
األعمالماجستير في إدارة   
 

متطلبات البرنامج اإلجباريةوصف   
 

ACF 611- المحاسبة اإلدارية 
ذ ا  ارة وي اتخا تسصصصصصاع يغطي هذا المقرر مجموعة من المفاهيم المتخصصصصصصصصصصصصة لاعاصصصصصالال المبا صصصصصرة وي الم ااصصصصص ة ا  ار ة لالتي 

المز ج البيبي، ثل موي بائة اععمال ال  يثة القرارات المتبلقة بالتخطيط لالرقابة لتقايم اال اء لبمليات المؤاصصصسصصصة لا اصصصطتفا المختلفة 
ع اء، ا تسصصصصصبار السصصصصصل، لالخ مات، لتقايم الماصصصصصار ، الرةاصصصصصمالية، لم ااصصصصص ة المسصصصصصئولية لتقايمل ظر ة الم   ات، لالتكلفة المسصصصصصتف وة ل 

لتكاليف  لرة حياة المنتج، لت لال رب ية البمالء، لتكاليف الجو ة، لبطاقة اع اء المتوازن، إضصصصصصصاوة إلو ةي مواضصصصصصصي، مسصصصصصصتج ة وي 
 .مجال الم اا ة ا  ار ة

 )المتطلب المسبق: ال يوجد(
 

BA 601 – أساليب بحث وتحليل إحصائي 
ال رااصصصصصصصصصصصات البليا وي إقراء ب وث   يقة لمونوو بفا. يتنالل هذا المقرر مواضصصصصصصصصصصصي، ب وث االعمال ةمر بالغ اعهمية وي بناء ق رات 

ا تقائية مثل ولسفات ال  ث لت  ي  لتبر ف الماكلة لكيفية بناء ةه اف ال  ث لورضياته لاقتراح ال  ث ال قاق. با ضاوة إلو ذلك، 
الية إقراء المقابلة لالمالحظة. ل تنالل ةخارًا التقنيات الت ل يغطي المقرر ة لات قم، البيا ات ةي كيفية تصصصصصصصصصصصصميم االاصصصصصصصصصصصتبيان لكيفية

باصصصصصكل منااصصصصصل، ةي ت لال اال   ار ال سصصصصصيط لالمتب   عبر حزد إحصصصصصصائية بااصصصصصتخ اد بر امج ال زمة االحصصصصصصائية للبلود االقتما ية 
(SPSS.) 
 )المتطلب المسبق: ال يوجد( 
 

BA 611 -  إدارة تسويقية 
عميقة لبائة التسصصصو ق لالبوامل لالقول الم ركة اعاصصصااصصصية التي تغار الماصصصف  التسصصصو قي. يسصصصتكاصصص  المقرر ل  لل يوور المقرر  رااصصصة 

كيفية تأنار ة اصصصصصصصصصطة التسصصصصصصصصصو ق علو البمليات التنظيمية وي بائة تناوسصصصصصصصصصية لمبق ة. يفتم المقرر بتووار ا ر تسصصصصصصصصصو  ية لت لال عماق 
نماذج التي اصصصصصصتخ د لت  ي  لت لال لحل الماصصصصصصاكل التسصصصصصصو  ية. اصصصصصصوف يركز المقرر علو لمجموعة متنوعة من المفاهيم لالنظر ات لال

القضايا االاتراتيجية مثل: كيف يمكن للاركة اختيار النااط الصناعي الخاص بفا؟ ما هي المازة التناوسية التسو  ية للاركة لكيفية 
التسصصو  ية  الموار  التسصصو  ية؟ ما هي التف ي ات ركةاصصتخصصصش الاصص فية  ياد الاصصركة بتوز ، منتجاتفا لخ ماتفا و لكيفيااصصت امتفا؟ ك

 التي تواقففا الاركات لماهي الفرص التي تتمت، بفا الاركات؟ لما هي الب ائل االاتراتيجية التسو  ية؟
 )المتطلب المسبق: ال يوجد(

