
 البكالوريوس في ادارة االعمال برنامجوصف 
 

 رية للبرنامججباوصف المقررات اإل

 

BA102 - (2) مبادئ اإلدارة 
يتناول المقرر مفاهيم المنظمة وخصااااااوصااااااا وقاااااا الاا القا ت ية وفرم  امل لتظار ظام ااااااامن لت اول المنظمة  ا  تا  والت اااااتف   

 والمعمتمات وا دارة(. با ضاظة إلل ذلك، ظإ ه يغطي االقة المنظمة مع البائة المحيطة باا.والتمتفن والمتارد البشرفة والمعرظة 
 (BA101)المتطلب المسبق: 

 
LAW021 -  مبادئ القانون التجاري 

يتناول هذا المقرر دراسااااة مبادق القا تت الت ار  مل خالل ق اااام لمااه   تل  اتر القا تت الت ار  ولطتفر مصااااادر . يتناول  
الق اااااام اعول العمن الت ار  ب  تااه الم تمفة. ظي الق اااااام النا ي ، لمو مناقشااااااة متضاااااات  التاار والمحن الت ار . وقخارا ، لمو 

 مناقشة العقتد الت ارفة مل  اث اع  ام العامة وق تاااا مل خالل الق م النالث.
 )المتطلب المسبق: ال يوجد( 
 

MIS211 - نظم المعلومات اإلدارية 
هذا المقرر  متاًل لعتمه امل الكمباتلر لممشاااااااااااااااا ن التي لتااااا بائة اعامال. وهت يرم  امل اع ظمة ومفاهيم ولقنيات  ظم يقهم 

المعمتمات. ساااتت يتعمم الطالك ق نر الطرع ظعالية السااات هام ق ظمة المعمتمات لتحقا  م ايا لناظ اااية لشامال. ولشااامن المتاضااايع  
لطبيقات الحاساااآل ا لي ولكنتلتايا المعمتمات ، والمصاااادر الروي اااية لنظم المعمتمات، والبائات المتكاممة ق تا  ق ظمة المعمتمات ، و 

 والمتعاو ة ، وإدارة سم مة التترفه ، وقتااه البيا ات وم تتداات البيا ات.
 (ENG102 + BA101 + CS104)المتطلبات المسبقة:  
 

ACC221 -  محاسبة التكاليف 
 لت وفه الطالآل بالمعارت التفصامية والماارات المتقهمة ظي متضتاات محاسبة التكاليف التالية  مفاهيم وقغراض المقررهذا ياهت 

التكاليف، و ظام لكاليف اعوامر، و ظام لكاليف المرا ن، و ظام التكاليف المبني امل قساس اع شطة، وا دارة امل قساس 
 منت ات المشترمة والمنت ات العرضية.اع شطة، ول صيص لكاليف قق ام ال همات، وال

 (ACC101)المتطلب السابق: 
 

 BA231- إدارة الموارد البشرية 
يعه هذا المقرر مقرر لمااه  ظي م ال إدارة المتارد البشرفة ولم لصميمة لت وفه الطمبة بمعرظة لفصامية المترلبطة باذا الم ال، 
هذا المقرر يغطل النظرفات والمبادق والمفاهيم الروي ية المرلبطة بإدارة المتارد البشرفة. مقرر إدارة المتارد البشرفة ايضًا يعرت 

وابرز التحهيات والمش الت ظي بائة إدارة المتارد البشرفة التي قه يتااتها، وفعرظام امل اعدوات والتقنيات والممارسات الطمبت الهم 



التي ي ت هماا خبراء إدارة المتارد البشرفة لمتعامن مع المش الت والقضايا التي لتاااام ظي م ات العمن والتي قه ي تت بعضاا 
 غار محهد.

