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 آلرحيم سم آهلل آلرحمنب
 
 

ُ َعَمَلگُْم َورَُسوُلُه    َوَسُترَدُّوَن إَِلى َعآلِمِ   والمؤمنون))َوقُ ِل آْعَمُلوآْ فََسَيرَى آّلله

 105ةبآلتوآگُنُتْم َتْعَمُلوَن (( وَآلشََّهآَدِةفَُينِبئگُمِپمَ  آْلَغْيب
 
 

 العظيمصدق آهلل 
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 الجهــة التــي قامــــت بإعداد الدلــــيل                                      

 الدليل  إعداد

 مالحظات ة ـــــــــــــــــالصف م ــــــــــــــــــاالس
 2020( لسنة 25القرار رقم ) رئيس قسم االدارة  صالح ا. ايثار حامد

                  

 المراجعة واإلشراف على إعداد الدليل

 مالحظات ة ـــــــــــــــالصف م ــــــــــــــــــاالس

  رئيسا   أ .سليمان سعيد دوغة
 عضوا   ألهدمي جاني الفر الخالق عبد. د 2020( لسنة 31القرار رقم )

 عضوا   منال حليفة ابراهيمأ.

  

 عمال األإدارة تحديث دليل  قسم  لغرض الكليةمن عميد الصادر   2021( لسنة  76للقرار رقم ) وفقــــــــــا ...      
 من :لجنة التكونت حيث       

 تحديث األدلة والمراجعةلجنة 

 ة ـــــــــــــــــــــالصف مــــــــــــــــــــاالس

 رئيسا   ألهدمي جاني الفر الخالق عبد. د

 عضوا   د.عزالدين الطاهر أعراب

 عضوا   أ .سليمان سعيد دوغة

 عضوا   منال حليفة ابراهيمأ.

 عضوا   أ.ايثار حامد صالح

 عضوا   أ.محمد أحمد عبدالرحمن

 عضوا   أ.رنده عمر حتيوش
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 اتـــويـــــاحملت

 الصفحة المحتوي ر.م

 2 اآلية القرآنية 1

     3 الدليل إعدادفريق  2

 4 محتويات الدليل 3

 5 البرنامجكلمة رئيس  4

 6 البرنامج عن نبده 5

 8  برنامج إدارة األعمالوقيم   وأهدافروية ورسالة  6

 9   إدارة األعماللبرنامج  الهيكل التنظيمي  7

 12 إدارة األعمالبرنامج ل األخالقيالميثاق  8

 14 إدارة األعماللبرنامج  الدراسية  الخطة 9

 16 الدراسية المقرراتمفردات  10

 43  إدارة األعمالببرنامج الشؤون الطالبية  آليات 11

 52 إدارة األعمالتصميم برنامج  آليات 12

 58  هيئة التدريس  أعضاءشؤون  آليات 13

 63 دليل مشروع التخرج 14

  الخاتمة 15
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الهدى والرحمة سيدنا محمد  نبيسالم على  رسول هللا سيد الخلق وبسم هللا الرحمن الرحيم والحمد هللا والصالة وال      

 له وصحبه وسلم.آوعلى 

 بكلية المواكب الدولية للعلوم اإلدارية والمالية  عمالاألوأبنائي طالب وطالبات قسم إدارة  خوانيإ  

 م أحييك

 دــــــوبع

مثل غيره من  –في بداية كل عام دراسي  عمالاألممثلة بقسم إدارة  كلية المواكب الدولية تستقبلكم      

بروح متجددة، وخطط دراسية وأكاديمية طموحة تلبي تطلعاتكم نحو الغد المشرق، ولتنهلوا  كليةالأقسام 

أعضاء هيئة التدريس، وسنكون في القسم عوناً  من قبل نخبة متميزة منالكلية من المعارف التي تقدمها 

اركم لكم لتذليل كل الصعاب التي قد تعوق مسيرتكم الدراسية، وذلك بتعاونكم وجهودكم ومثابرتكم وإصر

