
1

الخطة الدراسية  
لكلية

إدارة األعمال

2013أیار

إدارة األعمالكــلــیـــة 
Faculty of Business Administration



2

لمحتوىا

5وأھدافھاورؤیتھاالكلیةرسالة. 1

5الكلیةرسالة. 1.1

6الكلیةرؤیة. 2.1

6الكلیةأهداف. 3.1

7الكلیةفيالمطروحةوالتخصصاتالجامعیةاإلجازةدرجةعلىالحصولمتطلبات. 2

7الجامعیةاإلجازةدرجةعلىالحصولمتطلبات1.2

7الكلیةفيالمطروحةالتخصصات2.2

8الجامعةمتطلبات.3

8اإللزامیةالجامعةمتطلبات1.3

8اإلختیاریةالجامعةمتطلبات2.3

9الجامعةمتطلباتمقرراتتوصیف.3.3

11الكلیةمتطلبات. 4

11اإللزامیةالكلیةمتطلبات. 1.4

12اإلختیاریةالكلیةمتطلبات. 2.4

13الكلیةمتطلباتمقرراتتوصیف. 3.4

19والمستوىالسنةحسبوالكلیةالجامعةمتطلباتمقرراتتوزیع. 5
19األولالمستوى/األولىالسنة
20الثانيالمستوى/األولىالسنة
20الثالثالمستوى/الثانیةةالسن

21الرابعالمستوى/الثانیةالسنة



3

21الكلیةأقسام.6

Marketing & Logistics(22(واإلمدادالتسویققسم1.6
22القسمتوصیف1.1.6
22القسمورؤیةرسالة2.1.6
23القسمدافأه3.1.6
24القسممقررات4.1.6
25القسمرراتمقتوصیف5.1.6
30والمستوىالسنةحسبالقسممقرراتتوزیع6.1.6
30الخامسالمستوى/الثالثةالسنة
31السادسالمستوى/الثالثةالسنة
31السابعالمستوى/الرابعةةالسن

31الثامنالمستوى/الرابعةالسنة

Human Resource Management(32(البشریةالمواردإدارةقسم2.6
32القسمتوصیف1.2.6
32القسمورؤیةرسالة2.2.6
32القسمأهداف3.2.6
33القسممقررات4.2.6
34القسممقرراتتوصیف. 5.2.6
40والمستوىالسنةحسبالقسممقرراتتوزیع. 6.2.6
40الخامسالمستوى/الثالثةالسنة
40السادسالمستوى/الثالثةالسنة
40السابعالمستوى/الرابعةالسنة
41الثامنالمستوى/الرابعةالسنة

ManagementService  Operations(42(الخدماتعملیاتإدارةقسم3.6
42القسمتوصیف1.3.6
42القسمورؤیةرسالة2.3.6
42القسمأهداف3.3.6
43لقسمامقررات4.3.6
44القسممقرراتتوصیف5.3.6
50والمستوىالسنةحسبالقسممقرراتتوزیع6.3.6
50الخامسالمستوى/الثالثةالسنة
50السادسالمستوى/الثالثةالسنة
50السابعالمستوى/الرابعةالسنة
51الثامنالمستوى/الرابعةالسنة



4

ManagementFinancial & Banking Institutions(52(والمصرفیةالمالیةالمؤسساتإدارةقسم4.6
52القسمتوصیف1.4.6
52القسمورؤیةرسالة2.4.6
52القسمأهداف3.4.6
53القسممقررات4.4.6
54القسمقرراتمتوصیف. 5.4.6
59والمستوىالسنةحسبالقسممقرراتتوزیع6.4.6
59الخامسالمستوى/الثالثةالسنة
60السادسالمستوى/الثالثةالسنة
60السابعالمستوى/الرابعةةالسن

61الثامنالمستوى/الرابعةالسنة

Accounting & Auditing(62(والتدقیقالمحاسبةقسم5.6
62القسمتوصیف1.5.6
62القسمورؤیةرسالة2.5.6
62القسمدافأه3.5.6
63القسممقررات4.5.6
64القسممقرراتتوصیف. 5.5.6
69والمستوىالسنةحسبالقسممقرراتتوزیع6.5.6
69الخامسالمستوى/الثالثالسنة
70السادسالمستوى/الثالثةالسنة
70السابعالمستوى/الرابعةةالسن

70الثامنالمستوى/الرابعةالسنة

Entrepreneurship and Small  Business Management(72(الصغیرةاألعمالدارةوإ الریادةقسم6.6
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توطئة
واكبت تأسیس الكلیة منذ سیة الجدیدة لكلیة إدارة األعمال، كبدیل للخطة األولى التيتأتي الخطة الدر 

المرجعیة األكادیمیة أعدت هذه الخطة في ضوء التوجیهات والضوابط والمعاییر. سنواتحوالي سبع
للعدید من وتم تدارس المناهج والخطط الدراسیة. لصادرة عن وزارة التعلیم العاليا(NARS)الوطنیة

وانطلقت الخطة . مضامینهارصینة واالستئناس بعدد من وعربیةامعات دولیةالكلیات المناظرة في ج
صات توفیر تخص،الحالیة والمستقبلیةسوق العملاالستجابة الحتیاجات : من مبادئ ومعاییر أهمها

تعزیز المزایا التنافسیة المستدامة للكلیة على ،لمعظم فئات حاملي الثانویة بأشكالها المختلفة
صات التقلیدیة والمعاصرة مع الحرص الشدید على بین التخصالمواءمة، الصعیدین المحلي واإلقلیمي

.الحدیثةالعملیة التطبیقات إدخال مقررات مبنیة على المستجدات العلمیة و 

وأھدافھاؤیتھارالكلیة ورسالة . 1

رسالة الكلیة. 1.1

في المعارف العلمیةنقلالریادة في لى إالخاصةلجامعة السوریة كلیة إدارة األعمال التابعة لتطلعت
في المستمرالتمیز المقدرات القیادیة، بشكل یتیح تنمیة و ،المهارات اإلداریةتطویر اإلدارة واألعمال، و 

.أنشطتها المختلفة
:تها إلىالفي رسالكلیة تسعى 

مبدع لیصبحوا متفوقین وقادرین علىلتحلیل الواالتفكیرمناهج بحقول المعرفة و الطلبةتزوید- 
بمنظور معاصر؛دارة عمال واإلمواجهة تحدیات األ

الحدیثة لمختلف تخصصات بما یتناسب مع المتطلبات المهنیةتقدمة،برامج تعلیمیة متقدیم - 
االلتزام بالمعاییر الدولیة و االبتكارتقنیة متطورة ومشجعة على و بیئة علمیة ة، وتوفیرالكلی

؛ومتطلبات االعتماد األكادیمي
يتواز العمل بالو علیهمظ اوالحفالمتمیزین تدریسالة ألعضاء هیئة یفاحتر اتوفیر بیئة أكادیمیة - 

؛لواعدة والمتمیزة من خریجي الكلیةعلى تطویر وتنمیة الكفاءات ا
عادة تأهیل األطالتمیز في خدمة ال-  ٕ في مجاالت العمل اإلداري ر البشریة الرائدةمجتمع بتدریب وا

بما واالتصاالتوالمعلوماتیةات المعلوماتانرات اللغویة ومهارات تقدهم بالمهاالمختلفة وتزوی
ة الحدیثة؛بات االدار متطلق مع یتواف
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رفة العلمیة في المجتمع عن البحث العلمي والدراسات العلیا والتألیف والترجمة ونشر المعتشجیع - 
. الندوات والمؤتمرات واللقاءات العلمیةةقامإطریق 

الشراكة مع العدید من الجامعات والمؤسسات و االستراتیجیة التحالفاتبناء جسور من التعاون و - 
.ات مجتمع األعمالنظموم، لمهنیة اإلقلیمیة والدولیةاالعلمیة و 

رؤیة الكلیة. 2.1

باالعتماد على النخبة علوم اإلدارة واألعمال، تفي نقل المعرفة ونشرها وتولیدها في مجاالتمیزال
المزودة تخریج أفضل األطر من الهیئة التعلیمیة والفنیة واإلداریة، والمناهج التدریسیة المتطورة ل

ه ضمن توجّ واقلیمیًا وعالمیًا وذلك والمدرّبة والقادرة على المنافسة محلیاً لة األخالقیات المهنیة والمؤهّ ب
والبحث والتدریب علیمالتوالجودة في في خدمة المجتمعوالتمیزا المهنیةة قیم تكون فیهلتحكمه جم

. في الكلیةةاألكادیمیاألنشطةالعلمي أساس 

أهداف الكلیة. 3.1

تتفاعل مع مستجدات بیئة أكادیمیةة بتوفیرمهارات تنافسیذات متفوقة علمیًا و أطرتخریج - 
العصر وتتأقلم معها؛

؛میادین األعمال وسوق العملمع آخر متطلباتتفقیاألكادیمیة بمالبرامجلمستمر التطویر ال- 
م، وتطویر قدراتهوتفسیر الظواهر في بیئة األعمالتحلیللات الالزمةالمقدر بتزوید الطلبة- 

حل المشكالت، والقیادة في البیئة االداریة، وتطویر وسائل و ،الناقد واالبداعيفي التفكیرماتهومهار 
؛البحث والتعلم وتطویر الكتاب والمؤلفات الجامعیة

بین الهوة لتضییق ي تخصصات الكلیة التطبیقیة فالمهارات المعرفة النظریة و بینالتولیف- 
؛وسوق العملمة بین مخرجات التعلیم ءق المواحقاة العملیة بما یالدراسة األكادیمیة والحی

لضمان مواكبة ة في الكلیةالعاملةصر البشریالعنلالتدریب المستمرتطویر النظم األكادیمیة و - 
؛يقانلتالتطور او أعلى معاییر الجودة في البیئة األكادیمیة 

الدراسات واالستشارات تقدیمو الجادة تطبیقیة الالبحوثبة العلمیة السعي الدؤوب إلثراء الساح- 
بما یكفل سد ،في المجتمعةلمختلفامؤسسات وقطاعات العمل لوالتدریب في تخصصات الكلیة 

؛التفاعل بین الكلیة والمجتمعنطاق رفعالمهارات الالزمة، و اج من تیحاال
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هم في تطویر مناهج كار شإ و تفعیل التواصل مع عناصر المجتمع المستفیدة من خدمات الكلیة- 
؛، وتدریب طالب الكلیة قبل التخرجتتوافق مع متطلبات سوق العمللالكلیة 

بأشكاله التعاون البناءآفاقمیة العربیة واألجنبیة، وفتح الروابط مع المؤسسات التعلیتوثیق- 
.المختلفة وتبادل األساتذة والباحثین والطلبة

والتخصصات المطروحة في الكلیةالجامعیةجازة اإلدرجةعلىالحصولمتطلبات.2

حصول على درجة اإلجازة الجامعیةمتطلبات ال1.2

هواألعمالإدارةفي)وسیالبكالور (اإلجازة الجامعیةدرجةعلىللحصولالمطلوباألدنىالحدإن
:طةالخذههماتیتعلوفقبنجاحالطالبسهادر یمعتمدةةساع) 134(إتمام

النسبةالمعتمدةالساعاتعدد النوع
%1511.2متطلبات الجامعة

% 5742.5متطلبات الكلیة
%6246.3متطلبات التخصص

%134100المجموع

التخصصات المطروحة في الكلیة 2.2

:ت اآلتیةفي أحد التخصصاال في إدارة األعم)وسیالبكالور (اإلجازة الجامعیةتمنح الكلیة شھادة 

Marketingاإلمدادوالتسویق & Logistics
Human Resource Managementإدارة الموارد البشریة

Service Operationsالخدماتعملیاتإدارة  Management

Financial & Banking Institutionsإدارة المؤسسات المالیة والمصرفیة Management

Accounting & Auditingوالتدقیقالمحاسبة

Entrepreneurship and Small  Business Managementالصغیرةإدارة األعمالوالریادة
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متطلبات الجامعة.3

من إجمالي الساعات المعتمدة %11.2أي بنسبة (ساعات معتمدة ) 15(ـ الجامعة بمتطلباتتحدد 
ومتطلبات اختیاریة یتم ،)9(یبلغ عدد ساعاتها المعتمدة بین متطلبات إلزامیةوتتوزع ،)في الكلیة

.ساعة معتمدة)14(أصلساعات من) 6(انتقاء 

میةااإللز متطلبات الجامعة1.3

)إلزامیةساعات معتمدة9(
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code
ساعة معتمدة

Credit
hours

نظري
Theoretical

عملي
Practical

المتطلب السابق
Prerequisite

عربیةالة لغال
Arabic LanguageREQU10522

مھارات الحاسوب
Computer SkillsREQU103322

)1(نكلیزیةاإلةلغال
English Language (1)REQU10122

)2(نكلیزیةإلة الغال
English Language (2)REQU20722REQU101

المطلوبالمجموع
Total Required982

متطلبات الجامعة اإلختیاریة 2.3

)اختیاریةساعات معتمدة6(
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code

ساعة معتمدة
Credit
hours

نظري
Theoretical

عملي
Practical

المتطلب السابق
Prerequisite

)3(نكلیزیةإلة الغال
English Language (3)REQU30222REQU207

المنطق والتفكیر العلمي
Scientific thinkingREQU10422

) یةثان(حیةأجنبیة ةلغ
Second Foreign LanguageREQU10622

علم االجتماع
Social ScienceREQU10822

مدخل إلى القانون
Introduction to LawREQU11022

دارة علم اإل
Management ScienceREQU11222

علم  البیئة
Environmental scienceREQU11422

المطلوبالمجموع
Total Required6
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توصیف مقررات متطلبات الجامعة.3.3

)1(انكلیزیةةلغ
یتناول هذا المقرر تدریس المهارات األساسیة المناسبة لمستوى الطالب في هذه المرحلة وذلك 

،التحدثاالستماع،:تشمل المهارات األساسیة؛ةبإستخدام التقنیات الحدیثة في تعلیم اللغة اإلنجلیزی
.لما درسه الطالب في التعلیم العاماً هذا المقرر استمرار یعّد . والكتابة،القراءة

ة عربیةلغ
صحیح انطالقا من یتناول المقرر أهمیة اللغة العربیة كوسیلة اتصال من الضروري تعلمها بشكل 
یهدف المقرر إلى . قواعدها النحویة والصرفیة واإلمالئیة للوصول إلى قراءة علمیة جیدة وصحیحة

تقویم ألسنة الطالب وكتاباتهم وتمكینهم من فهم النصوص واستیعاب داللتها وتنمیة مهاراتهم في 
.القراءة والتحریر بمجموعة من القواعد النحویة واللغویة

حاسوبمهارات ال
،ب ومكوناته المادیة من وحدات إدخال للبیاناتو الطالب بأساسیات الحاستزویدالمقرر إلى سعىی

برمجیات لى أنواع إوالتعرف ،ووحدة المعالجة الرئیسیة ومكوناتها،ووحدات إخراج المعلومات
واالنترنت ب و التعامل مع شبكات الحاسمهارات یهدف إلى تزوید الطالب ب.تطبیقالو ،التشغیل

اتأنواع فیروسو ،اللكترونیة والحكومة االلكترونیةمصطلحات التجارة ابتعریف الو ، والبرید االلكتروني
،عيتعریف كل من الذكاء الصنة، و وحقوق الملكیة الفكری،وطرق حمایة الملفات،بو الحاس

.بو للعاملین في مجال الحاسیات الوظیفیةوالوسائط المتعددة، والمسمّ 
)2(انكلیزیةةلغ
هلما درسو ًا استمرار ویكون ؛تناول هذا المقرر تدریس المهارات األساسیة المناسبة لمستوى الطالبی

والكتابة بطریقة ،القراءةو ،التحدثو ،ز المقرر على تنمیة مهارات االستماعركی.في المستوى السابق
یكون التدریس بإستخدام أحدث تقنیات تعلیم اللغة . تمكن الطالب من استخدام اللغة بشكل صحیح

.تحقیقًا لإلستفادة القصوى من المقرر
المنطق والتفكیر العلمي

مقرر إلى تنمیة قدرات الطالب على التفكیر والبحث بأسلوب علمي، وتدریبه على تنظیم الیهدف 
یة عرض نتائجه بشكل أفكاره بشكل منطقي، وتعلیمه أسلوب تقصي الحقائق وفق خطة سلیمة، وكیف

یتم في هذا المقرر التطرق إلى أسالیب البحث عن المراجع باستخدام المكتبة، وقواعد . دقیق وواضح
وأسس ، القتباس منها وتدوینها في البحثت، وطرق ات المتوفرة في الجامعة، واالنترنالمعلوما
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. نواعها، والفروض واختبارهاوأتصنیف البحوث العلمیة وأنواعها، ومناهج البحث العلمي، والمتغیرات
مساعدة الطالب على إتباع المنهج العلمي في بلورة موضوع بحثه أو إلى المقرر أیضًا سعىی

رسالته، وتطبیق مراحل صیاغة المشكلة البحثیة، وتصمیم خطة البحث وعناصرها، ووضع آلیة جمع 
، وأسلوب تحلیلها )أولیة وثانویة(انات كذلك یتعرف الطالب على أنواع البی. البیانات، واختیار العینة

فن تمثیل البیانات وعرضها باستخدام إضافة إلى تعلم . إلى معلومات ثم مؤشرات ثم أدلةوتحویلها 
كما یتم . لقرارالبرمجیات المختلفة، وأسلوب كتابة البحوث العلمیة وكیفیة توصیل نتائجها لمتخذ ا

.لدراساتالبحوث وایاتأخالقالحترام توجیه الطالب 
) یةثان(حیةأجنبیة ةلغ
تدریس المهارات األساسیة المناسبة لمستوى الطالب في هذه المرحلة وذلك إلى هذا المقرر سعى ی

االستماع، : تشمل المهارات األساسیةو .یةلحاات اللغإحدى بإستخدام التقنیات الحدیثة في تعلیم 
أحدث تقنیات تعلیم اللغة ستخدام اإلى التدریس عتمد في عملیةیو .والكتابة،والقراءة،التحدثو 

.لإلستفادة القصوى من المقرر
علم االجتماع

قته بالعلوم االجتماعیة األخرىعلم االجتماع من حیث نشأته وتطوره وعالیشكل المقرر مقدمة عن 
والعملیات أهم المفاهیم االجتماعیة مثل الثقافة والشخصیة والبناء االجتماعي والتفاعل االجتماعيو 

التنمیة في و المشكالت المجتمعیة وأثر التغیر االجتماعیة والنظم االجتماعیة والسیاسة االجتماعیة و 
من الموضوعات وثیقة الصلة بحیاتنا االجتماعیة عدداً المقرر یتضمن .إفراز هذه المشكالت

نشئة االجتماعیة وجماعات ، األسرة والمدرسة ووسائل اإلعالم والتالثقافة والتربیة: تربویة منهاوال
ویهدف المقرر إلى تعریف الطالب بمختلف الموضوعات . الخ ...األقران والشخصیة واللغة 

.بصورة علمیة متكاملةواالتجاهات األساسیة لهذا الفرع 
مدخل إلى القانون

النظریة العامة ااإللمام بالمبادئ األساسیة التي تقوم علیهیسعى هذا المقرر إلى مساعدة الطالب في 
لتزام الجمیع باحترام هذه المبادئ وتطبیق أحكامها، و للقانون ٕ تحدید ، و بیان القاعدة القانونیـة، و ا

مدادها بالصفة اإللزامیة ٕ تراعى و .خصائصها وبیان أنواعها وتصنیفها وتوضیح غایتها، وا
.المقررجزئیات هذا المقرر بشكل یتیح للطلبة االستفادة القصوى من التخصصات في

علم اإلدارة
ب بمبادئ إلى تعریف الطالیهدف و ؛واألعمالتنمیة مهارات الطالب في اإلدارةإلى المقرر یسعى 

وبیان الوظائف الرئیسیة ،اإلداري وبیئة العملیة اإلداریة، وتطور الفكرمن حیث مفهوم اإلدارةرة دااإل
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بأهم یهدف المقرر إلى تزوید الطالبكما . ریف بوظائف المنظمة، باإلضافة إلى التعلإلدارة
.واستخدام تقانات المعلوماتیة والمعلوماتاالتجاهات الحدیثة في اإلدارة المعاصرة

علم  البیئة
وتفاعلها فیما بینها األمر الذي یقضي تبني منهج عام تداخل تخصصات عدةیتكون علم البیئة من

البیئي، التوازن البیئي، أنواع البیئات، الدورات العام مفهوم علم البیئة، النظام : وشامل یتضمن
.هاحلولو همشكالتو اإلنسان وصحة البیئة، التلوث وأنواعه ومصادرهالطبیعیة، 

)3(نكلیزیةاةلغ
وتحلیل المواد المكتوبة وكتابةالمقرر إلى تطویر المهارات التي یحتاجها الطالب لقراءة وفهمسعىی

، واستخدام المتخصصةعلى مهارات القراءةیركزو ،اإلنجلیزیة في مجال التخصصباللغة
زاء المهمة في قراءة األجو ،رجمة وفهم ملخصات الدراساتالقوامیس، ودراسة المصطلحات، وت

تلخیص المواد المقروءة، كمن مهارات الكتابة اً عددأیضاً المقررویتناول. هاتبویبالمراجع وطرق 
.وأسالیب العرض وغیرها،كتابة التقاریر المحللة للرسوم البیانیةالترجمة، و 

الكلیةمتطلبات.4

الساعات المعتمدة من مجموع% 42.5بما یعادل ساعة معتمدة،) 57(من متطلبات الكلیة تتكون
إلزامیة:الكلیة إلىمتطلبات تقسم. األولى والثانیةین تخالل السنالطالب بشكل كاملیتممها ،للتخرج

) 9(عددها اختیاریةأخرى و ،من متطلبات الكلیة%)84(ونسبتها ساعة معتمدة) 48(عددها 
.من متطلبات الكلیة%)16(نسبتها ساعات و 

اإللزامیةمتطلبات الكلیة.1.4

)من متطلبات الكلیة%84أي بنسبة (ساعة معتمدة ) 48(
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر
Course
Code

ساعة معتمدة
Credit
hours

نظري
Theoretical

عملي
Practical

المتطلب السابق
Prerequisite

1مبادئ المحاسبة 
Accounting Principles IBAAA10122الیوجد

None
اإلدارةمبادئ

Management PrinciplesBAHR10122الیوجد
None

ریاضیات األعمال
Mathematics for BusinessBASO101322الیوجد

None
التسویقمدخل إلى 

Introduction to MarketingBAML10122الیوجد
None

البیئة القانونیة لألعمال
Legal Environment of BusinessBAHR10233الیوجد

None
تطور الفكر االقتصادي 

History of Economic Thought
BAFB20122الیوجد

None
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اسم المقرر
Course Name

رمز المقرر
Course
Code

ساعة معتمدة
Credit
hours

نظري
Theoretical

عملي
Practical

المتطلب السابق
Prerequisite

عملیاتوالاالنتاج مدخل إلى إدارة
Introduction to production and Operations
Management

BASO20222BAHR101
BASO101

إحصاء األعمال واالقتصاد
Statistics for Business and EconomicsBASO203322BASO101

2مبادئ المحاسبة 
Accounting Principles IIBAAA20222BAAA101

المالیةاإلدارة مبادئ 
Principles of Financial ManagementBAFB20222BAAA101

إدارة التسویق
Marketing ManagementBAML30233BAML101

1داریة اإلمعلومات النظم 
Management Information Systems IBASO304322REQU103

يجزئاالقتصاد ال
MicroeconomicsBAFB30322BAFB201

الجودةإدارة
Quality Management

BAHR30322BASO202

إدارة الموارد البشریة
Human Resource ManagementBAHR30433BAHR101

BAHR102
اإلدارة المالیة

Financial ManagementBAFB40422BAFB202

الدولیةدارةاإل
International Management

BAHR40522BAHR304

االقتصاد الكلي
MacroeconomicsBAFB40522BAFB303

إدارة المشاریع
Project ManagementBAEB401322BAHR303

تدریب مھني 
Professional InternshipBAHR4063-6 من % 90انھاء

متطلبات الكلیة
المطلوبالمجموع

Total Required484114

یة متطلبات الكلیة اإلختیار .2.4

)من متطلبات الكلیة%16أي بنسبة (معتمدة اتساع) 9(

اسم المقرر
Course Name

رمز المقرر
Course Code

ساعة معتمدة
Credit
hours

نظري
Theoretical

عملي
Practical

المتطلب السابق
Prerequisite

محاسبة شركات االشخاص
Personal businesses Accounting

BAAA30333BAAA202

إنكلیزي األعمال
English for BusinessBAHR30733REQU207

األعمال الدولیة
International BusinessBAFB30633BAFB201

بحوث العملیات
Operations ResearchBASO40533BASO203

I1داریة اإلمعلومات النظم 
Management Information Systems IIBASO406322BASO304

خالقیات العمل واالستدامةأ
Business Ethics and SustainabilityBAHR30833BAHR101

BAHR102
المطلوبالمجموع

Total Required9
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توصیف مقررات متطلبات الكلیة .3.4

1مبادئ المحاسبة 
العملیاتتسجیلغطيیو ،المالیةللمحاسبةاألساسیةالمفاهیمببلاالطتعریفإلىقررالمهذیرمي

األرباحمفهومو ،والمطالیبالموجوداتبحساباتوالتعریف،المزدوجالقیدطریقةحسبالمحاسبیة
المشتریاتوحسابات،التجاریةوالعملیات،بالدفاتربلاالطفر یعّ كما . وتطورهاالمیزانیةو ،والخسائر
فيالطالبلیصل،المصارفمعوالعملیات،التجاریةواألوراق،لهماالفرعیةوالحسابات،والمبیعات

عدادالمراجعةمیزاناستخراجإلىالنهایة ٕ النظریةالمعلوماتدعممعوالمیزانیةالختامیةالحساباتوا
.تطبیقیةالوالمسائلالعملیةباألمثلة
اإلدارةمبادئ
ب بمبادئ إلى تعریف الطالیهدف و ؛واألعمالتنمیة مهارات الطالب في اإلدارةإلى المقرر یسعى 

وبیان الوظائف ،اإلداري وبیئة العملیة اإلداریة، وتطور الفكررة األعمال من حیث مفهوم اإلدارةإدا
بأهم یهدف المقرر إلى تزوید الطالبكما . ریف بوظائف المنظمة، باإلضافة إلى التعالرئیسیة لإلدارة