 (BA102: )المتطلب السابق

 
BA241 -  أساليب كمية في اإلدارةE 

يقهم هذا الم ااااع مقهمة لممفاتم والنظرفات والمبادق المرلبطة بتطبا  اعساااالاآل الكمية ظي ا دارة. يقتم هذا الم ااااع بتطتفر الكفاءة 
فاهيم القرار. يعتمه هذا الم اااع امل المالرفاضااية وا  صاااوية الالزمة لت اااان التقهم ظي م االت منن إدارة العمميات الالزمة لصاانع 

( ، ولطتفر قسااااالاآل ممية ق نر لقهًما ، منن البرم ة ال طية STA 101والتقنيات التحمامية التي يتم لهرف اااااا ظي مبادق ا  صاااااء  
ع قطااات ظي اميولحمان الح اسية واسمتك ال مبمكس  ، ومشا ن النقن ، و ماذ  اب ات االامال. يتم است هام اعسالاآل الكمية 

اعامال الح تمية والقطا  غار الربحي و ال اص مل قان المشارمة الفعالة ظي صنع القرارات االدارفة  هذا الم اع سيم ل الطالك 
 مل ظام ولف ار التقارفر ا  صاوية. 

 (STA101 + ENG102)المتطلبات المسبقة: 
 

BA251 - السلوك التنظيمي 
لم اامتا البشاار  امل الم ااتتفال الفرد  والتنظيمي. وفشاامن متاضاايع  الشاا صااية واالل اهات، وا دراا يتناول المقرر لحمان اااامن  

وا سااااااااناد والهاظتية، وااللصاااااااااالت وضااااااااغتم العمن ودينامية ظرع العمن وال مااات والويادة وإل اذ القرار وال تدة وقخال يات المانة 
 تنظيمية وال ياسة والتغاار التنظيمي.ولصميم العمن والمنظمة وإدارة الصرا  والنقاظة ال

 (BA102)المتطلب المسبق: 
 

FIN251 - اإلدارة المالية 
يقهم هذا الم ااااااع لمطالك مفاهيم وقدوات ا دارة المالية. محتر هذا الم ااااااع هت صااااانع القرار ظي ساااااياع مالي. ولذلك ، ظإ ه يفحص 
التقنيات واالسااالاآل الم اات همة ظي منظمات اعامال الل اذ قرارات لت اا  مع ال اتد المبذولة ل فادة صروة قصااحاك اعامال ظي بائة 

ات التي لمو لغطاتاا ، امل ساابان المنال ال الحصاار ، التحمان المالي ، والويمة ال منية لمنقتد ، ومتاز ة الشاارمات. لشاامن المتضااتا
 رقس المال ، والم اطرة والعاوه ، ولقايم التهظقات النقهية الم تقبمية ، ولقايم اعسام وال نهات ، والتمتفن طتفن اعان. 

 (ACC101)المتطلب المسبق:  
 

BA252 - المنظمة نظرية 
ي ود هذا المقرر الطالك بالمعرظة المتقهمة المتعمقة بمتاضيع  ظرفة المنظمة التي ل ااه الطالآل ظي ظام ولحمان المنظمات. 
يتناول هذا المقرر مفاتم المنظمة والطرفقة التي لعمن باا وقسباك واتدها و ياماا واعههات التي ل عل لتحويقاا. مما ي مط 

التي لتعم  بهورة  ياة المنظمات وميفية  متها وبقاواا. مما لمنن البائة التي لعمن ظااا المنظمة ق ه الضتء امل القضايا 



المتضتاات الروي ية ظي هذا المقرر. وبا ضاظة إلل من ذلك يتضمل المقرر النظرفات و التطبيقات العممية المتعمقة باع مام 
 ، النقاظة التنظيمية واالبتكار داخن المنظمات.الم تمفة لمايا ن التنظيمية ، التغاار التنظيمل

 BA251) )المتطلب المسبق: 
 

ACC324 -  املحاسبة اإلدارية 

ألساليب ا واختيار وتطبيق صمم هذا املقرر ليزود الطالب بمهارات خاصة في الرقابة واتخاذ القرارات لتمكينهم من تقييم

املفاهيم و الربح، -الحجم-تحليل التكلفة، و املختلفة في املحاسبة اإلدارية. يغطي املقرر املوضوعات التالية: سلوك التكاليف

التسعير الداخلي و املعلومات املالئمة للقرار املالئم، و تقييم األداء في املؤسسات الالمركزية، و املتقدمة في التخطيط واملوازنات، 

 .والخارجي

 (ACC221)املتطلب السابق: 

 

