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إراص٠ األعُاٍ قغِ 

ن١ًٝ إراص٠ املاٍ ٚاألعُاٍ 

داَع١ آٍ ايبٝت 

 

 

 

 إراص٠ األعُاٍ يف ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ ايبهايٛصٜٛؼ

 

 

ايبهايٛصٜٛؼ يف إراص٠ األعُاٍ  :  (بايعضبٝــ١)اعِ ايزصد١ 

 B.Sc. in Business Administration:  (باإلصتًٝظٜـ١)اعِ ايزصد١ 

 

 :َهْٛات ارتط١ -  أ 

 عاع١ َعتُز٠ َٛطع١ (132)َٔ إراص٠ األعُاٍ تتهـٕٛ ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ ايبهايٛصٜٛؼ يف 

: ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ 

ايغاعات املعتُز٠ ْٛع املتطًــــب ايتغًغٌ 

 27َتطًبات ادتاَع١ أٚاًل 

 21َتطًبات ايهًٝـ١ ثاًْٝا 

 قغـَِتطًبات اٍثايجًا 

 69                                              املٛار اإلدباص١ٜ-أ 

 ٠12                                          املٛار االختٝاصٟ- ب

81 

 3َٛار سض٠ صابعًا 

 132 اجملُٛع

 

: ْعاّ ايرتقِٝ- ب

:  صَظ ن١ًٝ -1

ايهًٝــــ١ ايضَظ 

ن١ًٝ إراص٠ املاٍ ٚاألعُاٍ  05

 

 :اّـــٚط األقػـصّ -2

ايكغــِ ايضَظ 

إراص٠ األعُاٍ  02

ايتٌُٜٛ ٚاملصاصف  03

احملاعب١  04

اإلراص٠ ايعا١َ  05

اقتصارٜات املاٍ ٚاألعُاٍ  07

 

 :صَٛط املٛار- 3

 05 02 4 - 1 9- صفض  9- صفض 

                                                                                                     

ايه١ًٝ ايكغِ املغت٣ٛ اجملاٍ ايتغًغٌ 

 

 

 

 



 3 

 

 يف أصقاّ املٛار (اجملاٍ) ايعؾضات َٓظي١ َزيٍٛ

 

  زتاٍ ايتدصصعٓٛإ  اجملاٍطـصّ اٍ ايتدصصـ َرعٓٛإ  اجملاٍطـصّ

 ْعِ املعًَٛات 5 املبارئ  0

 اإلراص٠ اإلعرتاتٝذ١ٝ 6 إراص٠ ايتغٜٛل  1

 املٛار ايتك١ٝٓ 7 ايعًُٝات اإلْتاد١ٝ  2

  املٛار اإلراص١ٜ 8 اإلراص٠ املاي١ٝ  3

 اذتًكات ٚايٓزٚات ايبشج١ٝ  9 إراص٠ املٛاصر ايبؾض١ٜ  4

 

 : عاع١ َعتُز٠ َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ(27): َتطًبات ادتاَع١ (أٚاًل) 

. عاع١ َعتُز٠ (18): املتطًبات اإلدباص١ٜ- أ 

 عاعات َعتُز٠ (9): املتطًبات االختٝاص١ٜ- ب

 

 :َٛطع١ نايتايٞ  عاع١ َعتُز٠(18):املتطًبات اإلدباص١ٜ- أ 

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ت 

 - 3 *ايعًّٛ ايعغهض١ٜ 0600000 1

 - 3 ايجكاف١ اإلعال١َٝ 0101271 2

 - 3 ايٓعِ اإلعال١َٝ 0102350 3

 - 3 ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ 0601100 4

 - 3 (1)ايًػ١ ايعضب١ٝ 1301101 5

 - 3 (1)ايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ  1302101 6

 تعترب َار٠ ايعًّٛ ايعغهض١ٜ اختٝاص١ٜ يًطًب١ غري األصرْٝني ٚميهِٓٗ رصاع١ َار٠ اختٝاص١ٜ َٔ *

. املٛار اييت تطضسٗا ادتاَع١ بزال عٓٗا

 

٠ خيتاصٖا ايطايب َٔ خاصز نًٝت٘ ع٢ً إٔ تهٕٛ َار٠  عاعات َعتُز(9):املتطًبات االختٝاص١ٜ- ب

:  ٚاسز٠ َٔ نٌ َٔ اجملاالت ايتاي١ٝ ٖٚشٙ اجملاالت ٖٞ

 

: زتاٍ ايعًّٛ اإلْغا١ْٝ ٜٚطِ املغاقات ايتاي١ٝ: أٚال

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠صقِ املار٠ ت 

 - 3 املزخٌ إىل عًّٛ ايكضإٓ ٚايغ١ٓ 0101116 1

-  3ساضض ايعامل اإلعالَٞ  0101371 2

-  3املزخٌ إىل ايرتب١ٝ  1102121 3

 1301101 3 (2)ايًػ١ ايعضبٝـ١  1301102 4

 1302101 3 (2)ايًػ١ االصتًٝظ١ٜ  1302102 5

 - 3 تاصٜذ اذتطاص٠ ايعضب١ٝ اإلعال١َٝ 1303101 6

 - 3 تاصٜذ ايكزؼ 1303102 7

 - 3 (1)ايًػ١ ايفضْغ١ٝ  1304101 8

 - 3( 1)االعبا١ْٝ ايًػ١  1304151 9

 - 3 (1)ايًػ١ االٜطاي١ٝ  1304161 10

 - 3 (1)ايًػ١ أملاْٝـ١  1304171 11

 - 3 (1)ايًػ١ ايفاصع١ٝ  1304181 12

 - 3 (1)ايًػ١ ايرتن١ٝ   1304191 13
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: زتاٍ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ٚاالقتصار١ٜ ٜٚطِ املغاقات ايتاي١ٝ: ثاًْٝا

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ت 

 املعتُز٠

 املتطًب ايغابل

 - 3َزخٌ إىل عًِ ايفك٘ ٚأصٛي٘  0102153 1

 - 3 تٓعِٝ األعض٠ ٚاجملتُع 0102250 2

 - 3 اإلعالّ ٚايكطاٜا املعاصض٠ 0101471 3

 - 3ايكإْٛ يف سٝاتٓا  0201110 4

 - 3 َبارئ االقتصار 0507100 5

 - 3 (1)َبارئ إراص٠ األعُاٍ  0502101 6

 - 3ايزميكضاط١ٝ ٚسكٛم اإلْغإ  0601436 7

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايٓفػ 1102130 8

 - 3 تضب١ٝ األطفاٍ يف اإلعالّ 1102220 9

 - 3 آٍ ايبٝت ٚرٚصِٖ يف ايتاصٜذ اإلعالَٞ 1303105 10

 - 3أخالقٝات امل١ٓٗ َٔ َٓعٛص إعالَٞ  1401100 11

 

 

: زتاٍ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚايصش١ ٜٚطِ املغاقات ايتاي١ٝ: ثايجًا

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ت 

 - 3 اإلعذاط ايعًُٞ يًكضإٓ 0101110 1

 - 3 ايفٝظٜا٤ يف سٝاتٓا 0402100 2

 - 3 ايهُٝٝا٤ يف سٝاتٓا 0403100 3

 - 3 بٝٛيٛدٝا اإلْغإ 0404109 4

 - 3 ايعُاص٠ اإلعال١َٝ 0703342 5

 - 3 عًّٛ األصض 0801105 6

 - 3 َصارص ايطاق١ 0801113 7

 - 3 َٛاصر املٝاٙ 0801115 8

 - 3 ايب١٦ٝ ٚايتًٛخ ايب٦ٝٞ 0801117 9

 - 3 أعاعٝات ْعِ املعًَٛات 0902230 10

 - 3 اإلععافات األٚي١ٝ 1001160 11

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايفًو 1201101 12

 

أَا فُٝا ٜتعًل باَتشاْات املغت٣ٛ، ٜتٛدب ع٢ً ناف١ ايطًب١ املغذًني اعتباصًا َٔ بزا١ٜ : َالسع١

 ايتكزّ يالَتشإ يف ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚايًػ١ االصتًٝظ١ٜ ٚاذتاعٛب ع٢ً إٔ 2010/2011ايفصٌ األٍٚ 

 خاصز خطت٘ (099)ٜغذٌ ايطايب ايشٟ خيفل يف ايٓذاح يف أٟ َٔ ٖشٙ االَتشاْات َغاقًا اعتزصانًٝا 

: ايزصاع١ٝ ٖٚشٙ املغاقات ٖٞ

 