.واستخدام تقانات المعلوماتیة والمعلوماتاالتجاهات الحدیثة في اإلدارة المعاصرة
ریاضیات األعمال

من المعادالتو الدوال و تحلیل المقادیر الجبریة،و ،ساسیة في الجبراألمفاهیم التقدیم بالمقرر هتمی
المقادیر و األسس والجذور، و العملیات الجبریة، : یحتوي المقرر. دوال أخرىو ،والثانیةالدرجة األولى

؛ )الكاملالمربع و مجموع مكعبین، و الفرق بین مربعین ومكعبین، و العامل المشترك، (ها تحلیلو الجبریة 
حل و ،والثانیةالمعادلة من الدرجة األولىإیجاد جذر(دوال من الدرجة األولى والثانیةالیتضمن و 

: مثلدوال أخرىیتطرق إلى و ؛ )وبیانیاً معادلتین من الدرجة األولى والثانیة ذات مجهولین جبریاً 
.األسیةو الدوال الكسریةو ،)والتكعیبيلتربیعيا(لجذریةالدوال ا

التسویقمدخل إلى 
بتوضیح المفاهیم الحدیثة للتسویق والتركیز على المبادئ واألصول العلمیة والتقنیات یهتم المقرر

تعریف الطالب بأساسیات علم إلى یهدف.يالتسویقیة لكل عنصر من عناصر المزیج التسویق
التعامل مع مفردات هذا التسویق والمبیعات بشكل عام لتكوین أرضیة مناسبة تمكن الخریج من 

جات المنظمة من اإضافة إلى تمكینه من أصول ومهارات البیع وعلى كیفیة تحدید احتی؛االختصاص
.رجال البیع وآلیات اختیارهم وتدریبهم
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البیئة القانونیة لألعمال
؛وبعض الدول األخرىیهتم هذا المقرر بشرح طبیعة ومحددات البیئة القانونیة لألعمال في سوریة

مل ویش؛ة، وصفقات منشآت األعمالویركز على الجوانب القانونیة لكل من الصفقات الفردی
،والممتلكات الشخصیة،واألوراق المالیة،العقود، والوكالة، وأنظمة التوظیف: لموضوعات اآلتیةا

وحقوق الدائنین ،والملكیة الفكریة، وقوانین التجارة اإللكترونیة، وقوانین ولوائح البیئة،والعقاریة
والقواعد القانونیة المتعلقة بالمنتجات والتسویق واإلعالن ومسؤولیة الشركة المنتجة تجاه ،والمدینین
.المستهلك

ياالقتصادتطور الفكر
الفكر االقتصادي وأهمیة دراسته بدءًا بالفكر االقتصادي التجاري بیسعى هذا المقرر إلى التعریف

یهدف هذا المقرر .مرورًا باالشتراكي والحدي والكینزي، وانتهاءًا بالنقدیین الجددوالطبیعي والتقلیدي، 
من خالل تزویده باألساسیات النظریة للتطور " التفكیر بشكل اقتصادي"إلى تهیئة الطالب على 

ع والخدمات الضروریة االفتقار إلى السلالتي تعنيبالندرة، الذي یتصف الفكري لعلم االقتصاد
انتقاء عوامل باالختیار الذي هو ؛ كما یتسمندرة عوامل االنتاج أو مواردهللمجتمع الناجم عن

واالستغالل األفضل واألمثل للموارد االنتاجیة المتوفرة الشباع أكبر قدر من الحاجات ،االنتاج
. االنسانیة

عملیاتالاالنتاج و مدخل إلى إدارة 
االت الوظیفیة ا من أهم المجمالعملیات باعتبارهاالنتاج و إدارة یتناول المقرر تعریف الطالب بمفهوم 

د األهداف، كتحدی: ن الجوانب المرتبطة بهذه الوظیفةیغطي المقرر العدید مفي منظمات األعمال؛ 
الخدمة، وتصمیم المعاییر، وتحلیل العملیات، وتشكیل سلسلة التورید، وادارة /وتصمیم وتحسین المنتج

التخزین، وتخطیط ورقابة اإلنتاج، وضبط الجودة، واستخدام األسالیب الكمیة في الوصول 
. للتخصیص األمثل للموارد المتاحة وتعظیم األرباح

إحصاء األعمال واالقتصاد
حصاء العامة والطرق اإلحصائیة المختلفة لجمع وعرض اإلمقرر اإلحصاء بدراسة مبادئیهتم

البیانات وتحلیلها ودراسة مقاییس النزعة المركزیة ومقاییس التشتت واالرتباط واالنحدار على 
ة من البیانات لمجموعب على التحلیل اإلحصائيالویهدف المقرر إلى تنمیة مهارة الط. البیانات

و اإلحصائیة المختلفة واستنتاج مدى تجمع تلك البیانات أقیاسطرق المستخدماً الخاصة بمشكلة ما
. تشتتها ومدى االرتباط فیما بینها
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2مبادئ المحاسبة 
والمفاهیمالمبادئلفهمالطالبمواصلةأجلمنوذلك1المحاسبةبادئ لمالً كمّ مقررالماهذیعّد 

،النهائيالجردأسلوب(المختلفةالجردأسالیبقررالمهذغطيی. وتعمیقهااألساسیةالمحاسبیة
منالجردأنواعغطيیكما.)البیعألسعاروفقاً و الشراءألسعاروفقاً الدائمالجرد، الدائمالجردأسلوب

منالمطلوبةالجردیةالتسویاتاجراءبكیفیةالطالبتعریفیتمكذلك.عمليوجردحسابيجرد
للحساباتالجردیةوالتسویاتالمتداولةاألموالحساباتتسویةإلىالثابتةاألموالحساباتتسویة

،القروض،الدفعأوراق،الموردون(المطالیبجردوكذلكالجاهزةاألموالوتسویةالشخصیة
وجرد،الوهمیةللحساباتالجردیةالتسویاتذلك،إلىضافی). للمصارفالمكشوفةالحسابات

إیرادمعالمالیةوالقوائمالختامیةالحساباتإعدادإلىالطالبیتوصلحتىواإلیراداتالنفقات
.السابقةالمواضیعمنموضوعلكلعملیةتطبیقات
المالیةاإلدارةمبادئ

إلدارة المالیة من خالل تناول ادئ والمفاهیم األساسیة لتعریف الطالب بالمبیستهل هذا المقرر ب
ویتضمناتخاذ القرارات في هذا المجال؛ فيالتي تعمل على تنمیة مهاراته،األدوات التحلیلیة

طرق وأسالیب التحلیل المالي و ،المالیةهابیاناتو مفهوم هیكل التمویل األمثل للشركات، :المقرر
المختلفة من نسب مالیة وتحلیل أفقي، وتأثیر طریقة التمویل على ربحیة المشروع، ومعالجة مصادر 

دارة رأس المال العامل التمویل طویل األجل من أسهم عادیة  ٕ وممتازة وسندات وأرباح محتجزة، وا
.وقرار التمویل قصیر األجل) مخزون، ذمم،نقدیة(

إدارة التسویق
الخدمات وتسعیرها وترویجها وتوزیعها /إدارة التسویق هي ممارسة تخطیط وتنفیذ تطویر المنتجات 

یتفحص هذا المقرر العملیة .مؤسسةوتبادلها لدعم وتسهیل عملیة التسویق بغیة تحقیق أهداف ال
تحلیل األسواق، وبرامج : التسویقیة من منظور استراتیجي لإلدارة التنظیمیة والمراحل الثالثة لعملیة

یكون التركیز على كیفیة دمج  التسویق المعاصر، الذي تقوده تقنیات . هاواستراتیجیاتها،تخطیط
الهدف الرئیسي من متابعة هذا المقررینطويو .لیدیةاإلنترنت وعولمة التجارة، بطرق التسویق التق

على تعلم المهارات والتزود باألدوات الضروریة للتوسع  في األعمال وحسن إدارتها بشكل یتیح 
على فاهیم المعاصرة للتسویق رداً ویشكل استخدام الم. تحقیق األهداف االستراتیجیة للمؤسسة

جات بین الشركات الكبرى وعملیات الشراء العمالقة واألزمات التحدیات التنافسیة المتمثلة باالندما
.التي تعصف بالمؤسسات
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1داریة اإلمعلومات النظم 
على بلاالطیهدف هذا المقرر إلى استخدام تقنیة المعلومات في حل المشاكل اإلداریة، وتنمیة قدرة 

ویتضمن المقرر .تطبیق النظریات واألدوات العلمیة لعلم نظم المعلومات اإلداریة في الواقع العملي
النظام في حل ، ة ونظم المعلوماتیاالستراتیج،اإلداریة والتشغیلیةنظم المعلومات :المفاهیم األساسیة

قواعد البیانات و ،تصاالتالاو المعلوماتبرامج تقنیة و ،أجهزة(تقنیة المعلومات، المشكالت اإلداریة
).المكاتبةتمتأنظم ، و تومعالجة الملفا

االقتصاد الجزئي
الطالب توسیع معرفةیهدف الى و ،إلى سلوكیات األفراد وتفاعالتها داخل األسواقهذا المقررینظر

نظام االسعار دراسة یتضمن المقرر . الوحدات االقتصادیة الفردیةيفيبدراسة النشاط االقتصاد
مختلف النظم االقتصادیة كذلك يات سلوك المستهلك وتوازن السوق فواالجور والتكالیف ونظری

.دراسة النظریات لدوال االستهالك
الجودةإدارة

المستمروالتحسینالشاملةالجودةإدارةوفلسفةومفاهیمبمبادئالطالبتزویدإلىالمقررهذایهدف
الجودةمفهومضمنإستراتیجیتهالبناءبهااألخذالمنظماتعلىالمتوجبالمعاییرأهموتوضیح
آلیاتلىإالتعرفماسبق، یتمإلىباإلضافة. المقدمةوالخدماتالمنتجاتجودةیضمنبماالشاملة
دارة الجودة الشا، ومراحل تطوره، و الشاملةالجودةإدارةمفهوموفقالعملوتقنیات ٕ ملة وعالقتها ا

اإلدارة ،QCدوائر الجودة،JITاإلنتاج في الوقت المحدد،ISOاألیزو (بالمفاهیم األخرى 
تطبیق مدخل إدارة الجودة المقومات المادیة والبشریة والتنظیمیة الالزمة ل، و .....)MBOباألهداف 
البرنامج ل معها، و شاملة وكیفیة التعامالمعوقات البیئیة والتنظیمیة لتطبیق إدارة الجودة الالشاملة، و 

.التطبیقي لمدخل إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الصناعیة والخدمیة
إدارة الموارد البشریة

فيواالستثمارووظائفهاالبشریةالمواردإدارةعنعامةبمعرفةالطالبتزویدإلىالمقررهذایهدف
البشریةالمواردإدارةمفهومتوضیحخاللمنوذلكمؤهلبشريمالرأستولیدلالبشريالعنصر
إدارةووظائفممارساتعنشاملةفكرةإعطاءإلىیهدفكماالمفهوم،لهذاالتاریخيوالتطور
المساروالحوافز،واألجورالرواتبوالتأهیل،التدریبوالتعیین،االختیاراالستقطاب،(البشریةالموارد

.المؤهلالبشريالمالرأستولیدو ،البشريالعنصرفياالستثماروأهمیة،)األداءتقییمالوظیفي،
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اإلدارة المالیة
بالنشاط التمویلي تعمیق معرفة الطالبإلىمكمًال لمبادئ اإلدارة المالیة ویسعًى المقرر یعّد هذا

بكیفیة الحصول التي تهتمالمالي مثل قرارات التمویل رات المختلفة التي یتخذها المدیرللمنشأة والقرا
كما یعنى هذا المقرر ؛ألموالتي تعنى بكیفیة االستثمار لهذه اعلى األموال وقرارات االستثمار ال

الرقابة القرارات المتعلقة بالتخطیط و عضبباإللمام و ،بكیفیة حساب تكلفة الحصول على األموال
.المالیة

الدولیةدارةاإل
والخبراتالمعارفالحصول علىالطالب من نتمكّ التيالمعلوماتمنمجموعةالمقررهذایتضمن

وتطورها،الدولیةاإلدارةساسیاتبأالمتعلقةالمواضیعمنمجموعةستیعابتؤهله الالتيوالمهارات
بلاالطتعریفإلىالمقرریهدف. الدولیةوالقیادة،التنظیمیةومعماریتها،الثقافيهاطار وا،التاریخي
الدولیةالشركاتفیهاتمارسالتيوالثقافیةوالسیاسیة،االقتصادیة،البیئةفيالحاصلةبالتغیرات
الدولي،اإلمدادو الدولي،والتسویقالدولیة، البشریةلمواردبشكل معمق إدارة االطالبیدرسو .أعمالها
دارةالدولیة،والمالیة ٕ الشركاتعلىینبغيالتيالمشكالتتحدیدویشملكما ؛الدولیةالحاضناتوا
دارةالمالیة،واإلدارةالتسویق،: مجالفيمعهاالتعاملالجنسیاتالمتعددة ٕ .البشریةالمواردوا

االقتصاد الكلي
أساسیات الظواهراالقتصادیة الكلیة و و اسة المفاهیم والمتغیراتبدر هتم مقرر التحلیل االقتصادي الكليی

معرفة الطالب باالقتصاد الكلي وعالقته باالقتصاد تعمیق یهدف الى ، و ليالتحلیل االقتصادي الك
لدولة فى النشاط یحتوي المقرر على مفهوم وأهداف السیاسات االقتصادیة الكلیة ودور ا.الجزئي

) اجمالي الناتج والدخل المحلي والقومي(لمتغیرات االقتصادیة الكلیة او االقتصادي، 
یفسر سلوك القطاعات االقتصادیة و ؛االقتصادي الكلياسیات التحلیل وأساألساسیة،هاومكونات

التضخم و ، البطالةو النمو والتنمیة االقتصادیة، :االقتصادیة الكلیة مثلر المختلفة، ویحلل بعض الظواه
.االستثمارل االستهالك واالدخار و یفسر دواو ،نظریة اإلنتاجوالجوانب األساسیة فى

المشاریعإدارة
المنظمةضمنتهالوظیفواضحفهموتكوینبإدارة المشاریعالطالبتعریفإلىالمقررهذایهدف

دارتهالمشروعمفهومیتضمن المقرر. هاأهدافتحقیقفيتساعدفعالةكوسیلة ٕ األساسیةالعناصرو وا
استراتیجیةمعینسجمبما) المشروعورقابةومتابعةوقیادةوتنظیمكتخطیط(المشروعحیاةدورةفي

والقضایاالمشاكلإلىالتعرف عملیةیقودفریقضمنالعملقدراتتطویرإلىباإلضافة،المنظمة
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والتعریف باألدوات الفنیة والبرمجیات ،اآلخرینمعبفعالیةوالتواصلالقراراتواتخاذوسبل حلها 
. المستخدمة في إدارة المشاریع

مهنيالتدریب ال
من متطلبات % 90بما یعادل(المستویات األربعة األولى بنجاحمقرراتمعظم بعد اجتیاز الطالب 

على األقل فعلیةساعة160تدریب عملي إلزامي في إحدى المؤسسات لمدة ، یخضع ل)الكلیة
.هالذي یمیل إلیه ویرغب في التعمق فیلیصبح بعدها قادرًا على اختیار التخصص 

محاسبة شركات االشخاص
أنواعو ،قانونیةو محاسبیةكوحدةالشركة(التجاریةالشركاتفيعامةمقدمةبقررالمستهل ی

:بابینمنتألفالتي تاألشخاصشركاتمحاسبةفي، ثم یتعمق )الشركات
شركاتلتكوینالمحاسبیةالمعالجة، و وخصائصهاتهاطبیعو التضامنشركات: األول الذي یضم

والقوائم، الختامیةالحسابات،التضامنشركاتتنظیمإعادة، للشركاءالجاریةالحسابات، التضامن
. التضامنشركاتانقضاءو ،المالیة

البسیطةالتوصیةشركاتطبیعةویتضمناألخرىاألشخاصشركاتبوالثاني الذي یهتم
.لهاالمحاسبیةوالمعالجةةصالمحاصشركاتوتكوینطبیعةو ،ومحاسبتها

إنكلیزي األعمال
إلى المقررهدفی؛كلیة ادارة األعمالب لاطلة موجهّ ومتخصصةمادة علمیة إضافیةالمقرروفری

وكیفیة المستخدمة في األعمال العلمیة والمصطلحاتتزوید الطالب بمجموعة كبیرة من المفردات
نه أن یساعده مستقبالً أمن شماص وفهم مضامینها وتعمیق المناقشة الشفویة و الكتابة وتحلیل النص

.وعملهفي تخصصه
األعمال الدولیة
وعالقتها باالقتصاد التاریخيوتطورهاالدولیة ألعمالاساسیاتبأبلاالطتعریفإلىیرمي المقرر 

مع التركیز على التجارة الخارجیة واالستثمارات الدولیة والمؤسسات ثنائیة ومتعددة األطراف الدولي
إلى وضع الطالب بصورة ؛ یهدف المقررفي نطاق األعمالالمعنیة بتنظیم وادارة العالقات الدولیة 

وتمارس من الدولیةتولدها المؤسساتالتيالعالمیة والثقافیةوالسیاسیة،االقتصادیة،البیئةتغیرات
الدولیةالشركاتعلىینبغيالتيالموارد البشریة مشكالتتحدیدالمقررویشمل؛ أعمالهاخاللها 
.التي تواجههاالتحدیاتهملتصدي ألاو معهاالتعامل
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بحوث العملیات
المفاهیم و بحوث العملیات في معالجة مشاكل اإلدارة وفكرة بناء النماذج، لمدخالً المقرریشكل

وتطبیقاتها االقتصادیة واإلداریة في مجاالت تخصیص الموارد وتخطیط ،األساسیة للبرمجة الخطیة
وأسعار ،نظریة الثنائیة،، مشكلة النقلطریقة السمبلكس،الحل البیاني،ةالصیاغة العام: االستثمار

الحد األدنى لنقص الموارد والحد : تحلیل الحساسیة لمؤشرات البرنامجیهتم بو ؛ومبدأ التكامل،الظل
األقصى لزیادتها بدون تأثر أسعار الظل، الحد األدنى لنقص العائد والحد األقصى لزیادته بدون تأثر 

ة والتطبیقات اإلداریة ألسالیبالمفاهیم األساسیو ، التفسیر االقتصاديو اجیة المثلى، الخطة اإلنت
.البرمجة الریاضیة

IIداریة اإلمعلومات النظم 
تعمیق المعرفة التي حصل علیها هو IIالهدف الرئیسي من دراسة مقرر نظم المعلومات اإلداریةإن 

ة المعلومات والحاسب اآللي وما یرتبط بها وأهمیتها بالنسبة تقانالطالب في الجزء األول فیما یخص 
الدور اإلستراتیجي لنظم بالطالب المقرر إلى توسیع إدراكیسعى. القراراتللمنظمة ودورها في اتخاذ

تعمیق ذلكباإلضافة إلىویتم اتخاذ القرارات اإلداریة؛المعلومات اإلداریة في منشآت األعمال و 
ساسیة لنظم المعلومات اإلداریة، ومكونات وأجزاء الحاسب اآللي وعرض لعملیة تطویر المفاهیم األ

نظم المعلومات اإلداریة، ودراسة أخالقیات األعمال وأمن المعلومات والمفاهیم األساسیة للمنظمات 
.اإللكترونیة والتجارة اإللكترونیة

أخالقیات العمل واالستدامة
بیئةخلقفيوأهمیتهابالمفاهیم األساسیة ألخالقیات العملالطالبعریفتإلىالمقررهذاسعىی

التنظیميوالوالءااللتزامدعمخاللمناألعمالمنظماتفعالیةزیادةفيتسهممناسبةعمل
یهدف و .ونموهاةؤسسالماستمرارفيذلكوأهمیةللعملالمنظمةاألخالقیةالضوابطإلىواإلشارة

الدور الذي یمكن أن تقوم به المنظمات في تنمیة وترقیة المجتمع والمحافظة المقرر إلى توضیح 
.على البیئة واستدامتها

ررات متطلبات الجامعة والكلیة حسب السنة والمستوىتوزیع مق. 5

المستوى األول/السنة األولى
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code
ساعة معتمدة

Credit hours
نظري

Theoretical
عملي

Practical
المتطلب السابق
Prerequisite

)1(نكلیزیةاةلغ
English Language (1)REQU10122الیوجد

None
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اسم المقرر
Course Name

رمز المقرر
Course Code

ساعة معتمدة
Credit hours

نظري
Theoretical

عملي
Practical

المتطلب السابق
Prerequisite

ة عربیةلغ
Arabic LanguagesREQU10522الیوجد

None
متطلب الجامعة االختیاري

Elective University Requirement22

1المحاسبة مبادئ 
Accounting Principles IBAAA10122الیوجد

None
اإلدارةمبادئ

Management PrinciplesBAHR10122الیوجد
None

ریاضیات األعمال
Mathematics for BusinessBASO101322الیوجد

None
التسویقمدخل إلى 

Introduction to MarketingBAML10122الیوجد
None

البیئة القانونیة لألعمال
Legal Environment of BusinessBAHR10233الیوجد

None
المطلوبالمجموع

Total Required18172

المستوى الثاني/السنة األولى
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code
ساعة معتمدة

Credit hours
نظري

Theoretical
عملي

Practical
المتطلب السابق
Prerequisite

مھارات الحاسوب
Computer SkillsREQU103322الیوجد

None
)2(نكلیزیةاةلغ

English Language (2)
REQU20722REQU101

متطلب الجامعة االختیاري
Elective University Requirement22

تطور الفكر االقتصادي 
History of Economic Thought

BAFB20122الیوجد
None

عملیاتوالاالنتاج مدخل إلى إدارة
Introduction to production and
Operations Management

BASO20222BAHR101
BASO101

إحصاء األعمال واالقتصاد
Statistics for Business and EconomicsBASO203322BASO101

2مبادئ المحاسبة 
Accounting Principles IIBAAA20222BAAA101

المالیةاإلدارة مبادئ 
Principles of Financial ManagementBAFB20222BAAA101

المطلوبالمجموع
Total Required18164

المستوى الثالث/السنة الثانیة
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code
ساعة معتمدة

Credit hours
نظري

Theoretical
عملي

Practical
المتطلب السابق
Prerequisite

متطلب الجامعة االختیاري
Elective University Requirement22الیوجد

None
إدارة التسویق

Marketing ManagementBAML30233BAML101

1داریة اإلمعلومات النظم 
Management Information Systems IBASO304322REQU103

يجزئاالقتصاد ال
MicroeconomicsBAFB30322BAFB201

الجودةإدارة
Quality Management

BAHR30322BASO202
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اسم المقرر
Course Name

رمز المقرر
Course Code

ساعة معتمدة
Credit hours

نظري
Theoretical

عملي
Practical

المتطلب السابق
Prerequisite

الموارد البشریةإدارة 
Human Resource ManagementBAHR30433BAHR101

BAHR102
كلیة االختیاري المتطلب

Elective Faculty Requirement33

المطلوبالمجموع
Total Required18172

المستوى الرابع/السنة الثانیة
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code
معتمدةساعة

Credit hours
نظري

Theoretical
عملي

Practical
المتطلب السابق
Prerequisite

اإلدارة المالیة
Financial ManagementBAFB40422BAFB202

الدولیةدارةاإل
International Management

BAHR40522BAHR304

االقتصاد الكلي
MacroeconomicsBAFB40522BAFB303

إدارة المشاریع
Project ManagementBAEB401322BAHR303

كلیة االختیاري المتطلب
Elective Faculty Requirement33

كلیة االختیاري المتطلب
Elective Faculty Requirement33

تدریب مھني 
Professional InternshipBAHR4063-6 من % 90انھاء

الكلیةمتطلبات 
المطلوبالمجموع

Total Required18148

ةأقسام الكلی.6

%46.3بما یعادل ساعة معتمدة، ) 62(منهامكل قسمتطلباتتشكل. تتكون الكلیة من ستة أقسام
. خالل السنتین الثالثة والرابعةیتممها الطالب بشكل كامل،المعتمدة للتخرجمن مجموع الساعات

، من متطلبات القسم%)90(نسبتها و ساعة) 56(، عددها لزامیةإإلى القسم متطلبات تقسم 
.من متطلبات القسم%)10(نسبتها و ساعات) 6(عددها اختیاریةمتطلباتو

:أما األقسام فهي
(ML)اإلمدادوالتسویققسم .1
(HR)إدارة الموارد البشریةقسم.2
(SO)إدارة عملیات الخدماتقسم.3
(FB)إدارة المؤسسات المالیة والمصرفیةقسم.4
(AA)والتدقیقالمحاسبةقسم.5
(EB)الصغیرةإدارة األعمالوالریادةقسم.6
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)Marketing & Logistics(واإلمدادالتسویق قسم1.6

توصیف القسم1.1.6

النوعیة المتزایدة على أهمیة النشاط التسویقي ووظیفته استجابة لطبیعة التطورات تتعاظم باستمرار
صعید البیئات القانونیة والتقانیة والثقافیة والسیاسیة واالقتصادیة وخاصة لجهة تزاید دور المنافسة في 
البیئتین الداخلیة والخارجیة للمنظمات اإلنتاجیة والتسویقیة وذلك بفعل ظهور التكتالت العالمیة 

نائیة واستحقاقاتها المیة وشروطها واالتفاقیات الثالسیاسیة واالقتصادیة وهیمنة منظمة التجارة الع
إلى قریة كونیة صغیرة بفضل تقدم تقانة المعلومات واالتصاالت وسیطرة المؤسسات وتحول العالم 
.المالیة الدولیة

الستخدام األسالیب السعي المستمر،المعنیة بالنشاط التسویقيعلى اإلداراتهذه المتغیرات رض فت
خطط والبرامج التسویقیة الفعالة االستراتیجیات والو السیاساتمیة المعاصرة في إعداد ویقیة العلالتس

یتحتم و ؛والهادفة إلى تقدیم منتجات وخدمات نوعیة ذوات جودة عالیة وبأسعار اقتصادیة وتنافسیة
هم بكفاءة في التعریف بالمنتجات والخدمات إعداد استراتیجیات ترویجیة تسعلى هذه اإلدارات 

إعداد سیاسات سعریة كفوءة ستقطاب المزید من المتعاملین لشراء المنتجات الوطنیة، والعمل على وا
إلىیضاف. مستهلكین في األسواق المستهدفةتحاكي المستویات االقتصادیة والمعیشیة للومرنة 

