يجب أن يكون الطالب قادراً علىفي نهاية هذا 

  يتعرف على أهمية العمل ضمن الفريق 

  يكتسب المنظور الجماعي ألداء األعمال 

 يشكل فريق العمل 

 يفهم االستراتيجيات المناسبة لحل الصراعات في ظل تحليل لبيئة العمل 

 يحل الصراعات ضمن الفريق 

  الفردي و متى يمكن اللجوء ألي منهمايميز بين دور العمل الجماعي والعمل 

 ً  :مقررات اختصاص المالية والمصارفكتلة  -خامسا



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

BAC603 Accounting for Partnership Companies محاسبة شركات األشخاص 

 توصيف المقرر:

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

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

ًء من تكوين وشركات المحاصة. يتناول هذا لمقرر األسس والقواعد المحاسبية المتعلقة بشركات التضامن ابتدا

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 شريك(، من ثم تصفيه هذه 

 اسبية في شركات التوصية البسيطة.الشركات. كما يتعرض بشكل عام إلى طبيعة المعالجات المح

 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 بذلك 

 ،والتأمين على حياتهم. يجري المحاسبة عن العمليات المتعلقة  برواتب ومكافآت الشركاء مسحوباتهم 

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

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

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

 كيفية المحاسبة عنها.تحديد أنواع وطرق تصفية شركات التضامن، و 

يجري المعالجة المحاسبية في شركات التوصية البسيطة، وأهم االختالفات بينها وبين المحاسبة عن شركات 

 التضامن.

BFB503 Financial Management of Enterprises اإلدارة المالية للشركات 

 توصيف المقرر:

يتناول المقرر اإلدارة المالية للشركات وذلك من خالل التركيز على المحاور األساسية الثالثة لإلدارة المالية: 

التمويل واالستثمار وتوزيع األرباح والخسائر، حي  يتضمن المقرر تعريف التمويل وأشكاله المختلفة والمصادر 

فية بناء محفظة تمويلية مثلى بالنسبة للشركة. كما يتضمن التمويلية المتاحة للشركة وتكلفة كل مصدر تمويلي وكي

المقرر القرارات االستثمارية األساسية للشركة سواًء قرارات االستثمار في األوراق المالية وتشكيل المحافظ 

المالية، أو قرارات االستثمار األخرى كقرارات االندماج والتوسع. يتعرض المقرر إضافة إلى ذلك إلى قرارات 

خرى مرتبطة بقرارات االستثمار كقرارات إعادة الهيكلة )التنظيم( أو التصفية في حاالت االفالس. كما يناقش أ

المقرر النظريات المتعلقة بالسياسات التي تعتمد عليها الشركات بشأن توزيع أرباحها وخسائرها وما لذلك من آثار 

 على القيمة السوقية للشركة. 

 المحصالت التعليمية:

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

  .يُعدّد مصادر التمويل المتاحة للشركة بأشكالها المختلفة )قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل( والتمييز بينها 

  يُحدّد تكلفة كل مصدر من مصادر التمويل المتاحة للشركة وكذلك التكلفة المتوسطة المرجحة لهذه المصادر

 جتمعةً.م

  يفّسر سياسة توزيع األرباح باالعتماد على النظريات المتعلقة بذلك، ويناقش سلبيات وايجابيات كل من هذه

 النظريات. 

  .يقيّم األوراق المالية واتخاذ قرارات االستثمار فيها بشكل رشيد 

 و بتوزيع األرباح يُحلّل مشكالت مالية متنوعة  سواء تعلقت هذه المشكالت بالتمويل أو باالستثمار أ

 والخسائر، وذلك 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:

أسهم، وتعتبر ذات حجم كبير، وتختلف طبيعة العمل  شركات األموال هي الشركات التي يتكون رأس مالها من

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

الخاصة والعامة، إضافة إلى الشركات المحدودة المسؤولية وشركات التوصية باألسهم . ويتناول هذا المقرر أسس 

مرتبط بهذه الشركات، من تكوينها وإصدار األسهم، مع التمييز بين الشركات المساهمة العامة العمل المحاسبي ال

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

لشركات ذات المسؤولية تصفية الشركات المساهمة. كما يتعرض المقرر إلى المعالجة المحاسبية لتأسيس ا

 المحدودة وتصفيتها.

 المتحصالت التعليمية

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

 .يحدد طبيعة شركات األموال وخصائها 

  يثبت المعالجة المحاسبية لتأسيس الشركات المساهمة، ويميز بين الشركات المساهمة الخاصة

 العامة.والشركات المساهمة 

 .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 

 شركات المحدودة المسؤولية. يميز بين المعالجة المحاسبية في الشركات المساهمة والمعالجة في

BFB604 Management of Financial Institutions إدارة  مؤسسات مالية 

 توصيف المقرر:

يتناول المقرر مفهوم المؤسسات المالية ال سيما المصارف وشركات التأمين والدور األساسي الذي تقوم به هذه 

فيما يتعلق بتأمين رؤوس األموال الالزمة لالستثمار وكذلك المؤسسات المالية في تنشيط االقتصاد الوطني، وذلك 

 الخدمات المتنوعة التي تقدمها هذه المؤسسات.