 

 املغاقات االعتزصان١ٝ

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ت 

 - 3 ايًػ١ ايعضب١ٝ 1301099 1

 - 3 ايًػ١ االصتًٝظ١ٜ 1302099 2

 - 3 ساعٛب 0901099 3
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 :ٚتؾٌُ املٛار اآلت١ٝ،  عاع١ َعتُز٠(21): ن١ًٝاٍَتطًبات - ثاًْٝا 

عابل اٍتطًب املعتُز٠ امل اتعاعاٍعِ املار٠ اصقِ املار٠ 

 - 3 (1 ) إراص٠ األعُاٍَبارئ 0502101

 0901132 3 األعُاٍ االيهرت١ْٝٚ 0502173

  3َبارئ ايتٌُٜٛ  0503101

 ـ 3 (1) احملاعب١ َبارئ 0504101

 ـ 3  االقتصار ادتظ٥َٞبارئ 0507101

 ـ 3 َبارئ االقتصار ايضٜاضٞ 0507121

-  3 يتدصصات اإلْغا١ْٝ (2)ساعٛب  0901132

 

 

 

( 81)َتطًبات ايكغِ : ثايجًا 

 :عاع١ َعتُز٠، ٚتؾٌُ املٛار اآلت١ٝ  (69): املٛار اإلدباص١ٜ: أ

 اعِ املـــار٠ صقِ املار٠
 ٠عاع ايغاعات األعبٛع١ٝ

 َعتُز٠

املتطًب 

 عًُٞ ْعضٟ ايغابل

 0502101 3 0 3إراص٠ ايتغٜٛل  0502211

 0502101 3 0 3إراص٠ املٛاصر ايبؾض١ٜ   0502241

 0502101 3 0 3ايعالقات ايعا١َ   0502250

 0502101 3 0 3ايغًٛى ايتٓعُٝٞ  0502254

االتصاالت اإلراص١ٜ  0502262

 

3 0 3 0502101 

 0502211 3 0 3إراص٠ املبٝعات ٚاإلعالٕ  0502311

 0502211 3 0 3املٛار إراص٠  0502313

 0502101 3 0 3( 1)إراص٠ اإلْتاز ٚايعًُٝات  0502321

 0502101 3 0 3اإلراص٠ املاي١ٝ  0502331

تطبٝكات إراص١ٜ ع٢ً اذتاعٛب 0502351

 

0 3 3 0901132 

 0502101 3 0 3ْعِ املعًَٛات اإلراص١ٜ  0502352

 0502211 3 0 3حبٛخ تغٜٛل  0502414

 0502321 3 0 3( 2)إراص٠ اإلْتاز ٚايعًُٝات  0502423

 0502101 3 0 3ْعض١ٜ املٓع١ُ  0502451

 0507121 3 0 3حبٛخ ايعًُٝات  0502453

إراص٠ األعُاٍ ايزٚي١ٝ 0502454

 

3 0 3 0502211 

 0502331 3 0 3اإلراص٠ اإلعرتاتٝذ١ٝ  0502461

 0502103 3 0 3 (ساالت رصاع١ٝ يف اإلراص٠)َٗاصات ايبشح ايعًُٞ 0502490

 0504101 3 0 3 (2)َبارئ احملاعب١  0504102

 0504102 3 0 3احملاعب١ اإلراص١ٜ  0504435

 - 3 0 3 َبارئ االقتصار ايهًٞ 0507102

 - 3 0 3 َبارئ اإلسصا٤ 0507103

 0507101 3 0 3االقتصار اإلراصٟ  0507226
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 :اآلت١ٝعاع١ َعتُز٠، ٜتِ اختٝاصٖا َٔ بني املٛار  (12 ):االختٝاص١ٜاملٛار  - ب

 

 صقِ املار٠

 

 اعِ املـــار٠

 ٠عاع ايغاعات األعبٛع١ٝ

 َعتُز٠

 املتطًب ايغابل

 عًُٞ ْعضٟ

 0502101 3 0 3اإلراص٠ يف اإلعالّ    0502161

 0507103 3 0 3إراص٠ ادتٛر٠  0502210

 0502101 3 0 3إراص٠ املغتؾفٝات  0502212

 0502211 3 0 3عًٛى املغتًٗو   0502213

 0502101 3 0 3اإلراص٠ ايغٝاس١ٝ  0502251

 0502101 3 0 3عٝاعات األعُاٍ  0502253

 0502101 3 0 3إراص٠ املؾضٚعات   0502319

 0901130 3 0 3بضزتٝات ٚتطبٝكات إراص١ٜ ٚستاعب١ٝ   0502350

 0502101 3 0 3إراص٠ ايبٓٛى  0502450

-  3 0 3َٗاصات  0502492

 0502101 3 0 3           ْعض١ٜ ايتأَني  0503231

 0503101 3 0 3اإلراص٠ املاي١ٝ ايزٚي١ٝ  0503372

 0507103 3 0 3حتًٌٝ إسصا٥ٞ باعتدزاّ اذتاعٛب  0507300

رصاع١ ادتز٣ٚ االقتصار١ٜ ٚتكِٝٝ  0507454

املؾضٚعات 

3 0 3 0507103 

 .تكزَٗا نًٝات َٚعاٖز ادتاَع١ عاعات َعتُز٠ خيتاصٖا ايطايب َٔ املٛار اييت (3):سض٠َٛار : صابعًا
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ّ املـٛار اييت ٜكزَٗا ايكػ

 

 ايغاعات

 املعتُز٠
ت  ار٠ـ املصقِ  املـــار٠اعِ

( 1)َبارئ إراص٠ األعُاٍ  3 0502101 1 

( 2)َبارئ إراص٠ أعُاٍ  3 0502102 2 

اإلراص٠ يف اإلعالّ   3 0502161 3 

 4 0502173 األعُاٍ االيهرت١ْٝٚ 3

إراص٠ ادتٛر٠  3 0502210 5 

إراص٠ ايتغٜٛل  3 0502211 6 

إراص٠ املغتؾفٝات  3 0502212 7 

عًٛى املغتًٗو   3 0502213 8 

إراص٠ املٛاصر ايبؾض١ٜ   3 0502241 9 

ايعالقات ايعا١َ  3 0502250 10 

اإلراص٠ ايغٝاس١ٝ   3 0502251 11 

عٝاعات األعُاٍ  3 0502253 12 

ايغًٛى ايتٓعُٝٞ  3 0502254 13 

االتصاالت اإلراص١ٜ   3 0502262 14 

إراص٠ املبٝعات ٚاإلعالٕ  3 0502311 15 

املٛار  إراص٠  3 0502313 16 

إراص٠ املؾضٚعات   3 0502319 17 

( 1)إراص٠ اإلْتاز ٚايعًُٝات 3 0502321 18 

اإلراص٠ املاي١ٝ  3 0502331 19 

بضزتٝات ٚتطبٝكات إراص١ٜ ٚستاعب١ٝ   3 0502350 20 

تطبٝكات إراص١ٜ ع٢ً اذتاعٛب 3

 

0502351 21 

ْعِ املعًَٛات اإلراص١ٜ  3 0502352 22 

حبٛخ تغٜٛل  3 0502414 23 

( 2)إراص٠ اإلْتاز ٚايعًُٝات  3 0502423 24 

ْعض١ٜ املٓع١ُ  3 0502451 25 

حبٛخ ايعًُٝات  3 0502453 26 

إراص٠ األعُاٍ ايزٚي١ٝ  3 0502454 27 

اإلراص٠ اإلعرتاتٝذ١ٝ  3 0502461 28 

 29 0502490 (ساالت رصاع١ٝ يف اإلراص٠) َٟٗاصات ايبشح ايعًِ 3

َٗاصات  3 0502492 30 
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  إراص٠ األعُاٍ ختصص ايبهايٛصٜٛؼارتط١ االعرتؽار١ٜ يطًب١

 
ٚيـــــ٢ ألايغٓــــ١ ا

ايفصٌ ايجاْٞ   ايفصٌ األٍٚ

ار٠ ــاعِ امل ّ.ؼ ايضقِ  ّ .ؼ ار٠ ــاعِ امل صقِ املار٠ 

َتطًب داَع١ إدباصٟ ايٓعِ إعال١َٝ  3 َتطًب داَع١ إدباصٟ ايعًّٛ ايعغهض١ٜ  3 0102350 0600000 