في الزمان مة لتوفیر السلع والخدمات المعروضة ت والحلقات التوزیعیة األكثر مالءتحدید القنواذلك،
كما وتفرض على القائمین على ؛والمكان المناسبین وفق أفضل أسالیب العرض والتوزیع المعاصرة

إجراء الدراسات واألبحاث الخاصة بكافة مفاصل وجزئیات عناصر المزیج النشاط التسویقي ضرورة 
تراتیجیات والخطط التسویقي ومكوناته تمهیدًا التخاذ القرارات الصحیحة في كل ما یتعلق برسم االس

.التسویقیة واتخاذ القرارات لمعالجة المشكالت التي تواجه اإلدارات التسویقیة

رسالة ورؤیة القسم 2.1.6

تقوم رسالة القسم على مبدأ النهوض بوظیفة التسویق واإلمداد في المنظمات المختلفة من خالل 
یالء هذا اال ٕ ختصاص االهتمام الذي یستحقه وذلك على تزوید الطلبة بالمعارف والمهارات الالزمة وا

ضرورة تولید معارف وتقانات كما تنطوي رسالة القسم على . غرار ما یحصل في العالم المتقدم
من ،كما وتدور رسالة القسم.تسویق تتواءم مع البیئة المحلیة واالقلیمیة ونابعة من قیمها وعاداتها

عادة التأهیل ٕ من إجراء التطویر والتغییر الدائم في ین العاملین حول تمك،خالل وظیفة التدریب وا
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المیدان التسویقي بما یتفق والتطورات العلمیة والتقانیة واألسالیب اإلداریة وتوفیر القدرة على التكیف 
.مع هذه التطورات واالستجابة لها

اإلداریة التسویقیة مهاراتالعلمیة والرف امعتنمیة التوفیر بیئة علمیة تتیح "نحو رؤیة القسمتتجه 
التسویق المعاصر، خالل مواكبة تطور مفاهیم وتقانات ها من تطویر و لطلبة لتفاعلیةالاتمقدر وال

."طرق التسویق التقلیدیةودمجها بنات اإلنترنت وعولمة التجارة، االذي تقوده تق

أهداف القسم 3.1.6

 المنظمات اإلنتاجیة والخدمیةتكوین األطر المتخصصة إلدارة النشاط التسویقي على مستوى
التعاطي مع متغیرات النشاط التسویقي في ظل بیئة إقلیمیة ودولیة متغیرة والقادرة على 

ومتطورة 
هادفة إلى تعزیز القدرات التنافسیة تسویقیة واستراتیجیات الخریجین في إعداد سیاسات إسهام

لدولیة للمنتجات والخدمات الوطنیة حیال مثیالتها اإلقلیمیة وا
 مساعدة الخریجین على استخدام األسالیب اإلبداعیة واالبتكاریة في رسم السیاسات التسویقیة

وتنفیذها
في كافة مجاالت تتمكین الخریجین من استخدام مخرجات تقانة المعلومات واالتصاال

النشاط التسویقي
 البحث العلمي في تزوید الخریجین بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من استخدام مناهج

دراسة وتشخیص وحل المشكالت التسویقیة وفق أحدث األسالیب العلمیة اعتمادًا على العلوم 
ةالریاضیة واإلحصائیة والبرمجیات الحاسوبی

 لمواتیة للخریجین لرصد االحتیاجات والمتطلبات الخاصة اتوفیر البیئة والظروف
شباعهابالمستهلكین المستهدفین داخلیًا وخارجیًا تمهی ٕ دًا إلعداد الخطط المناسبة لتلبیتها وا

تمكین خریجي قسم التسویق من إعداد الخطط والبرامج الترویجیة والتسعیریة الفعالة
 إعداد األطر القادرة على رسم وتنفیذ االستراتیجیات الخاصة بتوزیع المنتجات والخدمات وفق

أحدث األسالیب والطرق
 التعاون والتفاعل والتكامل مع مختلف الفعالیات على مستوى تمكین الخریجین من مهارات

.المنظمات اإلنتاجیة والتسویقیة تمهیدًا لتحقیق األهداف الكلیة بأعلى كفاءة ممكنة
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مقررات القسم4.1.6
اإللزامیة قسممتطلبات ال. 1

)من متطلبات القسم%90أي بنسبة (ساعة معتمدة ) 56(
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code

ساعة معتمدة
Credit hoursنظري

Theoretical
عملي

Practical
المتطلب السابق
Prerequisite

سلوك المستھلك
Consumer BehaviorBAML503

33
BAML302

العالقات العامة 
Public Relations

BAML50433
BAHR304

تخزینإدارة المشتریات وال
Purchasing & Storage Management

BAML50533BAML302
BASO203

التسویق المباشر
Direct Marketing

BAML50633
BAML302

تسویق الخدمات
Services Marketing

BAML50733
BAML302

إدارة النقل
Transportation Management

BAML60833
BAML505

واالعالنالترویجدارة ا
Promotion & Advertising  Management

BAML60933BAML503

نائإدارة العالقة مع الزب
Customer Relationship
Management

BAML61033
BAML503

المنتج والتسعیرتصمیم
Product Design & Pricing

BAML61133
BAML505

دراسات الجدوى
Feasibility StudyBAFB615432

BAFB404
BAML302
BAEB401

بحوث ونظم المعلومات التسویقیة
Marketing Research & Information system

BAML712322BASO304
BAML505

تجزئةإدارة ال
Retail Management

BAML71333
BAML610

قنوات التوزیع
Marketing Channels

BAML71433BAML608

التسویق الدولي 
International Marketing

BAML71533BAML609

االلكترونيتسویق ال
E- Marketing

BAML816322BASO304
BAML610

التسویق االستراتیجي
Marketing Strategy

BAML81733
BAML715

اتخاذ القرار اللوجستي
Logistics Decision Making

BAML81833
BAML608

في التسویقمشروع تخرج
Senior Project in BAML

BAML819424 من % 80إنھاء
المقررات

المطلوبالمجموع
Total Required565110
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اإلختیاریة قسممتطلبات ال. 2
)من متطلبات القسم%10أي بنسبة (معتمدة اتساع) 6(

اسم المقرر
Course Name

رمز المقرر
Course Code

ساعة معتمدة
Credit hours

نظري
Theoretical

عملي
Practical

المتطلب السابق
Prerequisite

ادارة التسویق في المؤسسات المالیة والمصرفیة
Marketing Management for Financial &
Banking Institutions

BAFB51033BAML302

یةسیاسة السعرال
Pricing policy

BAML72033BAML506

إدارة العالمة التجاریة
Brand ManagementBAML72133BAML609

التفاوضإدارة
Negotiation ManagementBAHR727322BAHR405

المطلوبالمجموع
Total Required6

القسممقررات توصیف 5.1.6

سلوك المستهلك
الشراء، ةتضمنتصرفات األفراد الم: الذي تحكمهسلوك المستهلكوماهیة ینطلق المقرر من تعریف
أنواع : یتضمن المقرر. ات التي تسبق وتحدد هذه التصرفاتواتخاذ القرار ،واستخدام السلع والخدمات

ومراحل عملیة اتخاذ قرار الشراء قراراته،مؤثرات ، وجوانب دراسة سلوك المستهلك و وسلوكهالمستهلك 
سهام العلوم والتقنیات في و والعوامل الخارجیة المؤثرة على سلوك المستهلك، ،وأدوار سلوك المستهلك ٕ ا
والنظریات ،اإلدراك الحسي ومستویاته، و Maslowوهرمیة االحتیاجات لـ ،دراسة سلوك المستهلك

.ومنحنیات السواءالمنفعةظریتي نكاإلقتصادیة المفسرة لسلوك المستهلك
العامةالعالقات

قائم بحد ذاته كعلمالعامةالعالقاتإدارةبأهمیةوتوعیتهبلاالطتعریفإلىالمقررهذاسعى ی
؛ یتضمن المقرر وله من األهمیة التي تجعله یتكامل مع جمیع األنشطة في المنظمة

الهیكلمنیتجزأالكجزءتهاوأهمیالعامةالعالقاتإدارةبخاصةالقواعدالو مبادئبالالتعریف
فيتوافرهاینبغيالتياألساسیةبالمهاراتوالتعریفالحدیثةوالمنظماتللمؤسساتالتنظیمي
.مجالهذا الفيالمستهدفالجمهورلمخاطبةالفعالةواألسالیبالعامةالعالقاتممارسي

خزینتإدارة المشتریات وال
لىإوالتعرفووظائفها،وأهدافهاوأهمیتهامشتریاتالإدارةمبادئإلىالتعرفینطلق المقرر من 

المقررهذاسعىیو .المنشأةداخلاألخرىاألنشطةمعالشراءعملیةلربطتؤديالتياألساسیات
المشتریاتتشملالتيتورید، اللسلسلةالمتكاملةاإلدارةمن منظورالتخزینبالطلبةتعریفإلى
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دارةوالتوزیعوالنقلوالتخزینوالتصنیع ٕ مفهومیتضمن المقرر . العملیاتلدعمالالزمةالمعلوماتوا
، األخرىباإلداراتلمشتریاتاإدارةعالقة، التنظیمفيلمشتریاتامكانلمشتریات، اوظیفةوأهداف
عقود، الموردینمعالتعاملوكیفیةالتوریدمصادراختیار، المشتریاتتحلیل،لمشتریاتاتخطیط
هیزات، موقع المخزن، تجالمختلفةالمنظماتفيالمخازنطبیعة،اإلداریةالناحیةمنالتورید

...،والمناولةالمخزنومعدات
التسویق المباشر

ویتضمن مناهج تصمیم واستخدام . یغطي المقرر تخطیط وتصمیم وتنفیذ برامج التسویق المباشر
یتعلم الطالب كیفیة تصمیم البرید المباشر، واستخدام الهاتف، . المعطیات والتقنیات المستهدفةقواعد

وتصمیم الكتالوج، واستخدام البرید االلكتروني واالنترنت لتسویق المنتجات والخدمات والتعامل مع 
.والخدماتاسواق الصناعة

خدماتالتسویق 
المقرر الدراسي إلى تكوین مفهوم تسویقي متخصص متعلق بتسویق الخدمة من خالل التركیز یسعى

یهدف إلى تزوید ؛على العناصر األساسیة في تسویق الخدمة التي تمیزها عن تسویق المنتج المادي
والصحة والتعلیم الخریج بالمعارف والمهارات الخاصة بأصول خدمات المصارف والتأمین والسیاحة

.هاوالنقل وغیر 
إدارة النقل

غطيی. المنتجاتلنقلدوليالنظامالومراقبةوتنفیذتخطیطلىإالمقررهذافيالطالبیتعرف
والتعبئةالنقلووسائطالقانونیةاالعتباراتذلكفيبماالدولیةمداداإلألنشطةالرئیسیةالعناصر
تقانات النقل وبدائلها، تحلیل أداء النقل، تحلیل اإلمداد،فيالنقلمكانةیتضمن المقرر .والتغلیف

الكلفة اإلجمالیة للنقل، تطویر األساطیل التجاریة وادارتها، مؤشرات أدائها، تخطیط وبرمجة خطوط 
دارة النقل ونظم المعلومات فیها ٕ .اإلبحار، تحمیل الشاحنات، وا

واإلعالنإدارة الترویج

كأحدواإلعالنالترویجو ،وأهمیة االتصاالت التسویقیةتعریف الطالب بمفهوم المقرر إلى سعىی
من إعداد االستراتیجیات والسیاسات الطالب بعد تخرجهالمقررنمكّ ؛ یعناصر المزیج الترویجي

والعمل على تقویمها وتصویبها عند الضرورة وذلك في ضوء ،والخطط الترویجیة الكفوءة والفعالة
.المتغیرات البیئیة
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مع الزبائنإدارة العالقة
كتساب المعرفة الكاملة بزبائن المنظمة من زوید الطالب باألسالیب الالزمة الالمقرر إلى تیرمي

لیهم عن إیق التواصل المباشر معهم للتعرف حیث فهم طبیعتهم وأفضل الطرق إلرضائهم عن طر 
عالیة وبأقل كلفة قرب والحصول على والئهم من خالل تحقیق رغباتهم بأفضل طریقة ممكنة وبجودة 

ممكنة والعمل على تحقیق رضاهم وضمان االحتفاظ بهم كزبائن دائمین وتشجیعهم إلى استقطاب 
.أصدقائهم وزمالئهم

المنتج والتسعیرتصمیم
دارة المنتج من حیث األصناف والخصائص تصمیم و تعریف الطالب بیسعى المقرر إلى  ٕ ا

دمات المنوي تصنیعها أو تقدیمها، وكیفیة تطویر والمواصفات المطلوب توافرها بالمنتجات والخ
باإلنتاجالمنتجات وتصامیمها وابتكار منتجات غیر مسبوقة، وتنفیذ حزمة من البحوث الخاصة 

، من قة بین المزایا التنافسیة للمنتجكما یركز المقرر على العال. والتطویر ومراقبة الجودة وتحسینها
.حیث الجودة والتمیز، والتسعیر

الجدوىدراسات 
د هذا المقرر الطالب بالمفاهیم األساسیة ل السوق من ودراساترة حیاة المشروع وتخطیطهدو یزوّ

ویهدف إلى . خالل التعرف إلى حجم السوق ونطاقه وخصائصه وأسالیب التسعیر وسیاسات التسویق
األبعاد المقرر تضمن ی.المالیة المتاحة للمفاضلة بین المشاریعفي األسالیبالطالب تنمیة قدرات

اقتصادیات جدوى و وأدائه،المؤثرات الهامة في سلوك المشروعو ،الرئیسیة لنشاط المشروع االقتصادي
الالزمة إلعداد دراسات ابتداًء من تقدیر المتغیرات الرئیسیةاالستثماري الخاص والعامالمشروع

العائد ) متوسط(كمعدل ) الخاص(لمشروعالتقییم التجاري ل) ماذجن(بیان معاییر، و نواعهاأالجدوى ب
د الداخلي مع بیان كیفیة معالجة وفترة االسترداد والقیمة الحالیة الصافیة ومؤشر الربحیة ومعدل العائ

.ومخاطر عدم التأكد في دراسات الجدوىالتضخم
بحوث ونظم المعلومات التسویقیة

البحث العلمي ومناهجه وتطبیقاته وأدواته تعریف الطالب بالمبادئ األساسیة في یسعى المقرر إلى 
الطالب مساعدةیهدف المقرر الدراسي إلى و .التي یحتاجها في إجراء بحث علمي أو دراسة أكادیمیة

لتفكیر بأسلوب ومنهجیة البحث العلمي التسویقي، ومعالجة أي مشكلة تسویقیة وفق أسلوب في ا
تحدید احتیاجات المنظمة من المعلومات ن الخریج منیمك، وتد وواضح لحل تلك المشكلةمحد
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مساعدة صناع القرار لطویرها واسترجاعهاومصادرها وكیفیة معالجتها واستخدامها والحفاظ علیها وت
.في اتخاذ القرارات الهادفة لمعالجة المشكالت التي تواجههم

إدارة التجزئة
؛وتوطیدهابین البائع والمشتري االنسانیةودور العالقاتبإدارة التجزئة ومفهومهایقدم المقرر تعریفًا 

یهدف المقرر إلى تزوید الطالب بالمعرفة والمهارات والممارسات ذات العالقة بادارة التجزئة، 
المناهج واالستراتیجیات المطلوبة إلدارة التجزئة بشكل یساعد الطالب على فهم كیفیة یتضمن و 

ة التجزئة، وتحلیل اختیار موقع المخزن، والتسوق، والعالقة استخدام الموارد والتقنیات المطبقة في ادار 
.بین المنتج والسعر

قنوات التوزیع
التي تقع على عاتقها ، المتعددة للتوزیع من قبل الشركاتتعریف الطالب بالقنوات یسعى المقرر إلى 

المنتجین إلى مسؤولیة القیام بمجموعة الوظائف الضروریة المرتبطة بعملیة تدفق المنتجات من 
أهم أهداف قنوات التوزیع في توفیر السلع والخدمات ؛ كما ویشرحالمستهلكین في األسواق المستهدفة

.في الزمان والمكان المناسبین
التسویق الدولي

تعریف الطالب بالدور الدولي المتنامي والمتصاعد للتسویق ویبین له خصوصیة منمقرر النطلقی
المنافسة الشرسة أم من حیث تنوع واختالف ثقافات وأذواق وسلوكیات هذا الدور سواء من حیث 

ومهاراتهالطالبمعرفة ن یتمكالمقرر إلىیهدف . مي إلیهاالمستهلك باختالف البلد والمنطقة التي ینت
عملیة التسویق في البیئة الدولیة المتغیرة بأبعادها االقتصادیة والسیاسیة والتقانیة والمالیة لللتصدي
یتضمن المقرر.ق من الدخول واالنتشار في األسواق الدولیةن المسوّ یإضافة إلى تمك. والثقافیة
طار و ونطاقه التسویق الدوليماهیة  ٕ العام وكیفیة تقییم األسواق الدولیة والمداخل االجتماعیة فى ها

رسم سیاسات یل والتنظیم لخدمة التسویق الدولي، و دراسة التحلالتسویق؛ كما یحتوي دراسة نظم 
.تهطنشالتخطیط االستراتیجي ألو ي التسویق الدول

اإللكترونيالتسویق
ه نحو ، الهو فرع من األعمال اإللكترونیةالذيالتسویق اإللكترونيیستهل المقرر بالتعریف ب موّج

متد لیغطي مجاالت أوسعیبینما التسویق اإللكتروني،المستهلك وأنشطة سلسلة التورید والمشتریات
الطالب بالدور المتسارع تعمیق معرفةیسعى المقرر إلى .یتم تناولها بالتفصیل في هذا المقرر

هتزویدو ،بشكل خاصالتسویقالتجارة و عملیةفي بشكل عام ودورهالتقنیات المعلومات واالتصاالت
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استخدام تقانة و االلكترونیة بالمعارف المتعلقة بتقنیة المعلومات وتطبیقاتها في مجال التسویق والتجارة 
ٕعادة ، و المعلومات واالتصاالت في تنفیذ األعمال التسویقیة والتجاریة في األسواق المحلیة والدولیة ا

ابتكار و ،لتبني وتطبیق مزیج تسویقي أكثر فعالیةفعالالتخطیط ، والتشكیل استراتیجیات التسویق
.وكشركاتبحاجات المستهلكین كأفراد تفي عملیات توزیع 

التسویق االستراتیجي
تمكین الطالب من إیجاد تصور للرؤى المستقبلیة للمنظمة ورسم رسالتها وتحدید یسعى المقرر إلى 

غایاتها على المدى البعید وتحدید أبعاد العالقات المتوقعة بینها وبین بیئتها بما یسهم في بیان 
بهدف اتخاذ القرارات اإلستراتیجیة ممیزة لها، ة والضعف الالفرص والمخاطر المحیطة بها ونقاط القو 

یناقش المقرر بالتفصیل العوامل المؤثرة .البعید ومراجعتها وتقویمهاو یین المتوسطالمدالمؤثرة على
في عملیة التخطیط التسویقي االستراتیجي، والعالقة بین الخطط التسویقیة اإلستراتیجیة 

ویشمل المقرر كذلك . والخطط قصیرة المدى، والفرق بینهما، وعناصر ومكونات كل منهما
تخدامها من أجل قیاس ولي التسویق اسؤ والوسائل واألدوات التي یمكن لمسدراسة الطرق 

وتحلیل وتقییم األداء التسویقي للمنشأة بهدف تحقیق مركز تنافسي متمیز لها في السوق في 
.المدى الطویل

اتخاذ القرار اللوجستي
. یسعى المقرر إلى تزوید الطالب بالمعرفة والخبرة في الحلول الكمیة لقضایا إدارة العملیات واإلمداد

ت التخزین، النقل وتخطیط الشبكات، واتخاذ قراراالقضایا المتعلقة بقرر على مختلفیتركز الم
ي إدارة فسالیب الكمیة المختلفةسیتعلم الطالب كیفیة استخدام األ. وتخطیط تسهیالت الموقع

.البرمجة الخطیة والالخطیة والمحاكاةالعملیات واإلمداد ك
واإلمدادفي التسویقتخرجمشروع 

نه من مواجهة المشكالت المیدانیة فيتزوید الطالب بالمهارات والمعارف التي تمكّ یهدف المقرر إلى 
والخدمیة تمهیدًا لتشخیصها وتحدید أبعادها وأسبابها اإلنتاجیةالمؤسسات التسویق واإلمداد داخل

.مة للمنظمةءوكیفیة دراسة البدائل المناسبة لحلها واختیار السیناریو األكثر مال
والمصرفیةالتسویق في المؤسسات المالیةادارة 

علم التسویق تقدیما للتسویق الحدیث في المؤسسات المالیة والمعرفة األساسیة ألصولقررتناول المی
دم تحلیًال لسلوك الزبائن في المصارف وكیفیة ادارة عالقة الزبائن ومفاهیم وطرق قیكما , المصرفي
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وكذلك ، التوزیعیة وطبیعة النشاط التسویقي والقدرة على التعامل معهالتسویق االلكتروني والقنوات 
.التسویق االبتكاري وتكلفته وادارته

یةر السعالسیاسة 
تقدیم المعلومات الكافیة عن إدارة التسعیر سیاساته وأهمیته في عالم تسوده المقرر إلى یسعى

ظل أزمات واختناقات بحیث تكون إدارة التنافسیة على مستوى الدولة الواحدة وفي بیئة عالمیة وفي
التسعیر قادرة على رسم السیاسات السعریة المرنة والموضوعیة والتي تكون من خاللها قادرة على 

مبادئ ومفاهیم المقرریعالج.تسویق كامل منتجاتها وزیادة حصتها السوقیة في ظل بیئة معقدة
كونیة واألسعار اآلنیة لاعتباراتالاو هاسیاساتو ر استراتیجیات األسعا، مناهج تحدید األسعار، السعر

)Online pricing(.
إدارة العالمة التجاریة

تعریف الطالب بأحكام العالمات التجاریة وبراءات االختراع واالسم التجاري في النظام بقررالمستهلی
تعریف العالمة التجاریة یركز المقرر على . واالتفاقیات الدولیةوالمنظمات العالمیة المعنیة السوري

الحمایة النظامیة المقررة ، و شروط العالمة التجاریةو ،تسجیل العالمة التجاریة، و وحاالت استخدامها
.للعالمة التجاریة

إدارة التفاوض
دارة ،ومجاالت التفاوض،وأهمیته ومقومات نجاحه،التفاوضیهتم المقرر بدراسة مفهوم  ٕ وتخطیط وا

؛ومفهوم العالقات اإلنسانیة وتطورها وعالقتها بالتفاوض،ومهارات التفاوض،عملیة التفاوض
والمهارات والمعارف والخصائص التي یجب أن تتوافر في ،تقنیات وأسالیب إدارة التفاوضیتضمن و
.ئمین على العملیة التفاوضیة لتمكینهم من تحقیق أهداف المنظمةاالق

ىوالمستو حسب السنةمقررات القسمتوزیع 6.1.6

المستوى الخامس/السنة الثالثة
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code
ساعة معتمدة

Credit hours
نظري

Theoretical
عملي

Practical
المتطلب السابق
Prerequisite

سلوك المستھلك
Consumer BehaviorBAML50333BAML302

العالقات العامة 
Public Relations

BAML50433BAHR304

تخزینإدارة المشتریات وال
Purchasing & Storage Management

BAML50533BAML302
BASO203

التسویق المباشر
Direct Marketing

BAML50633BAML302
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اسم المقرر
Course Name

رمز المقرر
Course Code

ساعة معتمدة
Credit hours

نظري
Theoretical

عملي
Practical

المتطلب السابق
Prerequisite

تسویق الخدمات
Services Marketing

BAML50733BAML302

المطلوبالمجموع
Total Required1515

المستوى السادس/السنة الثالثة
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code
ساعة معتمدة

Credit hours
نظري

Theoretical
عملي

Practical
المتطلب السابق
Prerequisite

إدارة النقل
Transportation Management

BAML60833BAML505

واالعالنالترویجدارة ا
Promotion & Advertising  Management

BAML60933BAML503

نائإدارة العالقة مع الزب
Customer Relationship Management

BAML61033
BAML503

المنتج والتسعیرتصمیم
Product Design & Pricing

BAML61133BAML505

دراسات الجدوى
Feasibility StudyBAFB615432

BAFB404
BAML302
BAEB401

المطلوبالمجموع
Total Required16152

المستوى السابع/السنة الرابعة
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code
ساعة معتمدة

Credit hours
نظري

Theoretical
عملي

Practical
المتطلب السابق
Prerequisite

المعلومات التسویقیةبحوث ونظم 
Marketing Research & Information system

BAML712322BASO304
BAML505

تجزئةإدارة ال
Retail Management

BAML71333BAML610

قنوات التوزیع
Marketing Channels

BAML71433BAML608

التسویق الدولي 
International Marketing

BAML71533BAML609

قسم االختیاري المتطلب
Elective Department Requirement33

المطلوبالمجموع
Total Required15142

المستوى الثامن/السنة الرابعة
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code
ساعة معتمدة

Credit hours
نظري

Theoretical
عملي

Practical
السابقالمتطلب 

Prerequisite
االلكترونيتسویق ال

E- Marketing
BAML816322BASO304

BAML610
التسویق االستراتیجي

Marketing Strategy
BAML81733BAML715

اتخاذ القرار اللوجستي
Logistics Decision Making

BAML81833BAML608

قسم االختیاري المتطلب
Elective Department Requirement33

في التسویقمشروع تخرج
Senior Project in BAMLBAML819424 من % 80إنھاء

المقررات
المطلوبالمجموع

Total Required16136
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)Human Resource Management(ة الموارد البشریة قسم إدار 2.6

توصیف القسم1.2.6

.وأدواتهمبادئهلهبذاتهقائماً وتخصصاً اإلدارةعلومفيأساسیاً ركناً البشریةالمواردأصبحت إدارة
للطالب المبادئ والسیاسات والممارسات المرتبطة باستقطاب الموارد البشریة وتطویرها القسم یقدم 

وتكافؤ الفرص فيالتعیینوأنظمةقوانین: یعالج القسم مواضیع عدة، أهمها. الحفاظ علیها وتشغیلهاو 
، تقییم األداء،وظیفيوالتعیین واالختبار النفسي، التقدم الاالنتقاء،تخطیط الموارد البشریةالتعیین،

عالقات العمل الوظیفي،، األمان، حقوق العاملین وواجباتهمالمكافآت والمزایاإدارة الرواتب واألجور،
....والمفاوضات الجماعیة

القسمرؤیةرسالة و 2.2.6

والهادفة إلى تنمیة ،معارف رفیعة المستوىالتقوم رسالة القسم على تهیئة الطالب للحصول على 
ایة من إن الغ. في مجال إدارة األفرادقدراته العقلیة لیصبح قادرًا على القیام بمهامه الوظیفیة والبحثیة

األساسي والمستمر في مجال ة ونقلها من خالل التعلیمنیفالقسم هي توفیر المعارف والمهارات ال
إدارة األفراد والقیم اإلداریة وروح بالمعرفة المتخصصةإلى نشرالقسمالموارد البشریة؛ كما یسعى

.الریادة التي تشكل شرطًا أساسیًا لتقدم مجتمعنا
العملیةلقیادةالمؤهلةالكوادرمنابحاجتهات المجتمع قطاعرفدمهمة اإلسهام فيقسمالیتولى

اإلداریةبالمهاراتتزویدهموكذلك. العملفيالبشريالعنصرجوانبكلیخصفیمااإلداریة
.الفعالاإلداريوالقائدالمدیرلصنعواإلنسانیة

تحدیات كبرى تفرضها التطورات الحاصلة في تقانات على التصدي لرؤیة القسم المستقبلیةتركز
،من جهة ثانیةملقاة على القوى البشریة المؤهلةالالكبرىالتصاالت من جهة، والمهام المعلومات وا

التمیز "القسم على رؤیة ب صوّ تو .ومواءمة كل ذلك لمناهج وطرائق متطورة في إدارة الموارد البشریة
والحرص المتخصصة في الموارد البشریة، بشقیها النظري والعملي،المعارف الرفیعةوتولیدنقلفي 

."والتفاعل معهاخصصات األخرىعلى التاحنفتعلى اال

أهداف القسم3.2.6

التعاملفيالبشریةالمواردإلدارةاألساسیةوالمفاهیمبالمبادئالتعریفإلىاالختصاصهذایرمي
األكفاءاألفرادلتوفیرالمستخدمةاألسالیبوكذلكاألعمالمنظماتفيواألفرادالعاملینمع

.للعملالمالئمالمناختوفیرلىإ، مع السعيمهاراتهموتنمیةورعایتهمبهمواالحتفاظ
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:علىقادرینأفراداً یوفرسالبشریةالمواردإدارةمجالفيالتخصصإن
البشربینالفردیةاالختالفاتإدراكخاللمنفّعالةبطریقةالبشريالعنصرمعالتعامل.
دارةو البشريالعنصرالستثمارالمالئمةالبیئةتهیئة ٕ .بكفاءةوالمواهب الكفاءاتا
ضمن االمكانات المتاحةالعاملیناألفرادحاجاتإشباع.
دارتهالبشريبالعنصروالمتعلقةالمناسبةالقراراتاتخاذ ٕ البشریةالمواردبتخطیطیتعلقفیما(وا

).علیهاوالمحافظةأدائهاوتقییموتحفیزهاوتنمیتهاوتدریبهاوتعیینهاواستقطابها
تنافسیةمیزةبهایعملونالتيالمنظماتإكسابفيماإلسها.

