
   

 بكالوريوس في ادارة االعمال
 

 وصف املقررات

 
 

 اإلجبارية التخصصمتطلبات 

 

BA102 - (2) مبادئ اإلدارة 

يتناول املقرر مفاهيم املنظمة وخصاااااااأصاااااااا ونواااااارازاا ازقافيفية و رام  لو ايف ا فام وااااااامو زيساأق املنظمة  ا ف ا  وازت ااااااي    

 واملعليمات وا دارة(. با ضافة إلو ذزك، فإفه يغطي  القة املنظمة مع ازبيئة املحيطة بها.واز مي و وامليارد ازبشر ة واملعرفة 

 (BA101)املتطلب املسبق: 

 

LAW021 -  مبادئ القانون التجاري 

يتناول هذا املقرر دراسة مبادئ ازقافين از جاري من خالل ق م امايدي حيل ساير ازقافين از جاري واطي ر مصادره. يتناول  

ازق اااام ااول ازعمو از جاري بعفيا ه املة لفة. لق ازق اااام ازما ي ، ام  مناقشااااة ميضاااايل از ا.ر واملحو از جاري. ونخ اا ، ام  

 مناقشة ازعقيد از جار ة من حيث ااحرام ازعامة ونفيا اا من خالل ازق م ازمازث.

 )املتطلب املسبق: ال يوجد( 

 

MIS211 - نظم املعلومات اإلدارية 

 تع مد  لو ازكمبييار زلمشااااااااااااااااو ازة  ايا.ااا بيئة اا مال. وهي يرام  لو اافظمة ومفاهيم واقنيات فظم يقدم 
ً
هذا املقرر حليال

املعليمات. سيف ي علم ازطالب ناثا ازطرق فعازية الس خدام نفظمة املعليمات ز حقي  ممايا اناف ية زأل مال. وتشمو املياضيع: 

اطبيقات الحاسااا ايلق واكنيزي.يا املعليمات ، واملصااادر ازرأي ااية زنظم املعليمات، وازبيئات امل راملة نفيال نفظمة املعليمات ، و 

 وامل عاوفة ، وإدارة سل لة از ير د ، وقيا د ازبيافات وم  يد ات ازبيافات.

 (ENG102 + BA101 + CS104)املتطلبات املسبقة:  

 

ACC221 -  محاسبة التكاليف 

زتزو د ازطازا باملعارف از فصيلية واملاارات امل قدمة لق ميضي ات محاسبة از رازيق از ازية: مفاهيم  املقرر هذا يهدف 

از رازيق، وفظام ارازيق ااوامر، وفظام ارازيق املراحو، وفظام از رازيق املبن   لو نساس اا شطة، وا دارة  لو  ونغراض

 ن جات املشتااة واملن جات ازعرضية.نساس اا شطة، واخصيص ارازيق نق ام الةدمات، وامل

 (ACC101)املتطلب السابق: 

 



 BA231- إدارة املوارد البشرية 

يعد هذا املقرر مقرر امايدي لق مجال إدارة امليارد ازبشر ة وام اصميمة زتزو د ازطلبة بمعرفة افصيلية املتاابطة بهذا املجال، 

 يعرف هذا املقرر يغطى ازنظر ات واملبادئ واملفاهيم 
ً
ازرأي ية املرابطة بإدارة امليارد ازبشر ة. مقرر إدارة امليارد ازبشر ة ايضا

ازطلبي الهم وابرز از حديات واملشكالت لق بيئة إدارة امليارد ازبشر ة ازة  قد يي.ايها، ويعرفام  لو اادوات واز قنيات 

د ع املشكالت وازقضايا ازة  ايا.اام لق مران ازعمو وازة  قواملمارسات ازة  ي  خدماا خبااء إدارة امليارد ازبشر ة زل عامو م

 يرين بعضاا غ ا محدد.