َبارئ ايتٌُٜٛ   3 َتطًب داَع١ إدباصٟ ايجكاف١ اإلعال١َٝ  3 0503101 0101271 

( 2)َبارئ احملاعب١  3 ( 1)َبارئ إراص٠ األعُاٍ  3 0504102 0502101 

َبارئ االقتصار ايه٢ً  3 ( 1)َبارئ احملاعب١  3 0507102 0504101 

َبارئ اإلسصا٤  3 َبارئ االقتصار ادتظ٥ٞ  3 0507103 0507101 

اجملُٛع  15 اجملُٛع  15

 

ايغٓــــ١ ايجاْٝــــ١ 

ايفصٌ ايجاْٞ  ايفصٌ األٍٚ 

ار٠ ــاعِ امل ّ.ؼ ايضقِ  ار٠ ــاعِ امل ّ.ؼ ايضقِ 

( 1)َتطًب داَع١ إدباصٟ ايًػ١ االصتًٝظ١ٜ  3 ( 1)َتطًب داَع١ إدباصٟ ايًػ١ ايعضب١ٝ  3 1302101 1301101 

َتطًب داَع١ إدباصٟ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ  3 األعُاٍ االيهرت١ْٝٚ  3 0601100 0502173 

يًتدصصات اإلْغا١ْٝ  (2)ساعٛب 3 إراص٠ ايتغٜٛل  3 0901132 0502211 

إراص٠ املٛاصر ايبؾض١ٜ  3 االتصاالت اإلراص١ٜ  3 0502241 0502262 

ايغًٛى ايتٓعُٝٞ  3 َبارئ االقتصار ايضٜاضٞ  3 0502254 0507121 

َتطًب ختصص اختٝاصٟ  3  - َتطًب ختصص اختٝاصٟ  3  -

18 
اجملُٛع   اجملُٛع 18

 

 

ايغٓـــــ١ ايجايجـــــ١ 

ايفصٌ ايجاْٞ  ايفصٌ األٍٚ 

ار٠ ــاعِ امل ّ.ؼ ايضقِ  ار٠ ــاعِ امل ّ.ؼ ايضقِ 

( 2)َتطًب داَع١ اختٝاصٟ ايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ  3 ايعالقات ايعا١َ  3 1302102 0502250 

( 1)إراص٠ اإلْتاز ٚايعًُٝات  3 ( 1)َتطًب داَع١ اختٝاصٟ  ايًػ١ ايعضب١ٝ  3 0502321 1301101 

اإلراص٠ املاي١ٝ  3 إراص٠ املبٝعات ٚاإلعالٕ  3 0502331 0502311 

تطبٝكات إراص١ٜ ع٢ً اذتاعٛب  3 املٛار  إراص٠  3 0502351 0502313 

ْعِ املعًَٛات اإلراص١ٜ  3 االقتصار اإلراصٟ   3 0502352 0507226 

َتطًب ختصص اختٝاصٟ  3  - َتطًب ختصص اختٝاصٟ  3  -

اجملُٛع  18  اجملُٛع 18

 

 

ايغٓـــ١ ايضابعـــ١ 

ايفصٌ ايجاْٞ 
ايفصٌ األٍٚ 

ار٠ ــاعِ امل ّ.ؼ ايضقِ  ار٠ ــاعِ امل ّ.ؼ ايضقِ 

3 
َتطًب داَع١ اختٝاصٟ 

 تاصٜذ اذتطاصات ايعضب١ٝ اإلعال١َٝ 
حبٛخ ايتغٜٛل  3 1303101

 

0502414 

حبٛخ ايعًُٝات  3 ( 2)إراص٠ اإلْتاز ٚايعًُٝات  3 0502453 0502423 

إراص٠ األعُاٍ ايزٚي١ٝ  3 ْعض١ٜ املٓع١ُ  3 0502454 0502451 

اإلراص٠ اإلعرتاتٝذ١ٝ  3 احملاعب١ اإلراص١ٜ  3 0502461 0504435 

3 
ساالت رصاع١ٝ يف ) َٟٗاصات ايبشح ايعًِ

 (اإلراص٠

0502490 
َار٠ سض٠ داَع١  3

 -

اجملُٛع  15 اجملُٛع  15
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ٚصف املٛار اييت ٜطضسٗا قغِ إراص٠ األعُاٍ 

 

 ( عاعات َعتُز3٠) (1 )َبارئ إراص٠ األعُاٍ 0502101

 Principles of Business Administration (1) ال ٜٛدز : املتطًب ايغابل

تؾٌُ رصاع١ عا١َ ملا١ٖٝ ٚأ١ُٖٝ اإلراص٠ َٔ خالٍ ايتعضف ع٢ً تطٛص ايفهض اإلراصٟ مبزاصع١ 

املدتًف١، َٚا ٜتعًل باملبارئ ايض٥ٝغ١ يٛظا٥ف اإلراص٠ يف املٓعُات املدتًف١ ٚع٢ً ض٤ٛ ٚظا٥فٗا أخشًا يف 

االعتباص ادتٛاْب ايغًٛن١ٝ ٚايه١ُٝ يف خز١َ اإلراص٠ َع اإلؽاص٠ إىل اإلراص٠ يف املٓؾآت احمل١ًٝ 

.  ايتطٜٛض ٚايتػري ايتٓعُٝٞٚايزٚي١ٝ ٚايعضٚف ايب١٦ٝ ٚ

 

 ( عاعات َعتُز3٠)         (2)َبارئ إراص٠ األعُاٍ  0502102

 Principles of Business Administration (2)  ال ٜٛدز : املتطًب ايغابل

تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ ايرتنٝظ ع٢ً َا١ٖٝ ٚأ١ُٖٝ ٚظا٥ف املٓؾأ٠ ٚايعالق١ ٚايرتابط بني ٖشٙ ايٛظا٥ف، 

 ٚع٢ً ايتٛايٞ سٝح ٜتِ ايبز٤ بٛظٝف١ اإلْتاز ثِ ٚظٝف١ ايتغٜٛل ٚٚظٝف١ األصبع١ٚٚظا٥ف املٓؾأ٠ 

  . ٚأخريا ايٛظٝف١ املاي١ٝاألفضار

 

 ( عاعات َعتُز3٠)اإلراص٠ يف اإلعالّ                               0502161

 Management in Islam ( 0502101): املتطًب ايغابل

َٔ َٓعٛص إعالَٞ ٚنشيو اذتاٍ بايٓغب١ إىل ٚظا٥ف  (1)تزصؼ ٖشٙ املار٠ أٚاًل َٛاضٝع إراص٠ األعُاٍ 

املٓؾأ٠، ٜٚتِ ايرتنٝظ ع٢ً َٛاضٝع إراص٠ األعُاٍ َٔ َٓعٛص فكٗٞ َجٌ املعاَالت، ايبٝع، ايكضض، ايضبا، 

 ايٛرٜع١، ايؾضنات، ايٛناي١، ايضٖٔ

 

 ( عاعات َعتُز3٠)األعُاٍ االيهرت١ْٝٚ                                  0502173

 Electronic Business  ( 0901132): املتطًب ايغابل

ٜبشح ٖشا املغام يف املفاِٖٝ األعاع١ٝ إلراص٠ األعُاٍ االيهرت١ْٝٚ ٚٚظا٥فٗا ٚأٖزافٗا، ٚمناسز األعُاٍ 

االيهرت١ْٝٚ، ٚايبٓٝات األعاع١ٝ إلراص٠ األعُاٍ االيهرت١ْٝٚ، ٚاعرتاتٝذٝات األعُاٍ االيهرت١ْٝٚ، 

 .٠ٚايتذاص٠ االيهرتْٚٞ

 

 ( عاعات َعتُز3٠)إراص٠ ادتٛر٠  0502210

 Quality Management ( 0507103):املتطًب ايغابل

ٜٗزف ٖشا املغام إىل تعضٜف ايطًب١ مبفّٗٛ َٚبارئ إراص٠ ادتٛر٠ ٚمجٝع األرٚات اإلراص١ٜ ايالط١َ 

نُا ميٓح ٖشا املغام ايطًب١ ايفضص١ يفِٗ املزخٌ اإلسصا٥ٞ يًذٛر٠ ، يًٛصٍٛ إىل إراص٠ دٛر٠ ؽا١ًَ

نُا ،  ٚؽٗارات ادتٛر٠ اييت أصبشت َطًب أعاعٞ يف قطاعٞ ايصٓاع١ ٚارتزَات(ISO)ْٚعِ  

 .عٝتطضم ٖشا املغام إىل االعرتاتٝذٝات املتبع١ يطُإ حتكٝل َغت٣ٛ أرا٤ َتُٝظ

 