مقررات القسم4.2.6
اإللزامیة قسممتطلبات ال. 1

)من متطلبات القسم%90أي بنسبة (ساعة معتمدة ) 56(
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code
ساعة معتمدة
Credit hours

نظري
Theoretical

عملي
Practical

المتطلب السابق
Prerequisite

تطویر المھارات اإلداریة
Management Skills DevelopmentBAHR50933BAHR304

البشریةالمواردتنمیة
Human Resource Management Development

BAHR51033BAHR304

دارة المشروعات الریادة و مدخل إلى ٕ الصغیرةا
Introduction to Entrepreneurship and Small  Business
Management

BAEB50433BAEB401

عامةالاإلدارة
Public Administration

BAHR51133BAHR304

التغییرإدارة
Managing Change

BAHR51233BAHR304

التنظیميالسلوك
Organizational Behaviour

BAHR61333BAHR509

القیادة والحوافز
Leadership and Motivation

BAHR61433BAHR304

إدارة استراتیجیة
Strategic Management

BAHR61533BAEB401

التأھیل والتدریب 
Formation and TrainingBAHR61633BAHR509

BAHR510
دراسات الجدوى

Feasibility StudyBAFB615432
BAFB404
BAML302
BAEB401

المعرفةإدارة
Knowledge ManagementBAHR71733BAHR615

الموارد البشریةمناھج البحث في إدارةومعلومات النظم 
Information Systems and Research Methods in
Human Resource Management

BAHR71833BAHR510
BASO304
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اسم المقرر
Course Name

رمز المقرر
Course Code

ساعة معتمدة
Credit hours

نظري
Theoretical

عملي
Practical

المتطلب السابق
Prerequisite

إلدارة الموارد البشریةوالدوليقانوني اإلطار ال
legislative and international human resource

management
BAHR71933BAHR615

BAHR102

العالقات العامة 
Public RelationsBAML50433BAHR304

البشریةللموارداإلستراتیجیةاإلدارة
Strategic Management for Human Resources

BAHR82033BAHR615

السكان واقتصادیات أسواق العمل
Demographics and Economics of Labor
Markets

BAHR82133BAHR718

دارة األزماتو القراراتخاذ ٕ ا
Decision Making & Crises Management

BAHR82233BAHR512
BAHR615

البشریةلمواردافي إدارةمشروع تخرج
Senior Project in BAHR

BAHR823424 من % 80إنھاء
المقررات

المجموع المطلوب
Total Required56536

اإلختیاریة قسممتطلبات ال. 2
)من متطلبات القسم%10أي بنسبة (معتمدة اتساع) 6(

اسم المقرر
Course Name

رمز المقرر
Course Code

ساعة معتمدة
Credit hours

نظري
Theoretical

عملي
Practical

المتطلب السابق
Prerequisite

نظریات التنظیم
Organizational Theory

BAHR72433BAHR405

أعمال وتجارة الكترونیة
E-Business and commerceBAHR725322BASO304

ات االجتماعیةنظمإدارة الم
Social Organizations Management

BAHR72633BAHR511

إدارة التفاوض
Negotiation Management

BAHR727322BAHR405

المجموع المطلوب
Total Required6

مقررات القسمتوصیف .5.2.6

تطویر المهارات اإلداریة
یركـز علـى للنجـاح فـي األداء اإلداري، و طلوبـة هذا المقرر إلـى تطـویر المهـارات والمعـارف المیتطرق

لتـأثیر، تقنیـات التحفیـز، اسـتخدام السـلطة وااإلبداع في حل القضایا المطروحـة،تنمیة اإلدراك الذاتي،
دارة  ٕ فــيالتواصـلوأنـواعوأهمیـةمفهــومحـولكافیـةبمعـارفالطالــبتزویـدإلـىویسـعى. الصـراعاتوا

االنسجامبزیادةیسهمبماالتنظیمداخلاالتصالوقنواتراتمهاتطویروآلیاتالتنظیمیةالعملبیئة
ویقتـرن الجـزء النظـري مـن المقـرر بتطبیقـات .اإلداریـةمستویاتهمبمختلفالتنظیمأفرادبینواالندماج

.عملیة ودراسة حاالت مستمدة من الواقع المحلي
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البشریةالمواردتنمیة
عنواختالفهاالبشریة،المواردتنمیةوأهمیةطبیعةحولالالزمةبالمعرفةالطالببتزویدالمقرریهتم

الطالبإلمامویسعى إلى زیادة . والتنمیةوالتعلمالتدریبتضمینهاخاللمنوالتأهیلالتدریبعملیة
الوظیفي،المساروتصمیملتخطیطامهاراتبوتزویدهالمختلفةالبشریةالمواردتنمیةبمداخل

.العاملحیاةوجودةالبشریةالمواردوصیانةحمایةوسیاسات
دارة المشروعات الصغیرةالریادة و مدخل إلى  ٕ ا

دارة المشروعات الصغیرةالریادة و یسعى مقرر  ٕ المشروعات و الریادةبماهیةطالبإلى تعریف الا
دراسةو الریادةمدخًال إلىالمقرریتضمنو .ا في التنمیة االقتصادیةما ودورهمالصغیرة، وأهمیته

ورأس المال بما یتعلق باختیار النشاط الصغیرةاتعجوانب االدارة وتنظیم عملیات المشرو تحلیل و 
انونیة النشاط وكیفیة استثمار رأس المال وتسویق المنتج وفترة قوالتسویق والمحاسبة و والموقع

.االسترداد
العامةاإلدارة

إدارةوبینبینهاوالفرقالعامةلإلدارةاألساسیةبالمفاهیمالطالبتعریفإلىالمقررهذاسعى ی
،العامةالسیاساتوتقییمتحلیلومداخلالعامةاإلدارةوأهمیة،األخرىبالعلوموارتباطهااألعمال

بماالحكومیةلألجهزةاإلداریةوالتقسیماتالحكوميوالموظفالحكومیةالوظیفةطبیعةلىإالتعرفو 
ویتضمن المقرر ایضًا أنشطة االختیار والتعیین، والتدرج .قبلهامنالمقدمةالخدماتكفاءةرفعیخدم

.الوظیفي، والترقیة، وتقویم األداء في الوظیفة العامة
التغییرإدارة

فيالتغییرإدارةوأبعادإدارتهوكیفیةالتنظیميالتغییربمفهومالطالبتعریفإلىالمقررهذارمي ی
العملبیئةفيالكبیرةالتغییرعواملظلفياإلدارةتواجههاالتيالمعاصرةوالتحدیاتالمنظمات
كما ویركز المقرر على ضرورة اتباع التغییر التنظیمي . والمعلوماتالتكنولوجیاوثورةكالعولمة

.للتغییر االستراتیجي للمنظمة والمناهج المتبعة في ذلك
التنظیميالسلوك
وحلتشخیصفيالتحلیلیةالمهاراتوتطویرالمنظماتفياإلنسانيالسلوكدراسةالمقرریتناول

اإلدراك:حیثمنالفرديالمستوىعلىالسلوكیتناولكماالعمل،فيالسلوكیةالمشكالت
الجماعيالمستوىعلىالسلوكوكذلك،واالتجاهاتوالقیمواإلبداع،والتعلم،والدوافع،والشخصیة،
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مستوىعلىالسلوك؛ یختتم المقرر بدراسة واالتصالوالقیادة،والصراع،الجماعة،یةدینام: حیثمن
.التنظیمیةوالثقافة،هتطویر و التنظیميالتصمیمحیثمننفسهاالمنظمة
والحوافزالقیادة

العناصركأحدالقائدوأهمیةاإلداریةالقیادةمفهومعلىالضوءتسلیطإلىالمقررهذارميی
كلفيوجودهاوضرورةالقادةصناعةوكیفیةالمنظمةأداءوكفاءةفعالیةزیادةفياألساسیة
المقرریتناولو .المنظماتفيممارستهاوضرورةللقادةاإلداریةالمهاراتلىإوالتعرفالمنظمات

المداخلو األداء،إدارةنظاموتنفیذتصمیمبوسائل وأدواتبالالطویزودالمنظمات،فياألفرادأداء
الكفاءات،استقطابعلىیساعدبماالمالیةوغیرالمالیةوالمزایاالتعویضاتإلدارةالمختلفة

دارةوتصمیمالوظائف،تقییم، و بهاواالحتفاظوتحفیزها، ٕ یةدالماوالحوافزواألجور،الرواتبهیاكلوا
.یةعنو المو 

االستراتیجیةاإلدارة
وتحدیدورسالتهاالمنظمةرؤیةصیاغةعلىالقدرةاكتسابمنالطالبتمكینإلىالمقررهذاسعىی

التيالبیئةفياالستمرارللمنظمةیضمنبما،والقریبةالمتوسطة، وأهدافهاالبعیدالمدىعلىغایاتها
الةالفعّ األعمالمنظماتاستراتیجیاتبناءفيالمستخدمةالمداخلأهملىإوالتعرف، بهاتعمل

ویتناول دراسة عملیة اإلدارة اإلستراتیجیة . بیئتهاوبینبینهاالمتوقعةالعالقاتأبعادوتحدید
ویرتكز على المعالجة الشاملة المتكاملة لكافة السیاسات ؛وسیاسات األعمال على مستوى المنشأة

ویعتمد المقرر على القراءات والمقاالت . واالستراتیجیات من خالل نظام متكامل التخاذ القرارات
.لعلمیة واستخدام الحاالت والتطبیقات العملیةا

التدریبو التأهیل
المهاراتو البشریة،المواردتدریبوأهمیةطبیعةحولالالزمةبالمعرفةالطالببتزویدالمقرریهتم

. والتطویریةالتدریبیةالبرامجوتقییموتنفیذوتصمیموالتطویریة،التدریبیةاالحتیاجاتلتحدیدالالزمة
االندماجوتحقیق،الجددالموظفینتوجیهكیفیةدراسةو كما یتضمن المقرر مناهج واسالیب تحلیل

كسابهمو ،لدیهموالقوةالضعفمواطنوكشف،معنویاتهمورفعالعاملینكفاءةوزیادة،التنظیمي ٕ ا
.والفردالمنظمةمصلحةفیهلماوتطویرهاجدیدةمهارات

الجدوىدراسات 
د السوق من ودراساترة حیاة المشروع وتخطیطهدو الطالب بالمفاهیم األساسیة لالمقرر هذا یزوّ

ویهدف إلى . خالل التعرف إلى حجم السوق ونطاقه وخصائصه وأسالیب التسعیر وسیاسات التسویق
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األبعاد المقرر تضمن ی.المالیة المتاحة للمفاضلة بین المشاریعفي األسالیبالطالب تنمیة قدرات
اقتصادیات جدوى و وأدائه،المؤثرات الهامة في سلوك المشروعو ،یسیة لنشاط المشروع االقتصاديالرئ

الالزمة إلعداد دراسات ابتداًء من تقدیر المتغیرات الرئیسیةاالستثماري الخاص والعامالمشروع
العائد ) متوسط(كمعدل ) الخاص(التقییم التجاري للمشروع) ماذجن(بیان معاییر، و نواعهاأالجدوى ب

د الداخلي مع بیان كیفیة معالجة وفترة االسترداد والقیمة الحالیة الصافیة ومؤشر الربحیة ومعدل العائ
.ومخاطر عدم التأكد في دراسات الجدوىالتضخم

المعرفةإدارة
دارة المعلومات وتداخلهما، وتعریف  ٕ الطالبیستهل المقرر بالتمییز بین مفهومي إدارة المعرفة وا

المنظماتنجاحفيالفكريالمالرأسوأهمیةاإلدارةفيجدیدكاتجاهوأهمیتهاالمعرفةإدارةبمفهوم
حیثمنسواء المنظماتفيالموجودةالمعارفمناالستفادةآلیاتتوضیحخاللمنوتطویرها

مستوىعلىنشرهامنالمستفیدةالجهاتتحدیدنقلها و أم من حیث،تخزینهاوطرقالمعرفةتولید
.المنظمة

الموارد البشریةومناهج البحث في إدارةمعلوماتالنظم 
، التاریخیة والحالیة والمستقبلیة، الخاصة بالموارد البشریةبتوفیر كافة المعلوماتیهتم نظم المعلومات

عرفة داخلیه أو خارجیة لموتقدیمها إلى الجهات التي یهمها أمر تلك الموارد سواء كانت هذه الجهات
إلىهدففت، البشریةلمواردافي إدارةالبحثمناهجأما .األكثر قیمة في المنظماتالموارد تلك قیمة 

كساباإلدارةمجالفيوأسالیبهوأدواتهالعلميالبحثمناهجبمدارسالطالبتعریف ٕ الطالبوا
یجاد الحلول الناجعة لهاها ظواهر وتفسیراإلداریةالمشكالتمعالتعاملفيالعلميالتفكیرمهارة ٕ .وا

عدادالبحثمنهجیةاختیاركیفیة أیضًا الطالبعلمتیو  ٕ .وترتیبهاالبحثیةالخططوا
رة الموارد البشریة إلدادوليالقانوني و اإلطار ال

ئ الناظمة إلدارة الموارد البشریة في تحلیل مفهومي ووظیفي لإلطار القانوني والمبادیهتم المقرر ب
دراسة المبادئ العامة الناظمة لقانون بیستهل المقرر. ل على النطاقین الوطني والدولياألعمامجال

وینتقل المقرر لدراسة األسالیب . والمعاشاتنظام التأمینات االجتماعیة و ،العمل السوري وأحكامه
والمناهج المتبعة في إدارة الموارد البشریة في بعض الدول ذات الداللة والمنظمات الدولیة 

یخلص المقرر إلى اجراء مقارنة عامة تشمل نقاط عدة . المتخصصة والمؤسسات متعددة الجنسیة
اجراءات التوظیف وحقوق العمال وسالمتهم والتمییز العنصري بأوجهه المختلفة والتسریح : مثل

.....والتقییم والعنف والتحرش الجنسي داخل العمل 
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العامةالعالقات
قائم بحد ذاته كعلمالعامةالعالقاتإدارةبأهمیةوتوعیتهبلاالطتعریفإلىالمقررهذایهدف

؛ كما یهدف المقرر وله من األهمیة التي تجعله یتكامل مع جمیع األنشطة في المنظمة
الهیكلمنیتجزأالكجزءتهاوأهمیالعامةالعالقاتإدارةبخاصةالقواعدالو مبادئبالإلى التعریف

فيتوافرهاینبغيالتياألساسیةبالمهاراتوالتعریفالحدیثةوالمنظماتللمؤسساتالتنظیمي
.مجالهذا الفيالمستهدفالجمهورلمخاطبةالفعالةواألسالیبالعامةالعالقاتممارسي

البشریةللموارداإلستراتیجیةاإلدارة
لیتمكنالبشریةللموارداإلستراتیجیةاإلدارةعنعامةبمعرفةالطالبتزویدإلىالمقررهذاسعىی

اإلستراتیجیةاإلدارةبمفهومالتعریفخاللمنوذلكاستراتیجیاً وظائفهاتأدیةكیفیةلىإالتعرفمن
إلى اإلدارة الحدیثة لها؛ مع اإلشارة إلى التقلیدیةاإلدارةمناالنتقالوضرورةوأهمیتهاالبشریةللموارد

العملمنظماتعلىتفرضالتيالمتسارعةالبیئیةالتغیراتمعوالتوافقالتجاوبقیحقضرورة ت
العنصرعلىذلكوتأثیروالعولمةواالندماجالهیكلةكإعادةجدیدةسیاساتمعالتعاملالحالیة
. المنظماتفيالبشري

أسواق العملالسكان واقتصادیات 
. یستهل المقرر بتعریف الطالب بمناهج وأسالیب معالجة البیانات السكانیة من وجهة نظر العمل

یركز المقرر على آلیة عمل أسواق العمل، وكیفیة حصول ذلك داخل المؤسسة والمجتمع وفي 
ت إن المنطق االقتصادي وأدواته التي تدرّس في هذا المقرر، تساعد في تحلیل قرارا. السیاسة العامة

ویشرح المقرر . ت وتأطیرهااأرباب العمل والعاملین بینما تقوم العناصر المؤسسیة برسم هذه القرار 
لكامنة للعاملین مكونات أسواق العمل من وجهة نظر العرض والطلب؛ یمثل جانب العرض  القوة ا

.لة المطلوبةیمثل جانب الطلب أرباب العمل وخصائص العماوخصائصها، بینما
دارةو القراراتخاذ ٕ اتزماأل ا

للعملیةالقراراتخاذعملیةوأهمیةالقرارواتخاذصنععملیةبماهیةالتعریفإلىالمقررسعىی
تأطیرعلىالقرارصانعتساعدالتيالتقنیاتبعضتوضیحإلىالمقرر؛ ویهدفكلهااإلداریة
ویركز الجانب اآلخر للمقرر على إدارة .األفضلالقرارإلىالوصولوكیفیةالقرار،محلالمشكلة

.تشخیصها وتحلیلها واتخاذ القرارات السریعة للتغلب علیها: األزمات 
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البشریةالمواردإدارةفيالتخرج مشروع
التي، البشریةالمواردإدارةمجالفيالنظریةالمعارفتطبیقمنالطالبتمكینإلىالمقرریهدف

خدمیةأوإنتاجیةلمنظمةاختیارهخاللمنالواقعأرضعلىالسابقةللمقرراتدراستهخاللاكتسبها
مجالفيللتطبیققابلموضوعأياختیار(البشریةالمواردإدارةفيمتخصصأستاذإشرافتحت
.)البشریةالمواردإدارة

نظریات التنظیم
التنظیم بدءًا بالنظریات الكالسیكیة یسعى المقرر إلى تعریف الطالب بالمداخل المختلفة لرؤیة عملیة 

كما یسهم في .اكل التنظیمیة للمنظماتوانتهاء بالمداخل الحدیثة للتنظیم، وانعكاس ذلك على الهی
عادة الطالب فيتنمیة مهارات  ٕ ها بما یتوافق مع االستراتیجیة المطلوبة هیكلتبناء الهیاكل التنظیمیة وا

.في الزمان والمكان
إلكترونیةوتجارة أعمال 

تزوید الطالب بالمعارف المتعلقة بتقنیة المعلومات وتطبیقاتها في مجال إلى المقررهذاسعىی
التسویقیة اإلداریة و استخدام تقانة المعلومات واالتصاالت في تنفیذ األعمالو التجارة االلكترونیة 

للتجارة عبر اإلنترنت، والشبكات ت األساسیة ویستكشف اللبنا. والتجاریة في األسواق المحلیة والدولیة
، وتقنیة الداخلیة، والشركات االفتراضیة، والتبادل االلكتروني للبیانات، وتأمین خیارات الدفع الرقمیة

، واآلثار االجتماعیة وقضایا السیاسة العامة والتخطیط لكترونیةالمعلومات واستراتیجیات التجارة اإل
.ارة االلكترونیةواإلدارة اإللكترونیة لتطبیقات للتج

ات االجتماعیةنظمإدارة الم
دارة مختلف المؤسسات االجتماعیة  ٕ یتناول هذا المقرر المفاهیم األساسیة لإلدارة على وجه العموم وا
جراءاتها،  ٕ على وجه الخصوص في ضوء أهدافها وخصائص وسمات لوائحها وقوانینها ونظمها وا

دارتها ومتابعتها وتقویمها سواء كانت تابعة وخصائص القائمین علیها والمستفیدین منها وت ٕ سییرها وا
للقطاع الحكومي أو األهلي مع تحدید دور األخصائي االجتماعي حسب نوعیة المؤسسات 

.االجتماعیة وحسب توظیف األخصائي االجتماعي لمعارفه ومهاراته
إدارة التفاوض

دارة ،ومجاالت التفاوض،وأهمیته ومقومات نجاحه،التفاوضیهتم المقرر بدراسة مفهوم  ٕ وتخطیط وا
؛ومفهوم العالقات اإلنسانیة وتطورها وعالقتها بالتفاوض،ومهارات التفاوض،عملیة التفاوض
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والمهارات والمعارف والخصائص التي یجب أن تتوافر في ،تقنیات وأسالیب إدارة التفاوضیتضمن و
.اف المنظمةئمین على العملیة التفاوضیة لتمكینهم من تحقیق أهداالق

توزیع مقررات القسم حسب السنة والمستوى. 6.2.6

المستوى الخامس/السنة الثالثة
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code
ساعة معتمدة
Credit hours

نظري
Theoretical

عملي
Practical

المتطلب السابق
Prerequisite

تطویر المھارات اإلداریة
Management Skills DevelopmentBAHR50933BAHR304

البشریةالمواردتنمیة
Human Resource Management Development

BAHR51033BAHR304

دارة المشروعات الصغیرةالریادة و مدخل إلى ٕ ا
Introduction to Entrepreneurship and Small
Business Management

BAEB50433BAEB401

عامةالاإلدارة
Public Administration

BAHR51133BAHR304

التغییرإدارة
Managing Change

BAHR51233BAHR304

المطلوبالمجموع
Total Required

1515

المستوى السادس/السنة الثالثة
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code
ساعة معتمدة
Credit hours

نظري
Theoretical

عملي
Practical

المتطلب السابق
Prerequisite

التنظیميالسلوك
Organizational Behaviour

BAHR61333BAHR509

القیادة والحوافز
Leadership and Motivation

BAHR61433BAHR304

إدارة استراتیجیة
Strategic Management

BAHR61533BAEB401

التأھیل والتدریب 
Formation and TrainingBAHR61633BAHR509

BAHR510
دراسات الجدوى

Feasibility StudyBAFB615432
BAFB404
BAML302
BAEB401

المطلوبالمجموع
Total Required

16152

المستوى السابع/السنة الرابعة
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code
ساعة معتمدة
Credit hours

نظري
Theoretical

عملي
Practical

المتطلب السابق
Prerequisite

المعرفةإدارة
Knowledge ManagementBAHR71733BAHR615

BAHR71833BAHR510الموارد مناھج البحث في إدارةومعلومات النظم 



41

اسم المقرر
Course Name

رمز المقرر
Course Code

ساعة معتمدة
Credit hours

نظري
Theoretical

عملي
Practical

المتطلب السابق
Prerequisite

البشریة
Information Systems and Research
Methods in Human Resource
Management

BASO304

إلدارة الموارد البشریةقانوني والدولياإلطار ال
legislative and international human

resource management
BAHR71933BAHR615

BAHR102

العالقات العامة 
Public RelationsBAML50433BAHR304

قسم االختیاري المتطلب
Elective Department Requirement

33

المطلوبالمجموع
Total Required

1515

المستوى الثامن/السنة الرابعة
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code
ساعة معتمدة
Credit hours

نظري
Theoretical

عملي
Practical

المتطلب السابق
Prerequisite

البشریةللموارداإلستراتیجیةاإلدارة
Strategic Management for Human Resources

BAHR82033BAHR615

السكان واقتصادیات أسواق العمل
Demographics and Economics of
Labor Markets

BAHR82133BAHR718

دارة األزماتو القراراتخاذ ٕ ا
Decision Making & Crises Management

BAHR82233BAHR512
BAHR615

قسم االختیاري المتطلب
Elective Department Requirement

33

البشریةلمواردافي إدارةمشروع تخرج
Senior Project in BAHR

BAHR823424 من % 80إنھاء
المقررات

Total Required
16144المجموع المطلوب
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ManagementService(الخدماتعملیات إدارة قسم 3.6 Operations(