ه ستفادة القصوى مما تقدمأبنائي الطالب والطالبات على اإل فاحرصوا على مواصلة التحصيل العلمي،

المتألق والمتجدد، الملبي لطموحكم ، مؤكدين دوماً أنكم ليس فقط وسيلة ، هذا الصرح العلمي الكلية هذه 

فعالً بوابة العبور لمستقبل وكلية المواكب ستكون بعون هللا ، المستقبلانتم صناع التنمية وغايتها، بل 

 .زاهر

 

 

   إدارة األعمالرئيس قسم                                                                                     

 

 

 كلــــــــــمة رئيــــس القســــــم 

: 
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 عزيزي الطالب  ... عزيزتي الطالبة 

 اإلداريةبكلية المواكب الدولية للعلوم   إدارة األعمالهذا الدليل الخاص بقسم كم يديأنضع بين  أنيسرنا        

بالكلية   عمالإدارة األوضع هذا الدليل لإلجابة عن كل التساؤالت التي ترد بذهنك عن قسم حيث ، والمالية 

يكون هذا الدليل ل، يخص البرنامج  وكل ماوشروط القبول  واألسبقيات والوحدات المقررات الدراسية وعن

     ية.لبالك مرشد تسترشد به في خطواتك الدراسية 

      

 

 

    إدارة األعمالسم قرئيس                                                                                      

 

 

 

 

 المقـــــــــــــــــدمـــة

: 
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    حيث تحصلت كلية المواكب الدولية للعلوم اإلدارية والمالية  كلية ال تأسيس  مع  إدارة األعمالسم قتــم إنشـــاء

 من المركز الوطني  لضمان الجودة  (131رقم )بموجب القرار   إدارة األعمالعلي الترخيص الفني في برنامج 

 مـرقبموجب قرار  الــإدارة األعماد المؤسسي لبرنامج ــلية علي االعتمـتحصلت الك ثم 2019-12-25بتاريخ 

، وتسعي الكلية جاهدة ولمدة أربعة سنوات،   2021-10-18يخ من مركز ضمان الجودة بتارالصادر (131)

 م .2022قبل نهاية العام   إدارة األعمالللحصول علي االعتماد البرامجي في برنامج 

   ية وحدة دراس   513بعدد مقرر دراسي    54  قع بو دراسية فصول  ية ثمان  إدارة األعمالبقسم راسة مدة الد

مواكبة لمعايير الجودة في مجال  البللط متميزةية وبحثيمية وأكاديمية خدمات تعل حيث يتطلع القسم إلي تقديم  .

،  المجتمع المختلفةمؤسسات ور تطي على المساهمة فً  بإعداد خريجين قادرين بما يسمح  إدارة األعمال

 نخراط في سوق العمل .واإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن برنامج إدارة األعمال نبده ع
 

: 
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 الـــــــــــرؤيـة 

 الريادة األكاديمية، المعرفية والبحثية محليا وإقليميا، والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع. 

 

 الرســــــــالــة  

دارة وقيادة  األجهزة والمؤسسات العامة تأهيل خريجين إداريين قادرين علي المساهمة في إ
 .والخاصة من خالل برنامج أكاديمي يلبي احتياجات المجتمع

    أألهـــــــــــــداف

  إعداد الكوادر المؤهلة أكاديميا وبحثيا في مجال إدارة األعمال بإستخدام المعارف
 والمهارات الالزمة.

 .بناء بيئة داعمة للبحث العلمي 

  هيئة التدريس بما يٌسهم في تحقيق رؤية ورسالة وأهداف البرنامج.تحفيز أعضاء 

 ربط برنامج إدارة األعمال بالمجتمع من خالل بناء شركات مجتمعية هادفة. 