 ( عاعات َعتُز3٠)  ايتغٜٛلإراص٠ 0502211

 Principles of Marketing ( 0502101):املتطًب ايغابل

رصاع١ املفاِٖٝ ٚاألْؾط١ ٚايكضاصات اييت تتعًل بتغٌٗٝ ايتبارٍ بني ايبا٥عني ٚاملؾرتٜٔ يف َٓعُات 

األعُاٍ ايتذاص١ٜ ٚغري ايتذاص١ٜ ٚحتًٌٝ ايعالق١ بني ايتغٜٛل ٚايب١٦ٝ ٚبٝإ املبارئ األعاع١ٝ يزصاع١ 

َٛقع ايغٛم ٚاملٓتر ٚايتٛطٜع ٚايتغعري ٚايرتٜٚر ٚايغٝاعات اييت تكّٛ عًٝٗا ٚسيو َٔ ٚد١ٗ ْعض َتدش 

 .ايكضاص، ٚبٝإ االجتاٖات اذتزٜج١ يف تطبٝكات ايتغٜٛل
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 ( عاعات َعتُز3٠)إراص٠ املغتؾفٝات  0502212

 Hospital Management ( 0502101):املتطًب ايغابل

تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل إعطا٤ ايطايب فهض٠ ٚاضش١ عٔ األعػ ايع١ًُٝ اذتزٜج١ إلراص٠ املغتؾفٝات 

ٚأْٛاع املغتؾفٝات ٚايزٚص ايشٟ تكّٛ ب٘ يف اجملتُع َٚز٣ اذتاد١ املًش١ إلراص٠ َتدصص١ فاع١ً 

نشيو ايتعضف ع٢ً ٚظا٥ف املغتؾف٢ األعاع١ٝ ٚايتدطٝط يًُغتؾفٝات ٚتٓعُٝٗا ٚإراص٠ األقغاّ 

اإلراص١ٜ ٚايطب١ٝ املغاْز٠ يف املغتؾفٝات ٚنٝف١ٝ ايتدطٝط إلْؾا٤ املغتؾفٝات اذتزٜج١ ٚبٝإ أْٛاع 

.  األقغاّ يًُغتؾفٝات َع ايرتنٝظ ع٢ً تٓعِٝ ٚإراص٠ األقغاّ ايػري طب١ٝ

 

 ( عاعات َعتُز3٠)عًٛى املغتًٗو  0502213

 Consumer Behavior ( 0502211): املتطًب ايغابل

حياٍٚ ٖشا املغام إٔ ٜبين َغتعٝٓا بعًِ اإلْغإ ٚاالدتُاع  ٚعًِ ايٓفػ ٚاالقتصار صٛص٠ ٚاضش١ 

 ٚ ٜتٓاٍٚ املغام َكز١َ عٔ عًٛى املغتًٗو سٝح. َٚتها١ًَ عٔ املغتًٗهني اذتايني ٚاملتٛقعني

  اختاس ع١ًُٝ ٚ ٜتطضم جملُٛع١ َٔ املٛاضٝع يف رصاعات عًٛى املغتًٗو َجٌ،َفاِٖٝ عًٛى املغتًٗو

، رٚافع املغتًٗهني،ع١ًُٝ ايؾضا٤، ايكِٝ اييت حيًُٗا املغتًٗهني، أمناط قضاص ايؾضا٤ بايٓغب١ يًُغتًٗو

 ايشات١ٝ يًُغتًٗو، االعتٗالى ايضَظٟ، اذتادات ٚايضغباتايعٝؿ املدتًف١، ١ٜٖٛ ادتُاعات ٚاألفضار،

، اضطضابات املغتًٗهني، اثض ارتربات االعتٗالن١ٝ ع٢ً ايغًٛى االتصاالت ٚعًٛى املغتًٗو

ايعٛاٌَ املؤثض٠ يف االعتٗالنٞ، أعايٝب ٚٚعا٥ٌ االعتٗالى، ايطكٛؼ االعتٗالن١ٝ، ثكاف١ املغتًٗو، 

.  ايغًٛى ايؾدصٞ يًُغتًٗو،عًٛى املغتًٗو

 

 ( عاعات َعتُز3٠) إراص٠ املٛاصر ايبؾض١ٜ 0502241

 Human Resources Management ( 0502101): املتطًب ايغابل

اإلْتاد١ٝ َع ايرتنٝظ ع٢ً ٚتتٓاٍٚ املار٠ أ١ُٖٝ املٛاصر ايبؾض١ٜ ملٓعُات األعُاٍ ٚعالقتٗا بايهفا٠٤ 

 االختٝاص ٚايتعٝني، ٚحتًٌٝ إدضا٤اتنشيو ايرتنٝظ ع٢ً . عٓاصض ايضغب١ يف ايعٌُ ٚستزراتٗا

 ٚايٓعِ املعتُز٠ األرا٤ٚتٛصٝف ايٛظا٥ف، ٚطضم حتزٜز األدٛص ٚاملضتبات ٚايتزصٜب ٚايرتق١ٝ ٚتكِٝٝ 

  . ايعاًَني يف املٓع١ُاألفضاررتز١َ ٚصٝا١ْ 

 

 ( عاعات َعتُز3٠)ايعالقات ايعا١َ  0502250

 Public Relations  

 

( 0502101): املتطًب ايغابل

ايعالقات ايعا١َ ْٚؾأتٗا  ، ٚتٗزف إىل ايتعضٜف مبفّٗٛ"ايعالقات ايعا١َ " تتٓاٍٚ املار٠ نٌ َا ٜتعًل بـ 

ٚتٓعُٝٗا، ٚرصاع١ ايضأٟ ايعاّ،  ٚتطٛصٖا ٚٚظا٥فٗا يف املؤعغات اذتزٜج١ ٚنٝف١ٝ ايتدطٝط هلا

ٚاألْؾط١ املدتًف١ ايعالقات ايعا١َ عٛا٤ َا ٜتعًل   املغتدز١َ،االتصاٍ ٚٚعا٥ٌ االتصاٍٚنٝف١ٝ 

 .ايزاخًٞ بٗزف بٓا٤ ايجك١ ٚايتعإٚ فُٝا بِٝٓٗ بادتُٗٛص ارتاصدٞ ٚادتُٗٛص

 

 ( عاعات َعتُز3٠) اإلراص٠ ايغٝاس١ٝ 0502251

 Tourist Management ( 0502101):املتطًب ايغابل

، ٚظا٥ف اإلراص٠ األصرٕيف ٖشٙ املار٠ ٜتِ رصاع١ َا١ٖٝ اإلراص٠ ايغٝاس١ٝ ٚأُٖٝتٗا ٚبؾهٌ خاص يف 

ايغٝاس١ٝ، أعػ إراص٠ ايفٓارم ٚاملؤعغات ايغٝاس١ٝ، رٚص ايغٝاس١ يف االقتصار ايٛطين، ايتدطٝط 

يًُؾضٚع ايغٝاسٞ ادتزٜز، َعاٜري تصٓٝف ايفٓارم ٚاملؤعغات ايغٝاس١ٝ، َٚكَٛات صتاح ايفٓارم 

 ٚاملؤعغات ايغٝاس١ٝ ٚرٚص اإلراص٠ يف ٖشا اجملاٍ
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 ( عاعات َعتُز3٠)                                عٝاعات األعُاٍ 0502253

 Business Policies (0502101):املتطًب ايغابل 

تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ َا١ٖٝ ٚأ١ُٖٝ عٝاعات األعُاٍ، ٚنشيو األٖزاف ٚاالعرتاتٝذٝات ٚايغٝاع١ ثِ 

أٜطًا عٛف ٜتِ .  ٚايغٝاع١، ٚنٝف ٜتِ صٓع عٝاعات األعُاٍ ٚحتزٜزٖااإلعرتاتٝذ١َٝا١ٖٝ َصارص 

 عٝاعات أعاعٞتٓاٍٚ َٛضٛع حتًٌٝ ايب١٦ٝ ٚتهٜٛٔ عٝاعات األعُاٍ ٚأْٛاع ايغٝاعات ٚبؾهٌ 

 ، ٚايتٌُٜٛ، ٚايؾضا٤ ٚايتدظٜٔ ٚايبشح ٚايتطٜٛض ٚعٝاعات ايعالقات ايعا١َٚاألفضاراإلْتاز، ٚايتغٜٛل، 

 