توصیف القسم1.3.6

باعتبارها من أهم المجاالت الخدمات عملیات إلى تعریف الطالب بمفهوم إدارة یرمي هذا القسم
منظورم مفاهیم تحلیلیة وأدوات إلدارة العملیات واتخاذ القرار من لوظیفیة في منظمات األعمال؛ ویقدّ ا

، من الممارسات المشتركة الخدمات؛ إذ أصبحت المزایا التنافسیة، التي تقودها استراتیجیة الخدمات
.في بیئة األعمال وسمة من سمات السنوات القلیلة المنصرمة

إدارة الجودة واستراتیجیات العملیات، ك: دارة العملیاتص العدید من الجوانب المرتبطة بإصخیغطي الت
دارة المشاریعبة،رض والطلب، والمخزون والرقاوتخطیط الع ٕ . وا
دراك الحلول اإلداریة صصخالتیهدف هذا  ٕ إلى تعزیز قدرات الطالب في القیام بالتحلیل الكمي الالزم وا

وغیرها من القضایا التي تواجه متخذي القرار في ملیاتیة المرتبطة بقطاع الخدمات التخاذ القرارات الع
. المؤسسات

القسمرؤیةرسالة و 2.3.6

التقنیة المتسارعة بشكل عام التطورات الناجم عن إن االزدهار الذي یشهده العالم في قطاع الخدمات
بشكل خاص، فرض تحدیات كبرى على علوم االدارة واألعمال تقنیات المعلومات واالتصاالتو 

ة القسم بالمزج بینتلخص رسالة. تترجم بإحداث تخصصات مواكبة  تستجیب لالحتیاجات الملّح
الجدیدة  لدعم العملیات التنافسیة في أعمال تلك و األعمال إدارةالمطبقة فيالمقاربات التقلیدیة 

وخدمات المساندة الفنیة، وخدمات المصارف والمؤسسات ،الرعایة الصحیةالتي تتضمن الخدمات
دمات وتحقیق المیزة التنافسیة في دعم انتاج الخوكذلك.، وغیرهاالمالیة، والنقل والمطاعم والفنادق

.امتالك السلع وتوفیر الخدمات
المواكبة واالستباق المستمر في عملیات نقل المعرفة وتطویرها في " أما رؤیة القسم فترتكز على
."مجاالت إدارة خدمات األعمال

أهداف القسم3.3.6

المهتمین باالستشارة والریادة ورأس المال للطلبة لعملتوفیر الةسعاو تقدیم تخصص جدید یفتح آفاقًا - 
.المخاطر واالدارة بمنظورها العام  وتحلیل العملیات في مؤسسات الخدمات

.السلیمةالتحلیل االستراتیجي واتخاذ القرارات العملیاتیةلمساندةالمقاربات التقلیدیة والحدیثةجمع- 
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تصمیم منظومات و االستراتیجیات العملیاتیة، كالتوسع بتطبیق األسالیب الكمیة على قطاع الخدمات - 
االدارة و االستجابة السریعة وتحلیل فترة االنتظار، و ادارة الجودة واالنتاجیة، و ال، خدمات التوصیل الفعّ 

.الة واستخدام تقنیة المعلوماتالفعّ 
ي التوسع بتطبیق األسالیب في انتاج الخدمات التي أصبحت ضرورة من ضروریات العصر تواز - 

.انتاج السلع إن لم تكن على درجة أكبر في األهمیة

مقررات القسم4.3.6
اإللزامیة قسممتطلبات ال. 1

)من متطلبات القسم%90أي بنسبة (ساعة معتمدة ) 56(
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code
ساعة معتمدة

Credit hours
نظري

Theoretical
عملي

Practical
المتطلب السابق
Prerequisite

لتوریدإدارة سلسلة ا
Supply Chain ManagementBASO50733BASO202

مدخل إلى إدارة عملیات الخدمات
Introduction to Service Operations
Management

BASO50833BASO202

ةخدمیات النظممالإدارة 
Service organizations ManagementBASO50933BAML302

BAHR405
تخزینإدارة المشتریات وال

Purchasing & Storage ManagementBAML50533BAML302
BASO203

تقنیات كمیة وإحصائیة
QuantitativeTechniques &
Statistictics

BASO510322BASO203

الخدماتإدارة جودة 
ServicesQuality ManagemeBASO611322BAHR303

Iمحاسبة تكالیف
Cost Accounting I

BAAA50533BAAA202

تصمیم وھندسة عملیات الخدمات
Design & Reengineering of Service
Operations

BASO612322BASO508

نائإدارة العالقة مع الزب
Customer Relationship Management

BAML61033
BAML503

دراسات الجدوى
Feasibility StudyBAFB615432

BAFB404
BAML302
BAEB401

إدارة الخدمات المالیة 
Financial Services ManagementBASO71333BAFB404

في عملیات الخدماتالبحث مناھج ونظم المعلومات 
Information Systems and Research
Methods in Service Operations

BASO714322BASO508
BASO304

الخدماتومشاریع اإلنتاج 
Production & Services ProjectBASO71533BAEB401

الدولیة مداداتإدارة اإل
International logistics ManagementBASO71633BAHR405

BAML505
BASO81733BASO509الجدیدة واإلبتكارإدارةالخدمات 
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اسم المقرر
Course Name

رمز المقرر
Course Code

ساعة معتمدة
Credit hours

نظري
Theoretical

عملي
Practical

المتطلب السابق
Prerequisite

New Services Management &
Innovation

نماذج كمیة متقدمة مساعدة على صناعة القرار
Advanced Quantitative Models for
Decision Making

BASO818322BASO510

اإلدارة االستراتیجیة لعملیات الخدمات
Strategic Service Management
OperationsBASO81933BASO508

BASO715

عملیات الخدماتإدارةفيمشروع تخرج
Senior Project in BASO

BASO820424 من % 80إنھاء
المقررات

Total Required
564816المجموع المطلوب

اإلختیاریة قسممتطلبات ال. 2
)من متطلبات القسم%10أي بنسبة (معتمدة اتساع)6(

اسم المقرر
Course Name

رمز المقرر
Course Code

ساعة معتمدة
Credit hours

نظري
Theoretical

عملي
Practical

المتطلب السابق
Prerequisite

أعمال وتجارة الكترونیة
E-Business and commerceBAHR725322BASO304

تسویق الخدمات
Services Marketing

BAML50733
BAML302

إدارة التفاوض
Negotiation Management

BAHR727322BAHR405

دارة المشروعات الصغیرةالریادة و مدخل إلى ٕ ا
Introduction to Entrepreneurship and Small
Business Management

BAEB50433BAEB401

Total Required
6المجموع المطلوب

مقررات القسمتوصیف 5.3.6

إدارة سلسلة التورید
دارتها وأهمیتها وتحقیق المقرر إلى یرمي ٕ تزوید الطالب بالمعرفة الالزمة عن سلسلة التورید وا

المواد األولیة مرورا بالمشتركین بعملیة مورديالتواصل األمثل بین عناصر سلسلة التورید ابتداء من 
االنتاج وصوال إلى التسلیم وبیع المنتج للمستهلك النهائي حیث تقوم بتنسیق األنشطة فیما بینها لتبعد 

.المنافسة عن نفسها وتحقق العملیة بأقل كلفة ممكنة وبأعلى جودة
مدخل إلى إدارة عملیات الخدمات

صیة تحدیات ادارة مؤسسات الخدمات، المبنیة على جودة بخصو البتعریف الطیسعى المقرر إلى 
،مهارات العملیاتبینیجمع، الذيالمدیر في الخدماتعلى دور وأهمیةالمقرركزر ی. الخدمات
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یتضمن المقرر . الخدماتضمن مقاربة نظم مدیر عاموذلك والموارد البشریة المتكاملة ،والتسویق
تقنیات و ، وجودة الخدماتیجیة الخدمات، تصمیم نظم الخدمات، استرات: ًا عدة، من أهمهانقاط

.الخدمات
ةخدمیات النظممالإدارة 

.وكیفیة ادارتهاإدارة المنظمات ذات الطابع الخدميمفاهیمیف الطالب بأهم یستهل المقرر بتعر 
الخدمات بدور القطاع العائلي وأصحاب المشروعات الصغیرة في صناعةالطالبتعریفإلىیهدفو 

بأساسیاتدرایةبهاكسإ و ونوعًا،كماً اموتطورهالضیافةو السیاحة المستدامة بوخاصة تلك المتعلقة
الوظیفيوالتوصیف، التنظیمیةوهیاكلهاوأقسامهاللفنادقالمختلفةألنواعواالحدیثةالفندقیةاإلدارة

المترتبةاإلیجابیةاآلثاروكذلكالضیافةصناعةفىالحدیثةاإلتجاهاتإلىباإلضافةبهاللعاملین
.والفندقيالسیاحيالنشاطازدهارعلى

خزینتإدارة المشتریات وال
لىإوالتعرفووظائفها،وأهدافهاوأهمیتهامشتریاتالإدارةمبادئإلىالتعرفینطلق المقرر من 

المقررهذاسعىیو .المنشأةداخلاألخرىاألنشطةمعالشراءعملیةلربطتؤديالتياألساسیات
المشتریاتتشملالتيتورید، اللسلسلةالمتكاملةاإلدارةمن منظورالتخزینبالطلبةتعریفإلى

دارةوالتوزیعوالنقلوالتخزینوالتصنیع ٕ مفهومیتضمن المقرر . العملیاتلدعمالالزمةالمعلوماتوا
، األخرىباإلداراتلمشتریاتاإدارةعالقة، مالتنظیفيلمشتریاتامكانلمشتریات، اوظیفةوأهداف
عقود، الموردینمعالتعاملوكیفیةالتوریدمصادراختیار، المشتریاتتحلیل،لمشتریاتاتخطیط
هیزات، موقع المخزن، تجالمختلفةالمنظماتفيالمخازنطبیعة،اإلداریةالناحیةمنالتورید

...،والمناولةالمخزنومعدات
حصائیةتقنیات  ٕ كمیة وا

المقرر بتزوید الطالب باألسالیب الكمیة واالحصائیة المتقدمة التي یمكنه استخدامها في إدارة عنىیُ 
ویهدف المقرر إلى تنمیة مقدرات الطالب على القراءة الجیدة للمتغیرات . العملیات االنتاجیة والخدمیة

تقبلیة حول احتیاجات االقتصادیة ومختلف المؤشرات المالیة؛ كذلك تمكینه من القیام بالتنبؤات المس
.باستخدام األسالیب الكمیة واالحصائیةالمؤسسة وأهدافها

إدارة جودة الخدمات
؛ بیقاتها في الخدمةوعملیاتها وتطمنظمات الخدمة من حیث مفاهیمهاإدارة الجودة فيیهتم المقرر ب
دیثة للجودة في االتجاهات الحو ،تطورهاومراحل ،على المفاهیم األساسیة للجودةینطوي المقرر
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جودة الخدمة، كما یركز على . منظمات األعمال بشكل عام سواء كانت منظمات صناعیة أم خدمیة
المقررویتطرق . الخدماتمن حیث المفهوم وتحدید األبعاد، واألهداف واألهمیة، وكیفیة قیاس جودة 

وتجسید فلسفة الجودة الشاملة عمال رائدة ساهمت في تطویر أ من ما قدموه و ة الشاملةرواد الجودإلى 
. في بیئة منظمات الصناعة والخدمات

Iالتكالیفمحاسبة
واالجتماعیةاالقتصادیةالتشكیالتظلفيالمحاسبةبخصائصبالالطتعریفبقررالمستهل هذا ی

، مهامهاو التكالیفمحاسبةتعریف: مفرداتهتتضمن.التكالیفمحاسبةلمبادئشرحو المختلفة
وأثمانالتكالیفیةوالوحدةالتكلفةموضوعو التكالیفیةالفترة،التكالیفومحاسبةالمالیةالمحاسبة

وغیرالمباشرةالمصروفات،اإلنتاجنفقاتوتصنیفعرضیضاف إلى ذلك فقرات تتضمن. التكلفة
،للنفقاتالتقدیريالكشف، والرأسمالیةاإلیرادیةالمصروفات،والمتغیرةالثابتةالمصروفات،المباشرة

.إعدادهاوكیفیةالصناعیةالشركاتفيالختامیةالحسابات، و التكالیفوقوائمالتكالیفیةالبنود
تصمیم وهندسة عملیات الخدمات

فس في الوقت المناسب، لذلك المقرر اعادة هندسة العملیات لتقدیم خدمة نوعیة بسعر منابیقصد
نظام الخدمي المقدم من خالل الدید وتنسیق حتبمناهج وأسالیب تساعد فيتزوید الطالبجبتو ی

كما ؛والمتمثلة في الهیاكل التنظیمیةعلى عكس األنظمة الحالیة المعقدةوذلك سلسلة العملیات، 
وكذلك تقدیر قیمة جمیع یجب أن یسبق إعادة الهندسة الذي سلوك تغییر الیركز المقرر على
صنیع خلیة أم الخارجیة والمتمثلة بعملیات تطویر المنتج، واإلنتاج، وبیئة التالعملیات سواء الدا

وعلیه فإن مواضیع ؛قات المنظمة الداخلیة والخارجیةد، والتسویق، وعالمداالعالمیة، والتوزیع، واإل
حیات للموظفین، ونظام الحوافز، مثل التدریب، والتعلم والتعلیم، وفریق العمل، وتفویض الصال

.اعادة هندسة العملیاتتدریسعطى األولویة في ست
إدارة العالقة مع الزبائن

كتساب المعرفة الكاملة بزبائن المنظمة من المقرر إلى تزوید الطالب باألسالیب الالزمة الیرمي
لیهم عن إیق التواصل المباشر معهم للتعرف حیث فهم طبیعتهم وأفضل الطرق إلرضائهم عن طر 

والئهم من خالل تحقیق رغباتهم بأفضل طریقة ممكنة وبجودة عالیة وبأقل كلفة قرب والحصول على 
ممكنة والعمل على تحقیق رضاهم وضمان االحتفاظ بهم كزبائن دائمین وتشجیعهم إلى استقطاب 

.أصدقائهم وزمالئهم
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الجدوىدراسات 
د هذا المقرر الطالب بالمفاهیم األساسیة ل السوق من ودراساتوتخطیطهرة حیاة المشروع دو یزوّ

ویهدف إلى . خالل التعرف إلى حجم السوق ونطاقه وخصائصه وأسالیب التسعیر وسیاسات التسویق
األبعاد المقرر تضمن ی.المالیة المتاحة للمفاضلة بین المشاریعفي األسالیبالطالب تنمیة قدرات

اقتصادیات جدوى و وأدائه،سلوك المشروعالمؤثرات الهامة في و ،الرئیسیة لنشاط المشروع االقتصادي
الالزمة إلعداد دراسات ابتداًء من تقدیر المتغیرات الرئیسیةاالستثماري الخاص والعامالمشروع

العائد ) متوسط(كمعدل ) الخاص(التقییم التجاري للمشروع) ماذجن(بیان معاییر، و نواعهاأالجدوى ب
د الداخلي مع بیان كیفیة معالجة ة ومؤشر الربحیة ومعدل العائوفترة االسترداد والقیمة الحالیة الصافی

.ومخاطر عدم التأكد في دراسات الجدوىالتضخم
إدارة الخدمات المالیة

دارة تسویق نه من اإلشر مهارات التي تمكّ لهذا المقرر في تزوید الطالب بالمعرفة وایسهم ٕ اف وا
حصر الخدمات المالیة ووصفها والتعرف منالمقرر ینطلق. المالیة والمصرفیةخدمات المؤسسات 

عن كثب؛ كما یطرح مفاهیم القیادة وحل المشكالت، وعملیة التغییر؛ ویركز على نظریات إلیها
.ووظائف القیادة واالدارة وارتباطها بتحقیق األهداف التنظیمیة في الخدمة المالیةومبادئ

خدماتفي عملیات الث مناهج البحو نظم المعلومات 
التعریف بنظم المعلومات عامة ونظم المعلومات في عملیات الخدمة على وجه المقرر بیستهل

،نشاطات المشروع في عملیات الخدمةعملیة التخطیط واإلدارة و الخصوص وتتضمن المادة الدراسیة 
ع استخدام ویوسّ .القرارالمعلومات المناسبة في الوقت المقرر للمساهمة الفّعالة في اتخاذتوفربحیث

البیانات بكمیات كبیرةالمعلومات والحصول علیها والتعامل معمن سهولة استعمالحاسوبال
البحث وتطبیقاتها في ینطوي الشق الثاني من المقرر على مناهجو .المنظمةمن قبلهااستخدامو 

.وخصائصهاعملیات الخدمات
اإلنتاج والخدماتمشاریع

الخدمات في جمیع القطاعات العام والخاص االنتاج و انب المتعلقة بمشاریع و الجالمقررناولیت
هي نفسها مبادئ العملیات اتواستراتیجیات إدارة عملیات الخدمد على أن مبادئ ویؤك،والمشترك

فهم العالقات التبادلیة كمعاإلنتاجیة مع التركیز على خصوصیة الخدمة في بعض الجوانب 
یتیح هذا المقرر ....)الزبون المنظمة، مقدم الخدمة،(والتعاونیة بین أطراف الخدمة والتفاعلیة 

.للطالب تطبیقات عملیة ودراسة حاالت مستمدة من بیئة الخدمات المحلیة والدولیة
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ات الدولیة مدادإدارة اإل
على دور هام والمهارات التي تساعده في البحث والحصولتزوید الطالب بالمعرفةالمقرر إلى یسعى

طبیعة المشاكل المرتبطة من خالل مفردات تهتم بویساعده في توسیع ادراكه ي اإلمداد الدولي، ف
الطالب المقرر كما یزود مات المتعلقة بالمنتجات والخدمات؛بالعرض، والتوزیع، ومصادر المعلو 

یتضمن المقرر .فیهابالقضایا المطروحة على النطاق الدولي وسبل معالجتها واألطراف الداخلة 
التعرف إلى المنظمات والشركات والجمعیات ذات العالقة باإلمداد الدولي ودور كل منها، التدفقات 

المادیة والمالیة والمعلوماتیة، التسهیالت المادیة والتجهیزات، مصادر المعلومات : بأشكالها المختلفة
.حول اإلمداد الدولي

اإلبتكارو إدارة الخدمات الجدیدة
دارة االبتكار ودراسة نظریات القیادة المختلفة  ٕ یحتوي هذا المقرر على مفهوم القیادة اإلداریة وا

وماهي الصفة ،لرئیس المنفذلالمتعددة ات مهار الوالتعرف على أنواعها ومعرفة الصفات التي تحدد 
وعالقة القیادة ، ار ومجاالته الموصلة إلى اإلبداعباإلضافة إلى تعریف االبتك؛التي تفوق ماعداها

.باالبتكار وسمة القیادة اإلبداعیة
نماذج كمیة متقدمة مساعدة على صناعة القرار

ن الطالب إن هذا المقرر هو بمثابة المادة الدراسیة، التي تمثل االدارة الكمیة ومفهومها الحدیث، وتمكّ 
الكمیة ناهجخصائص الممن استخدام النماذج الریاضیة المساعدة في اتخاذ القرار؛ اذ تتضمن

أدوات بحوث (واألسالیب الوصفیة التخاذ القرار واألسالیب الكمیة یهافخاذ القراروخطوات ات
.مع الجوانب التطبیقیة الالزمة لذلك)العملیات

اإلدارة االستراتیجیة لعملیات الخدمات
ستراتیجیة وذلك استكشاف مدى قدرة عملیات المؤسسة تنفیذ المتطلبات االیسعى المقرر إلى 

تیة ر القرارات المتخذة، والتسهیالت، والتقنیة المطلوبة، والتكامل الرأسي، والبنى التحباستقصاء دو 
هذه القرارات ضمن ینظر إلى. ، والقدرات التنظیمیةوتخطیط االنتاج والرقابة، الجودةو للقوى العاملة، 

دارة الجودة، الهندسة العكسیة، ادارة سلسلة الهادفة لتحسین االداء كإسیاق أنواع مختلفة من الخطط
.التورید، التحالفات االستراتیجیة واالداء االداري

عملیات الخدماتإدارةفيمشروع تخرج
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المطروح الموضوعتقدیمتعلم كیفیةمنالطالبنمكّ یاجراء مشروع تخرجررالمقهذایتضمن
یكونبحیثوحلهاالمشكلةمعالتعاملكیفیةإلىوالتعرفالعلمیةالمراجعواستخداموجمع البیانات

.االعمالمنظماتفيللعملمهیًئا
إلكترونیةتجارة و أعمال 

تزوید الطالب بالمعارف المتعلقة بتقنیة المعلومات وتطبیقاتها في مجال إلى المقررهذاسعىی
التسویقیة اإلداریة و تنفیذ األعمالاستخدام تقانة المعلومات واالتصاالت في و التجارة االلكترونیة 

ت األساسیة للتجارة عبر اإلنترنت، والشبكات ویستكشف اللبنا. والتجاریة في األسواق المحلیة والدولیة
، وتقنیة الداخلیة، والشركات االفتراضیة، والتبادل االلكتروني للبیانات، وتأمین خیارات الدفع الرقمیة

، واآلثار االجتماعیة وقضایا السیاسة العامة والتخطیط لكترونیةاإلالمعلومات واستراتیجیات التجارة
.واإلدارة اإللكترونیة لتطبیقات للتجارة االلكترونیة

خدماتالتسویق 
المقرر الدراسي إلى تكوین مفهوم تسویقي متخصص متعلق بتسویق الخدمة من خالل التركیز یسعى

یهدف إلى تزوید ؛تمیزها عن تسویق المنتج الماديعلى العناصر األساسیة في تسویق الخدمة التي 
والصحة والتعلیم الخریج بالمعارف والمهارات الخاصة بأصول خدمات المصارف والتأمین والسیاحة

.هاوالنقل وغیر 
إدارة التفاوض

دارة ،ومجاالت التفاوض،وأهمیته ومقومات نجاحه،التفاوضیهتم المقرر بدراسة مفهوم  ٕ وتخطیط وا
؛ومفهوم العالقات اإلنسانیة وتطورها وعالقتها بالتفاوض،ومهارات التفاوض،عملیة التفاوض

والمهارات والمعارف والخصائص التي یجب أن تتوافر في ،تقنیات وأسالیب إدارة التفاوضیتضمن و
.ئمین على العملیة التفاوضیة لتمكینهم من تحقیق أهداف المنظمةاالق

دارة المشروعات الصغیرةالریادة و مدخل إلى  ٕ ا
دارة المشروعات الصغیرةالریادة و یسعى مقرر  ٕ المشروعات و الریادةبماهیةطالبإلى تعریف الا

الریادة ودراسةمدخًال إلىالمقرریتضمنو .ا في التنمیة االقتصادیةما ودورهمالصغیرة، وأهمیته
ورأس المال بما یتعلق باختیار النشاط الصغیرةاتعالمشرو جوانب االدارة وتنظیم عملیات تحلیل و 

انونیة النشاط وكیفیة استثمار رأس المال وتسویق المنتج وفترة قوالتسویق والمحاسبة و والموقع
.االسترداد
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حسب السنة والمستوىمقررات القسمتوزیع 6.3.6

المستوى الخامس/السنة الثالثة
اسم المقرر

Course Name
المقرررمز 

Course Code
ساعة معتمدة

Credit hours
نظري

Theoretical
عملي

Practical
المتطلب السابق
Prerequisite

لتوریدإدارة سلسلة ا
Supply Chain ManagementBASO50733BASO202

مدخل إلى إدارة عملیات الخدمات
Introduction to Service Operations
Management

BASO50833BASO202

ةخدمیات النظممالإدارة 
Service organizations ManagementBASO50933BAML302

BAHR405
تخزینإدارة المشتریات وال

Purchasing & Storage ManagementBAML50533BAML302
BASO203

تقنیات كمیة وإحصائیة
QuantitativeTechniques & StatisticticsBASO510322BASO203

Total Required
15142المجموع المطلوب

المستوى السادس/السنة الثالثة
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code
ساعة معتمدة

Credit hours
نظري

Theoretical
عملي

Practical
المتطلب السابق
Prerequisite

إدارة جودة الخدمات
ServicesQuality ManagemeBASO611322BAHR303

Iمحاسبة تكالیف
Cost Accounting I

BAAA50533BAAA202

تصمیم وھندسة عملیات الخدمات
Design & Reengineering of Service
Operations

BASO612322BASO508

نائإدارة العالقة مع الزب
Customer Relationship Management

BAML61033
BAML503

دراسات الجدوى
Feasibility StudyBAFB615432

BAFB404
BAML302
BAEB401

Total Required
16136المجموع المطلوب

المستوى السابع/السنة الرابعة
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code
ساعة معتمدة

Credit hours
نظري

Theoretical
عملي

Practical
المتطلب السابق
Prerequisite

إدارة الخدمات المالیة 
Financial Services ManagementBASO71333BAFB404

في عملیات الخدماتالبحث مناھج ونظم المعلومات 
Information Systems and Research
Methods in Service Operations

BASO714322BASO508
BASO304

الخدماتومشاریع اإلنتاج 
Production & Services ProjectBASO71533BAEB401

الدولیة مداداتإدارة اإل
International logistics ManagementBASO71633BAHR405

BAML505
قسم االختیاري المتطلب

Elective Department Requirement33

Total Required
15142المطلوبالمجموع 
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المستوى الثامن/السنة الرابعة
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code
ساعة معتمدة

Credit hours
نظري

Theoretical
عملي

Practical
المتطلب السابق
Prerequisite

إدارةالخدمات الجدیدة واإلبتكار
New Services Management &
Innovation

BASO81733BASO509

نماذج كمیة متقدمة مساعدة على صناعة القرار
Advanced Quantitative Models for
Decision Making

BASO818322BASO510

اإلدارة االستراتیجیة لعملیات الخدمات
Strategic Service Management
OperationsBASO81933BASO508

BASO715

قسم االختیاري المتطلب
Elective Department Requirement33

عملیات الخدماتإدارةفيمشروع تخرج
Senior Project in BASO

BASO820424 من % 80إنھاء
المقررات

Total Required
16136المجموع المطلوب
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)ManagementFinancial & Banking Institutions(إدارة المؤسسات المالیة والمصرفیةقسم4.6