BA332 -  اتصاالت إداريةE 
يتناول المقرر المفاهيم اعساااسااية لاللصاااالت الت ارفة الم تتبة والشاافتفة. وفرم  امل قهمية اممية التتاصاان وقههاظاا وق تاااا. وهت  

 الت ارفة  تل اعخبار ال اهة وال ااااااااائة والمذمراتيم ل لمطالك مل لحقا  الكفاءة ظي المراسااااااااالت الت ارفة ، بما ظي ذلك الرساااااااااون 
والبرفه ا لكترو ي والرسااااااااااااون ا غراوية والتقارفر الرسااااااااااامية. وفع ز المقرر قهرات الطالك امل اسااااااااااات هام االلصااااااااااااالت ا لكترو ية 

رظال الطالك الشاا صااي ممحتوالتكنتلتايا المالومة لت اول اعامال المعاصاارة. با ضاااظة إلل ذلك ، ظاي لماه الطرف  قمام لطتفر 
 ظي االم اعامال ..

 (BA102 + ENG102)المتطلبات المسبقة: 
 

BA342 - إدارة العمليات 
ورقس المااال، وا دارة( إلل  قتى العاااممااة،وال المتاد، ي ود المقرر الطالك بااالمعرظااة والماااارات المتقااهمااة الالزمااة لتحتفاان المااهخالت 

  لمتضااتاات ا. وفشاامن اسااترالي اتاا لشامالبطرفقة ل ااتكشاال مقتر ات  يمة الشاارمة وبما يتف  مع م راات مل  ساامع قو خهمات( 
ل هولة، التساااااااون ا  تااية، واالطاقات اال تااية واختيار العمميات ومتقع ولصااااااميم   المتقع ، واختيار ولصااااااميم المنتت  ، ول طيط 

ي اااااااهم المقرر ظي  ( وق ظمة التصاااااانيع الحهينة ومصاااااانع الم ااااااتقبن.MRPاد  والت طيط لمتطمبات المت والت طيط ا امالي لإل تا ، 
 لطتفر الطالك ممحترظال م تقمال وم ؤولال ظي بائة اعامال.

  (BA102 + BA241)المتطلبات المسبقة: 
 

BA344 - إدارة سالسل اإلمداد 
يبهق لهظ  ث  ا لتظار المنت ات الصااااااااناخية ة ال همية.ظي اممية  المتاد والمعمتمات فيما بال الشاااااااارماتاممية لهظ  يعرض المقرر 

المتاد والمعمتمات بتترفه المتاد ال ام وفنتاي بت ااااااميم المنتا إلل العمالء النااواال. ياهت هذا الم اااااااع إلل لعرفف الطالك بالتكامن 
كمية وبالالء ظي التقو المناسااااااااااااآل المترديل والمصااااااااااااا ع والم ازت والمتاار لضاااااااااااامات لتزفع المنت ات لمعم الفعال ل ميع اعطرات 

الشراء ظي التقو و  لصميم سالسن االمهاد، وال همات المتا تية والشرا ة والتقنية و  المترديلوفشمن متاضيع لقايم واختيار  .المناسبة



 (BA342)المتطلب المسبق: المحهد وإدارة الم اطر.
 

BA353 - أخالقيات األعمال 
ودورها ظي م ال اعامال. يتم استكشات المعضالت اعخال ية ومهاخن صنع القرار  التي  يتناول هذا الم اع قهمية اعخالع

لتااه اميع منظمات اعامال، وقصحاك المصمحة منن القادة والمهيرفل والمت فال وال باول وال ماتر امل الم تتى الم تمعي 
ظي ال اذ قرارات قخال ية متضتخية ولبرفرها مل خالل لمنن الم ؤولية الروي ية لمطالك ظي هذ  الهورة  والتنظيمي والش صي.

   التتاصن الشفاي والكتابي.
 (BA102)المتطلب المسبق: 

 
BA355 -  التغيير التنظيمي التطوير و 

الطالك لممعرظة اوالتفاهمات الاامة المرلبطة بالتغاار والتطتفر التنظيمي ظي بائة قامال دينامي ية ومتغارة يعًرض هذا المقرر 
معا ااا وسيقتمتت باستكشات محرمات التغاار ، وقسباك التغاارات  -باستمرار. ظي هذا المقرر، ساتعمم الطالك ال التغاار 

ة ا ت ية والتنظيمية المتعمقة بالتغاار. يقهم هذا المقرر رؤى لكن مل النظرفات التارف يالمتعمقة بن اح قو ظشن العمن ، والقضايا الق
والمعاصرة وطرع لقهيم التغاار ظي المنظمات. ستت ُيعًرض الطالك لكيفية ل طيط وإدارة ولقايم التغاار الذ  يطتر المنظمة. 