 ( عاعات َعتُز3٠)                                  ايغًٛى ايتٓعُٝٞ 0502254

 Organizational  Behavior (  0502101):املتطًب ايغابل

َفّٗٛ ٚأ١ُٖٝ ايغًٛى اإلْغاْٞ يف املٓع١ُ ٚايعٛاٌَ املؤثض٠ يف ايغًٛى، ٚأْٛاع٘ ٚرصاع١ ٚحتًٌٝ 

دتُٝع املزاصؼ ايغًٛن١ٝ ٚحتًٌٝ دتُٝع ايٓعضٜات ايكزمي١ ٚاذتزٜج١ ٚرصاع١ ايزٚافع ٚايؾدص١ٝ 

ٚرصاع١ أٜطا ْعضٜات ايتشًٌٝ ايٓفغٞ ٚتطبٝكاتٗا املدتًف١ يف زتاٍ اإلراص٠، ْٚعض١ٜ ايؾدص١ٝ 

 َٚكا١َٚ ايتػٝري ٚاالجتاٖات ٚاإلرصاى َٚفّٗٛ ادتُاعات تَٚعٛقات ايغًٛى اإلْغاْٞ ٚايتٓاقطا

.   ٖٚٝهًتٗااٚطبٝعت٘

 

 ( عاعات َعتُز3٠)                               االتصاالت اإلراص١ٜ 0502262

 Business Communications ( 0502101):املتطًب ايغابل

ادتُاٖريٟ  االتصاٍ ٚعٓاصضٙ َٚغتٜٛات٘، ٚايرتنٝظ ع٢ً االتصاٍب  ايطايبتعضٜفتؾٌُ ٖشٙ املار٠ 

نشيو ٜتِ تٓاٍٚ  االتصاٍ، ٚأُٖٝت٘ ٚتأثريٙ يف سٝاتٓا املعاصض٠ ٚبٝإ ارتصا٥ص املُٝظ٠ يٛعا٥ٌ

االتصاالت  تعتُزٖا إٔ اييت ميهٔ ٚاألرٚاتٚايٛعا٥ٌ االتصاالت اإلراص١ٜ نٝف١ٝ ايتدطٝط يٓؾاطات 

 نُا تٓاٍٚ تعضٜف١ إلراص٠ املعضف١  يتٓفٝش ْؾاطاتٗااإلراص١ٜ

 

 ( عاعات َعتُز3٠)ٚاإلعالٕ إراص٠ املبٝعات  0502311

 Sales and Advertising Management ( 0502211):املتطًب ايغابل

، ٚأ١ُٖٝ ختطٝط ٚتٓعِٝ ايضقاب١ ع٢ً ٖشا ٚاإلعالٕتتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ َا١ٖٝ ٚأ١ُٖٝ ْؾاط املبٝعات 

ايٓؾاط ٚرٚص ايبٝع ايؾدصٞ، َٚٗاّ صداٍ ايبٝع، ٚتزصٜب صداٍ ايبٝع، ٚتطٜٛض َٓاطل ايبٝع، ٚتكِٝٝ 

 َجٌ حتًٌٝ ايب١٦ٝ اإلعالٕأٜطًا عٛف ٜتِ تٓاٍٚ بعض املٛاضٝع املتعًك١ بإراص٠ . َٚتابع١ صداٍ ايبٝع

 ٚايك٠ٛ ايتأثري١ٜ يف عًٛى املغتًٗو ايٓٗا٥ٞ، ٚاإلعالٕ، يإلعالٕاالدتُاع١ٝ ٚاالقتصار١ٜ 

 .اإلعالٕ، ٚقٝاؼ فاع١ًٝ اإلعالٕ، ٚٚعا٥ٌ اإلعالٕ، ٚتصُِٝ اإلعالٕٚاعرتاتٝذٝات 

 

 ( عاعات َعتُز3٠)املٛار إراص٠  0502313

 Materials Management ( 0502211):املتطًب ايغابل

تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ َا١ٖٝ ٚأ١ُٖٝ إراص٠ املؾرتٜات ٚاملداطٕ، َطُٕٛ ٚأبعار ٚظٝف١ ايؾضا٤، ٚٚظا٥ف إراص٠ 

 ايؾضا٤، ٚعٝاعات ايؾضا٤، ٚنٝف١ٝ ايتصضف ٚإدضا٤اتاملؾرتٜات، ٚايٛضع ايتٓعُٝٞ إلراص٠ املؾرتٜات، 

نشيو َٛضٛع َفّٗٛ ٚأ١ُٖٝ ٚظٝف١ ايتدظٜٔ، ٚتٓعِٝ إراص٠ املداطٕ، ٚختطٝط . باملدًفات ايصٓاع١ٝ

 . ايتدظٜٔ، ٚأْٛاع َباْٞ املداطٕ، ٚاملٓاٚي١ ايزاخ١ًٝ يف املداطٕ ٚايضقاب١ ع٢ً املدظٕٚ ايغًعٞأْؾط١

 

 ( عاعات َعتُز3٠) إراص٠ املؾضٚعات 0502319

 Project Management ( 0502211):املتطًب ايغابل

َفّٗٛ إراص٠ املؾضٚع، َضاسٌ أٚ رٚص سٝا٠ املؾضٚع، َٛقع إراص٠ املؾضٚع يف اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ، اختٝاص 

، قبٍٛ أٚ صفض (pertاملغاص اذتضز بريت )َزٜض املؾضٚع، ايتدطٝط يتٓفٝش املؾضٚع، دزٚي١ املؾضٚع 

. َٛاط١ْ املؾضٚع ٚايغٝطض٠ ع٢ً تهايٝف ٚرصاع١ دز٣ٚ املؾضٚع: املؾضٚعات
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 ( عاعات َعتُز3٠)( 1 )إراص٠ اإلْتاز ٚايعًُٝات 0502321

 Production and Operations Management 

(1)  

( 0502101):املتطًب ايغابل

تبشح ٖشٙ املار٠ َا١ٖٝ إراص٠ اإلْتاز ٚايعًُٝات ٚتطٛصٖا ٚنٝف١ٝ اختٝاص َٛقع املؾضٚع ايصٓاعٞ 

 املٓاعب١ يف ٖشا اجملاٍ َٚفّٗٛ ايرتتٝب ايزاخًٞ يًُصٓع َٚعاٜري املفاض١ً بني بزا٥ٌ ايرتتٝب ٚاإلدضا٤ات

أٜطًا عٛف ٜتِ تٓاٍٚ َٛضٛع تكزٜض سذِ ايطًب ع٢ً َٓتذات ايؾضن١ ايصٓاع١ٝ ٚايربزت١ . املٓاعب

عتدزاَاتٗا يف حتزٜز ايتؾه١ًٝ املٓاعب١ يإلْتاز، نشيو ٜتِ تػط١ٝ َٛاضٝع ايطاق١ اارتط١ٝ ٚ

اإلْتاد١ٝ ٚايصٝا١ْ ٚنٝف١ٝ اختٝاص بضْاَر ايصٝا١ْ املٓاعب ٚقٝاؼ ٚتصُِٝ ايعٌُ ٚايضقاب١ ع٢ً 

 .ايٓٛع١ٝ

 

 ( عاعات َعتُز3٠) اإلراص٠ املاي١ٝ 0502331

 Financial Management ( 0502101):املتطًب ايغابل

تبشح ٖشٙ املار٠ َا١ٖٝ اإلراص٠ املاي١ٝ ٚأُٖٝتٗا ملٓعُات األعُاٍ، ٚب١٦ٝ اإلراص٠ املاي١ٝ، ٚايتشًٌٝ املايٞ 

ٚاعتدزاَ٘ يف ع١ًُٝ اختاس ايكضاصات، ٚايتدطٝط املايٞ ٚاملٛاطْات ايضأمساي١ٝ، ٚإراص٠ صأؼ املاٍ ايعاٌَ، 

 .ٚنًف١ ايتٌُٜٛ ٖٚٝهٌ ايتٌُٜٛ، َٚصارص ايتٌُٜٛ ٚأؽهاي٘

 

 ( عاعات َعتُز3٠)بضزتٝات ٚتطبٝكات إراص١ٜ ٚستاعب١ٝ            0502350

 Computer Software Applications in 

Business Administration & Accounting  

( 0901130):املتطًب ايغابل

إٔ ٖشا املغام ٜٗزف إىل تعضٜف ايطايب مبععِ ايربزتٝات اذتزٜج١  اييت تكّٛ باعتدزاَٗا ايؾضنات 

أْع١ُ بضاَر أيفا، أْع١ُ )ٚاملؤعغات ايعا١َ ٚارتاص١ ٚسيو عٔ طضٜل اعتدزاّ ايربزتٝات اذتاعٛب١ٝ 

ٖٚٞ بٓا٤ قٛاعز بٝاْات إلرخاٍ مجٝع َا ٜتعًل َٔ بٝاْات َٚعًَٛات املتعًك١  (ايتدظٜٔ، أْع١ُ اإلْتاز 

بايؾضنات ٚاملؤعغات ٚسيو باعتدزاّ بضْاَر ايفا٤ ارتاص بؾؤٕٚ املٛظفني ٚصٚاتبِٗ ٚاعتدزاّ ايزفاتض 

اي١َٝٛٝ ٚحتطري املٝظا١ْٝ ايع١َُٝٛ ٚأٜطًا اعتدزاّ ٖشا ايربْاَر يف َعادت١ شتظٕٚ ايؾضن١ 

َٚغتٛرعاتٗا َٚعضف١ تهايٝف اإلْتاز ٚأٜطًا اعتدزاّ بضاَر خاص١ يف حبٛخ ايعًُٝات نربْاَر 

(QM .)