 (BA102)املتطلب السابق :

 

BA241 -  أساليب كمية في اإلدارةE 

يقدم هذا امل اااااااااااااااق مقدمة زلمفايم وازنظر ات واملبادئ املرابطة ب طبي  ااسااااااااااااااازيا ازكمية لق ا دارة. يقيم هذا امل اااااااااااااااق ب طي ر 

ازكفاءة ازر اضااية وا حصاااأية ازالزمة زت ااايو از قدم لق مجاالت ممو إدارة ازعمليات ازالزمة زصاانع ازقرار. يع مد هذا امل اااق  لو 

( ، واطي ر نساااااااازيا امية ناثا اقدًما ، ممو ازبامجة STA 101املفاهيم واز قنيات از حليلية ازة  ي م ادري ااااااااا لق مبادئ ا حصااااااااء  

لح ااااساااية واساااليب از ااامبلكا  ، ومشاااااو ازنقو ، وفماذ  وااابرات اال مال. ي م اسااا خدام ااساااازيا ازكمية لق الةطية واحليو ا

.ميع قطا ات اا مال الحريمية وازقطال غ ا ازربحق و الةاص من ن.و املشاااااراة ازفعازة لق ااااانع ازقرارات االدار ة  هذا امل اااااق 

 ة. سيمكن ازطالب من فام واف  ا از قار ر ا حصاأي

 (STA101 + ENG102)املتطلبات املسبقة: 

 

BA251 - السلوك التنظيمي 

يتناول املقرر احليو وامو زل ليك ازبشري  لو امل  ي  ن ازفردي واز نظيم . ويشمو مياضيع: ازشةصية واالاجاهات، وا دراك  

وازقيادة وإاخاذ ازقرار والجيدة ونخالقيات وا سااااااااااااناد وازدافعية، واالاصاااااااااااااالت وضااااااااااااغي  ازعمو ودينامية فرق ازعمو والجما ات 

 املانة واصميم ازعمو واملنظمة وإدارة ازصرال وازمقافة از نظيمية واز ياسة واز غي ا از نظيم .

 (BA102)املتطلب املسبق: 

 

FIN251 - اإلدارة املالية 

يقدم هذا امل ااااااااق زلطالب مفاهيم وندوات ا دارة املازية. محير هذا امل ااااااااق هي اااااااانع ازقرار لق ساااااااياق مالق. وزذزك ، فإفه يفحص 

از قنيات واالسااازيا امل اا خدمة لق منظمات اا مال الاخاذ قرارات ات اا  مع الجايد املبذوزة زم ادة صروة نألااحاب اا مال لق بيئة 

ات ازة  ام  تغطيتها ،  لو ساااااابيو املمال ال الحصاااااار ، از حليو املالق ، وازقيمة ازممنية زلنقيد ، وميازفة ازشااااااراات. تشاااااامو امليضااااااي 

 رنس املال ، واملةاطرة وازعاأد ، واقييم از دفقات ازنقدية امل  قبلية ، واقييم ااسام واز ندات ، واز مي و طي و اا.و. 

 (ACC101)املتطلب املسبق:  

 

BA252 - املنظمة نظرية 



يمود هذا املقرر ازطالب باملعرفة امل قدمة امل علقة بمياضيع فظر ة املنظمة ازة  ت ا د ازطازا لق فام واحليو املنظمات. 

يتناول هذا املقرر مفايم املنظمة وازطر قة ازة  تعمو بها ونسباب و.يدها وقياماا وااهداف ازة  ت عو ز حقيقاا. اما ي لط 

ازة  ا عل  بدورة حياة املنظمات وايفية فميها وبقائها. اما اممو ازبيئة ازة  تعمو فيها املنظمة نحد ازضيء  لو ازقضايا 

امليضي ات ازرأي ية لق هذا املقرر. وبا ضافة إلو او ذزك ي ضمن املقرر ازنظر ات و از طبيقات ازعملية امل علقة باافما  

 ، ازمقافة از نظيمية واالب رار داخو املنظمات.املة لفة زلايااو از نظيمية ، از غي ا از نظيمى

 BA251) )املتطلب املسبق: 

 

ACC324 -  املحاسبة اإلدارية 

امم هذا املقرر ز زود ازطازا بماارات خااة لق ازرقابة وااخاذ ازقرارات ز مكينهم من اقييم واخ يار واطبي  ااسازيا 

ازربح، واملفاهيم -الحجم-احليو از رلفة، و امليضي ات از ازية: سليك از رازيقاملة لفة لق املحاسبة ا دار ة. يغطي املقرر 

امل قدمة لق از خطيط وامليازفات، واقييم ااداء لق املؤس ات ازالمرام ة، واملعليمات املالأمة زلقرار املالأم، وازت ع ا ازداخلق 

 والةارجق.