 رؤية ورسالة وأهداف برنامج إدارة اإلعمال  
 

: 

 القـــيم 

 شراكة والتعاونال          الفريقالقيادة والعمل بروح              شفافية والنزاهةال      
 شفافيةوالنزاهةال
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 منسق الجودة 

 رئيس البرنامج  

 المرشد األكاديمي  

 ة  ــــة العلميــــاللجن

 المنسق اإلداري  

 ة   ـــــد الكليـــــعمي

 لتنظيمي لربنامج إدارة اإلعمال اهليكل ا
 

: 
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 عميد الكلية املسمى الوظيفي :  

: (  1) ع / الرمز الوظيفي 

: فدي  ييد ف  دل الغيد  االاادو و الدن م  ي  الممثد  الادونينل للكليدة م دو   عميدد الكليدة عدد  ي   الوصــف العـــام
وو اإلاة  شددنان و العلمي ددة اايلاة ددة الددن ما ددس التددل ود  ددل إلاة  الكليددة ا صدد    م ية دد وختصوصددو نإبعددم  دد  

 اايلغو  على كو ة األعمول التل ياي  ب و  يظفل الكلية واالتحب واالحليل واالتعدي  وو الن  ل ة ايق اةاالمولية
   اليائحن . ل حدال النظو

: التولية : الياجبود االمتناليود على اجن الخصيص عميد الكلية يبوش الواجبات واملسؤوليات- 
  توبعة  نفيذ الاياني  االليائح االا اةاد االتعميمود ذاد العالقة بعم  الكلية االعو لي  ب و. -1
  قبدد  إلاة   دد  و ا فتددي  و ا نفيددذ و توبعددة  نفيددذ األ ددداي االتيو ددود المعتمددد  بولكليددةو االت  ددد  دد  ا دديح  -2

 .الكلية بصية   نو بة
 ليود العم  بولكلية.آ ة اة ولة ام داي ا يو ود اخ ط ا ايش اي على   اجعة ةؤ  -3

 و كمو لن م  يع   علي و  و ي اف     ي يعود . و االلجو  المشكلةبولكلية العلمي ة اللجنةإلى اجتموع  الدعي  -4

 يصدة و. لتتيي  العم  اليي ل ما  كلي     ماا   الص ي الالز ة إصداة -5

ا دو  دل االتدة بيدة  االم ا ز اال يئود العلميدةالمنوظ   ل وو ايش اي على التعوا  الفنل بي  الكلية االمن تود  -6
 حاق مي ا  الكلية . فوقيود  ع و بمو ي  حكم وو اإب ا  العايل ااي

  تحونودو ااعتمول نتوئج و .ايش اي على  ي  اي -7

 عتمول الن وئل ي ولاد  خ ج ال لبة .يا -8

 صود الكلية .ة ا دة بية حتب  خص  التيجين بفتح مقتو  علمي   -9

 الوصف الوظيفي  لربنامج إدارة اإلعمال 
 

  عميد الكلية :
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جتموعيدددة للعدددو لي  بولكليدددةو ا يقيدددس العايةدددود الت ليبيدددة علدددى د االتدددلل اي ا  ددد   دددنح الحددديا ز االمكو ددد  -10
 المخولفي   ن م.

المشررفين علرى  شررات أداءاومراقبة مدى تحقق مؤ متابعة وتقييم أداء كافة التقسيمات اإلدارية والعلمية، -11

 إدارة تلك التقسيمات والعاملين بها .

 إصدار القرارات الالزمة لتشكيل اللجان وفرق العمل . -12

كاتبررات ، وإصرردار م  وأعضرراء الهيئررة اإلداريررة والعرراملينإبرررام عقررود االسررتخدام ألعضرراء هيئررة الترردريس  -13

 .مهام بالكليةالمن ا تكليفهم وغيره

 والخطرط بكافرة ،واآلليرات ،واللوائح مشروع الموازنة السنوية، والميزانية السنوية، إلشراف على إعدادا -14

 .فيهاث مجلس للبالوالدراسات التي تعرض على  ،والمذكرات والتقارير، أنواعها

تحكرريم  عمليررة متخصصررين يتولررونمررين ت الترري تصرردرها الكليررة، وتكليررف محكّ اإلشررراف علررى المجرراّل  -15

 ت .قبل نشرها بتلك المجاّل  األبحاث

 ة عن سير العمل بالكلية .إعداد تقارير دوريّ  -16

متابعة تطبيرق نمراذو وإجرراءات الجرودة فري الكليرة وتحرديثها بالتنسريق مرع مكترب ضرمان الجرودة وتقيريم  -17

 األداء.

