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 َديٍٛ َٓصي١ ايعػسات )اجملاٍ( يف أزقاّ املٛاد

 

 عٓٛإ زتاٍ ايتدصص زَص اجملاٍ عٓٛإ زتاٍ ايتدصص زَص اجملاٍ

 ١ٝ٥ٚاإلسصااأٍلضايٝب ايه١ُٝ  5 َٛاد عج١ٝ 2

 إداز٠ املٛازد ايبػس١ٜ ٚاملاي١ٝ 6 إداز٠ ايتطٜٛل  1

 ايٓعِ ٚايتػسٜعات 7 إداز٠ اإلْتاز  0

 أخس٣ 8 إداز٠ َاي١ٝ   3

 زضاي١ املادطتري/ االَتشإ ايػاٌَ 9 َٛازد بػس١ٜ  4

 

 االضتدزان١ٝ: د( املٛاد

 .آٍ ايبٝت يف داَع١ ايدزاضات ايعًٝا تعًُٝاتٛدب مبحتدد 

 

 اآلتٞ:( ضاع١ َٛشع١ عٌ ايٓشٛ 33طًبات ايتدصص: )( َتأٚاًل)

 ضاع١ َعتُد٠. (18)املٛاد اإلدباز١ٜ: -أ

 ( ضاع١ َعتُد6.٠)املٛاد االختٝاز١ٜ: -ب

 ( ضاع١ َعتُد9.٠):االَتشإ ايػاٌَ -ز

 

 ضاع١ َعتُد٠ ٚتػٌُ املٛاد ايتاي١ٝ: (88):املٛاد اإلدباز١ٜ -أ

 ايطاعات اضِ املاد٠ زقِ املاد٠ ت

  د٠املعتُ

 3 اإلداز٠ ايتطٜٛك١ٝ املتكد١َ 2520711 1

 3 إداز٠ اإلْتاز ٚايعًُٝات املتكد١َ 2520701 0

 3 اإلداز٠ املاي١ٝ املتكد١َ 2520731 3

 3 إداز٠ املٛازد ايبػس١ٜ املتكد١َ 2520741 4

 3 اإلداز٠ اإلضرتاتٝذ١ٝ املتكد١َ 2520751 5

قتصــاد١ٜ ٚ َــٓٗر ايبشــح ايعًُــٞ يف ايعًــّٛ اال  2527722 6

 اإلداز١ٜ

3 

 88 اجملُٛع 

 

 

 ( ضاعات َعتُد٠ خيتازٖا ايطايب َٔ ضُٔ املٛاد ايتاي١ٝ: 6):املٛاد االختٝاز١ٜ -ب

  ايطاعات  اضِ املاد٠ زقِ املاد٠ ت

 املعتُد٠ 

  3 إداز٠ املػسٚعات املتكد١َ 2520700 1

 3 املتكد١َ إداز٠ األعُاٍ ايدٚي١ٝ 2520754 0

 3 خ ايعًُٝات املتكد١َعٛ 2520761 3

 3 إداز٠ ْعِ املعًَٛات اإلداز١ٜ 2520760 4

 3 ْعس١ٜ املٓع١ُ املتكد١َ 2520771 5

  3 املتكد١َ ١احملاضب١ اإلدازٜ 2524701 6

  3 أضايٝب ايتشًٌٝ ايهُٞ  2527703 7

 

 ( ضاعات َعتُد9.٠) زضاي١ املادطتري بٛاقع( 0000799) -ز
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 كطِ املـٛاد اييت ٜكدَٗا اي

 