 (ACC221)املتطلب السابق: 

 

BA332 -  اتصاالت إداريةE 

يتناول املقرر املفاهيم ااساسية زالاصاالت از جار ة املك يبة وازشفي ة. و رام  لو نهمية  ملية از يااو ونهدافاا ونفيا اا. وهي  

يمكن زلطالب من احقي  ازكفاءة لق املراساااااااااالت از جار ة ، بما لق ذزك ازرسااااااااااأو از جار ة حيل ااخبار الجيدة واز ااااااااايئة واملذارات 

او ي وازرساااااااااااااااأو ا غراأية واز قار ر ازرساااااااااااااامية. ويعمز املقرر قدرات ازطالب  لو اساااااااااااااا خدام االاصاااااااااااااااالت ا زكتاوفية وازبايد ا زكت

واز كنيزي.يا املالأمة زيساأق اا مال املعاااااارة. با ضااااافة إلو ذزك ، فا  اماد ازطر   نمام اطي ر ازطالب ازشااااة اااا   امحتاف ن 

 لق  ازم اا مال ..

 (BA102 + ENG102)املتطلبات املسبقة: 

 

BA342 - إدارة العمليات 

 ورنس املاااااال، وا دارة( إلو قيى ازعااااااملاااااة،واز املياد، يمود املقرر ازطالب بااااااملعرفاااااة واملااااااارات امل قااااادماااااة ازالزماااااة ز حي اااااو املااااادخالت 

. ويشاااااااااااااامو اسااااااااااااااتااايجيتها زأل مالبطر قة ت اااااااااااااا كشااااااااااااااق مقتاحات قيمة ازشااااااااااااااراة وبما ي ف  مع مخر.ات من  ساااااااااااااالع نو خدمات( 

اأو ازيسااااااااااااااازطاقات االف ا.ية واخ يار ازعمليات وميقع واصااااااااااااااميم : امليقع ، واخ يار واصااااااااااااااميم املن ي  ، واخطيط   امليضااااااااااااااي ات:

( ونفظمااااة از صاااااااااااااا يع الحااااديمااااة ومصاااااااااااااانع MRPواز خطيط مل طلبااااات املياد  ا ف ااااا.يااااة، والجاااادوزااااة، واز خطيط ا .مااااالق ز ف ااااا ، 

 ي اهم املقرر لق اطي ر ازطالب امحتاف ن م  قل ن وم ؤوز ن لق بيئة اا مال. امل  قبو.

  (BA102 + BA241)املتطلبات املسبقة: 

 

BA344 - إدارة سالسل اإلمداد 

يبدن ادف  ث حي لق  ملية ايف ا املن جات ازصاااااااااااااانا ية   الةدمية. املياد واملعليمات فيما ب ن ازشااااااااااااااراات ملية ادف  يعرض املقرر 



املياد واملعليمات ب ير د املياد الةام و   ا  بت ااااااااااااااليم املن ل إلو ازعمالء ازنهاأي ن. يهدف هذا امل اااااااااااااااق إلو تعر ق ازطالب باز رامو 

 .ازكمية املناساابةوبامليردين واملصااا ع واملةازن وامل ا.ر زضاامان ايزيع املن جات زلعمالء لق ازيق  املناسااا  ازفعال لجميع ااطراف:

ق ازيق  وازشاااراء ل اصاااميم ساااالساااو االمداد، والةدمات ازلي. اااتية وازشااارااة واز قنية و  امليردينويشااامو مياضااايع اقييم واخ يار 

 (BA342)املتطلب املسبق: املحدد وإدارة املةاطر.

 

BA353 - أخالقيات األعمال 

املعضالت ااخالقية ومداخو انع ازقرار  ازة  يتناول هذا امل اق نهمية ااخالق ودورها لق مجال اا مال. ي م اس كشاف 

ايا.ه .ميع منظمات اا مال، ونألحاب املصلحة ممو ازقادة واملدير ن وامليسف ن وازمباأن والجماير  لو امل  يى املج معق 

ها من خالل ر اممو امل ؤوزية ازرأي ية زلطالب لق هذه ازدورة لق ااخاذ قرارات نخالقية ميضي ية واباي واز نظيم  وازشة   .

   از يااو ازشفا  وازك ابي.