 العميرد بمرا يتفرق مررع ختصراصإضريها مصرلحة العمرل وترردخل فري نطراق تقت أخررى إعمرال  القيرام برأ    -18

 شريعات النافذة.الت
 
 
 
 

 

: ةئيس الب نو ج  املسمى الوظيفي 

 : (  1/  6ق.إ /  )الرمز الوظيفي 
 : عميد الكلية .االرتباط اإلداري 
 :  ة والوحدات اإلدارية بالكلية

ّ
 جميع والعالقات مع األقسام العلمي

 : ا بوش  على اجدن لعميد الكليةو ش    و ن  حت ايش اي المبو ةئيس الب نو ج يمارسالواجبات واملسؤوليات
 -الخصيص الم و  التولية :

 

  رئيس الربنامج 
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 تنظيم شؤون القسم ، وتوزيع المحاضرات والدروس على القائمين بالعملية التعليمية . -1

اإلشراف على إعداد الخطط الدراسية بالقسم  بالتعاون مع اللجنة العلمية بالقسم ، ومتابعة تنفيذها مع أعضاء هيئةة  -2
 م .التدريس بالقس

 نها تطوير األداء األكاديمي بالقسم .أـع الخطط والبـــرامج التي  من شوضـ -3

 المتابعة واإلشراف على سير الدراسة، وعلى كافة الشؤون الطالبية بالقسم . -4

رات الدراسةةي ة، والةةد ليل الخةاص بالقسةةم، والعمةةل علةى تطويره -5 ا بمةةا يخةدم أهةةداف القسةةم مةةمراجعةة وتطةةوير المقةر 

  .والكلية

 فير أعضاء هيئة التدريس المطلوبين لتنفيذ الخطة الدراسي ة بالقسم .تو -6

 تكليف أعضاء هيئة التدريس بتدريس المواد الدراسية ومتابعتهم. -7

 متابعة مشاريع التخرج بالقسم . -8

المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي ينظمها القسةم، والمشةاركة فةي اللجةان اات العالقةة بالعمليةة  -9

 التعليمية بالقسم.

 اإلشراف على مختلف النشاطات الطالبية بالقسم. -10

 إبداء الرأي في طلبات قبول أعضاء هيئة التدريس بالقسم . -11

 تنسيق وتطوير عالقات القسم داخل الكلية وخارجها . -12

 الجتماعات القسم ووضع بنودها وتحديد موعد انعقادها . اإلعداد -13

 جتماع وتحويله إلى عميد الكلية .   مصادقة على محضر اإلتوصيات بعد الإعداد القرارات أو ال -14

اإلشراف على إعداد الجداول الدراسية بالقسم، والتنسيق مع قسم الدراسة واالمتحانات في شأن المواد العامة، بما  -15

 يضمن توزيع العبء التدريسي على أعضاء هيئة التدريس .

 طات القسم .إعداد التقارير العلمية الفصلية والسنوية عن نشا -16

  .النافذ تصاص القسم بما يتفق مع التشريعالقيام بأّ  أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل، وتدخل في نطاق اخ -17

 

 

 اللجنة العلمية لب نو ج إلاة  األعمول   املسمى الوظيفي :

 : (  1/  6ق.إ /  )الرمز الوظيفي 
 : ةئيس الب نو ج االرتباط اإلداري . 