 لتع ف  القهرة امل  ن مش الت التنظيم ، والقهرة التناظ يةبا ضاظة إلل ذلك ، يرم  المقرر امل التطتفر التنظيمي معممية 
 .الكميةالمحتممة والفعالية 

 (BA252)المتطلب المسبق:  
 

BA361 - ريادة األعمال 
لم لصاااااااااااااميم هذا المقرر لت وفه الطالك برؤى اممية  تل رفادة اعامال ورواد اعامال. ومل خالله  يتعمم الطالك المرا ن التي قه 
ي ااعل رفاد  االامال مل خالل ال اذ بذرة المشااارفع الصااغارة بهءًا بالفكرة و متها الل اعامال الت ارفة النااحة. با ضاااظة إلل ذلك 

ك امل دراية بتحهيات امتالا وإدارة اعامال. يرم  المقرر امل ميفية بهء وإدارة مشرو  قاوم ة مشرو  اهيه  ، ، ستت ي تت الطال
 ما ا ه ي ااااااااااااه ظي االاابة امل قساااااااااائمة منن ما إذا مات ي آل قت ي تت هذا العمن ال هيه ا ًءا مل ااااااااااارمة ااومية قاومة ، وما هت 

  ذ  الشرمة ، ومصهر اعمتال ، واختيار متقع، والمتطمبات التشغامية اعخرى. الش ن المناسآل لمممكية الذ  يم ل قت لت
 ( BA211 + BA231 + FIN251)المتطلبات المسبقة: 

 
BA362 - األعمال الدولية 

يعه المقرر الطالك لتنفاذ وإدارة اعامال ابر الحهود مل خالل لعرففام امل االختالظات بال اعامال الت ارفة المحمية والهولية. يتم 
لقايم من مل الفرص والم اطر ظي اعسااااااااااتاع الهولية. المتاضاااااااااايع التي يتناولاا هذا المقرر هي  طرع الهختل إلل اعامال الت ارفة 

صار النقافية امل من مل سمتا الفرد والمنظمة ، وم ططات التكامن االقتصاد  ، والعناصر المحهدة لممنش ة والعناصر الهولية ، وا 
ال اصااااااااااااااة ب ن بمه ول صارها امل خم  م ايا لناظ ااااااااااااااية. با ضاااااااااااااااظة إلل ذلك ، يعرض المقرر القتى القا ت ية والت ارفة واالاتماخية 

ة إلل اا آل المتاوح الح تمية ذات الصاامة ، وغعتبارات القتى العاممة والقضااايا المتعمقة بالمناظ ااة وال ااياسااية ظي بائة اعامال الت ارف



  ظي البائة الهولية.
 (BA211 + BA231 + FIN251)المتطلبات المسبقة: 

 
BA392 -  التدريب الميداني 

ل مع والتي ل امح لمطالآل بتحقا  قههات اا صاية لتماااالتهرفآل الماها ي هت خبارة ال ل ربة امن ُمَرلََّبة م ابًقا وب اااات معتمهة، 
ا السااتكشااات ال يارات المانية، واختبار خيارات المانة، ولشاا يع لطتفر  قههات ا ااارات الماني قو التمالة. لتظر براما التهرفآل ظرصااً

طتفر ماارات اممية با ضاظة إلل ل الماارات ظي م ال امن يتم إختيار . ي مح التهرفآل الماها ي لمطالك بربط النظرفة ب برة و يفية
 اهيهة قابمة لمتحتفن إلل قرباك العمن ظي الم تقبن

 

 ( BA361ساعة معتمدة +  90المسبقة:  ات)المتطلب 
 

BA415 - إدارة المبيعات 
م لن اح الالز هذا المقرر هت مصاااااااااامم بشاااااااااا ن اممي  لي تت مقهمة لمبيع وإدارة المبيعات،  اث إ ه يرم  امل إدارة بر اما المبيعات 

