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 ر في إدارة األعماليستجما
 

 وصف المقررات
 

 اإللزاميالبرنامج  مقررات

 

ACF611 – دارية المحاسبة اإل 

تحلينل  القنرارات التني تسناعدها فنيلمجموعة من  المواينيا التني تسناه  فني توجينر االدارة الت ناذ   يغطي هذا المقرر التفسير المعمق
لية التكاليف واال تيار بي  البدائل وقرارات التسعير وتحليل التعادل، ايافة الى اعتماد التحليل الناقد آللينة اسنت دا  الموازننات الت نغي

مننن  مواينننيا المحاسنننبة  والراسننمالية وتوجياانننا ل دمنننة االدارة ه يسننناه  هنننذا المقنننرر فننني تزويننند الطالنننع بالمانننارات المتقدمنننة لمجموعنننة
االدارينننة والتننني يمكننن  توميفانننا ل دمنننة االدارة ألانننرات ات ننناذ القنننرارات كتحلينننل االنحرافنننات ومحاسنننبة المسننن ولية و نممنننة التكننناليف 
المعاصنننرة ، اينننافة النننى  م مواينننيا مسنننتجدة فننني مجنننال المحاسنننبة االدارينننة مننن   نننءل م ننناركة الطالنننع فننني التفاعنننل البننننا  فننني 

 اق ة التقارير والحاالت الدراسية والعروت التقديمية ومل صات المقاالت العلمية المعاصرةهالمحايرات ومن
 : ال يوجد(السابق)المتطلب  

 

BA601 -  حصائي وتحليل إبحث أساليب 
مبننل  منتقنناةبحننوا دقيقننة وموبننوق بانناه يتننناول المقننرر موايننيا  جننرا إل ال ننريجي   مننر بنناله األهميننة فنني بنننا  قنندرات بحننوا األعمننال

البحا الدقيقه باإليافة إلى ذلك، يغطي المقرر   طةل فريياتالو حا، وتحديد تعريف الم كلة وكيفية بنا   هداف البحا الب ةفلسف
  ينرا  التقنينات التحليلينة ب نكل مناسنع،  م يتناول ه والمءحمةوكيفية إجرا  المقابلة يانات  م كيفية تصمي  االستبيا   دوات جما الب

حزمنننة التحلنننيءت االحصنننائية للعلنننو  ومتعننندد المتغينننرات عبننر حنننز  إحصنننائية باسنننت دا   اتبننننائي المتغينننر ، اتالمتغينننر   حنننادمحليننل الت
 (هSPSS) جتماعيةالا

 : ال يوجد(السابق)المتطلب 
 

BA611 - إدارة تسويقية  
 حلننليو  المقننررستك ننف تغيننر الم نناد التسننويقيه ي التنني العوامننل والقننوم المحركننة األساسننيةو  بيئننة التسننويقل عميقننةدراسننة  المقننرريننوفر 

 عميننقوتحليننل  يةسننويقت اطننربتننوفير  المقننرراننت  ه يومعقنندةكيفيننة تنن بير  ن ننطة التسننويق علننى العمليننات التنميميننة فنني بيئننة تنافسننية 
علننى المقننرر ركنز سننوف يه يرالتسنويق م نناكلاللمجموعنة متنوعننة من  المفنناهي  والنمرينات والنمنناذت التني تسننت د  لتحديند وتحليننل وحنل 

ينة وكيفلل نركة ؟ ما هي الميزة التنافسية التسويقية الن اط الصناعي ال اص باا ركة ا تيار يمك  للالقيايا االستراتيجية مبل: كيف 
التسننويقية ؟ مننا هنني التادينندات يةمننوارد التسننويقال ست صننص ال ننركة /وكيننف كيفيننة قيننا  ال ننركة بتوزيننا منتجاتاننا و نندماتاا ؟ااتامداسننت

 التي تواجااا ال ركات وما هي الفرص التي تتمتا باا ال ركات؟ ما هي البدائل االستراتيجية التسويقية لل ركة؟
 : ال يوجد(السابق)المتطلب 
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BA621 -  تمويل الشركات 
المبناد  األساسنية للنمرينة المالينة و دوات لتحلينل القنرارات المالينة علنى  سنا  هو توفير إطار ومفاهي  لاذا المقرر الغرت األساسي 

قنرارات االسنتبمار فني منل الر سنمالية لل نركات والتقيني  و  والموازنةالتدفق النقدم  اساليع  تناولاا المعاصرةه وت مل المواييا التي يت
السياسننات الماليننة  سننةبدرا ييننا   المقننررو  وكفننا ة السننوقه وسننيق والم ننتقات الماليننةتسننعير األصننول الر سننمالية  نمننوذتو  الت كنندعنند  