توصیف القسم1.4.6

فيشهد، الذي تخصص ادارة المؤسسات المالیة والمصرفیةینطلق القسم من األهمیة المتصاعدة ل
هذه عواملویبین ؛ قفزات نوعیة متمیزةالعقود األخیرة عامة والعقد االول من القرن الحالي بخاصة 

االقتصادیة تقلبات المعدالتوعالمیتها، و ازدیاد حدة التنافسیة مقدمتهاالتي یأتي في التطورات
وازدیاد عدد البورصات المالیة، وكثرة،تقدم التقني الهائل بفعل العولمة، والاألساسیة واالزمات

تخصص االدارة المالیة تخطيكما یركز القسم على. األدوات االستثماریة والمشتقات المالیة
للحصول على األموال للمنظمة لیشمل الطرق االداریة تحدید أفضل السبل االداریةة قضیوالمصرفیة 
جدارتها اثبتتوالمصرفیة االدارة العلمیة في المؤسسات المالیةویلفت النظر إلى أن.الستثمارها

.المشكالت التي تحیق بمؤسسات المال والمصارف بانماطها المختلفةجاوزتواهمیتها في 

رسالة ورؤیة القسم2.4.6

توفیر البیئة العلمیة المناسبة وتزویده بومهنیاً تتمثل رسالة القسم في العنایة الفائقة بالطالب علمیاً 
بما ، والتطبیقیةمنها النظریة ،خر مستجدات العلوم المختصة بادارة المؤسسات المالیة والمصرفیةآب

المصرفیة التقلیدیة وااللكترونیة للمؤسسات المالیة و الحاجات المجتمعیة في االدارة ن من تلبیة یمكّ 
.وعالمیاً واقلیمیاً محلیاً 

ان یكون قسم ادارة المؤسسات المالیة والمصرفیة في مقدمة االقسام العلمیة جودة في رؤیة التجلىوت
بروح ى العطاء وان یكون طلبته نماذج متطورة في االعداد والبناء قادرة عل،في االداء في المنطقة

التنافسیة ، وأن تكون مخرجات هذا القسم قادرة على اإلبداع والتجدید وتحقیق المیزة التنافسیة العالیة
.دارتها أو العمل فیهاللمؤسسات التي یتولون إ

أهداف القسم3.4.6

هدف القسم إلى اعداد خریجي ادارة المؤسسات المالیة والمصرفیة بعد تزویدهم بما یحتاجونه ی- 
.نطاق تخصصهم في مجال ادارة االعمال بالطرق االكادیمیة والحدیثةعلمیا في

بلیة لسوق والحاجات اآلنیة والمستقیة والعملیة العصریة بما یتناغم تزوید الطلبة بالمهارات العلم- 
.وتدریبهم على اتخاذ القرار المناسب في ظروف التنافسیة الدولیةالعمل 

تهم إلكمال دراستهم العلیا في مجال تخصصهم في الجامعات اعداد الطلبة المتفوقین علمیا وتهیئ- 
المحلیة واألجنبیة
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الدوائر المالیة ، و ألسواق المالیة، واستثمارالاو نالتأمیشركاتفي فرص العمل للخریجینتوفیر - 
العمل في مكاتب وشركات االستشارات ، و كات األعمالوشر التابعة للوزارات والدوائر الحكومیة

دارة المحافظ االستشاریة، و المالیة ٕ .العمل المستقل في مجال االستثمار وا

مقررات القسم4.4.6
اإللزامیة قسممتطلبات ال. 1

)من متطلبات القسم%93أي بنسبة (ساعة معتمدة ) 56(
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code
ساعة معتمدة

Credit hours
نظري

Theoretical
عملي

Practical
المتطلب السابق
Prerequisite

نقود ومصارف
Money and Banking

BAFB50733BAFB405

المؤسسات المالیة والنقدیة الدولیة
International Financial & Monetary
Institutions

BAFB50833BAFB405

یةریاضیات مال
Financial Mathematics

BAFB50933BASO203
BAFB405

ات المالیة والمصرفیةؤسسمحاسبة الم
Accounting for Financial & Banking
Institutions

BAAA50833BAAA202
BAFB404

ادارة التسویق في المؤسسات المالیة والمصرفیة
Marketing Management for Financial &
Banking Institutions

BAFB51033BAML302

االسالمیةالمصارف 
Islamic Banking

BAFB61133BAFB507

ادارة عملیات التامین
Insurance Operations Management

BAFB61233BAFB404

المصارف اإللكترونیة
E- BankingBAFB61333BASO304

BAFB507
ادارة االستثمار والتمویل

Investment and Finance Management
BAFB61433BAFB509

BAFB404
دراسات الجدوى

Feasibility StudyBAFB615432
BAFB404
BAML302
BAEB401

المالیة والمصرفیةالبحثمناهج و نظم المعلومات
Information System & Research
Methods in Financial & Banking

BAFB71633BASO304
BAFB509

المالیة العامة
Public Finance

BAFB71733BAFB405

المشتقات المالیة
Financial Derivatives

BAFB71833BAFB615

العملیات المصرفیة الدولیة
International Banking Operations

BAFB71933BAFB508

ادارة المخاطر المالیة والمصرفیة
Financial & Banking Risk Management

BAFB82033BAFB615
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اسم المقرر
Course Name

رمز المقرر
Course Code

ساعة معتمدة
Credit hours

نظري
Theoretical

عملي
Practical

المتطلب السابق
Prerequisite

قرارات االئتمان
Credit &Lending Decisions

BAFB82133BAFB718

ادارة المحافظ االستثماریة
Portfolio Management

BAFB82233BAFB719

المؤسسات المالیة والمصرفیةإدارة مشروع تخرج في 
Senior Project in BAFB

BAFB823424 من % 80إنھاء
المقررات

المطلوبالمجموع
Total Required56536

اإلختیاریة قسممتطلبات ال. 2
)من متطلبات القسم%10أي بنسبة (معتمدة اتساع) 6(

توصیف مقررات القسم. 5.4.6

المصارفالنقود و 
تطور األنظمة النقود ونشأتها، وظائفها وخصائصها و الطالب بمعلومات عن مفهومقررالما هذد و ز ی

تناول النظریات النقدیة وكیفیة حساب الكتلة النقدیة والعرض یكما . ة وصوًال الى الوقت الراهنالنقدی
أنواعهاو ایضًا في نشأة المصارفقررالما هذبحث یو . وتأثیره على النمو االقتصاديالنقدي

.السیاسة النقدیة وادواتهاوینتهي ب؛ووظائفها) متخصصة،تجاریة، زیةمرك(
المؤسسات المالیة والنقدیة الدولیة

یات عملها ودورها النقدیة الدولیة واللى المؤسسات المالیة و إقررالما هذیتعرف الطالب من خالل 
منظمة األمم المتحدة للتنمیة ،UNDP:برنامج األمم المتحدة للتنمیة :تناولیحیث االقتصادي عامة

المصرف ، IMFصندوق النقد الدولي ، الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة، UNIDOالصناعیة

اسم المقرر
Course Name

رمز المقرر
Course Code

ساعة معتمدة
Credit hours

نظري
Theoretical

عملي
Practical

المتطلب السابق
Prerequisite

االدارة المالیة المتقدمة
Advanced Financial Management

BAFB72433BAFB509

مشكالت مالیة ونقدیة معاصرة
Contemporary Financial and Monetary
Problems

BAFB72533BAFB614

المؤسسات المالیةادارة الجودة الشاملة في 
TQM in Financial Institutions

BAFB72633BAHR303

ادارة العمالت االجنبیة
Foreign currencies Management

BAFB72733BAFB614

المطلوبالمجموع
Total Required6
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،IDAومؤسسة التنمیة الدولیة ، IFCمؤسسة التمویل الدولیة ، و IBRDالدولي لإلنشاء والتعمیر
.غیرهاالبنك الدولي و و 

یةریاضیات مال
المعادالت المالیة الریاضیة لحساب قیمة الفائدة البسیطة والمركبة ومعدل أهم قررالما هذتناول ی

المردود الداخلي، وكیفیة حساب القیمة الحالیة والمستقبلیة لدفعات مالیة محددة سواء أكانت ودائع أو 
یة وكذلك معرفة كیفیة تقییم األدوات االستثمار . قروض أو سندات أو حقوق ملكیة أو أسهم ممتازة

ستبدال الدیون قصیرة األجلو نوعة في األسواق المالیة المت ٕ الطویلة األجل و الدفعات الحالیة، وتسدید وا
."بمعدل فائدة أو خصم  بسیط أو مركب" 

ت المالیة والمصرفیة ؤسسامحاسبة الم
یل تسج(والنظم المحاسبیة ) بنوك، شركات، تأمین(ت المالیة آنظمة المنشأفي قررالما هذبحث ی

ناول العملیات المحاسبیة لجمیع األقسام في المصارف مثل قسم یتو ،)العملیات، تبویبها، قیودها
ت من خالل التعرف على الخزینة وقسم الحسابات الجاریة وقسم االوراق التجاریة والقروض والكفاال

لوماتمع: قررالممنهاجیتضمن.المستندات والقیود المحاسبیة التي یجریها كل قسمالسجالت و 
، المصرففيالجاهزةاألموال، و المصرفیةالمحاسبةفيأساسیةمفاهیم، و المصارفعنأساسیة

عملیات، و المدینةالجاریةوالحساباتوالسلفالقروض، و الدائنةالجاریةوالحساباتالودائعو 
التجارةتمویل، و األجنبیةالعمالتعلىالمصرفعملیات، و التجاریةالسنداتعلىالمصرف
ألجلالدفعبرسموالقیمالقبضبرسمالقیم، و المقاصةغرفةعملیات، و المصرفیةالكفاالت، و الخارجیة

.للمصرفالعامةوالمیزانیةالنتائجحسابات، و قصیر
والمصرفیةادارة التسویق في المؤسسات المالیة

علم التسویق تقدیما للتسویق الحدیث في المؤسسات المالیة والمعرفة األساسیة ألصولقررالمتناولی
دم تحلیًال لسلوك الزبائن في المصارف وكیفیة ادارة عالقة الزبائن ومفاهیم وطرق قیكما , المصرفي

وكذلك ، تسویقي والقدرة على التعامل معهالتسویق االلكتروني والقنوات التوزیعیة وطبیعة النشاط ال
.التسویق االبتكاري وتكلفته وادارته

المصارف االسالمیة  
ته وخصائصه واالعمال المصرفیة االسالمیة التي أهیة البنك االسالمي ونشلى ماإیتعرف الطالب 

یقوم بها المصرف والتي تمیزه عن البنوك التقلیدیة مع تحلیل االطار الفكري لعمل البنك االسالمي 
وبیان انواع الحسابات التي تتعامل بها البنوك االسالمیة وسیاستها في ادارة المطلوبات إلیه،والتعرف

.والموجودات واسالیب التمویل واالستثمار وعالقة البنك االسالمي بالبنك المركزي والبنوك االخرى
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مینأادارة عملیات الت
وادارته واالثار االقتصادیة ناصرهمین ومبادئه واقسامه وعأهیم اساسیة في التمفاقررالما هذتناول ی

مین في سوریا والوطن العربي من خالل مفاهیم أساسیةأین من خالل االشكال المتعددة للتمأللت
خصائص عقد التأمین، وانواع وعناصر و مین ومبادئ أالتمفهوم التأمین، وأسسو نشأة، للتأمین
.اإلقتصادالتأمین على المتغیرات الحیویة فيوتأثیر،اإلقتصاديمدى تأثیرها على النشاطو ،التأمین
االلكترونیةرفاالمص

لى االدارة االلكترونیة عامة واالدارة االلكترونیة في المؤسسات إقررالما هذیتعرف الطالب من خالل 
سوب التقنیات في الحافي مفرداتهقررالما هذتضمن ی. لیة والمصرفیة على وجه الخصوص الما

نیة الداخلیة والخارجیة ووسائل شبكات االدارة االلكترو تناولوی،المتحققة من ذلكواالیجابیات 
المصرفیة وتنظیم كما یتناول المنظومات االلكترونیة لتقدیم الخدمات.التوقیع االلكترونيو ها تحمای

.عملیاتها واالتجاهات الحدیثة في هذا المجال
ادارة االستثمار والتمویل

االستثماري مع بیان مجاالت االستثمار المالي الفوري والمستقبلي وادواته بالقرارقررالما هذهتم ی
وعوائده ومخاطره والمبادلة بین عوائده ومخاطره وحساب السعر المناسب الدوات االستثمار المالي 

لمالیةتناول أدوات االستثمار في األسواق ایكما . ة والخیارات االستراتیجیةوتكوین المحافظ االستثماری
APTمن خالل المقارنة بین العائد والمخاطرة والنماذج السلوكیة للربط بین العائد والمخاطرة 

على المستوى (نظریة فاعلیة السوق و ، وأیضًا مفهوم المحفظة المثلى ونظریة التنویعCAPMو
اها، وأنواع مزای: تطرق الى دراسة صنادیق االستثمار المشتركیكما ؛)الضعیف، والشبه قوي، والقوي

.لعقود اآلجلة واستخدامها في التحوط، واالمخاطر المحیطة بها
الجدوىدراسات 

د هذا المقرر الطالب بالمفاهیم األساسیة ل السوق من ودراساترة حیاة المشروع وتخطیطهدو یزوّ
إلى ویهدف . خالل التعرف إلى حجم السوق ونطاقه وخصائصه وأسالیب التسعیر وسیاسات التسویق

األبعاد المقرر تضمن ی.المالیة المتاحة للمفاضلة بین المشاریعفي األسالیبالطالب تنمیة قدرات
اقتصادیات جدوى و وأدائه،المؤثرات الهامة في سلوك المشروعو ،الرئیسیة لنشاط المشروع االقتصادي

الالزمة إلعداد دراسات ابتداًء من تقدیر المتغیرات الرئیسیةاالستثماري الخاص والعامالمشروع
العائد ) متوسط(كمعدل ) الخاص(التقییم التجاري للمشروع) ماذجن(بیان معاییر، و نواعهاأالجدوى ب
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د الداخلي مع بیان كیفیة معالجة وفترة االسترداد والقیمة الحالیة الصافیة ومؤشر الربحیة ومعدل العائ
.ومخاطر عدم التأكد في دراسات الجدوىالتضخم

المالیة والمصرفیةثومناهج البحالمعلوماتنظم
ك نظم معالجة الحركات وكذل. تطور نظم المعلومات ومعالجتها والتقاریر اإلداریةقررالما هذتضمن ی

نظام معلومات :ة ونظم المعلومات الوظیفیة مثلتقاریرها، ونظم معلومات دعم اإلدار المصرفیة و 
ونظام ، لونظام معلومات التموی،الموارد البشریة  الخدمیةعلومات ونظم م، المصرفيالتسویق

.وتطبیقاتهاةوالمصرفیةویتطرق المقرر إلى مناهج البحث المالی.معلومات اإلنتاج الخدمي
المالیة العامة

على ماهیة علم المالیة العامة ووظائفه وعالقته بالعلوم االخرى قررالما هذیتعرف الطالب من خالل 
سمالیة أوم والنفقات العامة الجاریة والر االساسیة للمالیة العامة مثل الضرائب والرسوالعناصر 

.. ثر الفائض والعجز على میزانیة الدولة أوالمیزانیة العامة و 
المشتقات المالیة

. لى ماهیة المشتقات المالیة، نشأتها، أنواعها، مخاطرهاإقررالما ه لهذیتعرف الطالب في دراست
ود المستقبلیة العقتسعیر الخیارات و و االستراتیجیات المستخدمة للتعامل بالمشتقات المالیة أهمیدرس و 

استخدام التقنیات الحدیثة في یتعلم و .أهم أسواق المشتقات المالیة على مستوى العالمو ، والعقود اآلجلة
سوء استخدام ة عنالتعامل مع المشتقات المالیة وكذلك المخاطر التي تتعرض لها والمخاطر الناتج

لیات المعالجة وكیفیة استخدام الحاسب اآللي في تسعیر كل نوع من أنواع آالمشتقات المالیة و 
.المشتقات المالیة

العملیات المصرفیة الدولیة
،في العملیات المصرفیة الدولیة ودورها في تحقیق اهداف المصرفالدراسيقررالما هذبحث ی

بوالص التحصیلو واالتفاقیات مع البنوك المراسلةات المستندیة كعملیات الودائع واالعتماد
السوق (التمویل المصرفي قصیر االجل یشرحو ؛واعتمادات خطابات الضمانواالعتمادات المستندیة

فضَال عن القواعد الموحدة ،)سوق راس المال(والتمویل المصرفي متوسط وطویل االجل )النقدي
.الموحدة للكفاالتو ف الموحدة لالعتمادات المستندیة واالعراواالصولللتحصیل
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ادارة المخاطر المالیة والمصرفیة
لیات التعامل آمها و ییانب ادارة المخاطر وتحدیدها وتقعلى جو يالدراسقررالما هذیتعرف الطالب في 

وتقاریر ،وتتبع المخاطر، االستجابة للمخاطرو ، عداد خریطة المخاطرإ مع المخاطر ومهارة 
.االئتمانو وعملیة ادارة المخاطر المصرفیة المتعلقة بالسیولة وأسعار الفائدة، المخاطر

االئتمان قرارات
عناصر ، ویعالجالمصرفيو االئتمان التجاري في الى المخاطرة االئتمانیةمدخلقرر بمالستهل هذای

والتقییم االئتماني وادارة دورة االئتمان السیاسة االئتمانیةئتمان ومبادئ االقراض الجید و ادارة اال
منة للدفع او السداد آلالضمانات، وشروط العقود والطرق اوتنظیم أنشطة االئتمان ورقابتها واالمان، و 

. التقییم االئتمانيأسالیبو ة االئتمانیة وضبط المخاطر ) تالمطالبا(وخصم الفواتیر ) تمویل(وشراء 
والتقییمات االئتمانیة مصادر المعلومات الخارجیة و ف االئتماني وكاالت التصنیالمقررتناولیو 

والمخاطرة الصناعیة والمخاطرة القطریة وتقییم المصارف فضًال عن اعداد ) الداخلیة(المحلیة 
تحلیل و مخاطرة االعمال من حیث تقییم الشركاتو لتدهور االئتماني او ان ورقابتها محددات االئتم
.حلیل الربحیةوتالقوائم المالیة

ادارة المحافظ االستثماریة
االدوات التي ینبغي استخدامها في االدارة التطبیقیة للمحفظة االستثماریة الدراسيقررالما هذتناول ی

ظة واالوراق المالیة مثل النماذج الریاضیة ونماذج التسعیر لالصول وقیاس عوائد ومخاطر المحف
ونماذج قیاس ، ةفظنموذج المتغیرات المتعددة فضال عن تصمیم المحوكذلك نموذج المتغیر الواحد و 

.ةواستخدام المشتقات المالیه في المحفظ، االداء للمحفظه
إدارة المؤسسات المالیة والمصرفیةفي مشروع  تخرج

دارة المؤسسات المالیة إمجالفيالنظریةالمعارفتطبیقمنالطالبتمكینإلىالمقرریهدف
لمنظمةاختیارهخاللمنالواقعأرضعلىالسابقةللمقرراتدراستهخاللاكتسبهاالتيوالمصرفیة، 

.إدارة المؤسسات المالیة والمصرفیةفيمتخصصأستاذإشرافتحتخدمیةأوإنتاجیة
االدارة المالیة المتقدمة

المال العام والخاص باستخدام ادوات مهارات التعامل مع ادارة الطالب بد یتزو یسعى المقرر إلى 
االهتمام بموضوع كلف التمویل وااللیات المستخدمة والعائد والمخاطرة كالتحلیل المالي الحدیثة 

الموازنة (رارات االستثمار الطویل األجل قویتناول المقرر .كنموذج للتوازنCAPMونموذج 
نظریات صیاغة هیكل كما یتطرق ل.العالقة مع القیمة السوقیة للسهمل و وهیكل التموی، )االستثماریة
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الربح ونظریة صافي ربح النظریة التقلیدیة ونظریة مودكلیاني وملیر ونظریة صافي (التمویل
ثر كل أوسیاسات توزیع األرباح و رها وأسلوب حسابهاواهمیة تقدیWACCوكلفة التمویل ) العملیات

.االستحواذلیات الدمج و آةناقشویختتم المقرر بم.للسهمسوقیةسیاسة في القیمة ال
مشكالت مالیة ونقدیة معاصرة

شكالها كعولمة الخدمات المالیة المشكالت المالیة والنقدیة المعاصرة بكافة أقررالما هذتناول ی
س المال التي تتمثل في اسعار الفائدة واالزمات الناتجة عن أزمات ر أالمشتقات المالیة و والتوریق و 

ازمة سوق المناخ وازمة :التي سیتم التطرق لهاومن االمثلة .. التضخم وازمة القیود على االقتراض
..بیة وازمة الرهون العقاریةو النمور االسیویة وازمات العمالت االور 

ادارة الجودة الشاملة في المؤسسات المالیة
قة ادارة الجودة الشاملة والعالاالساسیة للجودة و لى المفاهیمإقررالما هذعرف الطالب من خالل یت

اعادة هندسة العالقة بین ادارة الجودة و للة والمفاهیم االداریة االخرى مثادارة الجودة الشامبین 
یتعرض لعملیة و .االیزوالجودة و العالقة بین ادارة و الهدافاالدارة االستراتیجیة واالدارة باو ،العملیات
نظریات مبادئ و ، و Servqualلیة استخدام مقیاس آن جودة المنتجات وجودة الخدمات و بیالتمییز

تكالیف الجودة وادوات تحسین الجودة قیاس الجودة و كما یهتم المقرر في؛ادارة الجودة الشاملة
.وتطبیقاتها في المصارف

ادارة العمالت االجنبیة
الت االجنبیة عبر تعریفها وبیان لى المفاهیم االساسیة للتعامل بالعمإقررالما هذیتعرف الطالب في 

سس وادوات التعامل وایضا اسعار الصرف وانظمتها في الوطن العربي أهمیتها واالسواق الرئیسیة و أ 
الت االجنبیةومحاسبة عملیات العم، ت االجنبیة والتنبؤ باسعار الصرفومخاطر التعامل بالعمال

..دوالر/وسوق الیورووشهادات االیداع

حسب السنة والمستوىمقررات القسمتوزیع 6.4.6

المستوى الخامس/السنة الثالثة
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code
ساعة معتمدة

Credit hours
نظري

Theoretical
عملي

Practical
المتطلب السابق
Prerequisite

نقود ومصارف
Money and Banking

BAFB50733BAFB405

المؤسسات المالیة والنقدیة الدولیة
International Financial & Monetary
Institutions

BAFB50833BAFB405

BAFB50933BASO203یةریاضیات مال
BAFB405
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اسم المقرر
Course Name

رمز المقرر
Course Code

ساعة معتمدة
Credit hours

نظري
Theoretical

عملي
Practical

المتطلب السابق
Prerequisite

Financial Mathematics

ات المالیة والمصرفیةؤسسمحاسبة الم
Accounting for Financial & Banking
Institutions

BAAA50833BAAA202
BAFB404

ادارة التسویق في المؤسسات المالیة والمصرفیة
Marketing Management for Financial
& Banking Institutions

BAFB51033BAML302

المطلوبالمجموع
Total Required1515

المستوى السادس/الثالثةالسنة 
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code
ساعة معتمدة

Credit hours
نظري

Theoretical
عملي

Practical
المتطلب السابق
Prerequisite

المصارف االسالمیة
Islamic Banking

BAFB61133BAFB507

ادارة عملیات التامین
Insurance Operations Management

BAFB61233BAFB404

المصارف اإللكترونیة
E- BankingBAFB61333BASO304

BAFB507
ادارة االستثمار والتمویل

Investment and Finance Management
BAFB61433BAFB509

BAFB404
دراسات الجدوى

Feasibility StudyBAFB615432
BAFB404
BAML302
BAEB401

المطلوبالمجموع
Total Required16152

المستوى السابع/السنة الرابعة
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code
ساعة معتمدة

Credit hours
نظري

Theoretical
عملي

Practical
المتطلب السابق
Prerequisite

المالیة والمصرفیةالبحثمناهج و نظم المعلومات
Information System & Research
Methods in Financial & Banking

BAFB71633BASO304
BAFB509

المالیة العامة
Public Finance

BAFB71733BAFB405

المشتقات المالیة
Financial Derivatives

BAFB71833BAFB615

العملیات المصرفیة الدولیة
International Banking Operations

BAFB71933BAFB508

قسم االختیاري المتطلب
Elective Department Requirement33

المطلوبالمجموع
Total Required1515
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المستوى الثامن/السنة الرابعة
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code
ساعة معتمدة

Credit hours
نظري

Theoretical
عملي

Practical
المتطلب السابق
Prerequisite

ادارة المخاطر المالیة والمصرفیة
Financial & Banking Risk
Management

BAFB82033BAFB615

قرارات االئتمان
Credit &Lending Decisions

BAFB82133BAFB718

ادارة المحافظ االستثماریة
Portfolio Management

BAFB82233BAFB719

قسم االختیاري المتطلب
Elective Department Requirement33

المؤسسات المالیة والمصرفیةإدارة مشروع تخرج في 
Senior Project in BAFB

BAFB823424 من % 80إنھاء
المقررات

المطلوبالمجموع
Total Required16144
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)Accounting & Auditing(والتدقیق المحاسبةقسم 5.6

توصیف القسم1.5.6

ات والشركات على اختالف یعّد قسم المحاسبة والتدقیق أحد المناهج واألسالیب التي تساعد المنظم
وتعكس حقیقة ،المحاسبة الصورة الشاملة للمؤسسةوتشكل مخرجات . في النمو والتطورأغراضها 

. رارات من قبل الجهات المستفیدة، وتسهم في اتخاذ القالماليها وضعج أعمالها و سیاسات اإلدارة ونتائ
تزایدت أهمیة المحاسبة والتدقیق في عصر العولمة، والسیما بعد المطالبة بتطبیق معاییر المحاسبة 
الدولیة ومعاییر التدقیق الدولیة، التي أصبحت الركیزة األساسیة الالزمة لزیادة مصداقیة البیانات 

رفد سوق لمالعافتتاح قسم في كلیة إدارة األعام، ومن هنا كان من األهمیة بمكانالمحاسبیة بشكل 
العمل باختصاصیین في مجال المحاسبة والتدقیق والسیما بعد االنفتاح االقتصادي ودخول الشركات 
األجنبیة إلى سوق العمل والحاجة إلى رفع كفاءة الخریجین وخاصة في مجال التدقیق ومراجعة 