 ايطاعات

 املعتُد٠
 ت اد٠ـامل زقِ املـــاد٠ اضِ

 1 2520711 اإلداز٠ ايتطٜٛك١ٝ املتكد١َ  3

 0 2520701 إداز٠ اإلْتاز ٚايعًُٝات املتكد١َ  3

 3 2520700 إداز٠ املػسٚعات املتكد١َ  3

 4 2520731 اإلداز٠ املاي١ٝ املتكد١َ 3

 5 2520741 إداز٠ املٛازد ايبػس١ٜ املتكد١َ 3

 6 2520751 املتكد١َ اإلضرتاتٝذ١ٝاإلداز٠  3

 7 2520754 إداز٠ األعُاٍ ايدٚي١ٝ املتكد١َ 3

 8 2520760 إداز٠ ْعِ املعًَٛات اإلداز١ٜ 3

 9 2520764 ايطًٛى ايتٓعُٝٞ  3

 12 2520771 ْعس١ٜ املٓع١ُ املتكد١َ 3

 11 2520782 سًك١ ايبشح يف إداز٠ األعُاٍ 3
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 ٚصف املٛاد

 

 اإلداز٠ ايتطٜٛك١ٝ املتكد١َ 0000788

 Marketing Management (Advanced) 

ٜطتٗدف تدزٜظ ٖرٙ املاد٠ ت١٦ٝٗ ذ١ٖٝٓ ايطايب يًفِٗ املعُل ملتطًبات اْبجام اإلضرتاتٝذ١ٝ ايتطٜٛك١ٝ 

باإلضرتاتٝذ١ٝ ايػا١ًَ. ٚذيو َٔ خالٍ  ملٓع١ُ األعُاٍ عرب اضتٝعاب ايعالق١ ايتها١ًَٝ اييت تسبطٗا

اإلملاّ مبتطًبات ايكساز ايتطٜٛكٞ املبين ع٢ً ْتا٥ر ايتشًٌٝ االضرتاتٝذٞ يًب١٦ٝ ايتطٜٛك١ٝ ٚتػدٝص 

ايفذٛات باضتدداّ أدٚات ايتشًٌٝ ايالش١َ ملهْٛات املصٜر ايتطٜٛكٞ ٚبض٤ٛ ْتا٥ر حتًٌٝ اجتاٖات 

آلفام صٛب ايتطٜٛل ايدٚيٞ ضُٔ فهس٠ )ايعٛمل١( ٚت٧ٝٗ املطتًٗهني. نُا إٔ ٖرٙ املاد٠ تفتح ا

ايدازع الضتدداّ ايٛضا٥ٌ ايسقاب١ٝ املٓاضب١ يتكِٜٛ األدا٤ ايتطٜٛكٞ َجًُا تٗتِ بتذدٜد أِٖ ادتٛاْب 

 اييت ٜفرتض إٔ ٜتٛد٘ هلا ايبشح ٚايتطٜٛس يف ايػؤٕٚ ايتطٜٛك١ٝ ملٓع١ُ األعُاٍ. 

 

 ملتكد١َإداز٠ اإلْتاز ٚايعًُٝات ا 0000708

 Production & Operations Management (Advanced) 

تتضُٔ ٖرٙ املاد٠ دزاض١ تفص١ًٝٝ إلداز٠ عًُٝات إْتاز ايطًع ٚارتدَات ٚصٛاًل إىل املطت٣ٛ األع٢ً 

يًهفا٠٤ ٚاييت تؤثس بػهٌ ٚاضح ع٢ً إداز٠ ايٛظا٥ف األخس٣ يف املٓع١ُ. فتػٌُ َفّٗٛ   إداز٠ اإلْتاز 

رتاتٝذٝات ايعًُٝات، طسم تكِٝٝ ٚاختٝاز َٛقع املػسٚع ايصٓاعٞ، ادتٛاْب  املتعًك١ ٚايعًُٝات، اض

بإداز٠ ايتهٓٛيٛدٝا، ايرتتٝب ايداخًٞ يًُصٓع ٚايعٛاٌَ املؤثس٠ عًٝ٘، نٝف١ٝ تصُِٝ ٚقٝاع ايعٌُ 

ٜد ٚاالعتبازات املستبط١ ب٘، ايطاق١ اإلْتاد١ٝ يًُػسٚع ايصٓاعٞ ٚايتدطٝط اإلمجايٞ يإلْتاز، حتد

سذِ ايطًب، ختطٝط َٚساقب١ املػسٚع، ٚصفٛف االْتعاز، إداز٠ املٛاد يف ايع١ًُٝ ايصٓاع١ٝ، ْعِ إداز٠ 

 6املدصٕٚ، اإلْتاد١ٝ، ايصٝا١ْ َٚػهالتٗا ٚإداز٠ ادتٛد٠ ايػا١ًَ َٚعاٜري ادتٛد٠ اذتدٜج١ )ضٝذُا 

six sigma ٚاإلْتاز ايسغٝل ،lean production .) 