بااليننننافة الننننى والقيننننايا ذات الصننننلةه وتكلفننننة ر   المننننال وسياسننننة توزيننننا األربننننا   المننننالي يكننننلاالإلننننى جنننننع مننننا لل ننننركات، جنبننننا  
 مويوعات ا رم جديدة حسع مايستجد في بيئة االعماله

 : ال يوجد(السابق)المتطلب 

 

BA631 -  إدارة الموارد البشرية 

ه االعمننال والمنممننات  نجننادور حسننا  فنني و تنافسننية مسنن لة ذات  هميننة بننار  المننال الب ننرم باعت لننر   عميننقتفحننص  المقننرر يقنند 
األهنداف  والتني تتوافنق منا ن نطة المنوارد الب نرية  منا توافنقتالب نرية التني ذ ممارسنات المنوارد تطنوير وتنفين المقنرر يتناول هنذاسوف 

تلعننع دورا   تننيالو  ساسننةالح إدارة المننوارد الب ننريةر ادو  بنندرايننة ، سننوف يكننو  الطننءع علننى ه باإليننافة إلننى ذلننكاالسننتراتيجية لل ننركة
منن   ننءل التركيننز علننى كننل منن  الجوانننع االسننتراتيجية والت ننغيلية إلدارة القننوم ه األعمننال منممننة لقنندرة التنافسننية واسننتدامةل اساسننيا  
وتقينني   ه تطننوير تنندريع المننومفي  و و ، اد والمننومفي  التنميمنني إدارة األفننر  بمنندم صننعوبة دقيقننةمعرفننة  الطلبننة و يكتسننبسننوف  ،العاملننة

دارة التعويياتهالمومفي   ، وا 
 : ال يوجد(السابق)المتطلب 

 

BA641 -  إدارة العمليات والقرارات 

وتنفينذ العملينات الءزمنة لتقندي   وتصنمي  والقنراراتدارة العملينات إل منمميالت طيط في الالمست دمة  الطرق والتطبيقات المقرر مل ي
علننى مجموعننة منن  اإلجننرا ات والنننم  المسنناعدة الءزمننة لتصنننيا المننواد  و تقنندي  ال نندماته  المقننررال نندمات  و إنتننات السننلاه يركننز 

 مواييا إدارة العمليات م  منمورات التصنيا وتقدي  ال دماته ت ملو 
 : ال يوجد(السابق)المتطلب 

 

BA664-  االستراتيجيةاإلدارة 
، حينننا  ننننر يركنننز علننننى التفكينننر والتحلينننل االسنننتراتيجي والقننننرارات (Capstone)متوجننننا  لمنننا سنننبقر مننن  مقننننررات هنننذا المقنننرر يعتبنننر 

مل موايننيا القيننادة االسننتراتيجية والتحليننل التنافسنني الميننزة التنافسننية لل ننركاته باإليننافة إلننى ذلننك، ي نن اسننتدامةواإلجنرا ات منن   جننل 
 متعددة األعماله الم سساتوصيااة وتنفيذ استراتيجيات فعالة في 

 ساعة معتمدة( 18: السابق)المتطلب 

 

MIS611 - نظم المعلومات اإلدارية 

فان   ساسنيات نمن  المعلومناته يعنرت الم ناكل التني لعملني بفان  عمينق، وتندريع لتزويند طنءع الدراسنات العلينا  المقنررت  تصنمي  
يركنز علنى  روهنذا المقنر تواجااا المنممات في بيئة األعمال وكيفية إيجاد الحلنول من   نءل اسنت دا  الننم  القائمنة علنى الكمبينوتره 

وكيفيننة اسنت دا  التطبيقننات ت فعاليننة السنت دا  نمنن  المعلومنا والطنرق األكبنروتطننور نمن  المعلومننات  تقنيتاناو مفناهي  نمن  المعلومننات 
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والمينزة التنافسنية والمنوارد والحواسنيع والتطبيقنات  مواييا:  نواع نم  المعلومناتي مل المناسبة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالته و 
لننى مننا يلنني: ع  كنند  ييننا  وتكنولوجيننا قواعنند البياننناته وي يبيئننات العمننل التعنناونودمننج التصنناالت السننت دا  تكنولوجيننا المعلومننات وا

نمن  و  (ERP) سنةالم ست طنيط منوارد لكترونينة واألعمنال اإللكترونينة و التجنارة اإلتكنولوجيا المعلومات ومكونات البرمجيات واألجازة و 
المجتمعيننة المعنيننة بتكنولوجيننا المعلومننات  اال ءقيننة و القيننايا( و AI)الننذكا  االصننطناعي و  (ES)  ال بيننر نم  الننو  (DSS) دعنن  القننرار