 
BA 621 -  تمويل الشركات 

الغرض االاصصااصصي لفذا المقرر هو تووار ا ار لمفاهيم لا لات لت لال القرارات المالية علو ةاصصاا الم ا س اعاصصااصصية للنظر ة المالية 



اتثمار وي ظل المبا رة. لتامل المواضي، التي يتم تناللفا، ااالال الت وق النق ي لالمواز ة الرةامالية للاركات لالتقايم لقرارات ا 
  ل موذج تسصصبار اع صصول الرااصصمالية للاصصركات، قن ًا الو قنل م، الفيكل المالي لتكلفة رةا المال لاصصيااصصة توز ، اعرباح ع د التاك

 .لالقضايا ذات الصلة. إضاوة إلو ةي مواضي، مستج ة وي مجال تمو ل الاركات
 )المتطلب المسبق: ال يوجد(

 
BA 631 -  إدارة الموارد البشرية 

يق د المقرر تف ش عماق لرةا المال ال اري باعت اره مسألة ذات ةهمية تناوسية ل لر حساا وي  جاح االعمال لالمنظمات. اوف 
يتنالل هذا المقرر تطو ر لتنفاذ مماراصصصصصصصصصصصصات الموار  ال اصصصصصصصصصصصصر ة التي تتواوق م، ة اصصصصصصصصصصصصطة الموار  ال اصصصصصصصصصصصصر ة لالتي تتواوق م، اعه اف 

يًا علو  راية بأ لار إ ارة الموار  ال ار ة ال سااة لالتي تلبل  لرًا اااا الطل ةاوة إلو ذلك، اوف يكون االاتراتيجية للاركة. با ض
للق رة التناوسصصصصصصصية لااصصصصصصصت امة منظمة اععمال. من خالل التركاز علو كل من الجوا ل االاصصصصصصصتراتيجية لالتاصصصصصصصغالية   ارة القول الباملة، 

ل  صصصصبوبة إ ارة اعورا  لالموظفان التنظيمان، لت ر ل الموظفان لتطو رهم لتقايم الموظفان، اصصصصوف يكتسصصصصبون الطل ة مبروة   يقة بم 
 .لإ ارة التبو ضات

 )المتطلب المسبق: ال يوجد(
 

BA 641 -  إدارة العمليات والقرارات 
اعاصصصصصصصصصصصالال لالطرو وي تووار  رااصصصصصصصصصصصة مبمقة  هذا لالذي يق د لطالب الماقسصصصصصصصصصصصتار وي إ ارة اععمال الومقرر إ ارة البمليات يف ف 

لالمماراصصصصصصات المسصصصصصصتخ مة وي تخطيط لتصصصصصصصميم لتنفاذ البمليات الالزمة لتق يم الخ مات ةل إ تاج السصصصصصصل،، لباصصصصصصكل  ظمي. يركز هذا 
 ة البملياتالمسصصصاو علو مجموعة من ا قراءات لالنظم المسصصصاع ة الالزمة لتصصصصني، الموا  ةل تق يم الخ مات. لاصصصملد المواضصصصي، إ ار 

 .من منظور التصني، لتق يم الخ مات
 )المتطلب المسبق: ال يوجد(

 
BA 664- اإلدارة االستراتيجية 

مقرر ا  ارة االاصصصصصصصصصصصصصصتراتيجية مب  لطل ة الماقسصصصصصصصصصصصصصصتار وي إ ارة االعمال ل يف ف الو اكسصصصصصصصصصصصصصصصاب الطل ة مفارات  التفكار لالت لال   
االاصتراتيجية، لا قراءات الالزمة لل فا  علو المازة التناوسصية للاصركات ل صيا تفا.وضصال عن  االاصتراتيجي ل صناعة لاتخاذ القرارات  

  تغطية موضوعات ال يا ة االاتراتيجية لالت لال التناوسي ل ياغة لتنفاذ االاتراتيجيات الفبالة وي اركة متب  ة اععمال.
 )المتطلب المسبق: ال يوجد( 
 

MIS 611 -  اإلداريةنظم المعلومات 
بففم عماق لنظم المبلومات ا  ار ة، لعرض المااكل التي تواقفا بائة االعمال  لكيفية حلفا  من تم تصميم المقرر لتزل   الطالب 