 

 ٚعات املتكد١َ                        إداز٠ املػس 0000700

 Project Management (Advanced) 

َفّٗٛ إداز٠ املػسٚع، َساسٌ أٚ دٚز سٝا٠ املػسٚع، َٛقع إداز٠ املػسٚع يف اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ، اختٝاز 

(، قبٍٛ أٚ زفض pertَدٜس املػسٚع، ايتدطٝط يتٓفٝر املػسٚع، ددٚي١ املػسٚع )املطاز اذتسز بريت 

 ملػسٚعات: َٛاش١ْ املػسٚع ٚايطٝطس٠ ع٢ً تهايٝف ٚدزاض١ دد٣ٚ.ا

 

 املتكد١َ اإلداز٠ املاي١ٝ 0000738

 Financial Management (Advanced) 

تتضُٔ ٖرٙ املاد٠ غسح طبٝع١ اإلداز٠ املاي١ٝ ٚأدٚاتٗا ٚدزاض١ ايكٛا٥ِ املاي١ٝ ٚحتًٌٝ ايٓطب املاي١ٝ ٚايتٓبؤ 

إداز٠ املٛدٛدات املتداٚي١ َفص١ً يف أْٛاعٗا ايس٥ٝط١ٝ ٖٚٞ ايٓكد  ٚايتدطٝط املايٞ ثِ دزاض١

ٚاالضتجُازات، َٚطتشكات ايكبض، ٚاملدصٕٚ ايطًعٞ، ٚنريو إداز٠ املطًٛبات املتداٚي١ َفص١ً يف 

أْٛاعٗا ايس٥ٝط١ٝ ٖٚٞ َطتشكات ايدفع، ٚايدٜٔ قصري األدٌ، ثِ دزاض١ ايك١ُٝ ايص١َٝٓ يًٓكٛد 

ٌٝ املٛاشْات ايسأمساي١ٝ ٚدزاض١ أضايٝب ٖرا ايتشًٌٝ ٚتكدٜس ايتدفكات ايٓكد١ٜ ٚاضتدداَاتٗا يف حتً

ع املاٍ، ٚدزاض١ ضٝاضات تٛشٜع األزباح، ٚاملداطس، ثِ دزاض١ نًف١ زأع املاٍ ٚحتدٜد اهلٝهٌ األَجٌ يسأ

ٚأضايٝب متٌٜٛ ايػسن١ َفص١ً سطب ْٛع ايتٌُٜٛ ضٛا٤ باألضِٗ أٚ ايطٓدات أٚ األضايٝب املسنب١ 

 األخس٣ يًتٌُٜٛ، ٚأخريًا دزاض١ اْدَاز ايػسنات ٚأْٛاع٘ ٚأضباب٘ َٚصاٜاٙ.

 

 إداز٠ املٛازد ايبػس١ٜ املتكد١َ 0000758

 Human Resources Management (Advanced) 

ٜٗدف ٖرا املطام إىل تعسٜف ايطايب بايٛظا٥ف املدتًف١ إلداز٠ ايك٣ٛ ايبػس١ٜ يف شتتًف املٓعُات.   