 اللجنة العلمية
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 ا بوشد و لد ئيس الب ندو ج  حدت ايشد اي المبوشد   و  و  د اللجندة العلميدة ماارست واملسـؤوليات :  الواجبات 

 -على اجن الخصيص الم و  التولية :
عتمةةاد إاجتماعةةات دوريةةة مةةع رئةةيس القسةةم  ووضةةع سياسةةات القسةةم  ومتابعتهةةا وحةةل المشةةاكل األكاديميةةة بعقةةد  -1

 .المحاضر ومتابعتها بصفة دورية 

 .ىلفصلااركة في تنسيق  الجدول الدراسي  والمشالخطة الدراسية ومتابعة تنفيذها ديت مراجعة وتح -2

 .قسم وفق معايير مركز ضمان الجودةوصف البرنامج األكاديمي  وتوصيف المقررات الدراسية لل -3

 المشاركة في تشكيل اللجان الخاصة بالقسم . -4

 ختيار وتقييم أعضاء هيئة التدريس .إالمشاركة في  -5

 يط إلقامة نشاطات  علمية بالقسم مثل ورش العمل والندوات .التخط -6

 المشاركة في وضع اآلليات  الخاصة بأعضاء التدريس والطالب ومتابعتها ومراجعتها بصفة دورية. -7

 ل.أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العم القيام بأي   -8

 

 

 

 الم شد األ وليمل  املسمى الوظيفي :

 : (  1/  6ق.إ /  )الرمز الوظيفي 
 : ةئيس الب نو ج االرتباط اإلداري 

:  ة والوحدات اإلدارية بالكلية
ّ
 . احد  شنا  ال الب اايةشول األ وليمل   العالقات مع األقسام العلمي

  : ل ئيس الب نو ج و ا بوش   حت ايش اي المبوش   يمارس المرشد األكاديمي مهامه الواجبات واملسؤوليات

 -و  التولية :على اجن الخصيص الم 
 

 األكادميي املرشد 
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ب العلى معلومات كاملة عن الطإعداد ملف لكل طالب من الطالب المكلف رسمياً باإلشراف عليهم يحتوي  -1

رات الدراسية التي درسها، أو عدد اإلنذارات أن وجدت، وكذلك حالة الطالب االجتماعية، وغيرها  سواء المقر 

 . شكل دوريالضرورية، وتحديث البيانات ب المعلوماتومن البيانات 

 شرح القوانين واللوائح واألنظمة المعمول بها في الكلية للطالب. -2

 توجيه طالب القسم العام للتخص صات التي تتناسب مع مهاراتهم. -3

 مناقشة الطالب حول الصعوبات التي تواجههم. -4

 تنمية مواهب الطالب. -5

 تقديم التقارير عن وضع الطالب علمياً واجتماعياً. -6

 . صل مع الطالب ووضع جدول زمني مناسب لذلكتنظيم عملية التوا -7

االستفادة من خدمة االنترنت في الحصول على المراجع  وعلى تشجيع الطالب على زيارة المكتبة، -8

 نترنت اات العالقة بمنهجهم الدراسي.محاضرات المصورة الموجودة على اإلاإللكترونية وتعريفهم بال

 الطالب في تحصيلهم العلمي. وضع المقترحات والحلول لمعالجة تعثر بعض -9

ر  -10 ر الدراسي المقيد به الطالب لمعالجة المشاكل التي تواجه الطالب في هذا المقر  التنسيق مع أستاا المقر 

 الدراسي.

جتماعية مع الطالب المكلف باإلشراف عليهم عن طريق المحاضرات العمل على توطيد العالقات اإل -11

 والندوات واللقاءات.

 ة مهام أخرى تخدم عملية اإلرشاد األكاديمي.أي    -12

 

 
 

 عمول   نتق إلاةي لب نو ج إلاة  األ املسمى الوظيفي :

 : (  1/  6ق.إ /  )الرمز الوظيفي 

 املنسق اإلداري 
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 : ةئيس الب نو ج االرتباط اإلداري 

  : و ا بوشد  لد ئيس الب ندو ج  حدت ايشد اي المبوشد   يمارس المنسق اإلداري مهاماه الواجبات واملسؤوليات

 على اجن الخصيص الم و  التولية :
سةلوب يسةاعد علةى الوصةول إسس قواعد التصةنيف، والفهرسةة، وبتنظيم الملفات وتوثيق وحفظ المستندات بإتباع أ   -1

 إليها بسهولة ويسر.