 (BA102)املتطلب املسبق: 

 

BA355 -  التغيير التنظيمي التطوير و 

ازطالب زلمعرفة اواز فاهمات ازاامة املرابطة باز غي ا واز طي ر از نظيم  لق بيئة ن مال ديناميكية وم غ اة يعًرض هذا املقرر 

معافيها وسيقيمين باس كشاف محراات از غي ا ، ونسباب از غي اات  -باس مرار. لق هذا املقرر، سي علم ازطالب  ن از غي ا 

افيفية واز نظيمية امل علقة باز غي ا. يقدم هذا املقرر رؤى زرو من ازنظر ات امل علقة بنجاح نو فشو ازعمو ، وازقضايا ازق

از ار خية واملعاارة وطرق اقديم از غي ا لق املنظمات. سيف ُيعًرض ازطالب زكيفية اخطيط وإدارة واقييم از غي ا ازذي يطير 

ة ز عم م ازقدرة  لو حو مشكالت از نظيم ، وازقدر املنظمة. با ضافة إلو ذزك ، يرام املقرر  لو از طي ر از نظيم  اعملية 

 .ازرليةاز ناف ية املح ملة وازفعازية 

 (BA252)املتطلب املسبق:  

 

BA361 - ريادة األعمال 

ام اصااااااااااااااميم هااذا املقرر زتزو ااد ازطالب برؤى  مليااة حيل ر ااادة اا مااال ورواد اا مااال. ومن خالزااه  ي علم ازطالب املراحااو ازة  قاد 

 بازفكرة وفميها الو اا مال از جار ة ازنااحة. با ضاااافة إلو ذزك 
ً
ي اااعو ر ادي اال مال من خالل ااخاذ بذرة املشااااريع ازصاااغ اة بدءا

ب  لو دراية ب حديات ام الك وإدارة اا مال. يرام املقرر  لو ايفية بدء وإدارة مشاارول قاأم   مشاارول .ديد  ، ، ساايف يرين ازطال 

اما افه ي ااااااااااااااا د لق اال.ابة  لو نساااااااااااااائلة ممو ما إذا اان يجا نن يرين هذا ازعمو الجديد .مًءا من وااااااااااااااراة  األية قاأمة ، وما هي 

 خذه ازشراة ، ومصدر ااميال ، واخ يار ميقع، وامل طلبات ازتشغيلية ااخرى. ازشرو املناسا زلملكية ازذي يمكن نن ا 

 ( BA211 + BA231 + FIN251)املتطلبات املسبقة: 

 

BA362 - األعمال الدولية 

يعااد املقرر ازطالب ز نفيااذ وإدارة اا مااال  با الحاادود من خالل تعر فام  لو االخ الفااات ب ن اا مااال از جااار ااة املحليااة وازاادوزيااة. 

ي م اقييم او من ازفرص واملةاطر لق ااسااااااااااااااياق ازدوزية. املياضاااااااااااااايع ازة  يتناوزاا هذا املقرر تق: طرق ازدخيل إلو اا مال از جار ة 

صار ازمقافية  لو او من سااااااااااااااليك ازفرد واملنظمة ، ومخططات از رامو االق صااااااااااااااادي ، وازعناااااااااااااااار املحددة زلم شااااااااااااااعة ازدوزية ، واي



وازعناااااااااااااااااار الةاااااااااااااااااااة برااو بلااد واااعص اهااا  لو خل  ممايااا اناااف اااااااااااااايااة. بااا ضاااااااااااااااافااة إلو ذزااك ، يعرض املقرر ازقيى ازقااافيفيااة واز جااار اة 

ة إلو .افا ازلياأح الحريمية ذات ازصاااااااالة ، وغع بارات ازقيى ازعاملة وازقضااااااااايا واال. ما ية واز ااااااااياسااااااااية لق بيئة اا مال از جار 

  امل علقة باملناف ة لق ازبيئة ازدوزية.

 (BA211 + BA231 + FIN251)املتطلبات املسبقة: 

 

BA392 -  التدريب امليداني 

َبة م بًقا وب ا ات مع مدة،  وازة  ت مح زلطازا ب حقي  نهداف شةصية ا ماش ى از در ا امليدا ي هي  بارة  ن اجربة  مو ُمَراَّ

ا السااااااااا كشااااااااااف الةيارات املانية، واخ بار خيارات املانة، وتشاااااااااجيع  مع نهداف ا واااااااااراف املك  نو ازياازة. ايفر برامل از در ا فرااااااااااً

ضاااااااافة إلو اطي ر  ملية با   اطي ر املاارات لق مجال  مو ي م إخ ياره. ي ااااااامح از در ا امليدا ي زلطالب بربط ازنظر ة بخباة وسيفية