االاالال ل  خالل ااتخ اد النظم المبنية علو ال ااوب. كما يركز علو مفاهيم  ل تكنلوقيا  ظم المبلومات، ل تطور  ظم المبلومات
الاصصصتخ اد تكنلوقيا المبلومات، لكيفية ااصصصتخ اد تطبيقات تنكلوقيا المبلومات لا تصصصصاالت المنااصصص ة. ياصصصتمل هذا المقرر علو الفبالة 

لموار ها، لال وااصصصصصصصال لتطبيقاتفا، لكيفية ت قاق المازة التناوسصصصصصصصية بااصصصصصصصتخ اد تكنلوقيا ا تصصصصصصصصاالت  مواضصصصصصصصي،: ة وال  ظم المبلومات



ل ركز م توي المقرر ايضصصصصصصصصصصصصصصصا علو: تكنلوقيا المبلومات،  .نسصصصصصصصصصصصصصصاق بان البائات، لتقنيات قواع  البيا اتلالمبلومات، لالتكامل لالت
كاء ذالمكو ات الما ية لالبرمجية، لالتجارة لاالعمل االليكترل ية، ل ظاد إ ارة موار  المؤاسة، ل ظم  عم القرارات، لالنظم الخباره، ل ال

  نلوقيا المبلومات لاالتصاالت.اال طناعي، ل التكنلوقيا ال  يثة لتك
 )المتطلب المسبق: ال يوجد( 
 

BA 699 – الرسالة 
ب ث قائم علو ا اصصصصصراف علو موضصصصصصول مبتم  وي مجال إ ارة اععمال. يبتبر هذا المقرر حجر الزال ة لبر امج الماقسصصصصصتار وي إ ارة 

 لهو يركز علو مفارات المسصصصصصتو ات ،علو منفجية منظمةاععمال. ل وور ور صصصصصة للطالب  قراء ب ث مسصصصصصتقل لةعمال ب ثية مبنية 
البليا التي ين غي مبالجتفا من حاث الخطاب الفكري المتق د بما وي ذلك ت  ي  ماصصصصصصصصصصصصكلة ال  ث، لمنفج ال  ث، لمراقبة اع بيات، 

يم علو البرض الكتابي ل سصصتن  التقالت لال البيا ات، لاالاصصتنتاقات ال  ثية لالتو صصيات. تخضصص، النسصصخة النفائية للراصصالة لل وال الباد 
 .لالافوي 

 (ساعة معتمدة 18)المتطلب المسبق: 
 

 وصف متطلبات البرنامج االختيارية
 

BA 645-  إدارة الجودة الشاملة 
لاصصصاملة امبمقة لفلسصصصفات لمنفجيات إ ارة الجو ة  يف ف هذا المقرر الذي يق د لطالب الماقسصصصتار وي إ ارة اععمال الو تووار  رااصصصة

المسصصصصتخ مة وي المنظمات  ضصصصصاوة  يمة لمنتجاتفم، لبالتالي ت قاق المازة التناوسصصصصية. با ضصصصصاوة إلو ذلك، يغطي المقرر موضصصصصوعات 
التطور التار خي   ارة الجو ة الاصصصصصصصصصصاملة لإ جازات ةهم رلا ها لعلمائفا لتنظيم إ ارة الجو ة الاصصصصصصصصصصاملة لالتركاز علو إاصصصصصصصصصص ال حاقات 

يا ة الفبالة بمقاييس إ ارة الجو ة الاصصصاملة لااصصصتراتيجيات الجو ة لالت سصصصان المسصصصتمر لتطباق إ ارة الجو ة الاصصصاملة لة لاتفا البمالء لال 
 .لقوائزها لة ظمتفا لاتة ايجما

 )المتطلب المسبق: ال يوجد(
 

ECO 601 - االداري  االقتصاد 
المقرر  لمفاهيم الجوهر ة المتبلقة باالقتصا  ا  اري. يتناللالمتخصصة لانظر ات لل مم هذا المقرر لتزل   الطالل بالمبروة الناق ة 