ظي بائة مبيعات مباااااااااااارة وظردية مل خالل إاااااااااااراا الطالك ظي متاقل إدارة المبيعات العممية المماصمة ل برات  إدارة و يفة المبيعات
العالم الحويقي مل خالل وضااااااااااااااعه ظي متقع مهير المبيعات المرلقآل. وفرم  المقرر امل لتظار إطار  ظمي لفام العمميات البيتية 

المبيعات ال الت اااتف  وقصرها ظي لحقا  اعههات الشااااممة لممنظمة. با ضااااظة إلل ذلك، يرم  المقرر امل اساااترالي يات وميف لما  
المبيعات والتنبؤ ولقايم اعداء البيعي وماارات البيع الشاااااااااااا صااااااااااااية وقخارًا القضااااااااااااايا المتعمقة بتت يف والتعتف   تاز اتالمبيعات وم

 واال تفاظ بمنهوبي المبيعات.
 (BA102 + BA211لمتطلبات المسبقة: )ا
 

BA421 -  دراسات الجدوى 
يقهم هذا المقرر لمطالك متضاات  دراسااات ال هوى مل خالل طرح اعساائمة وا اابة امااا منن م يف يم ل لقايم اهوى ظكرة اهيهة م 

طتفر دراساااات ال هوى والمطمتبة لتو م يف يم ل لحهيه ال اهات ال اااتع  م يتم لعرفف الطالك امل النظرفات والمفاهيم اعسااااساااية 
المعرظة ووالمفاهيم المتقهمة ظي م ال دراسات ال هوى مل خالل الممارسة الفعمية لبع  ا شطة دراسات ال هوى االقتصادية. ما يتم 

لمعرظة ااسااتكشااات قسااالاآل التحمان المرلبطة بهراسااات ال هوى، ومل خالل دراسااة هذا المقرر سااتت ي تت الطالآل قادرا امل لطبا  
المتقهمة امل م متاة مل القضااااايا والمشااااا ن ولحهيه وممارسااااة الماارات المت صااااصااااة   مال ماام الم ااااتتى المتقهم ظي المنطقة. 
ي ااهم المقرر ظي لطتفر ماارات  ن المشا الت العامة با ضااظة إلل ماارات االلصاال ولكنتلتايا المعمتمات وااللصااالت وماارات 

 التحمان الكمي.
 (BA361تطلب المسبق: )الم

 
 

BA443 - اتخاذ القرارات اإلدارية 



يعرض المقرر الطالك إلل م متاة واسااااعة مل قوصااااات المشاااا مة وقسااااالاآل التحمان. وهت ي ود الطالك باعدوات الكمية التي يشاااايع 
اسااااات هاماا ظي إاهاد اعامال. امل سااااابان المنال،  ماذ   ظرفة القرار واااااا رة القرار التي ساااااتت لنبو ظاوهلاا لمتاقل اعامال مع 

ولكن مناا ق تمالية و يمة  قهية مرلبطة بالنتي ة. وباسااااات هام لحمان التعادل ساااااتت ي تت الطالك قادرفل  العهيه مل القرارات البهيمة،
امل لحهيه الم تتى الحه  مل المنت ات ومعرظة متل ستت لربح الشرمة مل امميالاا ، وم ااهة المهير ظي ال يطرة امل التكمفة. 

 ظضن استرالي ية لناظ ية. و ظرفة اعلعاك ستت ل ااه الطالك امل اختيار ق
 (BA241)المتطلب المسبق: 

 
 

BA454 - القيادة وديناميكية الجماعات 
يتناول المقرر اعدوار الويادية امل طتل الت م ن الارمي ا دار  وا مام  الويادة ولقنيالاا وادوارها ظي منظمات اعامال. خالل هذا 

التنظيمية واالقتاا  بتطتفر الم متاات ودينامي تاا و ظرفالاا، لفام التعقاه المقرر يتم لشاااا يص ال مااات و اسااااتكشااااات المشااااا ن 
البائي ضاااامل بائة اعامال التي لعمن ظااا الم متاات. با ضاااااظة إلل ذلك يرم  المقرر امل بناء روح الفرف  وخم  التفااالت بال 