نُا ٜطع٢ إىل ايرتنٝص ع٢ً ايٓػاطات األضاض١ٝ ٚايُٓاذز املطتدد١َ يف إداز٠ املٛازد ايبػس١ٜ 

ز٠ املٛازد ايبػس١ٜ ٚختطٝطٗا، تٛصٝف ٚبػهٌ أنجس تفصٝال ضٝتِ َٓاقػ١ اإلداز٠ اإلضرتاتٝذ١ٝ إلدا

 ايٛظا٥ف، االضتكطاب، االختٝاز، ايتدزٜب ٚايت١ُٝٓ، تطٜٛس املطاز ايٛظٝفٞ، تكِٝٝ األدا٤ ٚإداز٠ ايسٚاتب. 
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 اإلداز٠ اإلضرتاتٝذ١ٝ املتكد١َ 0000708

 Strategic Management (Advanced) 

ٜٗدف إىل تصٜٚد ايطايب نُا اضرتاتٝذٝات،  ع٢ً ٚظٝف١ إداز١ٜ يتطٜٛس ٚتٓفٝرٖرا املطام سنص ٜ

عٓد اذتاد١، َع  اٚتٓفٝرٖا فضال عٔ تػٝريٖ اإلضرتاتٝذ١ٝيتشًٌٝ ٚحتدٜد ايالش١َ باملعسف١ ٚاألدٚات 

  ٚظا٥ف املٓع١ُ ايعاّ.ٚيتصُِٝ َال٥ُتٗا ضُإ 

 

 املتكد١َ إداز٠ األعُاٍ ايدٚي١ٝ 0000705

 International Business(Advanced) 

شح ٖرا املطام يف َفّٗٛ إداز٠ األعُاٍ ايدٚي١ٝ عًَُٛا ٚيف األضايٝب ٚاملٓاٖر اييت تتبٓاٖا َٓعُات ٜب

األعُاٍ يف ٖرا اجملاٍ ع٢ً  ٚد٘ ايتشدٜد. نُا ٜتعسض املطام إىل ايبٝٓات االقتصاد١ٜ ٚايطٝاض١ٝ 

ي١ٝ، ٖرا فضاًل عٔ ع٢ً بٝٓات األعُاٍ ٚاالقتصاد ارتاص١ باملٓعُات ايدٚ اٚاذتضاز١ٜ، ٚاْعهاضاتٗ

َٓاقػ١ تٛدٝٗات اذتهَٛات ٚايدٍٚ ضتٛ دعِ ٚتػذٝع َٚطاْد٠ ايصٓاعات بأْٛاعٗا، بكصد تٛظٝف 

ضٝاضات تعٌُ ع٢ً محا١ٜ ايصٓاعات ايٛط١ٝٓ. إىل داْب ضعٞ املطام إىل غسح ٚدٗات ايٓعس اإلداز١ٜ 

 ٚاألعُاٍ ايدٚيٝتني. ٚاالقتصاد١ٜ ٚايطٝاض١ٝ اييت تتعًل باملداطس اييت تتعسض هلا ايتذاز٠ 

 

 إداز٠ ْعِ املعًَٛات اإلداز١ٜ 0000760

 Management  Information Systems 

ٜكدّ ٖرا املطام حمل١ عٔ ْعِ املعًَٛات ٚدٚزٖا يف عامل األعُاٍ نُا ٜٓاقؼ ٚد١ٗ ايٓعس ايتٓع١ُٝٝ 

دَات تٓاضب يف اضتدداّ ْعِ املعًَٛات يف خًل َٓعُات َٓافط١ قادز٠ ع٢ً طسح َٓتذات ٚخ

استٝادات َطتًٗو ايّٝٛ، ٚبايتايٞ ٜػطٞ املطام َٛضٛعات َجٌ ْعس١ٜ اإلداز٠ ٚاملٓع١ُ ْٚعِ 

َٛزد املعًَٛات يف املٓعُات، نُا ٜتطسم املطام إىل  بإداز٠املعًَٛات ٚاالتصاٍ ْٚعس١ٜ ايٓعِ املتعًك١ 

ٚأَ ايػبهات  ٚاالضتدداّ َٛضٛعات َجٌ املعدات ٚايربزتٝات ٚقٛاعد ايبٝاْات ٚأْع١ُ االتصاالت 

 االضرتاتٝذٞ يٓعِ املعًَٛات ٚايكضاٜا االدتُاع١ٝ ٚاألخالق١ٝ املستبط١ بٓعِ املعًَٛات. 