 

 ( عاعات َعتُز3٠)               ع٢ً اذتاعٛبإراص١ٜتطبٝكات  0502351

 Computer Applications in Business 

Administration 

  (0901132) :املتطًب ايغابل

، ٚسيو َٔ خالٍ اإلراص١ٜ اعتدزاّ ْعاّ اذتاعٛب يف سٌ املؾانٌ  ٜتِ تعًِٝ ايطايب ع٢ً ٖشٙ املار٠يف

اخل َٔ ...  أFORTRANٚ أٚ يػ١ ايـ  Basicاعتعُاٍ إسز٣ يػات ايتشزخ َع اذتاعٛب َجٌ يػ١ ايـ 

أنرب قزص ع٢ً تعًِٝ ٚتطبٝل  املار٠ ٙ ٖشٚتضنظ. Windows ٚMicrosoft Office أٍ ْعاّ  ٚايًػات

  إراص٠ األعُاٍٍيف زتا (ايرباَر ايتطبٝك١ٝ)اذتاعٛب يف  ايتطبٝك١ٝ ادتاٖظ٠ ايربزتٝاتممهٔ  َٔ 

  . ,Qm, Excel , Spssَجٌ 

 

 ( عاعات َعتُز3٠) ْعِ املعًَٛات اإلراص١ٜ 0502352

 Management Information Systems (0502101) :املتطًب ايغابل  

تؾٌُ ٖشٙ املار٠ متٗٝزًا يٓعِ املعًَٛات اإلراص١ٜ ٚرٚصٖا يف املٓعُات ٚاألعػ اييت تكّٛ عًٝٗا ْعِ 

املعًَٛات اإلراص١ٜ ٚتطبٝكات ْعِ املعًَٛات اإلراص١ٜ يف َٓعُات األعُاٍ ٚايتهٓٛيٛدٝا باعتدزاّ 

قٛاعز ايبٝاْات ٚاألْع١ُ اذتزٜج١ 

 

 

 

 

 



 13 

 

 ( عاعات َعتُز3٠)     حبٛخ ايتغٜٛل 0502414

 Marketing Research (0502211) :املتطًب ايغابل  

 َا١ٖٝ ٚأ١ُٖٝ حبٛخ ايتغٜٛل، ٚحبٛخ ايتغٜٛل َٔ سٝح املفاِٖٝ  إىل تعضٜف ٖشٙ املار٠تٗزف

نشيو عٛف ٜتِ تٓاٍٚ َٛضٛع حبٛخ ايتغٜٛل ٚحبٛخ . ٚاأل١ُٖٝ ايٓغب١ٝ ٚايتصٓٝف ٚمجع املعًَٛات

ايغٛم، ٚأعايٝب ايكٝاؼ ٚاملعا١ٜٓ ٚجتٗٝظ ايبٝاْات، ٚايتٓبؤ ٚاعتدزاَات٘ يف حبٛخ ايتغٜٛل، ْٚعِ 

 .املعًَٛات ايتغٜٛك١ٝ ٚأُٖٝتٗا يبشٛخ ايتغٜٛل

 

 ( عاعات َعتُز3٠) (2 )إراص٠ اإلْتاز ٚايعًُٝات 0502423

 Production and Operations 

Management (2) 

  (0502321) :املتطًب ايغابل

 ايتدطٝط ملضاقب١ اإلْتاز، ٚأ١ُٖٝ ختطٝط اإلْتاز يف ظٌ اإلْتاز املتزفل ٠يف ٖشٙ املار٠ ٜتِ َعضف١ أُٖٞ

ٚعٛف ٜتِ رصاع١ بعض ٚعا٥ٌ ايتدطٝط قصري املز٣ يف ايؾضنات . ٚيف ظٌ اإلْتاز بايزفعات

ٚفُٝا ٜتعًل بايتدطٝط َتٛعط املز٣ فغٛف ٜتِ تٓاٍٚ . ايصٓاع١ٝ َجٌ ادتزٚي١ ٚايتشٌُٝ ٚايتعاقب

 أَا بايٓغب١ إىل ايتدطٝط بعٝز املز٣ يف Oايتدطٝط اإلمجايٞ ٚختطٝط االستٝادات َٔ املٛار 

أخريًا عٛف ٜتِ تٓاٍٚ . ايؾضنات ايصٓاع١ٝ فإْ٘ عٛف ٜتِ رصاع١ ايتٓبؤ باعتدزاّ األعايٝب اإلسصا١ٝ٥

َٛضٛعٞ ختطٝط ٚدزٚي١ املؾضٚعات ايصٓاع١ٝ ٚايضقاب١ ع٢ً اإلْتاز 

 

 ( عاعات َعتُز3٠)إراص٠ ايبٓٛى                                    0502450

 Banking Management ( 0502211): املتطًب ايغابل

ٜبشح ٖشا املغام يف تعضٜف ايطايب مبا١ٖٝ ايبٓٛى ايتذاص١ٜ ٚأُٖٝتٗا، ٚأْٛاعٗا يف األصرٕ ٚعالقتٗا 

ايٛرا٥ع : بايبٓو املضنظٟ األصرْٞ، ٚحتًٌٝ َصارص أَٛاهلا ٚاعتدزاَاتٗا ٚحتًٌٝ ٖٝه١ًٝ نٌ َٔ 

ٚايتغٗٝالت اال٥تُا١ْٝ، ٚقزصتٗا ع٢ً تٛيٝز ايٛرا٥ع، ٚنشيو ارتزَات املصضف١ٝ، حتًٌٝ ايكٛا٥ِ ٚايٓغب 

املاي١ٝ يًبٓو ايتذاصٟ ٚصبطٗا َٚا َع ٖٛ ستزر هلا َٔ قبٌ ايبٓو املضنظٟ، ٚايكٝاّ بايتشًٌٝ اال٥تُاْٞ، 

ٚاملداطض املصضف١ٝ 

 

 ( عاعات َعتُز3٠) ْعض١ٜ املٓع١ُ 0502451

 Organization Theory (  0502101): املتطًب ايغابل

ٖشٙ املار٠ َا١ٖٝ ٚأ١ُٖٝ ْعض١ٜ املٓع١ُ، َٚزاخٌ ْٚعضٜات ايتطٜٛض ايتٓعُٝٞ ٚتؾدٝص تؾٌُ 

َؾهالت املٓعُات، ٚمناسز إراص٠ ايصضاع، ٚايغًط١ ٚايغٝاعات ٚتطٜٛض املٓع١ُ ٚايبريٚقضاط١ٝ، ٚعٛف 

 ٜتِ تٓاٍٚ بعض املٛاضٝع املتعًك١ بايغًٛى ايتٓعُٝٞ

 

 ( عاعات َعتُز3٠) حبٛخ ايعًُٝات 0502453

 Operations Research  (507121): املتطًب ايغابل  

 ايه١ُٝ يف اإلراص٠، ْٚعض١ٜ ايكضاص، األعايٝبا١ٖٝ ٚأ١ُٖٝ مب  يتعضٜف ايطايب ٖشٙ املار٠صُُت

ٚايربزت١ ارتط١ٝ بايطضٜك١ ايبٝا١ْٝ ٚاملبغط١، َٚؾانٌ ايٓكٌ ٚايتدصٝص ٚمناسز ايتشًٌٝ 

  .ايؾبهٞ، ٚمناسز خطٛط االْتعاص ْٚعض١ٜ األيعاب، ٚمناسز صقاب١ املدظٕٚ

 