 المتعمقة ب ن مل الويادة والتهخالت ال ماخية.ال مااات ودينامي ية هذ  التفااالت  والقضايا اعخال ية والقا ت ية 
 (BA355)المتطلب المسبق: 

 
BA463 - إدارة االبتكار 

يقاهم المقرر الطالك المفااهيم الروي ااااااااااااااياة لالبتكاار، ومل خالل هاذا المقرر سااااااااااااااتت يتعمم الطالك اهمياة االبتكاار  لكان مل اعظراد 
ت وقساااااااااااااااالاآل م تمفة لتع ف  القهرة امل االبتكار مع ق ف ااااااااااااااام وا خرفل والمنظمات مت ه العامن الحاساااااااااااااام، و ي ود الطالك ب دوا

وفضاااااااطمعتت ب يفية الم ااااااااهمة مفرف  مبتكر وميفية إدارة االبتكار ظي  االت العمن الحويقي و  شااااااار صقاظة االبتكار داخن منظمات 
 ة مل اميع ق حاء العالم.اعامال. وف نه لهرفس المقرر ب منمة وخبرات ظي العالم الحويقي مل المنظمات الراوه

 (BA361)المتطلب المسبق: 
 

BA464 -  اإلدارة االستراتيجيةE 
مل المقررات العميا المتكاممة لت رفا طالك إدارة اعامال. و يرم  هذا المقرر المام امل ميفية صياغة ولنفاذ  يعه هذا المقرر

االسترالي يات ولقايماا لمشرمات الم تمفة  .  اث يتم دراسة مفاهيم ولقنيات ا دارة االسترالي ية وظااا  ي ت هم الطالك اميع 
اعامال التي درساا سابقا ، إلل اا آل لقنيات ا دارة االسترالي ية ال هيهة ،  مل قان رسم  المعارت الم ت بة مل مقررات إدارة 

االل ا  الم تقبمي لممنظمات الم تمفة. و لتمنن الم ؤولية الروي ية لمطالك ظي هذ   المقررظي ال اذ قرارات استرالي ية متضتخية 
 .ولبرفرها مل خالل التتاصن الشفاي والكتابي

 ساعة معتمدة(+ BA102  114)المتطلبات المسبقة:  
 

 BA499- بحث تطبيقي في إدارة األعمال 
المقررلتطتفر ولع ف  اسااااااااتعهاد الطالك لمعمن امل مشااااااااا ن ل ارفة  ويوية لتعم  بعممام قومصااااااااالحام. يعطل هذا  لم لصااااااااميم هذا



إدما  المعارت والماارات الم ت اااابة ظي المقررات ال ااااابقة و المقرر الفرصااااة لمطالآل  اراء البحتم وامع البيا ات المناساااابة باهت 
لطبيقاا ظي لشاااااا يص و  ن المشااااااا ن التل يم ل ات لعا ل مناا منظمات اعامال. البحث قه ي تت دراسااااااة  تل ظرصااااااةاهيهة ظي 

ب )المتطل.انة بالمنظمةال ااتع قودراسااة مقار ة عظضاان الممارسااات ظي القطا  قودراسااة إدراا المت ل قوالعمان لمشاا مة قو خهمة مع
 (BA392المسبق: 

 

 
 

 
 وصف المقررات اإلختيارية للبرنامج

 

BA204 - إدارة المعرفة 
لم لصميم هذ  المقرر عاطاء الطمبة لمحة لعرففية لمطرع التي يم ل باا لممنظمات إ شاء المعرظة ولحهيهها و صرها و شرها ، ق  

المعرظة. المنظمات ال هيهة ورقس المال الفكر . لكامن المتارد البشااااااااااااارفة والتهرفآل  إدارة المعرظة. ولشااااااااااااامن المتاضااااااااااااايع مبادق إدارة
 والتطتفر و ظم المعمتمات وو هات اعامال لتنفاذ استرالي يات إدارة المعرظة؛ وقدوار وم ؤوليات اهيهة لمعاممال ظي م ال المعرظة.