 

 ايطًٛى ايتٓعُٝٞ 0000765

 Organizational Behavior 

ايطًٛى اإلْطاْٞ يف املٓعُات َٚػه١ً اإلداز٠، ضًٛى ادتُاع١ يف ايتٓعِٝ ادتُاعات ٚدٜٓاَٝه١ٝ 

١ ٚتطبٝكاتٗا يف ايطًٛى، ايعٛاٌَ ايطًٛن١ٝ يف املٓع١ُ، ايعٛاٌَ ايطًٛن١ٝ ٚاختٝاز ادتُاع

ايعاًَني، تٛدٝ٘ ادتٗاش اإلدازٟ، ايطًٛى ٚتكِٝٝ األدا٤ ايكٛاْني ٚايتػسٜعات ٚايطًٛى اإلْطاْٞ، ايٓصاع 

ٖات ايطًٛن١ٝ ايتٓعُٝٞ، ايتػٝري ٚايتطٜٛس ايتٓعُٝٞ، اإلبداع ٚاالبتهاز، أخالقٝات ايٛظٝف١، االجتا

  ٚاإلْطا١ْٝ يف بعض ايٓعِ اإلداز١ٜ، ساالت دزاض١ٝ شتتاز٠.

 

 ْعس١ٜ املٓع١ُ املتكد١َ 0000778

 Organization Theory  (Advanced) 

أُٖٝتٗا، ٚأبعادٖا باعتبازٖا ٚاملٓع١ُ، ٜبشح يف تعسٜف  املدخٌ ايهًٞ: املطام َدخًنيٜٓاقؼ ٖرا 

؟ باإلضاف١ إىل ذيو، ايتٓعُٝٝني مح١ً األضِٗ، َٚٔ ِٖ املٓع١ٜ١ُ ْعسْعاَا َفتٛسا. أٜضا، َا ٖٞ 

، ٚتصُِٝ عد٠ َداخٌَع ايتشدٜات األضاض١ٝ يًتصُِٝ ايتٓعُٝٞ َٔ خالٍ ٖرا املطام ٜتعاٌَ 

يف َفّٗٛ ايطًٛى ايتٓعُٝٞ يًفسد ٚادتُاع١، فضال  بُٝٓا املدخٌ ادتص٥ٞ ٜبشحاهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ. 

نريو، ٜتٓاٍٚ ايتعًِ، ٚايػدص١ٝ، ٚاالتصاالت، ٚتبادٍ املعًَٛات،  فّٗٛ.ملٖرا اأبعاد ٜٓاقؼ  ٘عٔ اْ

ٚب١ٝٓ َٓاقػ١ تػهٌٝ اجملُٛعات، إداز٠ األعُاٍ، ٚسكٌ ، ٚعالقتٗا َع تشفٝصٚاإلدزاى، َٚفاِٖٝ اي

  اجملُٛع١.

 

 سًك١ عح يف إداز٠ األعُاٍ 0000780

 Research Seminar in business Administration 

تدزٜظ ٖرٙ املاد٠ إىل تعسٜف ٚتدزٜب ايطايب ع٢ً نٝف١ٝ إعداد عح َٔ ايٓاس١ٝ ايٓعس١ٜ ٜٗدف 

ٚايتطبٝك١ٝ ظٗد فسدٟ أٚ مجاعٞ َٔ خالٍ املفاِٖٝ ٚايتعًُٝات املؤضط١ٝ املتعازف عًٝٗا يف ٖرا 

 اجملاٍ. 
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 احملاضب١ اإلداز١ٜ املتكد١َ 0005708

 Managerial Accounting (Advanced) 

ٖرٙ املاد٠ يف بٝإ دٚز احملاضب١ اإلداز١ٜ يف ايتدطٝط ٚايسقاب١ ٚاختاذ ايكسازات ٜٚػٌُ َال١ُ٥ تبشح 