 ( عاعات َعتُز3٠) إراص٠ األعُاٍ ايزٚي١ٝ 0502454

 Marketing Management (  0502211): املتطًب ايغابل

تبشح ٖشٙ املار٠ َا١ٖٝ ٚأ١ُٖٝ إراص٠ األعُاٍ ايزٚي١ٝ ٚايعضٚف ايب١ٝ٦ٝ اييت تعٌُ فٝٗا َٓؾآت األعُاٍ 

ٚنٝف١ٝ تعاٌَ املٓؾأ٠ َع املؾهالت ايزٚي١ٝ، عٛا٤ َا ٜتعًل بايؾضا٤ أٚ ايتغٜٛل أٚ ايتٌُٜٛ أٚ تٛفري 

 اإلؽاص٠نشيو عٛف تتِ .  ايزٚي١ٝاألْؾط١األفضار ايعاًَني املٓاعبني يًعٌُ يف َٓعُات األعُاٍ سات 

 ايزٚي١ٝ ٚاعرتاتٝذٝات ايتغٜٛل األعٛام ب١٦ٝ األعُاٍ ايزٚي١ٝ، ٚحتًٌٝ ايفضص ايتغٜٛك١ٝ يف إىل

 . ٚفعايٝات ايتغٜٛل ايزٚيٞأْؾط١ايزٚيٞ ٚتٓعِٝ 
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 ( عاعات َعتُز3٠)اإلراص٠ اإلعرتاتٝذ١ٝ  0502461

 Strategic Management (  0502331): املتطًب ايغابل

تبشح ٖشٙ املار٠ يف اإلراص٠ اإلعرتاتٝذ١ٝ ٚتطٛصٖا، ٚحتًٌٝ ايب١٦ٝ ٚاْعهاعاتٗا ع٢ً ايكضاص 

االعرتاتٝذٞ، ٚاملزٜضٕٚ اإلعرتاتٝذٕٝٛ، ٚاملغؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ يًُزٜضٜٔ االعرتاتٝذٝني، ٚصٝاغ١ 

اإلعرتاتٝذ١ٝ، ٚأْٛاع االعرتاتٝذٝات، ٚخصٛص١ٝ اإلراص٠ اإلعرتاتٝذ١ٝ يف ايؾضنات ايزٚي١ٝ، ٚايضقاب١ 

. ع٢ً األرا٤ االعرتاتٝذٞ ٚايبشح ٚايتطٜٛض يف ايؾؤٕٚ اإلعرتاتٝذ١ٝ ملٓع١ُ األعُاٍ

 

 ( عاعات َعتُز3٠) (ساالت رصاع١ٝ يف اإلراص٠) َٗاصات ايبشح ايعًُٞ 0502490

 Skills of Scientific Research (Studies 

Cases in Management) 

 0507103): املتطًب ايغابل

ٚ0502241ٚ 0502311  )

رصاع١ تطبٝك١ٝ . ايتدطٝط ايبشجٞ. خطٛات٘. َغتًظَات٘. َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ. أعػ ايبشح ايعًُٞ

. يف أسز املٛضٛعات ايتدصص١ٝ ٜهًف بٗا ايطايب بتٛدٝٗات َزصؼ املار٠ ٚإؽضاف٘

 

 ( عاعات َعتُز3٠)َٗاصات  0502492

 Personal Skills (ال ٜٛدز): املتطًب ايغابل  

 ،ايٓعض١َٜٔ خالٍ اعتهُاٍ تعًِ املٗاصات يغٛم ايعٌُ طالب ادتاَعات إعزار ٜٗزف ٖشا املغام 

 بٓا٤ ؽدصٝات بهْٛٗا تعٌُ ع٢ًتعظٜظ آفام ايتطٛص ايٛظٝفٞ يطًب١ ايزصاعات ايعًٝا ، ٚٚايع١ًُٝ

َغاعز٠ ادتاَعات يف تٛفري طالبِٗ َع املؤٖالت اييت حتتاز إىل ايتفٛم يف ، ٚ ٚتٛعٝع آفاقِٗ،ايؾباب

.  عٛم ايعٌُ

 

 ( عاعات َعتُز3٠)     ايتٌَُٜٛبارئ  0503101

 Principles of Finance (ال ٜٛدز): املتطًب ايغابل  

أُٖٝتٗا، ٚأٖزافٗا، : َؤؽضات األرا٤ املايٞ. ايك١ُٝ ايظ١َٝٓ يًٓكٛر. َصارص املعًَٛات املاي١ٝ. َفّٗٛ املاي١ٝ

حتًٌٝ ٚإراص٠ َصارص األَٛاٍ . ٚطضم استغابٗا ٚتفغري ْتا٥ذٗا، ٚايتٓبؤ مبغتكبٌ أرا٤ َٓؾآت األعُاٍ

. ٚاملٛاطْات ايتكزٜض١ٜ. اهلٝهٌ املايٞ ٚنًف١ األَٛاٍ. ٚاعتدزاَاتٗا

 

 ( عاعات َعتُز3٠)  ايتأَني٠ْعضٟ 0503231

 Insurance Theories and Cooperative 

Insurance 

(  0502101): املتطًب ايغابل

زتاالت . اآلثاص االقتصار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ يًتأَني.  املعاصض٠تطبٝع١ ايتأَني ٚأُٖٝت٘ يف االقتصارٜا

رصاع١ تفص١ًٝٝ ألْٛاع . حتًٌٝ املداطض يف عكٛر ايتأَني. ايتأَني ٚأعايٝب٘ ٚعالقت٘ بإراص٠ املداطض

َٛقف ايؾضٜع١ اإلعال١َٝ َٔ . ايتأَني ع٢ً اذتٝا٠ ٚايتأَني ع٢ً املًه١ٝ ٚاذتٛارخ: ص٥ٝغ١ َٔ ايتأَني

. طبٝعت٘ ٚأعايٝب٘ ٚأْٛاع٘ ٚعٛا٥زٙ: ٚايتاَني ايتعاْٚٞ. ايتأَني

 

 ( عاعات َعتُز3٠)اإلراص٠ املاي١ٝ ايزٚي١ٝ  0503372

 International Financial Management (  0503211): املتطًب ايغابل

اإلراص٠ املاي١ٝ ع٢ً املغت٣ٛ ايزٚيٞ؛ ايؾضنات املتعزر٠ ادتٓغ١ٝ ٚإراصتٗا َايًٝا ع٢ً املغت٣ٛ ايزٚيٞ؛ إراص٠ 

شتاطض ايصضف ٚايفا٥ز٠؛ إراص٠ عٛم ايصضف األدٓيب؛ ايعكٛر اآل١ْٝ ٚاملغتكب١ًٝ؛ اال٥تُإ ايزٚيٞ؛ 

ٚايتٌُٜٛ ايزٚيٞ؛ أعٛام ايٓكز ٚصأؼ املاٍ ايزٚي١ٝ؛ سضن١ صأؼ املاٍ ٚعالقت٘ بأعٛام ايٓكز ٚصأؼ املاٍ 

. ايزٚي١ٝ؛ ٚايعًُٝات املصضف١ٝ ارتاصد١ٝ

 

 ( عاعات َعتُز3٠) (1) احملاعب١ َبارئ 0504101

 Principles of Accounting(1)    (ال ٜٛدز): املتطًب ايغابل  

تتطُٔ ٖشٙ املار٠ ايفضٚض ٚاملفاِٖٝ ٚاملبارئ احملاعب١ٝ ٚنٝف١ٝ اعتدزاَٗا يف شتتًف َضاسٌ ايزٚص٠ 

احملاعب١ٝ َٔ سٝح ايتغذٌٝ ٚايتبٜٛب ٚايتًدٝص ٚإعزار َٛاطٜٔ املضادع١، ثِ إعزار ايكٛا٥ِ املاي١ٝ 

.  ٚاملضنظ املايٞاألعُاٍٚتفغريٖا يتشزٜز ْتا٥ر 
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 ( عاعات َعتُز3٠)( 2) احملاعب١ َبارئ 0504102

 Principles of Accounting (2) (  0504101): املتطًب ايغابل

 رصاع١ املعادتات احملاعب١ٝ دتضر ٚتغٜٛات، ٚتتطُٔ (1)احملاعب١َبارئ تعترب ٖشٙ املار٠ َه١ًُ ملار٠ 

 َعادت١ ٚأعػ ٚتغ١ٜٛ املعًكات ايبٓه١ٝ، املدظٕٚ ايغًعٞ ٚاألٚصام املاي١ٝ، َجٌاملٛدٛرات املتزاٚي١ 