 ماارات .ديدة قابلة زل حي و إلو نرباب ازعمو لق امل  قبو

 

 ( BA361ساعة معتمدة +  90املسبقة:  ات)املتطلب 

 

BA415 - إدارة املبيعات 

زنجاح  ازالزمهذا املقرر هي مصاااااااااااااامم بشاااااااااااااارو  ملق  زيرين مقدمة زلبيع وإدارة املبيعات، حيث إفه يرام  لو إدارة برفامل املبيعات 

لق بيئة مبيعات مباواااااااااارة وفردية من خالل إوااااااااااراك ازطالب لق مياقق إدارة املبيعات ازعملية املماصلة لةباات  إدارة وسيفة املبيعات

ازعازم الحقيقي من خالل وضعه لق ميقع مدير املبيعات املراقا. و رام املقرر  لو ايف ا إطار فظم  زفام ازعمليات ازبيعية وايق 

املبيعات  ن ازت ي   ونصرها لق احقي  ااهداف ازشاملة زلمنظمة. با ضافة إلو ذزك، يرام املقرر  لو استااايجيات املبيعات ام ز 

 ازقضااااايا امل علقة ب يسيق واز عي   واالح فا   يازفاتوم
ً
املبيعات واز  بؤ واقييم ااداء ازبيعق وماارات ازبيع ازشااااةصااااية ونخ اا

 بمندوبي املبيعات.

 (BA102 + BA211ملتطلبات املسبقة: )ا

 

BA421 -  دراسات الجدوى 

يقدم هذا املقرر زلطالب ميضاااااااااااااايل دراسااااااااااااااات الجدوى من خالل طرح ااساااااااااااااائلة وا .ابة  ليها ممو  ايق يمكن اقييم .دوى فكرة 

دراسااااااااااااات الجدوى .ديدة؟  و  ايق يمكن احديد ااجاهات از اااااااااااايق ؟  ي م تعر ق ازطالب  لو ازنظر ات واملفاهيم ااساااااااااااااسااااااااااااية 

واملطليبة ز طي ر املعرفة وواملفاهيم امل قدمة لق مجال دراسااااااااااااااات الجدوى من خالل املمارسااااااااااااااة ازفعلية زبع  ا شااااااااااااااطة دراسااااااااااااااات 

الجدوى االق صاااادية.اما ي م اسااا كشااااف نساااازيا از حليو املرابطة بدراساااات الجدوى، ومن خالل دراساااة هذا املقرر سااايف يرين 

املعرفة امل قدمة  لو مجمي ة من ازقضايا واملشااو واحديد وممارسة املاارات امل خصصة  امال ماام ازطازا قادرا  لو اطبي  

امل اااااااااااا يى امل قدم لق املنطقة. ي اااااااااااااهم املقرر لق اطي ر ماارات حو املشااااااااااااكالت ازعامة با ضااااااااااااافة إلو ماارات االاصااااااااااااال واكنيزي.يا 

 املعليمات واالاصاالت وماارات از حليو ازكم .

 (BA361تطلب املسبق: )امل

 

 



BA443 - اتخاذ القرارات اإلدارية 

يعرض املقرر ازطالب إلو مجمي ة واساااااااعة من نواااااااااف املشااااااارلة ونساااااااازيا از حليو. وهي يمود ازطالب باادوات ازكمية ازة  يشااااااايع 

اسااااااا خداماا لق إ داد اا مال.  لو سااااااابيو املمال، فماذ  فظر ة ازقرار وشاااااااجرة ازقرار ازة  سااااااايف امب  فاأد ها ملياقق اا مال مع 

وزرو منها نح مازية وقيمة فقدية مرابطة بازنتيجة. وباسااااااا خدام احليو از عادل سااااااايف يرين ازطالب  ازعديد من ازقرارات ازبديلة،

قادر ن  لو احديد امل ااا يى الحدي من املن جات ومعرفة مةى سااايف اربح ازشاااراة من  مليا ها ، وم اااا دة املدير لق از ااايطرة  لو 

 فضو استااايجية اناف ية. از رلفة. وفظر ة اازعاب سيف ت ا د ازطالب  لو اخ يار ن

 (BA241)املتطلب املسبق: 

 

 