المواضصصصصصي، التالية: التكاليف لالطلل لالتسصصصصصبار لهيكل السصصصصصوو وي اع ظمة االقتصصصصصصا ية، لالتخطيط االاصصصصصتراتيجي، لتوازن السصصصصصوو وي 
 .مختلفة، لت لال التوقبات االقتصا يةالمناوسة الظرلف 

 ال يوجد()المتطلب المسبق: 
 

BA 652-  تصميم وسلوك المنظمات 
التي تغطي مواضصصصصصصصصصصصصي، تصصصصصصصصصصصصصميم المنظمات لاصصصصصصصصصصصصلو  اعورا  المبمقة النظر ة لالبملية   اخلتم تصصصصصصصصصصصصصميم المقرر لتزل   الطالب بالم

لالجماعات وي المنظمات. يتنالل المقرر الب ي  من الموضصصصصصصصصصصصصوعات ذات الصصصصصصصصصصصصصلة بالبمليات لاالاصصصصصصصصصصصصالال التي تمكن الم راء لورقفم 



ات الطالب وي فار لتصصصصصميم منظماتفم لهياكلفا التنظيمية ل رو تجمي، الوظائ  لب ائل التصصصصصميم. با ضصصصصاوة إلو ذلك و  ه ي سصصصصن م
التفكار النق ي لا ب اعي وي مواضصصصي، تأنار الثقاوة علو تاصصصكال ال يم التنظيمية لالمواق  لالسصصصلوكيات. ل تنالل المقرر مواضصصصي، ا ارة 
 بائة المنظمة لالتكيف التنظيمي لعالقة التكنولوقيا لاالاصصصصصصصصصصتراتيجية لحجم ل لرة حياة المنظمة بتصصصصصصصصصصصميم المنظمات. باالضصصصصصصصصصصاوة الو

 .مواضي، ال اوعية لاالتجاهات لالفرلو الفر ية لتطو ر الفرو ال يا ية ل ناعة القرار لإ ارة الصرال لالتفالض لالضغوط
 )المتطلب المسبق: ال يوجد(

 
BA 653 – أخالقيات األعمال 

تق يم عرض اصصصصصصصصصصصصصصامل للنظر ات الكامنة خل  القضصصصصصصصصصصصصصصايا  يف ف هذا المقرر لالذي يق د لطالب الماقسصصصصصصصصصصصصصصتار وي إ ارة اععمال الو
لالماصصصصصصصصصصصصصصكالت المتبلقة بأخال يات اععمال، كما يبطي المقرر ردل مختلفة لمصصصصصصصصصصصصصصصا ر اعخالو وي منظمات اععمال لالفلسصصصصصصصصصصصصصصفات 

ة البمل، ائ ة ببائاعخال ية للمماراصصصصصات التجار ة، لاع ر اعخال ية لصصصصصصن، القرار وي اععمال التجار ة، لالمبضصصصصصالت اعخال ية السصصصصص
لم ل ات السصصصصصصصصلو  اعخالقي، لةخال يات اععمال لعالقتفا بالثقاوة لالمسصصصصصصصصؤللية ا قتما ية للمنظمات، لالبولمة لةنرها وي ةخال يات 

ة ماععمال، لكيفية إ ااء منظمة ةخال ية، كما يتنالل هذا المقرر وضال عن ذلك كيفية تطباق اعخالو وي اععمال الاومية، لال وك
لةخال يات اععمال لحقوو المسصصصصصصصصصصصصصصتثمر ن لاالمتيازات، لةخال يات حماية المسصصصصصصصصصصصصصصتفلك، لاعخال يات البائية، ل لر مختل  الوكاالت 

 .لضمان تفبال اع ر اعخال ية  اخل المؤاسات
 )المتطلب المسبق: ال يوجد(

 
BA 655 -  التغيير التنظيمي 

تووار  رااصصصصصصصصصصصصصة مبمقة لنظر ات التغاار التنظيمي لمفاهيم   الماقسصصصصصصصصصصصصصتار وي إ ارة اععمال الويف ف هذا المقرر لالذي يق د لطالب 
التغاار لعالقتفا ببملية التطو ر التنظيمي لإعا ة تنظيم المؤاصصصصصصصصصسصصصصصصصصصة لتمكانفا. با ضصصصصصصصصصاوة إلو ذلك، يتنالل المسصصصصصصصصصاو عملية التغاار 