كیفیة همیتعلختلف مفاهیم المحاسبة وأدواتها و هذا االختصاص إلى تزوید الطالب بمیسعى.الحسابات
وتشمل . دراسة الوضع المالي للمؤسسة، وتحلیل االستثمارات، ورؤوس األموال والدیون، والمیزانیة

وتقدیر وسائل التدقیق المحاسبي والمالي لتقدیم رأي : مقررات االختصاص أیضًا تقنیات التدقیق مثل
.واضح وكاف التخاذ قرار محاسبي ومالي مدروس

القسمرؤیةرسالة و 2.5.6

تطلعاته المستقبلیة إلى التمیز واالرتقاء بمهنة المحاسبة، وتوفیر بیئة علمیة و رسالتهیطمح القسم في
بكفاءات تتوفر لدیها المعرفة المهنیة واألكادیمیة والقدرات سوق العملتشجع البحوث المحاسبیة ورفد 

والمهارات، وتتمتع بقیم تمّكنها التصدي للتحدیات التي تفرضها بیئة األعمال المتغیرة والسعي نحو 
.تأسیس عالقة تفاعلیة بین بیئة األعمال والمهنة المحاسبیة

العلمیة والتطبیقیة في مناهج لمستجدات العمل الدؤوب والمستمر في نقل آخر اوتقوم رؤیته على 
وتطویر المحلیة والعالمیة، سوق العملبشكل یتیح لهم فرصًا أكبر لإلندماج بلطلبة المحاسبة والتدقیق ل

. عملیة البحث والتطویر والتدریب في المحاسبة لیبقى دورها رائدًا في المؤسسات

أهداف القسم3.5.6

على التعامل مع المشاكل المحاسبیة أیصبح قادر لالمحاسبیة والمهاراتتزوید الطالب بالمعرفة
.اتهلم المحاسبة الحدیث ومواكبة تطور الستیعاب عهیئته وت، المعاصرة
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والالزمة للقیام بأعباء المهنة وفقًا تدقیق في مجال المحاسبة والمهنیاً علمیًا و المؤهلة طرتخریج األ
.ألنظمة والقوانین المرعیةل
عن طریق القیام بالبحوث تدقیقفي التقدم العلمي في مجالي المحاسبة والماسهراء المعرفة واإلإث

.علم المحاسبةالعلمیة ومواكبة تطور
االستشارات التعلیم المستمر وتقدیمةنشطأإلسهام في خدمة المجتمع  في المجاالت المتاحة كا

.بشتى أنواعهامؤسسات الالعلمیة التي تطلبها 
واإلدارات المحاسبیة ل في مجال البنوك العامة والخاصةجودة العمتحسین مستوىهام في إلسا ،
المعرفة التجاریة ضرورة مواكبة تطوریة، و بدور المحاسبة في حیاته االقتصادنسانإذكاء وعي اإل

.المحلیة والدولیة

مقررات القسم4.5.6
اإللزامیة قسممتطلبات ال. 1

)من متطلبات القسم%90أي بنسبة (ساعة معتمدة ) 56(
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code
ساعة معتمدة

Credit hours
نظري

Theoretical
عملي

Practical
المتطلب السابق
Prerequisite

Iمحاسبة متوسطة 
Intermediate Accounting I

BAAA50433BAAA202

Iمحاسبة تكالیف
Cost Accounting I

BAAA50533BAAA202

ومؤسسات غیر ربحیةمحاسبة حكومیة
Governmental & non-profit Accounting

BAAA50633BAAA202

محاسبة إداریة
Managerial AccountingBAAA50733BAAA202

BAFB404
ات المالیة والمصرفیةؤسسالممحاسبة 

Accounting for Financial & Banking
Institutions

BAAA50833BAAA202
BAFB404

نظم المعلومات ومناھج البحث المحاسبیة
Information Systems & Research Methods in
Accounting

BAAA60933BAAA508

IIمحاسبة متوسطة 
Intermediate Accounting II

BAAA61033BAAA504

IIمحاسبة تكالیف
Cost Accounting II

BAAA61133BAAA505

خاصةمالیةمحاسبة 
Financial Special Accounting

BAAA61233BAAA610

تدقیق حسابات
AuditBAAA61344BAAA610

مالیةالقوائم التحلیل 
Financial Statements Analysis

BAAA71433BAAA610

BAAA71533BAAA202ضریبیةالمحاسبة ال
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اسم المقرر
Course Name

رمز المقرر
Course Code

ساعة معتمدة
Credit hours

نظري
Theoretical

عملي
Practical

المتطلب السابق
Prerequisite

Taxation Accounting

المحاسبة الدولیة
International AccountingBAAA71633BAAA610

توحید األعمالمحاسبة 
Accounting for Business Combination

BAAA71733BAAA610

محاسبة شركات األموال
Financial businesses AccountingBAAA81833BAAA202

التدقیق الداخلي
Internal AuditingBAAA81933BAAA613

نظریة المحاسبة
Accounting  TheoryBAAA82033BAAA616

في المحاسبة والتدقیقمشروع  تخرج
Senior Project in BAAABAAA821424 من % 80إنھاء

المقررات
المجموع المطلوب

Total Required56544

اإلختیاریة قسممتطلبات ال. 2
)من متطلبات القسم%10أي بنسبة (معتمدة اتساع) 6(

اسم المقرر
Course Name

رمز المقرر
Course Code

ساعة معتمدة
Credit hours

نظري
Theoretical

عملي
Practical

المتطلب السابق
Prerequisite

مشكالت محاسبیة معاصرة
Contemporary Accounting ProblemsBAAA72233BAAA610

المحاسبة المحوسبة
Computerized AccountingBAAA72333BASO304

BAAA202

معاییر التدقیق الدولیة
International Auditing StandardsBAAA72433BAAA613

التدقیق في بیئة تقنیة المعلومات
Auditing in an IT EnvironmentBAAA72533BAAA613

BASO304
المجموع المطلوب

Total Required6

توصیف مقررات القسم. 5.5.6

Iمتوسطةمحاسبة
وقائمةالدخلقائمةشملیو ؛المالیةوالقوائم،المالیةللمحاسبةالنظرياإلطارالمقررهذایتضمن
المعالجةوكذلك،السلعيوالمخزون،المدینةوالذمم،لنقدیةاالمحاسبیةوالمعالجة،الماليالمركز

.المادیةغیرالثابتةواألصولتقویمهاومشاكلالثابتةلألصولالمحاسبیة
Iالتكالیفمحاسبة

االقتصادیةالتشكیالتظلفيالمحاسبةبخصائصبالالطتعریفبقررالمستهل هذا ی
محاسبةتعریف: مفرداتهتتضمن.التكالیفمحاسبةلمبادئشرحو المختلفةواالجتماعیة

والوحدةالتكلفةموضوعو التكالیفیةالفترة،التكالیفومحاسبةالمالیةالمحاسبة، مهامهاو التكالیف
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،اإلنتاجنفقاتوتصنیفعرضیضاف إلى ذلك فقرات تتضمن. التكلفةوأثمانالتكالیفیة
اإلیرادیةالمصروفات،والمتغیرةالثابتةالمصروفات،المباشرةوغیرالمباشرةالمصروفات
فيالختامیةالحسابات، و التكالیفوقوائمالتكالیفیةالبنود،للنفقاتالتقدیريالكشف، والرأسمالیة
.إعدادهاوكیفیةالصناعیةالشركات
ومؤسسات غیر ربحیةحكومیةمحاسبة

دورو للدولةالعامةالموازنةو ،وأهدافهاالحكومیةالمحاسبة: یةتاآلالموضوعاتالمقررتناولی
قرارهاهاإعدادفيالحكومیةالمحاسبة ٕ نظریةتطبیقو ،هاتبویبو للدولةالعامةالموازنةتنفیذو ،وا

عنالصادرةالحكومیةالمحاسبةدلیلو ،للدولةالعامةالموازنةحساباتعلىالمزدوجالقید
جمیعدعمیتم. الصرفلعملیاتالمحاسبیةوالمعالجةالمحاسبیةالقیودو ،المتحدةاألمممنظمة

.العملیةواألمثلةمسائلبالالمذكورةالمواضیع
اإلداریةالمحاسبة

التركیبتحلیلو ،ومفهومهااإلداریةالمحاسبةطبیعةو ،للمیزانیاتدراسةقررالماهذتضمنی
والحجموالربحالتكلفةبینالعالقةو ،التخطیطیةالموازناتو ،المحاسبیةالنسبو ،للمشروعالمالي
والمحاسبةالعملیاتبحوثو ،االستثماربدائلودراسةالرأسمالیةالموازنةو ،التعادلوتحلیل
.اإلداریة

ت المالیة والمصرفیة ؤسسامحاسبة الم
بیة ناول العملیات المحاسیتو ؛والنظم المحاسبیةت المالیة ظمانظمة المنأفي قررالما هذبحث ی

)تالخزینة والحسابات الجاریة واالوراق التجاریة والقروض والكفاال(لجمیع األقسام في المصارف
یتضمن.المستندات والقیود المحاسبیة التي یجریها كل قسممن خالل التعرف على السجالت و 

، المصرفیةالمحاسبةفيأساسیةمفاهیم، و المصارفعنأساسیةمعلومات: قررالممنهاج
والسلفالقروض، و الدائنةالجاریةوالحساباتالودائع، و المصرففيالجاهزةاألموالو 

، األجنبیةالعمالتو التجاریةالسنداتعلىالمصرفعملیات، و المدینةالجاریةوالحسابات
القبضبرسمالقیم، و المقاصةغرفةعملیات، و المصرفیةالكفاالت، و الخارجیةالتجارةتمویلو 

.للمصرفالعامةوالمیزانیةالنتائجحسابات، و قصیرألجلالدفعبرسموالقیم
المحاسبیةومناهج البحث المعلوماتنظم

ماهیة نظم المعلومات المحاسبیة وكیفیة توثیقها وتحلیلها یستهل هذا المقرر بتقدیم حول 
.تنفیدها واخیرا مراجعتها من خالل دراسة وسائل الرقابة الداخلیةومن ثم والتخطیط الناجح لها
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لمامهالمحاسبیةالمعلوماتلنظماألساسیةبالمفاهیمالطالبمعرفةتوسیعإلىویهدف ٕ بكیفیةوا
إحتیاجاتتلبیةعلىادرةقالالمعاصرةالمحاسبیةالمعلوماتنظموحمایةواستخداموتصمیمتطویر

ویتناول .المناسبالوقتفيوالسلیمةالدقیقةالمعلوماتمنوالخارجیینالداخلیینالمستخدمین
المنهج، ویشرح وخصوصیتهامناهج البحث المحاسبیة وأدواتها وتقنیاتهافي شقه الثاني 

االستقرائيالمنهج، و المعیاري، و االجتماعيو االقتصادي، و األخالقيالمدخل، و تنباطياالس
المقبولةالمحاسبیةالمبادئمدخل، و البراجماتیة، و األحداثمدخل، و المنطقیةالوضعیة، و وتقویمه
.المختلطالمنهج، و والتنبؤيالسلوكيالمدخل، و عموماً 

IIمتوسطةمحاسبة
قًا لمقرر محاسبة متوسطة ًال ومعّم لاللتزاماتالمحاسبیةالمعالجةیتضمنو .Iیأتي هذا المقرر مكّم

والتغیرات،المالیةلالستثماراتالمحاسبیةوالمعالجة،األجلوطویلة،والمحتملة،المتداولة
وقائمة،المساهمینحقوقوقائمة،المساهمینحقوقعنوالمحاسبة،األخطاءوتحلیل،المحاسبیة
.النقدیةالتدفقات

IIالتكالیفمحاسبة
یدخل في و ، وتعمیقهاIالتكالیفمحاسبة فيالمطروحةمفرداتالمتابعةإلىالمقررهذاسعىی

طرقفيیبحث؛ كماالتكالیفبمحاسبةالمتعلقةخرىألاقضایاالو واالنشطة،العقودمحاسبة
أوامرتكلفةو ،المباشرةالتكلفة: ویتضمنالمنتجةالوحدةكلفةوحساباإلنتاجنفقاتتحدید

.)النموذجیة(المعیاریةالتكالیففيیبحثو ؛المراحلتكلفةو ،)الطلبیات(التشغیل
خاصةمالیةمحاسبة
الىیتعرضكما؛لهماالمحاسبیةالمعالجةو بالتقسیطوالبیعالتأجیريالمقررالبیعهذایتضمن
،والوكیلاألصیلبینالدفعاتفاقاتو ،لهاالمحاسبیةوالمعالجة،ومراحلها،األمانةبضاعة

،مستقلةوالغیرالمستقلةالفروعمحاسبةو ،المالیةالسنةنهایةفيالوكیللدىالباقیةالبضاعةو 
والتحویل،الجاریةالحساباتتسویةو ،الختامیةالحساباتو ،التسعیرطرقو ،الخارجیةوالفروع
یتناولو .المحققغیروالربحاألقسامبینالتحویالتو ،األقسامومحاسبة،االستبدالتكلفةبإتباع

ٕعادةالتأمینشركاتفيالمحاسبةالمقررهذا الوساطةشركاتفيوالمحاسبةالتأمینوا
.المالیةللمشتقاتالمحاسبیةوالمعالجةاالستثمارصنادیقفيوالمحاسبة

حساباتالتدقیق
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المراجعةمعاییرشرحیثم،عهاا وأنو الحساباتمراجعةنشوءعواملتعریفبالمقرر یستهل
جراءات، و عموماً المقبولةأوعلیهاالمتعارف ٕ معاییر، و الدولیةالمراجعةمعاییر، و المراجعةا
، المهنيالسلوكقواعد، و )GAAP(عموماً المقبولةالمحاسبیةالمبادئ، و الحكومیةالمراجعة

خطر، و المراجعةمنهج، و الحساباتمراجعةفيالمعرفةمستویاتدراسةینتقل ل. الجودةرقابةو 
العلميوالتأهیلالمهنيالعملفيالمسؤولیةبتدرجالخاصةالمدققشخصیةدراسةو ،المراجعة
دراسة، و المراجعومسؤولیةوالتالعبالخطأ، و وواجباتهالمراجعحقوق، و االستقالل، و والعملي
المعاینات، و اإلحصائيالمدخل، و التحكميأوالشخصيالمدخلخاللمناالختباریةالمراجعة

واإلشرافالتخطیطدراسة ویتابع.الشرطياالحتماليالمدخل, المهنیةواألحكام،اإلحصائیة
بقاالعمیلاختیارو ،المراجعةعملیةعلى ٕ عملیةتخطیطو ،)االلتزام(االرتباطوسائلو ئه،وا

والمراجعةالتدقیقلعملیةالتنفیذیةاالجراءاتبالمقررویختتم. علیهاواإلشرافالمراجعة
جراءات،واألجورالرواتبودورة،والمشتریاتاإلیراداتدورةتدقیقو ،التحلیلیة ٕ األصولمراجعةوا

جراءات،األجلطویلة ٕ .واالستثماراتالتمویلدورةمراجعةوا
المالیةالقوائمتحلیل
القوائمتحلیلوكیفیة،وأسالیبهوأدواتهوأهمیته،الماليبالتحلیلالتعریفإلىالمقررهذایهدف
،والنقدیةالمالیةالقوائمإعدادوكذلك؛)مالیة، زراعیة، صناعیة، تجاریة(المختلفةتآللمنشالمالیة
.المختلفةالمالیةالنسبواحتسابالمحاسبیةالمعالجةوكیفیة

الضریبیةالمحاسبة
علىالضریبةومطرح،التجاریةوغیروالتجاریةالصناعیةاألرباحعلىالضریبةالمقرریتضمن
،المیزانیةونظریةالعادیةاالستغاللعملیاتنظریة(التجاریةوغیروالتجاریةالصناعیةاألرباح

،االهتالكات، و الضریبةوعاءمنالخصمواجبةواألعباءالنفقاتو ،للضریبةالخاضعةاإلیراداتو 
رؤوسریععلىوالضریبةواألجورالرواتبعلىوالضریبةالربحتحدیدوطرائق، )المؤنو 

.المتداولةاألموال
الدولیةالمحاسبة

الدولیةالمحاسبةمعاییرلجنةعنالصادرةالدولیةالمعاییربعضدراسةإلىالمقررهذایهدف
أیةبالحسبانواألخذ، األخرىقرراتالمفيهاناولتسبقالتيالمعاییرتكرارعدممراعاةمع

دوروتثبیتالمحاسبيالعملفيالتناسقاستكمالبهدفوذلكالجدیدةللمعاییرتصدرتعدیالت
.المالیةالتقاریرإعدادفيعملكقواعدالمعاییر
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محاسبة توحید األعمال
تحالفات الشراكة و الندماج و الاوتجلى بعلى النطاق العالمي یأتي هذا المقرر لسد فراغ نشأ 

.المتغیرات بالحسبانخلق حاجة لمنهج محاسبي یأخذ هذه مما ستراتیجیة بین المؤسسات، الا
ةمنفصلة في وحدتآجمع منش، التي تعنياالعمالتوحیدبیقدم المقرر مبادئ وتعاریف تتعلق

:؛ ویتضمن المقررخرىأو أضریبیة وأقانونیة وما یترتب على ذلك من تبعاتةواحداقتصادیة
المختلط، و سيأالر ، و فقياأل:لتوحیدا، وأنواع22مفهوم التوحید واشكاله وفق المعیار الدولي 

.وتطوراته المستقبلیةاومناهجهوأسالیبها
محاسبة شركات األموال

المالرأسو مالها،رأسو تهاطبیع:من حیثالمساهمةالشركاتبتعریف بقررالماهذستهلی
فيواالندماجالتصفیة، و الربحوتوزیعتحدید، و المالیةوالقوائمالتقاریر، و والسنداتالمقترض
جراءاتتها،طبیعو ،باألسهمالتوصیةشركاتأیضًا یتضمن ؛ و المساهمةالشركات ٕ تكوینهاوا
دارتها ٕ .سبتهامحاو وا
الداخليالتدقیق
الدولیةالهیئةمعاییر، و هوظائف، و هأنواع، و تهأهمی، و الداخليالتدقیقمفهومالمقررهذایتضمن
جراءات، و الداخليللتدقیق ٕ جراءات، و البنوكفيالعملدوراتحسبالداخليالتدقیقا ٕ التدقیقا
حوكمةفيالداخليالتدقیقودورالمالیةالوساطةوشركاتالتأمینشركاتفيالداخلي
.المنشآت
المحاسبةنظریة
نشوء، و والوسطىالقدیمةالعصورفيالمحاسبة(وتطورهاالمحاسبةنشأةالمقرر یتضمن

، الصناعیةالثورةأعقابفيالمحاسبةتطور، و والتجارةالنهضةعصرفيالمزدوجةالمحاسبة
، عموماً المقبولةالمحاسبیةالمبادئ، و 1930عامأزمةآثار، و اإلفصاحنشوء، و الوكالةنظریةو 
سلسلة، و علميلاالتأصیل، و الدوليالمستوىعلىالتوحید، و المالیةالمحاسبةمعاییرهیئةو 

الطبیعةیتضمنكما؛ )للمحاسبةاألساسیةالنظریةبیان، و والثالثةاألولىالمحاسبیةالدراسات
.للمحاسبةالعلمیةالمعرفةمستوىتحدیدو للمحاسبةالعلمیة

في المحاسبة والتدقیقمشروع  تخرج
التيالمحاسبة والتدقیق، مجالفيالنظریةالمعارفتطبیقمنالطالبتمكینإلىالمقرریهدف

أوإنتاجیةلمنظمةاختیارهخاللمنالواقعأرضعلىالسابقةللمقرراتدراستهخاللاكتسبها
.المحاسبة والتدقیقفيمتخصصأستاذإشرافتحتخدمیة
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معاصرةمحاسبیةمشكالت
النظرالختالفجدالتثیرالتيالمعاصرةالمشكالتومناقشةبحثإلىالمقررهذایهدف
، األسعارفيالتغیراتعنالمحاسبةویتناول؛البیاناتوموثوقیةدقةفيتؤثروالتيبشأنها

.عنهاواإلفصاحاالجتماعیةالمسؤولیةومحاسبة،البشریةالمواردومحاسبة
المحاسبة المحوسبة

محاسبیةبرامجخاللمنالحاسوبعلىالمحاسبیةالتطبیقاتتعمیقإلىالمقررهذاسعىی
إلىالمحاسبیةالبیاناتنقلمعالجةإلىویهدف .علیهاللتدریبالطالبایديبینتوضع

بعضوحلالبیاناتتشكیلمعالجةمنالطالبنتمكّ مناسبةلغةاستخدامخاللمنالحاسوب
علىالمحاسبیةالتطبیقاتتعمیقإلىأیضاً یهدفو . الحاسوبطریقعنالمحاسبیةالمشكالت
علیهاللتدریبالطالبایديبینتوضعمحاسبیةبرامجخاللمنالحاسوب

الدولیةالتدقیقمعاییر
،المختلفةقاتهایوتطب،الشركاتحساباتتدقیقفيالمستخدمةللمعاییرمهماعرضاً تتضمن

،المحاسبیةالمعاییراهمأیضًا وتتضمن؛االسالمیةالمصارففيوالتدقیق،المحاسبةمعاییرو 
.وغیرهااالسالمیةالمصارففيالمطبقةالتدقیقومعاییر

التدقیق في بیئة تقنیة المعلومات
شرح كیفیة التعامل مع تعقیدات تطبیقات اجراءات التدقیق في بیئة األعمالیسعى المقرر إلى 

إن التطورات المستمرة في البرمجیات المحاسبیة وتعددها وانتشارها، تستدعي تأهیل . المؤتمتة
.الطالب وتدریبه في مجال التدقیق ضمن بیئة تقنیة المعلومات وحولها

حسب السنة والمستوىمقررات القسمتوزیع6.5.6

المستوى الخامس/السنة الثالث
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code
ساعة معتمدة

Credit hours
نظري

Theoretical
عملي

Practical
المتطلب السابق
Prerequisite

Iمحاسبة متوسطة 
Intermediate Accounting I

BAAA50433BAAA202

Iمحاسبة تكالیف
Cost Accounting I

BAAA50533BAAA202

ومؤسسات غیر ربحیةمحاسبة حكومیة
Governmental & non-profit Accounting

BAAA50633BAAA202

محاسبة إداریة
Managerial AccountingBAAA50733BAAA202

BAFB404
ات المالیة والمصرفیةؤسسمحاسبة الم

Accounting for Financial & Banking
BAAA50833BAAA202

BAFB404
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اسم المقرر
Course Name

رمز المقرر
Course Code

ساعة معتمدة
Credit hours

نظري
Theoretical

عملي
Practical

المتطلب السابق
Prerequisite

Institutions

المطلوبالمجموع
Total Required1515

المستوى السادس/السنة الثالثة
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code
ساعة معتمدة

Credit hours
نظري

Theoretical
عملي

Practical
المتطلب السابق
Prerequisite

نظم المعلومات ومناھج البحث المحاسبیة
Information Systems & Research Methods in
Accounting

BAAA60933BAAA508

IIمحاسبة متوسطة 
Intermediate Accounting II

BAAA61033BAAA504

IIمحاسبة تكالیف
Cost Accounting IIBAAA61133BAAA505

محاسبة شركات األموال
Financial businesses AccountingBAAA81833BAAA202

ضریبیةالمحاسبة ال
Taxation Accounting

BAAA71533BAAA202

المطلوبالمجموع
Total Required1515

المستوى السابع/السنة الرابعة
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code
ساعة معتمدة

Credit hours
نظري

Theoretical
عملي

Practical
المتطلب السابق
Prerequisite

مالیةالقوائم التحلیل 
Financial Statements Analysis

BAAA71433BAAA610

تدقیق حسابات
AuditBAAA61344BAAA610

المحاسبة الدولیة
International AccountingBAAA71633BAAA610

توحید األعمالمحاسبة 
Accounting for Business Combination

BAAA71733BAAA610

قسم االختیاري المتطلب
Elective Department Requirement33

المطلوبالمجموع
Total Required1616

المستوى الثامن/السنة الرابعة
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code
ساعة معتمدة

Credit hours
نظري

Theoretical
عملي

Practical
السابقالمتطلب 

Prerequisite

خاصةمالیةمحاسبة 
Financial Special Accounting

BAAA61233BAAA610

التدقیق الداخلي
Internal AuditingBAAA81933BAAA613

نظریة المحاسبة
Accounting  TheoryBAAA82033BAAA616
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اسم المقرر
Course Name

رمز المقرر
Course Code

ساعة معتمدة
Credit hours

نظري
Theoretical

عملي
Practical

السابقالمتطلب 
Prerequisite

قسم االختیاري المتطلب
Elective Department Requirement33

في المحاسبة والتدقیقمشروع  تخرج
Senior Project in BAAABAAA821424 من % 80إنھاء

المقررات
المطلوبالمجموع

Total Required16144
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Entrepreneurship and Small  Business(دارة األعمال الصغیرةوإ الریادةقسم 6.6 Management(

توصیف القسم1.6.6

دارة األعمال الصغیرة وتشجیع إن عالمنا المعاصر أحوج من أي وقت مضى للتزود بالمعرفة الالزمة إل
ذ أن العناصر األساسیة لهذا االختصاص تتضمن التقویم الذاتي للمقدرة الریادیة إ. الریادة واحتضانها

:همهاأ ناؤه على مراحل تولید نشاط جدید یتم بالوصول إلىلكفاءة في إعداد خطة عمل تتیح وا
التعرف إلى بیئة الریادة- 
ونمو وتنمیة مؤسسات الریادةمع ریادة المخاطروالتناغم التآلف - 
یجاد الحلولتلمس-  ٕ .لقضایا المطروحةوالمواجهة التحدیاتالفرص المتاحة وا

دارة األعمال الصغیرة الدخول إلى عالم وتشجیعه في یسعى القسم إلى مساعدة الطالب ٕ ن ألالریادة وا
ختصاص بشكل عام إلى ه هذا االیتوجّ و . هذه األخیرة هي مكون أساسي الیمكن تخطیه أو تجاهله

الطلبة الذین ینتمون لعائالت تمارس األعمال ویرغبون الحفاظ علیها واالستمرار فیها وتطویرها؛ ویتوجه 
لخاصة بهم ویرغبون التزود بالمعرفة والمهارة الالزمتین كذلك ألولئك الذین یرغبون البدء باألعمال ا