BA454 - القيادة وديناميكية الجماعات 

يتناول املقرر اادوار ازقيادية  لو طيل ازت ل و ازارمي ا داري وافما   ازقيادة واقنيا ها وادوارها لق منظمات اا مال. خالل هذا 

د از نظيمية و القتها  ب طي ر املجمي ات وديناميكتها وفظر ا ها، زفام از عقياملقرر ي م تشةيص الجما ات و اس كشاف املشااو 

ازبيئ  ضاااااااااااااامن بيئااة اا مااال ازة  تعمااو فيهااا املجمي ااات. بااا ضاااااااااااااااافااة إلو ذزااك يرام املقرر  لو بناااء روح ازفر   وخل  از فااا الت ب ن 

 امل علقة برو من ازقيادة واز دخالت الجما ية.الجما ات وديناميكية هذه از فا الت  وازقضايا ااخالقية وازقافيفية 

 (BA355)املتطلب املسبق: 

 

BA463 - إدارة االبتكار 

يقااادم املقرر ازطالب املفااااهيم ازرأي ااااااااااااااياااة زالب راااار، ومن خالل هاااذا املقرر ساااااااااااااايف ي علم ازطالب اهمياااة االب راااار  زراااو من اافراد 

ت ونساااااااااااااااازيااا مخ لفااة ز عم م ازقاادرة  لو االب رااار مع نفف ااااااااااااااام وايخر ن واملنظمااات ايفااه ازعااامااو الحاااساااااااااااااام، و يمود ازطالب بااعدوا

و ضااااطلعين بكيفية امل اااااهمة افر   مب كر وايفية إدارة االب رار لق حاالت ازعمو الحقيقي و  شاااار صقافة االب رار داخو منظمات 

 ة من .ميع نفحاء ازعازم.اا مال. وي ند ادريا املقرر بعمملة وخباات لق ازعازم الحقيقي من املنظمات ازراأد

 (BA361)املتطلب املسبق: 

 

BA464 -  اإلدارة االستراتيجيةE 

من املقررات ازعليا امل راملة ز خر ل طالب إدارة اا مال. و يرام هذا املقرر املام  لو ايفية اياغة وانفيذ  يعد هذا املقرر 

االستااايجيات واقييماا زلشراات املة لفة  . حيث ي م دراسة مفاهيم واقنيات ا دارة االستااايجية وفيها  ي  خدم ازطالب 

اا مال ازة  درساا سابقا ، إلو .افا اقنيات ا دارة االستااايجية الجديدة ،  من  .ميع املعارف املكت بة من مقررات إدارة 

ن.و رسم االاجاه امل  قبلق زلمنظمات املة لفة. و ا ممو امل ؤوزية ازرأي ية زلطالب لق هذه  املقررلق ااخاذ قرارات 

 .استااايجية ميضي ية وابايرها من خالل از يااو ازشفا  وازك ابي

 ساعة معتمدة(+ BA102  114لبات املسبقة: )املتط 

 

 



 BA499- بحث تطبيقي في إدارة األعمال 

املقررز طي ر وتعم م اساااااا عداد ازطالب زلعمو  لو مشااااااااو اجار ة حقيقية ا عل  بعملام نومصااااااالحام. يعطى هذا  ام اصااااااميم هذا

 املعارف واملاارات املكت اااااااااابة لق املقررات از ااااااااااابقة واملقرر ازفراااااااااااة زلطازا  .راء ازبحيي و.مع ازبيافات املناساااااااااابة بهدف إدما  

اطبيقاا لق تشااااااااااااةيص و حو املشااااااااااااااو ازةى يمكن ان تعا ى منها منظمات اا مال. ازبحث قد يرين دراسااااااااااااة حيل فراااااااااااااة.ديدة لق 

املتطلب ).ملنظمةاز يق نودراسة مقارفة افضو املمارسات لق ازقطال نودراسة إدراك امليسق نوازعميو ملشرلة نو خدمة معينة با

 (BA392املسبق: 
 
 

 مقرر من هذه املقررات( 2ساعات معتمدة / يتم اختيار  6) اإلختيارية التخصصمتطلبات 

 

BA204 - إدارة املعرفة 

ام اصميم هذه املقرر ا طاء ازطلبة ملحة تعر فية زلطرق ازة  يمكن بها زلمنظمات إ شاء املعرفة واحديدها وحصرها و شرها ، ني 

إدارة املعرفاة. وتشااااااااااااااماو املياضاااااااااااااايع مباادئ إدارة املعرفاة. املنظماات الجاديادة ورنس املاال ازفكري. ارااماو امليارد ازبشاااااااااااااار اة واز ادر ا 

واز طي ر وفظم املعليمااات ووحاادات اا مااال ز نفيااذ اسااااااااااااااتااايجيااات إدارة املعرفااةل وندوار وم ااااااااااااااؤوزيااات .اادياادة زلعااامل ن لق مجاال 

 املعرفة.