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

ي تشهده المصارف وذلك من األنشطة دور المشرف والموجه للنظام المصرفي. كما يدرس المقرر التحول الذ

المتخصصة إلى النشاط الشامل. يركز المقرر أيضاً على شركات التأمين والفلسفة التأمينية التي تقوم عليها هذه 

  الشركات ومجاالت التأمين والدور االدخاري فيها، وكذلك السياسات التي تحكم أنشطة شركات التأمين.

 المحصالت التعليمية:

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

 .يُعّرف المؤسسات المالية بأشكالها المختلفة، والدور الذي تقوم به 

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

 وأهمية هذا الدور.

  البعض ويُحدّد إمكانية قيام المؤسسة المالية بعمل غيرها من يُقارن عمل المؤسسات المالية ببعضها

 المؤسسات األخرى. 

  .يُفّسر سلوك شركات التأمين والفلسفة التي تقوم عليها، وكذلك المبادئ التي تحكم أنشطتها 

 .يُحلل اإلجراءات الرقابية المتخذة سواًء من قبل المصرف المركزي أو من قبل الهيئات التأمينية 

 خدمات جديدة يمكن أن تقدمها المؤسسات المالية. يقترح 



BFB605 Financial Analysis تحليل مالي 

 توصيف المقرر:

يتناول هذا المقرر التعريف بمفهوم التحليل المالي بمختلف أشكاله وأبعاده، وذلك على مستوى منشآت األعمال، 

معلومات تشكل مادةً هامة لترشيد القرارات المالية وكذلك أهمية التحليل المالي في تحويل البيانات المالية إلى 

 بمختلف أشكالها.

يركز المقرر على التحليل األفقي والتحليل العمودي للقوائم المالية ال سيما قائمة المركز المالي وقائمة الدخل. كما 

يولة، نسب الدين، نسب يركز أيضاً على تحليل النسب بفئاتها األساسية كافة ولمختلف القوائم المالية : نسب الس

األداء التشغيلي، نسب التدفق التقدي، نسب تقييم االستثمارات. يتضمن المقرر باإلضافية لذلك تحلل ديبونت من 

أجل ربط النسب المالية مع بعضها البعض، وكذلك تحليل التعادل في مجال القرارات المالية ال سيما االستثمارية، 

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

 المحصالت التعليمية:

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

 .يتذكر المفاهيم والمصطلحات األساسية المستخدمة في مجال التحليل المالي 

 .يقرأ البيانات المحاسبية قراءة مالية صحيحة 

  المالية )قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، قائمة مصادر يُحلّل مختلف القوائم

 واستخدامات األموال( وذلك باستخدام بمختلف اشكال التحليل المالي وأدواته.

 .يطّبق نماذج التنبؤ بالفشل المالي على البيانات المالية المستمدة من القوائم المالية 

  نتائج التحليل المالي.يُحضر تقرير مالي يتضمن 

BFB607 Banking خدمات مصرفية 

 توصيف المقرر:

يتناول المقرر التعريف بمفهوم العمل المصرفي والتطور الذي شهدته المصارف وذلك من المصرف المتخصص 

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

المصرفية األساسية التي تقدمها المصارف إلى عمالئها كاالئتمان المصرفي يركز المقرر على مختلف الخدمات 

الذي يعد النشاط التشغيلي للمصرف، وكذلك الودائع المصرفية بمختلف أشكالها كمصدر أساسي لتمويل أنشطة 

فاالت المصرف. كما يتضمن المقرر الخدمات المصرفية المرتبطة بكل من الكمبياالت والحواالت المصرفية والك

المصرفية واالعتمادات المستندية وأهمية ذلك في بالنسبة للمستثمر والمصرف في آن واحد.  يشمل المقرر 

باإلضافة لذلك التمويل عن طريق االستئجار وأهميته وقيام المصرف بتكوين وإدارة الصناديق االستثمارية. 

 المصارف لعمالئها. يستعرض المقرر أخيراً الخدمات التأمينية التي يمكن أن تقدمها

 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 

  يُحدد المنفعة المتبادلة للخدمة المصرفية بالنسبة لكل من مزود الخدمة )المصرف( ومتلقي الخدمة

 )العميل(.

 .يُقارن الخدمات المصرفية من حي  مزاياها وعيوبها 

  .يُحلّل واقع الخدمات المصرفية بشكل نقدي 

  .يقترح حلوالً لتطوير الخدمات المصرفية 

 

  



 
  



 