 (BA102  )المتطلب المسبق 
 
 

BA246 -  االقتصاد اإلداري 
هذا المقرر إلل ل وفه الطالك بالمعرظة التفصامية والماارات المتقهمة ظي االقتصاد ا دار . والمتضتاات الروي ية التي لمو ياهت 

لغطاتاا خالل هذا المقرر هي  مقهمة ظي االقتصااااااااااااااد ا دار  ، وقهم المقاييس والعالقات، والطمآل والت اااااااااااااعار ، والتكمفة وا  تا  ، 
 ولتازت ال تع والمناظ ة الكاممة ، ومناظ ة القتفة لممنشآت ، وهي ن ال تع ، وقتا ال و ظام ال تع.واقتصاديات المنظمة ، 

 (BA101 + ECO104)المتطلبات المسبقة:  
 

BA313 - عالقات عامة 
لطالك ا يتناول هذا الم اااااااااع مانة العالقات العامة مل خالل لعميم الطالك ميفية التفكار مممارس االقات اامة. يتاه المقرر

إلل إدراا قهمية البحث ، والحااة إلل لحهيه ال ماتر الم تاهت، والحااة إلل لتايه الرساون الل اماهار محهدة ، ظضاًل ال 
قهمية الت طيط والتقايم لبناء  ممة االقات اامة. وسااااااااتت يم ل هذ  المقرر الطالك مل التعامن مع مشااااااااا ن العالقات العامة 

متعهدة ال وايا. ظي الويام بذلك ، ظإ ه يهام  يمة العالقات العامة ظي صااانع القرار. با ضااااظة إلل ذلك وا سااااام ظي لتظار  متل 
 ، يرم  المقرر امل ق شطة العالقات العامة وو اوفاا داخن المنظمات.

 (BA102 + BA211)المتطلبات المسبقة: 
 

BA314 -  ترويج تجاري 
الرسااااون الاتمية ومنن هذ  الرسااااون قه لكتت منارة لالهتمام قو ال. ظي التقو الحاضااار  ظي ساااتع الاتم يتم إزاا  الم اااتامكال بآالت



ظقط الم اااااااتقال النااحال هم قولئك القادرفل امل التعرت امل اماترهم، ومل  ا ية قخرى ظإ ام يعرظتت ميف ينظر هؤالء ال ماتر 
الم تمفة،   شااااااء الرساااااالة المناسااااابة  ناصااااار الم   التروف يإلل اااااارمالام. ولذلك ظإت المقرر يم ل الطالك مل االختيار مل بال ا

ولحهيه التساااوط اع نر ظعالية لمتصااتل إلل ال ماتر الم ااتاهت. خالل هذا المقرر سااتت يحصاان الطالك امل ظام واسااع لإلاالت 
ل دور الم فا ذا المقرر اموالتروفا وستت يهرمتت ب  ه يش ن انصرًا  اسمًا ظي ق  م عل لشامال الت ارفة. ينصآل الترما  ظي ه

تم ظي منظمات اعامال. مما ي لطب  التروف ي، وا االت، والبيع الشااااااااااا صاااااااااااي، ولروفا المبيعات، والهااية، والعالقات العامة التي
لغطية متاضااايع قخرى خالل المقرر منن  ماذ  االلصااااالت ا دارفة، وإدارة الحمالت ا اال ية. و تي ة لذلك ساااتت ي ت اااآل الطالآل 

 الكفاءة ظي ال اذ القرارات المتعمقة بتع ف  المنت ات وال همات الت ارفة.
 (BA102 + BA211)المتطلبات المسبقة: 

 
BA333 - تخطيط واختيار المواد البشرية 

لبشرفة. مما ايقهم هذا المقرر لمطالك معرظة متقهمة وظام لممبادق اعساسية والنظرفات والمفاهيم الالزمة لت طيط واختيار المتارد 
يغطي القضايا والعمميات والممارسات التي لعتمه امااا اممية ل طيط واختيار المتارد البشرفة. ظي هذا المقرر ي ت آل الطالك 
المعرظة واعدوات لتحمان ولقايم متطمبات المتارد البشرفة باست هام من مل اعسالاآل والتقنيات النتخية والكمية. با ضاظة إلل ذلك 

م المقرر العتامن االاتماخية والنقافية والتنظيمية التي قه لؤصر قي اممية الت طيط واختيار المتارد البشرفة ظي االم اعامال ، يقه
 المميء بالتحهيات.