 (BA102: )املتطلب املسبق 

 
 

BA246 -  االقتصاد اإلداري 

يهدف هذا املقرر إلو امو د ازطالب باملعرفة از فصاااااايلية واملاارات امل قدمة لق االق صاااااااد ا داري. وامليضااااااي ات ازرأي ااااااية ازة  ام  

ف ا  ، واز رلفة وا  تغطيتها خالل هذا املقرر تق: مقدمة لق االق صاااااااااااااااد ا داري ، ونهم املقاييا وازعالقات، وازطلا وازت ااااااااااااااع ا ، 

 واق صاديات املنظمة ، وايازن از يق واملناف ة ازراملة ، ومناف ة ازقي ة زلم شآت ، وهيرو از يق ، وقياف ن وفظام از يق.

 (BA101 + ECO104)املتطلبات املسبقة:  

 

BA313 - عالقات عامة 

ايفية از فك ا اممارس  القات  امة. يي.ه املقرر ازطالب يتناول هذا امل اااق مانة ازعالقات ازعامة من خالل تعليم ازطالب 

  ن 
ً
إلو إدراك نهمية ازبحث ، والحا.ة إلو احديد الجماير امل تهدف، والحا.ة إلو اي.يه ازرساأو الو .ماه ا محددة ، فضال

مشاااااااااااااااااااو ازعالقااات نهميااة از خطيط واز قييم زبناااء حملااة  القااات  ااامااة. وساااااااااااااايف يمكن هااذه املقرر ازطالب من از عااامااو مع 

ازعامة وا ساااااااام لق ايف ا حليل م عددة ازموايا. لق ازقيام بذزك ، فإفه يد م قيمة ازعالقات ازعامة لق ااااااانع ازقرار. با ضااااااافة 

 إلو ذزك ، يرام املقرر  لو ن شطة ازعالقات ازعامة ووساأفاا داخو املنظمات.

 (BA102 + BA211)املتطلبات املسبقة: 

 

BA314 -  تجاري ترويج 

ازرسااااااأو ازييمية وممو هذه ازرسااااااأو قد ارين مم اة زاله مام نو ال. لق ازيق  الحاضاااار  لق سااااايق ازييم ي م إز ا  امل اااااتهلك ن بآالف



فقط امل اااااااااااااايق ن ازناااااح ن هم نوزئاااك ازقاااادر ن  لو از عرف  لو .مايرهم، ومن فااااحياااة نخرى فاااإ هم يعرفين ايق ينظر هؤالء 

املة لفة،   شاااااااااااااااء ازرسااااااااااااااازة  زك فإن املقرر يمكن ازطالب من االخ يار من ب ن  ناااااااااااااااار املم  ازتاو  قالجماير إلو وااااااااااااااراا هم. وزذ

املناسااابة واحديد ازيسااااأط اااثا فعازية زلياااايل إلو الجماير امل اااتهدف. خالل هذا املقرر سااايف يحصاااو ازطالب  لو فام واساااع 

 
ً
 حاساااااما

ً
لق ني م اااااعو زأل مال از جار ة. ينصاااااا ازتاا ز لق هذا املقرر  لو دور ز  الن وازتاو ل وسااااايف يدراين بعفه يشااااارو  نصااااارا

 مال. اما ي م لق منظمات اا  اطب  املم ل ازتاو  ق، وا  الن، وازبيع ازشة   ، وارو ل املبيعات، وازد اية، وازعالقات ازعامة ازة 

حمالت ا  الفية. وفتيجة زذزك ساايف يكت ااا ازطازا تغطية مياضاايع نخرى خالل املقرر ممو فماذ  االاصاااالت ا دار ة، وإدارة ال

 ازكفاءة لق ااخاذ ازقرارات امل علقة ب عم م املن جات والةدمات از جار ة.