اار اعاصصصصص اب لاع وال لالتنفاذ. كما يتنالل ةاصصصصصالال التغلل علو مقالمة التغالتنظيمي لعالقته با  ارة ا اصصصصصتراتيجية من ةقل التغاار ل 
 .لمصا ره لاياقات التخطيط لبملية التغاار لالبوامل ذات الصلة

 )المتطلب المسبق: ال يوجد(
 

BA 662 -  األعمال الدولية 
للية التناوسصصصصصصصصية الاود. ل ركز المقرر علو السصصصصصصصصاحة التجار ة ال يوور المقرر مبروة مبمقة باععمال التجار ة ال للية وي البائة البالمية 

التفاعل بان الاصصركات لال لل لالمؤاصصسصصات ال للية. حاث يتضصصمن هذا المقرر تبر ل الطالب لقضصصايا المنظور  لتبقا ها علو ةاصصاا
ل للية. لمن  احية ؤنر علو اععمال التجار ة االكلي حاث يتم تغطية البائات الثقافية لالقا و ية لالسصيااصية لالمالية لاالقتصصا ية التي ت

اةخرل، و ن قضصصصصايا المنظورات الصصصصصغارة تمكن الطالل من ت  ي  لت لال لتنفاذ ااصصصصتراتيجيات الاصصصصركات التي تبمل وي بائة اععمال 
 .اععمال التجار ة ال لليةبال للية. ايكون عن  الطالل وفم عماق لظاهرة البولمة فيما يتبلق 

 المسبق: ال يوجد( )المتطلب
 

BA 663 -  االبتكار وريادة األعمال 



عمال عاعمال من خالل وفم منفجو لمبروة  ق ية لالبتكار لر ا ة عايف ف هذا المقرر الو تق يم  رااصصصصصصصصصصة مبمقة وو االبتكار لر ا ة 
 ة االعمال لاالبتكار علو ح  بر ا المتبلقة البملية الماكلة لحل ت لال المقرر ل امل لكذلك ا ارة المارلعات الصغارة لالمتواطة.

 النجاح مواضي، المقرر يتنالل كما .الج ي  المارلل لتصميم االبتكار ة لالق رة القرار لاتخاذ  ماذج ا  ارة علو المقرر ل ركز ء.اوا
 .لالمارلعات الصغارةلكذلك المبلومات لالمخا ر وو ر ا ة االعمال  لاعوكار لالتكنولوقيا الج ي ة تطو ر الماار ، وي

 )المتطلب المسبق: ال يوجد(
 

BA 691 -  موضوعات خاصة في اإلدارةE 
تم تصصصصصصصصصصصصميم هذا المقرر لتووار ت لال متبمق لتفكار  ق ي للموضصصصصصصصصصصصوعاتو الماصصصصصصصصصصصاكل ال الية لالمسصصصصصصصصصصصتج ة التي تؤنر علو منظمات 

مما يتيح للطالب ور صصة ال رااصصة لمجموعة لااصصبة من اععمال. اصصوف يختل  تنسصصاق المقرر لالم تول من وصصصل  رااصصي إلو  خر، 
موضصصصصصصصوعات لاتجاهات اععمال الج ي ة المنبثقة من بائة ةعمال  ائمة التغار. لمن ضصصصصصصصمن الموضصصصصصصصوعات المسصصصصصصصتف وة، اصصصصصصصاتم تنالل 

ا  ار ة بما يتواوق  لالمماراات الماكالت المتبلقة ب  ارة الباملان لالموار  ال ار ة لالثقاوة لاالقتصا  لالتكنولوقيا لتصميم  لية البمل
 .م، عصر البولمة لال  ل  المتغارة لمنظمات اععمال

 )المتطلب المسبق: ال يوجد(
 

 