 واالتصاالته
 : ال يوجد(السابق)المتطلب 

 

 BA699- الرسالة  
 متوجنا  لمنا سنبقر من  مقنررات البحناويعتبنر هنذا ه وتحنت ا نراف اكناديمي مجنال إدارة األعمنالموينوع معتمند فني  حا حنولب عدادا

(Capstone) علننى  سننا  مناجيننة  مسننتقلال بالبحننا والننتعل  للقيننا ه ويننوفر فرصننة للطننءع إدارة األعمننالفنني ماجسننتير ال برنننامج فنني
تحديند م ننكلة  علنى م نتمء   فكرينة متقدمننة نقا نات  نءلمن  علننى المانارات العلينا التني يجنع معالجتاننا  الرسنالةمنممنةه وتركنز هنذ  

البحنننا ب نننكلر النانننائي النننى ي ينننا ه البحنننا وتوصنننيات اتاسنننتنتاجتقننندي  و ات وتحلينننل البياننننواسنننتعرات األدبينننات  تنننرومناجيالبحنننا 
 هوالعرت المقد  م  قبل الطالعالناائي المكتوع البحا  ر على اسا تقييمة ويت  ينعلالمناق ة ال
 .(ساعة معتمدة 24: السابق)المتطلب 

 
 برنامج المقررات اال تيارية

 

BA645-  إدارة الجودة الشاملة 

 السننلاإدارة الجننودة ال نناملة منن  حيننا التقنيننات واألدوات المسننت دمة لتحسنني  نوعيننة  لجوانننعلتننوفير معرفننة متعمقننة  المقننررتنن  تصننمي  
/  ندماتاا، لسنلعاا ةقيمناا ال ركات إلينافة يركز على فلسفات ومناجيات إدارة الجودة ال املة التي تست دم هذا المقررو وال دماته 

الجننودة  فننرقالمننومفي  وبنننا   وم نناركةإدارة الجننودة  هننذا المقننرر مويننوعات تيننم يو التميننز فنني السننوق التنافسننيه  وبالتننالي تحقيننق
مننذ فتنرة طويلنة  عرفنتالتني ونمرينة الحينود السداسني مراقبة العمليات اإلحصائية  المقرره باإليافة إلى ذلك، يغطي الجودة حلقاتو 

حيننا      تسنناعد فنني التحسنني  المسننتمر منن  ، ويمكننلألنحننرافكنن داة فعالننة لت نن يص والحنند منن  والقيننا  علننى األسننباع المحتملننة 
 هوات اذ القرار ومراقبة االنتاتت طيط 

 : ال يوجد(السابق)المتطلب 
 

BA646 -  إداري اقتصاد 

ر م باالقتصنناد الجزئنني هنني عءقننة مبا ننرة ال تنفصننل مننا  اإلدارموعءقننة االقتصنناد قتصنناده لء االقتصنناد اإلدارم هننو فننرع تطبيقنني
والتفاعنل االسنتراتيجيه السنوق  والتواز  فياليف والطلع والتسعير وهيكل السوق التكمواييا  مل وي صنا القرارهالعلو  اإلدارية في 

 المقررعزز مروف تنافسية م تلفةه كما ينبغي    ي( تواز  السوق في iiو ) ،( تعمي  الربح م  قبل ال ركاتiعلى: ) المقررركز وي
 فنني بمبابننة األسننا  لمزينند منن  الدراسنناتو   يكننو   ييننا  لننى ويننا التنبنن ات االقتصننادية عالقنندرة  وتنميننةيفيننة عمننل األسننواق فانن  ك

 والتسويقه والمحاسبة والتمويلاإلدارة  مجاالت ماجستير إدارة األعمال في
 : ال يوجد(السابق)المتطلب 
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BA652- المنظماتسلوك ميم و تص  

 المقننرر صتفحينالنمرينة والعملينة التنني تغطني سنلوك األفننراد والجماعنات فني المنممنناته  دا لبالمننلتزويند الطنءع  المقننررتن  تصنمي  
عادة تصنمي  منممناتا ه باإلينافة إلنى ذلنك فحننر يحسن  مانارات الطنءع مبنل التفكينر النقندم  لتصمي  كيفية تصمي  المدرا  وفرقا  وا 

البقافنة التنميمينة  يتنناول المقنرر مواينياعلى ت كيل القي  التنميمية والمواقف والسلوكياته  بقافةالوالتفكير اإلبداعي في تحديد ت بير 
دارة  القياديةوالطبيعية والفروق الفردية وتطوير الفرق  دارة التغيير  الصراعوا   هواليغوموالتفاوت وا 