 ستالم وتسجيل وتنظيم البريد الوارد لمكتب قسم إدارة األعمال.إ -2

ادرة من رئيس قسم إ -3  دارة األعمال بعد قيدها بسجالت الصادر.تسليم المراسالت الص 

 متابعة أعمال رئيس قسم إدارة األعمال   في إثناء غيابه . -4

 جتماعات وورش العمل والندوات بقسم إدارة األعمال.تنظيم مواعيد اإل -5

 اإلشراف علي نمااج اإلجازات والحضور والغياب الخاصة بقسم إدارة األعمال. -6

 .ا مصلحة العمل، وتدخل في نطاق اختصاص القسم بما يتفق مع التشريعات النافذةالقيام بأي  أعمال أخرى تقتضيه -7

 

 

  نتق الجيل  لب نو ج إلاة  ايعمول   املسمى الوظيفي :

 : (  1/  6ق.إ /  )الرمز الوظيفي 
 : ةئيس الب نو ج االرتباط اإلداري 

:  ة والوحدات اإلدارية بالكلية
ّ
  مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء العالقات مع األقسام العلمي

 : لد ئيس الب ندو ج و  حدت ايشد اي المبوشد   يماارس منساق الدا دل لنارجااما مهاماه الواجبات واملسؤوليات    
 -على اجن الخصيص الم و  التولية :ا بوش  

 . وخدمة المجتمع يوالبحث العلم في تجويد العملية التعليمية المساهمة  -1

 . قوةوالحفاظ على مواطن الف لعمل على إزالة مواطن الضعلين وضع خطط التحس -2

 . العناصر  آلية لتقييم العناصر التعليمية وضع   -3

 منسق اجلودة
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سرررتخالص النترررائج بالتعررراون مرررع مكترررب ضرررمان الجرررودة وتقيررريم وإ قيررريم سرررتمارات التإنمررراذو وال يرررلتحل  -4

 .األداء بالكلية 

 ية .ررات الدراسقلبرامج والما يفوتوصية إعداد الدراسة الذات يالمساعدة ف  -5

 .افة الجودةقالخاص بث يالوع يزتعز  -6

 
 

 

ررا فرري نجرراح أ  وظيفررة فرري العررالم، فاألخالقيررات مطلوبررة فرري جميررع الوظررائف      تعتبررر األخالقيررات عنصررًرا مهمن

ر وتقدُّم المجتمعات، ومعها الوظرائف واإلدارات والمراتب، فري كرل مجتمرع،  ومنها اإلدارة، فعلى الرغم من تطوُّ

الكررذب، والوظررائفم مثررلف الفسرراد اإلدار ، الرشرروة، أخالقيررة فرري المؤسسررات  فإننررا نرررى بعررض الممارسررات الررال

  .تفسد الرؤساءوغيرها من األمور التي 

   ف مفهوم أخالقيات املهنة 

 .النفس بها في مجال العمل المهني المشروع أن تتحلىهي الصفات السلوكية الحسنة المطلوب 

 ف هوم أخالقيات مهنة إدارة األعمالمف 

وهري عمليرة إنسرانية .هي األخالقيات التي يجب توافرها في اإلدار م ليُدير بها المنظمة والمرؤوسين نحو األهرداف 

 .تحتو  على مجموعة من المبادئ واألُسس التي يعمل بها اإلدار ، ويتَّخذها معاييَر تَحُكم سلوكياته في إدارته

 ف مهنة إدارة األعمال أهمية أخالقيات 

 .تحقيق األهداف األخالقية داخل المنظمة، وزيادة مستوى الوعي األخالقي لدى المرؤوسين  ♦

 .زيادة اإلنتاجية في المنظمة من خالل رضا الموظَّفين على أخالقيات مديرهم وطريقة تعاُمله معهم  ♦

 .تقوية الروابط والعالقات العملية بين المدير والمرؤوسين ♦ 

 .ستخدام األفضل للموارد البشرية والماليةلى إيقاف هدِر الوقت والمال، واإلتساعد أخالقيات مهنة اإلدارة ع ♦ 