 ٚنشيو تهٜٛٔ املدصصات ايالط١َ  ٚطضم اعتٗالنٗا ٚأثاصٖا ع٢ً ايكٛا٥ِ املاي١ٝ،ايجابت١املٛدٛرات 

ايتعضض إىل األخطا٤  بٝإ اثض عًُٝات  ادتضر ع٢ً ايكٛا٥ِ املاي١ٝ، باإلضاف١ ٚااليتظاَات ٚيألصٍٛ

. احملاعب١ٝ ٚطضم تصشٝشٗا

 

 ( عاعات َعتُز3٠) *اإلراص١ٜاحملاعب١  0504435

 Accounting Managerial  ( 0504102): املتطًب ايغابل 

بٛصفٗا أرا٠ ختطٝط ٚتٓغٝل ٚصقاب١  َٔ سٝح أٖزافٗا  )تتطُٔ ٖشٙ املار٠ رصاع١ املٝظاْٝات ايتكزٜض١ٜ 

 ايتغعري ٚأعايٝبٚطضم إعزارٖا ٚنٝف١ٝ اعتدزاَٗا ٚرصاع١ ايتهايٝف املال١ُ٥ الختاس ايكضاصات، 

 .ٚايضقاب١ ع٢ً املدظٕٚ، ٚايتعضٜف بزصاعات ادتز٣ٚ ٚاألعايٝب ايع١ًُٝ يتكِٝٝ ايبزا٥ٌ االعتجُاص١ٜ

  اختاس ايكضاصات ايضؽٝز٠ ٚصعِ ايغٝاعات ايغ١ًُٝألغضاض املع١ٝٓ باملعًَٛات اإلراصاتٚتظٜٚز 

 

 ( عاعات َعتُز3٠) َبارئ االقتصار ادتظ٥ٞ 0507101

 Principles of Microeconomics ال ٜٛدز : املتطًب ايغابل

آي١ٝ حتزٜز األععاص ٚتٛاطٕ . ايطًب ٚايعضض ٚاملض١ْٚ. املؾه١ً االقتصار١ٜ، ايتعضٜف بعًِ االقتصار

تهايٝف . اإلْتاز. اؽتكام َٓش٢ٓ ايطًب ايفضرٟ ٚايغٛقٞ. ْعض١ٜ املٓفع١ ٚتٛاطٕ املغتًٗو. ايغٛم

  .ايتٛاطٕ يف عٛم االستهاص ايتاّ. تٛاطٕ املٓتر يف عٛم املٓافغ١ ايتا١َ. اإلْتاز

 

 ( عاعات َعتُز3٠) َبارئ االقتصار ايهًٞ 0507102

 Principles of Macroeconomics ال ٜٛدز : املتطًب ايغابل

االعتٗالى، . َٓش٢ٓ إَهاْٝات اإلْتاز، ايزخٌ ايكَٛٞ ٚطضم قٝاع٘. االقتصار ايهًٞ َٚفَٗٛ٘

ايٓكٛر . االعتجُاص، اإلْفام اذتهَٛٞ، ايصارصات ٚايٛاصرات اإلْفام ايهًٞ، حتزٜز ايزخٌ ايكَٛٞ

ايبطاي١ ٚايتطدِ، ايُٓٛ ٚايت١ُٝٓ . عٝاع١ اذته١َٛ املاي١ٝ ٚ ايٓكز١ٜ. املصاصف ٚٚظا٥فٗا. ٚٚظا٥فٗا

 .االقتصار١ٜ

 

 ( عاعات َعتُز3٠)                                 َبارئ اإلسصا٤ 0507103

 Principles of Statistics رال ٜٛز:  املتطًب ايغابل 

ايعضض ادتزٚيٞ . طضا٥ل مجع املعًَٛات اإلسصا١ٝ٥ ٚتبٜٛبٗا. اإلسصا٤ ٚعالقت٘ بايعًّٛ األخض٣

َكاٜٝػ ايٓظع١ املضنظ١ٜ ملعًَٛات . ٚايتُجٌٝ ايبٝاْٞ هلا اعتدزاّ ايٓغب يف ايتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ

َكاٜٝػ . َكاٜٝػ ؽهٌ ايتٛطٜع. َكاٜٝػ ايتؾتت املطًك١ ٚايٓغب١ٝ. افضار١ٜ َٚعًَٛات َبٛب١

ٚايتٛطٜعات . املزخٌ إىل ْعض١ٜ االستُاالت. ايغالعٌ ايظ١َٝٓ. االضتزاص ٚاالصتباط.  ايتٛطعأٚايتُضنظ 

  .األصقاّ ايكٝاع١ٝ. االستُاي١ٝ

 

 

 ( عاعات َعتُز3٠)َبارئ االقتصار ايضٜاضٞ  0507121

 Principle of Mathematical Economic  ال ٜٛدز : املتطًب ايغابل

اعتدزاّ املفاِٖٝ ادترب١ٜ األعاع١ٝ ٚاملعارالت ارتط١ٝ ٚغري ارتط١ٝ يف حتًٌٝ املفاِٖٝ ٚايُٓاسز 

االقتصار١ٜ ، يتشزٜز األععاص ٚتٛاطٕ األعٛام ٚتععِٝ َٓفع١ املغتًٗو ٚأصباح املؤعغ١ يف ظٌ ٖٝانٌ 

ايغٛم املدتًف١ ، اعتدزاّ املعزالت اآلع١ٝ يتشًٌٝ عًُٝات ارتصِ ٚايفٛا٥ز املضنب١ ٚرصاع١ دز٣ٚ 

املؾاصٜع االقتصار١ٜ 
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 ( عاعات َعتُز3٠)االقتصار اإلراصٟ   0507226

 Managerial Economics (  502101و 507101):املتطًب ايغابل

ايٓعض١ٜ األعاع١ٝ يًُٓؾأ٠، ٚحتًٌٝ ايتهايٝف ٚايتغعري يف ظٌ اهلٝانٌ ايغٛق١ٝ : ملتطًب ايغابلا

املدتًف١ ٚبايرتنٝظ ع٢ً املٓافغ١ غري ايتا١َ 

 

 ( عاعات َعتُز3٠)ايتشًٌٝ إسصا٥ٞ باعتدزاّ اذتاعٛب                507300

   Analysis Statistics Using Computer 
(  0507103) :املتطًب ايغابل

تضنظ ٖشٙ املار٠ ع٢ً اعتدزاّ اذتاعٛب يف طضم عضض ايبٝاْات ٚتبٜٛبٗا ٚايتُجٌٝ ايبٝاْٞ هلا 

. ٚاعتدزاّ َكٝاؼ ايٓظع١ املضنظ١ٜ ٚايتؾتت ٚاالصتباط ٚاالضتزاص

 

 ( عاعات َعتُز3٠)رصاعات ادتز٣ٚ االقتصار١ٜ ٚتكِٝٝ املؾضٚعات  0507454

 Economic Feasibility Studies and 

Project Appraisa 

 0507101): املتطًب ايغابل

ٚ505301                                       )

 رصاعات أعايٝب ايتكِٝٝ االقتصارٟ يًُؾضٚعات، ٚأ١َُٖٝفّٗٛ ادتز٣ٚ االقتصار١ٜ : تتطُٔ ٖشٙ املار٠

 املٓفع١، استغاب ايعا٥ز ٚاملداطض٠، دز٣ٚ املؾضٚعات َٔ –ادتز٣ٚ ٚايتكِٝٝ، أ١ُٖٝ رصاعات ايتهًف١ 

.  .األصرٕ، رصاعات تطبٝك١ٝ ٚع١ًُٝ ذتاالت َع١ٓٝ يف إعالََٞٓعٛص 

 

 ( عاعات َعتُز3٠)يًتدصصات اإلْغا١ْٝ                (2)ساعٛب  0901132

 Computer Science  (2)  for the 

Humanities 

(  0901130): املتطًب ايغابل

، أرٚات (Front Page Composer)تتطُٔ تطٜٛض ايصفشات اإليهرت١ْٝٚ باعتدزاّ األرٚات املتٛفض٠ 

، أرٚات ايتطبٝكات اذتضن١ ٚاجملُٛعات، أرٚات قٛاعز ايبٝاْات (Power Point)ايعضٚض ايتكز١َٝ 

(Access) ايتعًِ عٔ بعز، تتطُٔ املار٠ تطبٝل عًُٞ يف شتتربات اذتاعٛب ٚبضْاَر ،SPSS  .

 

 