بٝاْات ايتهايٝف يف اختاذ ايكسازات، املٛاشْات، دزاض١ املفاض١ً بني املػسٚعات االضتجُاز١ٜ، ايتدطٝط 

ِٝ األدا٤، األضايٝب ٚايسقاب١ ٚاملدصٕٚ ايطًعٞ، ايالَسنص١ٜ يف اإلداز٠ ٚستاضب١ املطؤٚي١ٝ ٚتكٝ

ايه١ُٝ يف اختاذ ايكسازات، اضتدداّ ايسٜاضٝات ٚاإلسصا٤ يف سٌ املػهالت اإلداز١ٜ، حتًٌٝ ايكٛا٥ِ 

 املاي١ٝ. 

 

 َٓٗر ايبشح ايعًُٞ يف ايعًّٛ االقتصاد١ٜ ٚاإلداز١ٜ 0007700

 Scientific Research Methodology in Economic and 

Administrative Sciences 

ايتعسف ع٢ً املٓٗذ١ٝ ايع١ًُٝ يًتشًٌٝ االقتصاد املايٞ ٖٞ َٔ أضاضٝات ٖرٙ املاد٠ اييت تعترب املدخٌ 

ايس٥ٝطٞ يًطايب يتشضري يسضاي١ املادطتري ٖٚٞ َٔ أضاضٝات ايبشح ايعًُٞ ٚتػٌُ املاد٠ ع٢ً إعداد 

دزاض١ ٚصٝاغ١ ايطايب يهٝف١ٝ حتدٜد اإلطاز ايعاّ يًبشح ايعًُٞ َٚٓٗذٝات٘، حتدٜد َػه١ً اي

ايفسضٝات،أضًٛب مجع ايبٝاْات ٚتصُِٝ االضتبٝاْات ٚتسَٝصٖا ٚحتًًٝٗا إسصا٥ٝا، االضتبا١ْ 

عًُٞ+ ْعسٟ  Excel)خصا٥صٗا،غسٚطٗا،نٝف١ٝ إْٗا٥ٗا.ايٛصف اإلسصا٥ٞ يًبٝاْات باضتدداّ 

 Excel)َكاٜٝظ ايٓصع١ املسنص١ٜ( ٤)َكاٜٝظ ايتػتت،َكاٜٝظ غهٌ ايتٛشٜع(.االزتباط باضتدداّ 

. نٝف١ٝ بٓا٤ ايطالضٌ ايص١َٝٓ ٚبٝاْات spss(.اختٝاز ايفسضٝات باضتدداّ O.L.Sعًُٞ+ ْعسٟ )

 املكطع ايعسضٞ،بٓا٤ ايُٓاذز ايكٝاض١ٝ،ايكٝاع ٚاختباز ايفسضٝات،االضتٓتادات ٚنتاب١ ايتكسٜس. 

 

 ايتشًٌٝ ايهُٞ أضايٝب 0007703

 Quantitative Analytical Methods 

ٚايطسا٥ل ٚايعالقات اييت تطاعدِٖ ع٢ً ايتعاٌَ َع املعطٝات  باألدٚات ايطًب١تصٜٚد  إىلز ٜٗدف املكس

، فٗٛ ٜتضُٔ ضًٛى املتػري ايعػٛا٥ٞ ايٛاسد، عالق١ اإلداز٠ايسق١ُٝ َٚعادتتٗا، ٚخاص١ يف زتاٍ 

١َٝٓ، ، حتًٌٝ ٚتفطري َعاٌَ االزتباط، ايتٓبؤ بٛاضط١ ايطالضٌ ايصأنجساالضتداز بني َتػرئٜ أٚ 

اختباز املؤغسات، اختبازات تتعًل بػهٌ ايتٛشٜع، ْعس١ٜ ايتكدٜس، ايتكدٜس اجملايٞ، ٚتطبٝكات 

  ع١ًُٝ ع٢ً اذتاضٛب.

 