المهارات بالمقدرات العلمیة و ختصاص إلى تزوید الطالبیرمي هذا االو .لالنطالق بهذه األعمال
دارة المشروعات الخاصة بما في ذلك مهارات االبتكار واإلبداع  ٕ نشاء وا ٕ الالزمة لتنظیم وتطویر وا

.ودراسات الجدوى االقتصادیة

القسمرؤیةرسالة و 2.6.6

القیادیة اتمقدر اإلداریة والمهاراتالعلمیة والرف امعلالمستدامة لتنمیةالرسالة القسم على ترتكز
التطورات یتم استقاؤها من، خالقیة عالیة الجودةأكادیمیة و أمعاییر وتطبیق، هاتطویر و لطلبة ل

ةالمحلیق العملاسو أاحتیاجات ، لتوااكبالصغیرةادارة االعمالو الریادةقنیاتم وتو لعلالمستمرة
. ة والعالمیةواالقلیمی

وتنمیة مهارات الریادة واذكاء الصغیرة ادارة االعمال علومفي المستمر التمیز "لى الرؤیة عى وتبن
. "خدماتالو مخرجاتالجودة عالیة في وفیرلتروح االبداع  

أهداف القسم3.6.6

ستراتیجیاتالصغیرة والریادةاألعمالومفاهیمعلوم بتزوید الطالب ٕ دارة هاوبیئاتها، وا ٕ ومفاهیمها، وا
دارة االبتكار في المؤسساتالوظائف األساسیة في األعمال، ٕ .وتنظیم وا
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دي، ومهارات التعامل واتخاذ القرارات في ظل ظروف نقلب في التحلیل الاالطاتمهار تطویر
ل والتعامل على صواتإدارة وظائف األعمال، ومهارات الغامضة ومعقدة ومتداخلة، ومهارات 

.المستوى الشخصي والتنظیمي
 ّاستنباط الحلول اإلبداعیة للمشاكل التي تواجه منظمات له تزوید الطالب بمهارات ریادیة تخو

.عالمیةمحلیة و في بیئة تنافسیةالعاملةاألعمال
مكثفة، والمواجهات الفكریة بین الدارسین في لب من خالل الدراسة الاتطویر القدرة القیادیة للط

قاعات الدراسة، وكتابة التقاریر، والعروض التقدیمیة، وجماعات العمل، والبحوث التطبیقیة 
. بیئة األعمال الحقیقیةعللتعامل م

مقررات القسم4.6.6
اإللزامیة قسممتطلبات ال. 1

)من متطلبات القسم%90أي بنسبة (ساعة معتمدة ) 56(
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code
ساعة معتمدة

Credit hours
نظري

Theoretical
عملي

Practical
المتطلب السابق
Prerequisite

إدارة األعمال العائلیة
Family Business Management

BAEB50233BAEB401

مبادئ الریادة
Principles Of Entrepreneurship

BAEB50333BAEB401

دارة المشروعات الصغیرةالریادة و مدخل إلى ٕ ا
Introduction to Entrepreneurship and Small
Business Management

BAEB50433BAEB401

ألعمال العائلیة والریادةلإدارة مالیة 
Managerial Finance for Family
Business and Entrepreneurship

BAEB50533BAFB404

مدخل لتقنیة اإلنترنت في الریادة
Introduction to Web Technology
Entrepreneurship

BAEB506322BASO304

تسویق الریادة
Entrepreneurship MarketingBAEB60733BAEB503

BAML302
القانون والریادة

Law& Entrepreneurship
BAEB60833BAEB503

BAHR102

الریادة االجتماعیة
Social Entrepreneurship

BAEB60933BAEB503

إدارة استراتیجیة
Strategic Management

BAHR61533BAEB401

دراسات الجدوى
Feasibility StudyBAFB615432

BAFB404
BAML302
BAEB401

ریادةالو األعمال الصغیرةتمویل 
 ٍ ◌Small business and Entrepreneurial

BAEB71033BAEB505
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اسم المقرر
Course Name

رمز المقرر
Course Code

ساعة معتمدة
Credit hours

نظري
Theoretical

عملي
Practical

المتطلب السابق
Prerequisite

Finance

االستشارة في المؤسسات الناشئة
Emerging Enterprise ConsultingBAEB711314BAEB609

الصغیرةوإدارة األعمال مناھج البحث في الریادة
Research Methods in BAEB

BAEB71233BAFB614
BASO203

رأس المال المخاطر
Venture CapitalBAEB71333BAEB608

إدارة االبتكار واالبداع
Managing Innovation and Creativity

BAEB81433BAEB712

استراتیجیات تنمیة المشروعات الصغیرة
Small Business Development Strategies

BAEB81533BAHR615

الریادة الدولیة
International EntrepreneurshipBAEB81633BAEB713

الصغیرةإدارة األعمال والریادةفي مشروع تخرج
Senior Project in BAEB

BAEB817424 من % 80إنھاء
المقررات

المطلوبالمجموع
Total Required565012

اإلختیاریة قسممتطلبات ال. 2
)من متطلبات القسم%10أي بنسبة (معتمدة اتساع) 6(

اسم المقرر
Course Name

رمز المقرر
Course Code

ساعة معتمدة
Credit hours

نظري
Theoretical

عملي
Practical

المتطلب السابق
Prerequisite

محاسبة إداریة
Managerial AccountingBAAA50733BAAA202

BAFB404
القیادة والحوافز

Leadership and Motivation
BAHR61433BAHR304

ةخدمیات النظممالإدارة 
Service organizations ManagementBASO50933BAML302

BAHR405
Iمحاسبة تكالیف

Cost Accounting I
BAAA50533BAAA202

المطلوبالمجموع
Total Required6

توصیف مقررات القسم5.6.6
إدارة األعمال العائلیة

ة مجالناتحدیات ، والاألعمال التي تسیطر علیها العائلةینطلق هذا المقرر من تعریف الطالب بماهیة 
یغطي هذا المقرر الجانب . بین العائلة واألعمالوالتداخلعن مواضیع ترتبط بإدارة العائلة التفاعلیة

المؤسسة جوانب القوة والضعف فية لألعمال، ویتناول مواضیع تبحث النظري والمسائل التطبیقی
من الناحیة الفكریة ونموذج العماأل، وتطورةالثقافی: غطي دینامیة التفاعالت العائلیةالعائلیة، وی
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الستراتیجي، واالختالف وكذلك نماذج التعویض والتخطیط االتواصل واالتصال وقرار التعارض 
.  والتخطیط العقاري وتخطیط اإلستدامة

مبادئ الریادة
المقرر إلى تزوید الطالب بالمعرفة والمهارات الالزمة لتحویل األفكار والمبتكرات إلى مشاریع یسعى

إلى استكشاف الجوانب المتعددة لعملیة یهدفو . شاریع التجاریة السلیمةتطبیقیة وفق قواعد إنشاء الم
إنشاء ورعایة المشروعات الجدیدة وتنمیتها، وكیفیة تكوین منشآت األعمال الجدیدة على مستوى كل 

ن الطالب من تعلم أساسیات یمكتباآللیات والسبل الكفیلةالمقرر یتضمن. والشركاتمن األفراد
مرورًا بكیفیة التخطیط إلنشاء لرائد األعمال، ةیإنشاء المشروع ابتداًء من المتطلبات الرئیس

الخطوات العملیة إلدارة بًا ، انتهاءالمشروعات والتنظیم والتسویق والبحث عن مصادر التمویل
تقدیم خطة عمل تطبیقیة إلنشاء مشروع تجاري ه یتیح للطالب فرصة ویتمیز المقرر بأن. المشروع

الوسائل التعلیمیة المستخدمة في المقرر المحاضرات وتتضمن . زمالئه في المقرریقوم بمناقشته مع 
.بالتحدیات التي تواجه رواد األعمالوذلك بهدف إثراء معرفة الطالب وتعریفهالةودراسة الح

دارة المشروعات الصغیرةمدخل إلى الریادة و  ٕ ا
دارة المشروعات الصغیرةالریادة و یسعى مقرر  ٕ المشروعات و الریادةبماهیةطالبإلى تعریف الا

یتضمن المقرر مدخًال إلى الریادة ودراسة و .ا في التنمیة االقتصادیةما ودورهمالصغیرة، وأهمیته
وتحلیل جوانب االدارة وتنظیم عملیات المشروعات الصغیرة بما یتعلق باختیار النشاط ورأس المال 

فیة استثمار رأس المال وتسویق المنتج وفترة والموقع والتسویق والمحاسبة وقانونیة النشاط وكی
. االسترداد

ألعمال العائلیة والریادةلإدارة مالیة 
والریادة،ألعمال العائلیةلیهدف هذا المقرر الى تزوید الطالب بالمهارات المتعلقة باإلدارة المالیة 

كان دراسات ومهارات تطبیقیة یمكن ان یتم الحصول علیها من التحلیل سواء أ،كمنهج نظري متكامل
. االطالع على الخبرات المماثلةملحاالت خاصة أ

مدخل لتقنیة اإلنترنت في الریادة
إن التوسع الحاصل في استخدام تقنیة المعلومات واالتصاالت لم یستثن الریادة واألعمال الصغیرة، 

للبحث والتعامل سخیر مقرر یعنى بتزوید الطالب بالمعرفة والمهارات الالزمة األمر الذي یقضي بت
یشمل هذا المقرر جانبًا نظریًا یساعد الطالب في التعرف إلى .مع األقران والمهتمین في هذا المجال

هجانبویتضمن . ا إلى منتجات أو خدماتالتقنیات الحدیثة وما یمكن أن تولده من فرص یتم تحویله
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تحویل الفرص إلى دراسة كیفیة العملي تزوید الطالب بكافة السبل والوسائل المتاحة لتمكینه من 
. منتجات
الریادةتسویق

ستراتیجي الابعد الو المشاریع الصغیرة الریادیةیتفحص هذا المقرر العملیة التسویقیة من منظور
سیكون . التسویق، واستراتیجیات التسویقتحلیل األسواق، وبرامج تخطیط : مراحل الثالثة لعملیةلل

، تقنیات اإلنترنت وعولمة التجارةالتسویق المعاصر، الذي تقودهاالستفادة منالتركیز على كیفیة
الئعیین تیح الفرصة لتأهیل مسوقین طوكذلك األمر بالنسبة للمقاربات المختلفة للتسویق التي ت

وتولید أسواق وتوجیههمقیادة المستهلكین، ویستطیعونموارد قلیلة متاحة لهمیعملون الكثیر مقابل 
.جدیدة

رأس المال المخاطر
یسعى المقرر إلى استعراض وتحلیل أهم المقاربات المتبعة للحصول على السیولة المطلوبة من 

یتم ذلك بتفحص مختلف المصادر . المؤسسات الصغیرة الناشئة وكیفیة إدارة هذه السیولة وزیادتها
، ودور الدولة في والمخاطر التي تواجهها في المراحل األولى لإلقالع،التمویلیة للمؤسسات الناشئة

.من اإلفالسرعایة هذه المؤسسات وحمایتها
القانون والریادة

تعریف الطالب بالقوانین الناظمة والحاكمة للمؤسسات البادئة والناشئة، وشروط انشائها المقرر بیهتم
مویل واالدارة لمثل هذه المؤسسات من الوجهة القانونیة، والعالقة بین الممولین والرواد، واشكاله، والت

ویركز المقرر .والموظفین وأرباب العمل، والجانب العملیاتي لمخاطر الریادة وانعكاساته القانونیة
الدولیة المفاهیم والقوانین الناظمة لحمایة الملكیة الفكریة ودورها المتصاعد في التجارةعلى 

لوسائل والسبل الكفیلة بالحصول على التراخیص الدولیة یة المعنیة بإدارتها، واوالمؤسسات الدول
ویستعرض . بأنواعها المختلفة واستخدامها كانطالقة للمشاریع أو لتطویر نشاط قائم وآیل للزوال

.واقعیة وذات داللةاعطاء أمثلة و المقرر كل االیجابیات والسلبیات لمثل هذا النوع من العمل 
اإلدارة االستراتیجیة

وتحدیدورسالتهاالمنظمةرؤیةصیاغةعلىالقدرةاكتسابمنالطالبتمكینإلىالمقررهذاسعىی
التيالبیئةفياالستمرارللمنظمةیضمنبما، وأهدافها المتوسطة والقریبة،البعیدالمدىعلىغایاتها
الةالفعّ األعمالمنظماتاستراتیجیاتبناءفيالمستخدمةالمداخلأهملىإوالتعرف، بهاتعمل

ویتناول دراسة عملیة اإلدارة اإلستراتیجیة . بیئتهاوبینبینهاالمتوقعةالعالقاتأبعادوتحدید
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وسیاسات األعمال على مستوى المنشأة؛ ویرتكز على المعالجة الشاملة المتكاملة لكافة السیاسات 
ویعتمد المقرر على القراءات والمقاالت . من خالل نظام متكامل التخاذ القراراتواالستراتیجیات 

.ملیةالعلمیة واستخدام الحاالت والتطبیقات الع
الجدوىدراسات 

د هذا المقرر الطالب بالمفاهیم األساسیة لدورة حیاة المشروع وتخطیطه ودراسات السوق من  یزوّ
ویهدف إلى . وخصائصه وأسالیب التسعیر وسیاسات التسویقخالل التعرف إلى حجم السوق ونطاقه 

األبعاد یتضمن المقرر .المالیة المتاحة للمفاضلة بین المشاریعفي األسالیبالطالب تنمیة قدرات
اقتصادیات جدوى و وأدائه،المؤثرات الهامة في سلوك المشروعو ،الرئیسیة لنشاط المشروع االقتصادي

الخاص والعام ابتداًء من تقدیر المتغیرات الرئیسیة الالزمة إلعداد دراسات االستثماري المشروع
العائد ) متوسط(كمعدل ) الخاص(التقییم التجاري للمشروع) نماذج(بیان معاییر، و نواعهاأالجدوى ب

ة وفترة االسترداد والقیمة الحالیة الصافیة ومؤشر الربحیة ومعدل العائد الداخلي مع بیان كیفیة معالج
.التضخم ومخاطر عدم التأكد في دراسات الجدوى

والریادةالصغیرة عمالتمویل األ
الصغیرة التقلیدیة والجدیدة، والتمویل قصیر اإلطار العام لمصادر تمویل المشروعاتیحتوي المقرر 

المخاطر، وتحلیل العائد ومتوسط وطویل األجل، وتقییم االستثمارات الرأسمالیة في ظل ظروف
Financial Leverage andثر الرفع المالينظریة هیكل رأس المال وأالمخاطر، وتكلفة رأس المال، و و 

Capital Structure.
الریادة االجتماعیة 

وهو مجال یتطور ویتغیر بسرعة نتیجة للفساد المستشري في عالم األعمال وازدیاد أهمیة المسؤولیات 
روجون له هم القادة الساعین للربح انما لتحقیق أهداف إن الذین ی.  االجتماعیة في المجتمع

والمهم ان یفهم الطلبة الفرص . وهي مشاریع مبعثها رؤیا اجتماعیة صرفة. اجتماعیة وانسانیة
ورغم ان هذا النوع من المشاریع الریادیة الیزال في بدایته . والتحدیات في هذا الحیز الجدید الواسع

مختلفة مترابطة إال انه سیكون بمثابة مقدمة و ینسحب بشكل اكبر على االولیة ویمثل مواءمة أنظمة
.حاالت متعددة

الناشئةفي المؤسسات االستشارة 
حیث یقسموا إلى نظریاً المقرر إلى تشجیع  الطلبة على التطبیق العملي لما درسوههذا یسعى 

ومساعدتهم في،دیم العون لهمیتم من خاللها تقمحددة مجموعات صغیرة ویتولوا مهام أعمال صغیرة 
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كیفیة حل المشاكل العمل التدریبي الفصل بأكمله یتعلم الطالب یستغرق . النمو والتوسع فیها
بالخبرة الحقیقیة والعملیة لحل یزود الطالبو التي تواجهه داخل المؤسسة الصغیرة؛والقضایا 

ل القیام بدور تقدیم النصح واالرشاد طویر أفكاره النشاء عمله الخاص من خالوتالمشكالت الواقعیة
.ومتابعة خطوات االنجاز وبالتالي الجمع بین النظري والعملي

مناهج البحث في إدارة األعمال الصغیرة والریادة
تعریف الطالب بالمبادئ األساسیة في البحث العلمي ومناهجه وتطبیقاته وأدواته یسعى المقرر إلى 

یهدف المقرر الدراسي إلى تمكین الطالب و .علمي أو دراسة أكادیمیةالتي یحتاجها في إجراء بحث 
بشكل عام وفي مجال األعمال الصغیرة والریادة بشكل للتفكیر بأسلوب ومنهجیة البحث العلمي 

وكذلك . معالجة أي مشكلة وفق أسلوب محدد وواضح لحل تلك المشكلةیركز المقرر على و خاص؛ 
ت المنظمة من المعلومات ومصادرها وكیفیة معالجتها والحفاظ تمكن الخریج من تحدید احتیاجا

علیها وتطویرها واسترجاعها، وكذلك من أجل مساعدة صناع القرار في اتخاذ القرارات الهادفة 
.لمعالجة المشكالت التي تواجههم

إدارة االبتكار واالبداع
العقود المنصرمة توسعًا هائًال أصبحت إدارة االبتكار واالبداع أساسیة في المؤسسات بعد أن شهدت

وظهرت تخصصات جدیدة عرفت بتسمیات مختلفة . في تطور العلوم والتقانة في المجاالت كافة
إن الهدف من هذا المقرر تهیئة طلبة یتولون مهام . كإدارة المعرفة واقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة

یشكل هذا المقرر نموذجًا متخصصًا ، و داعووظائف جدیدة في المؤسسة تتعلق بإدارة االبتكار واالب
حیث یزود الطالب بعلوم ومهارات استراتیجیات الریادة ضمن لالبتكار واالبداعلإلدارة االستراتیجیة

.بیئة تحوفها المخاطر وعدم الیقین
استراتیجیات تنمیة المشروعات الصغیرة

لى  ٕ كیفیة مواءمة المنظور و االستراتیجي في السیاق الریاديدور التفكیرالتركیز على یسعى المقررا
لتشجیع المقرر نحو تسخیر مبادئ اإلدارة االستراتیجیةیتوجه. الریادي لألشكال المختلفة للتنظیمات

؛ ویركز هذا المقرر على مهارات االدارة تنمیة المشروعات الصغیرة على المستوى اإلجمالي
وسیدرس الطلبة االستراتیجیات االداریة لتنمیة وتنفیذ خطط . الناجحةالضروریة لعملیات المشروع 

العمل او المشروع، وتنظیم هیكلیة المنظمة، وتمویل المنظمة، وادارة المعلومات، والعملیات، 
.والتسویق، والموارد البشریة

الریادة الدولیة
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ن فرص خارجیة وادارة البحث عفي) المنظمین(یدرس هذا المقرر كیفیة قیام أصحاب الریادة 
والمشاكل او المعضالت؛ ویركز المقرر على التحدیات تنفیذها في بلدان أخرىالمشاریع التي ینوون
؛ كما یتم  شرح المفاهیم  مشاریع األعمال الدولیةلبحثهم وادارتهمفي سیاقالتي یواجهها الرواد

ناهیك عن التغلب على العوائق والتحدیات نجاح ت الالزمة للوالمهارااالدوات والمناهجواألسالیب و 
.في موضوع الریادة الدولیة

دارة األعمال الصغیرة و الریادةفي تخرجمشروع ٕ ا
المطروح الموضوعتقدیمتعلم كیفیةمنالطالبنمكّ یاجراء مشروع تخرجررالمقهذایتضمن

یكونبحیثوحلهاالمشكلةمعالتعاملكیفیةإلىوالتعرفالعلمیةالمراجعواستخداموجمع البیانات
.االعمالمنظماتفيللعملمهیًئا

اإلداریةالمحاسبة
الماليالتركیبوتحلیل،ومفهومهااإلداریةالمحاسبةوطبیعة،للمیزانیاتدراسةقررالماهذتضمنی

وتحلیلوالحجموالربحالتكلفةبینوالعالقة،التخطیطیةوالموازنات،المحاسبیةوالنسب،للمشروع
.اإلداریةوالمحاسبةالعملیاتوبحوث،االستثماربدائلودراسةالرأسمالیةوالموازنة،التعادل
والحوافزالقیادة

العناصركأحدالقائدوأهمیةاإلداریةالقیادةمفهومعلىالضوءتسلیطإلىالمقررهذارميی
كلفيوجودهاوضرورةالقادةصناعةوكیفیةالمنظمةأداءوكفاءةفعالیةزیادةفياألساسیة
المقرریتناولو .المنظماتفيممارستهاوضرورةللقادةاإلداریةالمهاراتلىإوالتعرفالمنظمات

كمااألداء،إدارةنظاموتنفیذتصمیمبوسائل وأدواتبالالطویزودالمنظمات،فياألفرادأداء
استقطابعلىیساعدبماالمالیةوغیرالمالیةوالمزایاالتعویضاتإلدارةالمختلفةالمداخلیتناول

دارةوتصمیمالوظائف،تقییم، و بهاواالحتفاظوتحفیزها،الكفاءات، ٕ واألجور،الرواتبهیاكلوا
.یةعنو المو یةدالماوالحوافز

ةخدمیات النظممالإدارة 
. ذات الطابع الخدمي وكیفیة ادارتهایستهل المقرر بتعریف الطالب بأهم مفاهیم إدارة المنظمات 

بدور القطاع العائلي وأصحاب المشروعات الصغیرة في صناعة الخدمات الطالبتعریفإلىویهدف
كسابهو كمًا ونوعًا،وتطورهماوالضیافةالسیاحة المستدامة بوخاصة تلك المتعلقة ٕ بأساسیاتدرایةا

الوظیفيوالتوصیف، التنظیمیةوهیاكلهاوأقسامهافنادقللالمختلفةواألنواعالحدیثةالفندقیةاإلدارة
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المترتبةاإلیجابیةاآلثاروكذلكالضیافةصناعةفىالحدیثةاإلتجاهاتإلىباإلضافةبهاللعاملین
.والفندقيالسیاحيازدهارالنشاطعلى

Iالتكالیفمحاسبة
واالجتماعیةاالقتصادیةالتشكیالتظلفيالمحاسبةبخصائصبالالطتعریفبقررالمستهل هذا ی

، مهامهاو التكالیفمحاسبةتعریف: مفرداتهتتضمن.التكالیفمحاسبةلمبادئشرحو المختلفة
وأثمانالتكالیفیةوالوحدةالتكلفةموضوعو التكالیفیةالفترة،التكالیفومحاسبةالمالیةالمحاسبة

وغیرالمباشرةالمصروفات،اإلنتاجنفقاتوتصنیفعرضیضاف إلى ذلك فقرات تتضمن. التكلفة
،للنفقاتالتقدیريالكشف، والرأسمالیةاإلیرادیةالمصروفات،والمتغیرةالثابتةالمصروفات،المباشرة

.إعدادهاوكیفیةالصناعیةالشركاتفيالختامیةالحسابات، و التكالیفوقوائمالتكالیفیةالبنود

حسب السنة والمستوىمقررات القسمتوزیع6.6.6

المستوى الخامس/السنة الثالثة
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code
ساعة معتمدة

Credit hours
نظري

Theoretical
عملي

Practical
المتطلب السابق
Prerequisite

إدارة األعمال العائلیة
Family Business Management

BAEB50233BAEB401

مبادئ الریادة
Principles Of Entrepreneurship

BAEB50333BAEB401

دارة المشروعات الصغیرةالریادة و مدخل إلى ٕ ا
Introduction to Entrepreneurship and Small
Business Management

BAEB50433BAEB401

ألعمال العائلیة والریادةلإدارة مالیة 
Managerial Finance for Family
Business and Entrepreneurship

BAEB50533BAFB304

مدخل لتقنیة اإلنترنت في الریادة
Introduction to Web Technology
Entrepreneurship

BAEB506322BASO304

المطلوبالمجموع
Total Required15142

السادسالمستوى /السنة الثالثة
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code
ساعة معتمدة

Credit hours
نظري

Theoretical
عملي

Practical
المتطلب السابق
Prerequisite

تسویق الریادة
Entrepreneurship MarketingBAEB60733BAEB503

BAML402
القانون والریادة

Law& Entrepreneurship
BAEB60833BAEB503

BAHR102
الریادة االجتماعیة

Social Entrepreneurship
BAEB60933BAEB503
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اسم المقرر
Course Name

رمز المقرر
Course Code

ساعة معتمدة
Credit hours

نظري
Theoretical

عملي
Practical

المتطلب السابق
Prerequisite

إدارة استراتیجیة
Strategic Management

BAHR61533BAEB401

دراسات الجدوى
Feasibility StudyBAFB615432

BAFB404
BAML302
BAEB401

المطلوبالمجموع
Total Required16152

ابعسالمستوى ال/السنة الرابعة
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code
ساعة معتمدة

Credit hours
نظري

Theoretical
عملي

Practical
المتطلب السابق
Prerequisite

ریادةالو الصغیرةعمالاألتمویل 
 ٍ ◌Small business and Entrepreneurial
Finance

BAEB71033BAFB614
BAEB505

االستشارة في المؤسسات الناشئة
Emerging Enterprise ConsultingBAEB711314BAEB609

الصغیرةوإدارة األعمال مناھج البحث في الریادة
Research Methods in BAEB

BAEB71233BAFB614
BASO303

رأس المال المخاطر
Venture CapitalBAEB71333BAHR615

BAEB608
قسم االختیاري المتطلب

Elective Department Requirement33

المطلوبالمجموع
Total Required15134

المستوى الثامن/السنة الرابعة
اسم المقرر

Course Name
رمز المقرر

Course Code
ساعة معتمدة

Credit hours
نظري

Theoretical
عملي

Practical
المتطلب السابق
Prerequisite

إدارة االبتكار واالبداع
Managing Innovation and Creativity

BAEB81433BAEB712

استراتیجیات تنمیة المشروعات الصغیرة
Small Business Development Strategies

BAEB81533BAHR615

الریادة الدولیة
International Entrepreneurship

BAEB81633BAEB713

قسم االختیاري المتطلب
Elective Department Requirement33

الصغیرةإدارة األعمال والریادةفي مشروع تخرج
Senior Project in BAEB

BAEB817424 من % 80إنھاء
المقررات

المطلوبالمجموع
Total Required16144