    ف أألخالقيات املطلوبة ملهنة إدارة األعمال 

 :أهمها ما يلي  األخالقيات اإلدارية ال تُعَدُّ وال تُحصىإن 

  مراعاة الفروق  ♦     التسامح ♦   التواضع♦    الصبر ♦   مةالرح ♦  األمانة ♦  ق الصد♦  اإلخالص           

 .الفردية بين الموظفين

 امليثاق األخالقي  لربنامج إدارة اإلعمال  -ثانيا 
 

: 
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     ف أألخالقيات املرفوضة ملهنة إدارة األعمال 

 :كما يوجد أخالقيات مطلوبة في مهنة اإلدارة، يوجد كذلك أخالقيات مذمومة ومرفوضة لدى اإلدار م مثل

      إهدار المال ♦ الفساد ♦   سوء التعامل ♦  الرشوة ♦    الظلم ♦  لكذبا ♦  الخداع ♦   التدليس ♦   الغش ♦

 .استغالل المنصب ♦

    ف ةمصادر أخالقيات مهنة إال دار 

 .القوانين واألنظمة واللوائح ♦  القدوة الحسنة ♦   المجتمع ♦   األسرة ♦   الذات♦   المصدر الديني♦

  ف مواصفات خريج إدارة األعمال 

  على تطبيق المفاهيم اإلدارية المختلفة في العمل. القدرة  -1

  من تنفيذ العمليات اإلدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة. التمكن  -2

  القدرة على تصنيف أنواع المشاريع وإدارتها.  -3

  تصال مع اآلخرين والتنسيق بينهم.مزود بمهارات التواصل واإل  -4

  اعد البيانات وإدارة المشاريع.ستخدام الحاسوب وبرامج قوالقدرة على إ  -5

 تنمية معرفته بالمصطلحات اإلنجليزية المتعلقة بإدارة األعمال. -6

 ف جماالت العمل املتاحة خلريج إدارة األعمال 

 األعمرالومؤسسرات في منظمرات اإلدار  للعمل في مختلف مجاالت النشاط  يتم تأهيل خريج إدارة األعمال     

القطراع  قطاعات البنوك والوزارات والهيئات والمنظمات الرسرمية وغيرر رسرمية فرياالقتصادية والخدمية  وفي 

 والعام ، كذلك ممارسة وإقامة  التجارة وإدارة المشروعات  ألصغر  والمتوسطة الخاصة .الخاص 

 ومن األمثلة علي تلك الوظائف مايلي ف           

 فرري قسررم المشررتريات والرردعممشرررف ، إداريررةمرردير شررؤون مرروظفين او شررؤون ، مرردير مكتررب، ر  مرردير إدا)

موظف قسم ، مدير  المختلفة  ،  اإلدارية األقسامقائد فريق ضمن ،   مدير مشتريات ودعم لوجستي اللوجستي  ،

وغيرهرا مرن الوظرائف   مسراعد مردير مشرروع،    مساعد مشررف مشرروع،    مساعد إدار  مشروع ،   إدار 

  .المختلفة ( اإلدارية
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للمقرررات العامرة كون الخطة الدراسية من ثمانية فصول دراسية ، خصصت الرثالث فصرول األولرى منهرا لتكرون تت  

علرى تركز  خرروالفصول اال، ( المحاسبةبرنامج و – إدارة األعمال  ) برنامج  بين القسمين وهي مقررات مشتركة

   .إدارة األعمالرات التخصص لقسم مقر

 

رات الدراسية ت ررمز المقر   الفصل الدراسي  األسبقية عدد الوحدات المقر 

 

 

 

 الفصل االول

GE1101 1 ال توجد 3 لغة عربية 

GE1102 2 ال توجد 3 لغة انجليزية 

EC 1101 3 ( 1مبادئ اقتصاد) ال توجد 3 

MA 1101 4  ال توجد 3 (1) اإلدارةمبادئ 

AC1101 5 ( 1مبادئ المحاسبة) ال توجد 3 

GE1103 6 ال توجد 3 (1)  اإلحصاءسيات أسا 

 