 (BA231)المتطلب المسبق:  
 

BA445 - إدارة الجودة الشاملة 
واسااااااااتعراض عهم  الدارة ال تدة الشاااااااااممة. وفتظر خمفية لارف يةي ود هذا المقرر الطالك بالمفاهيم والمبادق والتقنيات والممارسااااااااات 

الرواد والعمماء منن ديمنغ واترات ومروسااابي وايشاااي اوا. با ضااااظة إلل ذلك، ظإ ه يعرض الفم ااافات واعظكار لكبار المفكرفل ظي إدارة 
ف ولمبية لتقعات العمالء ولتقعات قصااااااااااااااحاك ال تدة وإدارة التغاار. يتعمم الطالك اهمية إدارة ال تدة الشااااااااااااااااممة ظي خف  التكالي

 –( والمنظمة الهولية لممعايار  قي و( TQMالمصااااامحة ا خرفل، وما يفتع لمك التتقعات ،وال تاو  ال اصاااااة بإدارة ال تدة الشااااااممة  
ISOالحاتد  و ظرفة ولح اااااااااااااال الكفاءة والتفتيش ومرا بة العممية والقهرات، ورضاااااااااااااا العمالء . يرم  هذا المقرر امل اتدة ال همة

واسااااات هام قدوات الضااااابط ا  صااااااء  لوياس اتدة العمميات المتعمقة بالتصااااانيع  (Sigma 6))ال اااااهاساااااي قو معايار ساااااتة سااااايغما  
 وال همة.

 ( BA342)المتطلب المسبق: 
 

BA465 – األعمال األلكترونيةE  
يرم  المقرر امل  .الشااارمات الاتم ولتناظس ظي ال اااتع العالميةلؤد  اعامال ا لكترو ية إلل  قمة  تخية ظي الطرفقة التي لعمن باا 

 يفيااة  يااام المنظمااات مل اميع اع تا  واع  ااام بااإاااادة النظر ظي اسااااااااااااااترالي يااالاااا وميف قدرمااو قت اعامااال ا لكترو يااة يم ل 
امال هت مقهمة إلل قساسيات  ظم اعهذا المقرر ليس مقرر برم ة  استك ا ما است هاماا بش ن ظعال ظي لنفاذ اعامال التقماهية. 



المتاتدة ظي بائة اعامال الهينامي ية المتغارة ب ااااااااااااااراة، وميف إت لمك اعساااااااااااااااساااااااااااااايات لهام لطتفر امميات اعامال ا لكترو ية 
(، B2Bن  ن. وفرم  المقرر امل اسااااااات هام التكنتلتايا المتطترة ظي مفاهيم اعامال ا لكترو ية و ماذ  ما لكترو ية  وصااااااانع القرار

(B2C) ،(G2B) ،(C2C)  ،والت ارة ا لكترو ية، وسااااااااااااااتع اعامال ا لكترو ية، وقضااااااااااااااايا قمل المعمتمات، والشااااااااااااااراء ا لكترو ي
 والح تمة ا لكترو ية، والتعمم ا لكترو ي.

 (BA362 + ENG102)المتطلبات المسبقة: 
 

BA491 - موضوعات معاصرة في اإلدارة 
ي ااتعرض هذا المقرر القضااايا والمشاا الت المعاصاارة التي لؤصر ظي منظمات اعامال. وسااتت ل تمل صاايغة ومحتتفات المقرر مل 
ظصاان إلل رخر بما ي اامح بهراسااة لفيف واسااع مل المتضااتاات واالل اهات ال هيهة ظي د يا اعامال المنبنقة مل بائة اعامال التي 

ات المقرر   ه ق ه يتعامن مع المشااااااا الت المرلبطة بإدارة اعظراد والمتارد البشااااااارفة والنقاظة لتغار امل الهوام. ومل ضااااااامل متضاااااااتا
 واالقتصاد والتقنية ولصميم امميات الشغن وممارسات ا دارة ظي اصر العتلمة والحهود المتغارة لمشرمات. 

 (BA252)المتطلب المسبق: 
 
 