 : ال يوجد(السابق)المتطلب 
  

BA653 -  األعمالأخالقيات  

ه فانننو يعطننني ر م عمنننالب  ءقيننات األوالم ننناكل المتعلقنننة  لتننوفير عنننرت  نننامل للنمرينننات الكامنننة ورا  القينننايا المقنننررتنن  تصنننمي  
التجارينننة والمعينننءت  لمصنننادر األ نننءق فننني تنمننني  األعمنننال والفلسنننفات األ ءقينننة واإلطنننار األ ءقننني لصننننا القنننرار فننني األعمنننال

وكيفينة إن نا  عمنال وعءقتر بالبقافة والمسن ولية االجتماعينة والعولمنة و  ءقينات األو  ءقيات العمل األ ءقية ومدونة قواعد السلوك 
و  ءقينات ال نركات  الجيندتطبينق األ ءقينات فني األعمنال اليومينة: الحكن   ينةكيف المقررتناول ممة   ءقيةه باإليافة إلى ذلك، يمن

 و  ءقيننننات حمايننننة المسننننتالكالمسنننن ولية االجتماعيننننة لل ننننركات و  تاأل ءقينننناو واالمتيننننازات والم نننناكل والحمايننننة  وحقننننوق المسننننتبمري 
 ودور م تلف الوكاالت في يما  األ ءقيات في ال ركاتهالبيئية واأل ءقيات 

 : ال يوجد(السابق)المتطلب 

 

BA655 -  التغيير التنظيمي 

عنادة  بعملينة التطنوير التنميمني النمريات التغيينر التنميمني ومفناهي  التغيينر وعءقتان معمقةلتوفير دراسة  المقررت  تصمي   هندسنة وا 
منن   جننل التغييننر التنميمنني وعءقتاننا بنناإلدارة االسننتراتيجية  ينناتعمل المقننررننناول ة والتمكنني ه باإليننافة إلننى ذلننك، يتالمنممنن عمليننات

وسنننياقات الت طنننيط لعملينننة التغيينننر نينننات التغلنننع علنننى مقاومنننة التغيينننر ومصنننادر  غيينننر واألسنننباع واألننننواع والتنفينننذه كمنننا يتنننناول تقالت
 والعوامل ذات الصلةه

 : ال يوجد(السابق)المتطلب 

 

BA662 -  األعمال الدولية 

علنى السناحة التجارينة الدولينة  المقنرر األعمال التجارينة الدولينة فني البيئنة العالمينة التنافسنية الينو ه ويركنزب معمقةمعرفة  المقرر يوفر
المنمنور  لقيناياطنءع ال يتينم  هنذا المقنرر تعنريتحينا وتعقيدها على  سا  التفاعل بي  ال ركات والدول والم سسات الدوليةه 

ليةه ومن  ناحينة حيا يت  تغطية البيئات البقافية والقانونية والسياسية والمالية واالقتصادية التي ت بر على األعمال التجارية الدو  الكلي
  نرم، فنح  قينايا المنمنورات الصننغيرة تمكن  الطالنع من  تحدينند وتحلينل وتنفينذ اسنتراتيجيات ال نركات التنني تعمنل فني بيئنة األعمننال 

 لماهرة العولمة فيما يتعلق األعمال التجارية الدوليةه عميقفا   يتكو  عند الطالعسالدوليةه 

 : ال يوجد(السابق)المتطلب 
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BA663 -  االبتكار وريادة األعمال 

 المقنررلتوفير دراسة  املة لكيفية ربط تطوير األعمال الجديدة بعملية تنمني  الم ناريا من  حينا االبتكناره وي نمل  المقررت  تصمي  
علننى نمنناذت اإلدارة وات نناذ القننرار  المقننررركننز علننى حنند سننوا ه ويالعمليننة المتعلقننة بكننل منن  الم نناريا واالبتكننار  الم ننكلةتحليننل وحننل 

واألفكننار الم نناريا الجدينندة والتكنولوجيننا  النجننا  فنني تطننوير كمننا يتننناول المقننرر موايننياتصننمي  الم ننروع الجديننده ل االبتكاريننةالقنندرة و 
دارة المعرفة  واالبتكار المستمر واالبتكار الجذرم و لق البروة  هاألعمال نموذتابتكار و واالبتكار المفتو  وا 
 : ال يوجد(السابق)المتطلب 

 
BA691 -  موضوعات خاصة في اإلدارةE 

مبننل  موايننياعلننى  المقننررركننز ه ويالمعاصننرة االعمننال وتحننديات م نناكللنقنندم لتننوفير تحليننل متعمننق وتفكيننر  المقننرر تنن  تصننمي  هننذا
دارة الموارد الب رية الدولية و العولمة والتسويق المجتمعي وريادة األعمال  دارة ال دمات المبتكرة، وا   الخهههه ا 

 : ال يوجد(السابق)المتطلب 
 