 

 

 الفصل الثاني

GE1204 1  ال توجد 3 ( 2 )  اإلحصاءأساسيات 

GE1205 2 3 مصطلحات تجارية GE1102 

EC 1202 3 ( 2مبادئ اقتصاد) 3 EC 1101 

MA 1202 4  3 (2) إدارةمبادئ MA 1101 

AC1202 5 (  2مبادئ المحاسبة) 3 AC1101 

GE1206 6  ال توجد 3 (1رياضي  )تحليل 

 

 

 

 الفصل الثالث

GE2107 1 ال توجد 3 القانون المدنى 

GE2109 2 ( 2تحليل رياضي) 3 GE1106 

GE2108 3  ال توجد 3 إليمبادئ الحاسب 

MA2103 4 3 اإلنتاجيةالعمليات  إدارة MA 1102 

MA2104 5 3 الموارد البشرية إدارة MA 1102 

AC 2103 6 3 (1وسطة )محاسبة مت AC1102 

 اخلطة الدراسية  لربنامج إدارة اإلعمال  -ثالثا  
 

: 

 المقررات الدراسية لبرنامج المحاسبة 
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 الفصل الرابع

EC 2203 1 3 اقتصاد تحليلي جزئي EC 1101 

MA2207 2 3 واإلمداداتالموارد  إدارة MA2103 

MA2206 3  3 اإلدارة الماليةمبادئ MA1202 

AC2203 4 ( 2محاسبة متوسطة) 3 MAN 322 

MA2205 5 ( 1بحوث العمليات) 3 MA 1102 

MA2208 6 3 لخطر والتأمينا إدارة MA1202 

 

 

 

 الفصل الخامس

GE3110 1 3 البيئة القانونية لألعمال GE2107 

EC3104 2 3 االقتصاد التحليلي الكلي EC 1102 

MA2209 3 3 مبادئ تسويق MA 1202 

MA3110 4 ( 2بحوث العمليات) 3 MA2205 

MA 3111 5 3 نظم المعلومات اإلدارية MA 1202 

GE1103 
MA 3112 6 3 المشروعات الصغرى إدارة MA 2103 

MA 2104 

 

 

 

 الفصل السادس

MA 3213 1 3 األداءالجودة وتقييم  إدارة MA 2104   

  MA 2103  

MA 3214 2 3 إدارة الوقت MA 1202 

EC 3205 3 3 نقود ومصارف EC3104 

MA 3215 4 3 ادارة الفنادق والمؤسسات السياحية MA1202 

MA3216 5 3 نظرية التنظيم وتقييم المنظمات MA 2104   

MA 2103 

 

 

 الفصل السابع

GE 4111 1 3 طرق البحث العلمي MA 1202   

GE 1204   

MA 4117 2 3 السلوك التنظيمي MA 3213 

MA 4118 3  3 االستراتيجيةاإلدارة MA 3213 

MA 4119 4 3 دراسات في اإلدارة MA 3213 

MA 4120 5 3 ؤسسات دوليةإدارة م MA 3213 
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  45الدراسية   المتطلبات عدد   

 135د الوحدات الدراسية   عد  

  

 الترميز 

 الترميز

 GE المواد العامة

 EC مواد قسم االقتصاد

 مواد قسم إدارة اإلعمال
Ma 

 AC مواد قسم المحاسبة

 
 

  يعنى السنة الدراسية  ----  ) من اليسار(  األولالرقم 

  الدراسييعنى  الفصل    ----                     الثانيالرقم 

 يعنى تسلسل المواد      ---- والرابع     الثالث الرقمين 

 

 
 
 
 

 

 

 

 الفصل الثامن

MA 4221 1 3 إدارة الكترونية GE 2108 

MA 4222 2 3 إدالرة الجدوة MA 2206 

MA 4223 3 3 إدارة األزمات MA 1202 

MA4237 4 بإذن القسم 3 تدريب ميدانى 

MA4238 5 بإذن القسم 3 مشروع التخرج 