 (BA102 + BA211)املتطلبات املسبقة: 

 

BA333 - د البشريةر تخطيط واختيار املوا 

واملفاهيم ازالزمة ز خطيط واخ يار امليارد  يقدم هذا املقرر زلطالب معرفة م قدمة وفام زلمبادئ ااساسية وازنظر ات

ازبشر ة. اما يغطي ازقضايا وازعمليات واملمارسات ازة  تع مد  ليها  ملية اخطيط واخ يار امليارد ازبشر ة. لق هذا املقرر 

ت ازني ية ايكت ا ازطالب املعرفة واادوات ز حليو واقييم م طلبات امليارد ازبشر ة باس خدام او من ااسازيا واز قني

وازكمية. با ضافة إلو ذزك ، يقدم املقرر ازعيامو اال. ما ية وازمقافية واز نظيمية ازة  قد اؤصر قق  ملية از خطيط واخ يار 

 امليارد ازبشر ة لق  ازم اا مال امللقء باز حديات.

 (BA231)املتطلب املسبق:  

 

BA445 - إدارة الجودة الشاملة 

واسااااااا عراض اهم  باملفاهيم واملبادئ واز قنيات واملمارساااااااات الدارة الجيدة ازشااااااااملة. و يفر خلفية اار خية يمود هذا املقرر ازطالب

ازرواد وازعلماء ممو ديمنغ و.يران واروساي  وايشايراوا. با ضاافة إلو ذزك، فإفه يعرض ازفل افات واافرار زكبار املفكر ن لق إدارة 

اهمية إدارة الجيدة ازشااااااااااااملة لق خف  از رازيق والبية ايقعات ازعمالء وايقعات نألاااااااااااحاب الجيدة وإدارة از غي ا. ي علم ازطالب 

 –( واملنظمة ازدوزية زلمعاي ا  نيمو( TQMاملصاااالحة ايخر ن، وما يفيق الك از يقعات ،والجياأم الةااااااة بإدارة الجيدة ازشاااااملة  

ISOالحييد  واح ااااااااااااا ن ازكفاءة وفظر ة واز ف يش ازعملية وازقدرات،ومراقبة  ورضاااااااااااااا ازعمالء . يرام هذا املقرر  لو .يدة الةدمة

واسااااا خدام ندوات ازضااااابط ا حصااااااءي زقياس .يدة ازعمليات امل علقة باز صااااا يع  (Sigma 6))از اااااداوااااا   نو معاي ا سااااا ة سااااايغما  

 والةدمة.

 ( BA342)املتطلب املسبق: 

 

BA465 – األعمال األلكترونيةE  

يرام املقرر  لو  .ازشااااااااااااااراات ازييم واتنافا لق از اااااااااااااايق ازعامليةاؤدي اا مال ا زكتاوفية إلو فقلة في ية لق ازطر قة ازة  تعمو بها 

ايفياااة قياااام املنظماااات من .ميع اافيال واادجاااام باااإ اااادة ازنظر لق اسااااااااااااااتااايجياااا هاااا وايق ندراااا  نن اا ماااال ا زكتاوفياااة يمكن 

هذا املقرر زيا مقرر برمجة حاسااااااااايب افما هي مقدمة إلو نسااااااااااسااااااااايات فظم لق انفيذ اا مال از قليدية. اسااااااااا خداماا بشااااااااارو فعال 

املي.يدة لق بيئااة اا مااال ازااديناااميكيااة امل غ اة ب اااااااااااااار ااة، وايق إن الااك ااسااااااااااااااااساااااااااااااايااات اااد م اطي ر  مليااات اا مااال ا زكتاوفيااة 



 خدام از كنيزي.يا امل طيرة لق مفاهيم اا مال ا زكتاوفية وفماذ  ممو . و رام املقرر  لو اساااااااااااااا زكتاوفية  واااااااااااااانع ازقراراا مال 

 B2B ،)(B2C) ،(G2B) ،(C2C)  ،واز جارة ا زكتاوفية، وساااااااااايق اا مال ا زكتاوفية، وقضااااااااااايا نمن املعليمات، وازشااااااااااراء ا زكتاو ي

 والحريمة ا زكتاوفية، واز علم ا زكتاو ي.

 (BA362 + ENG102)املتطلبات املسبقة: 

 

BA491 - موضوعات معاصرة في اإلدارة 

ي ااااااا عرض هذا املقرر ازقضاااااااايا واملشاااااااكالت املعااااااااارة ازة  اؤصر لق منظمات اا مال. وسااااااايف اخ لق اااااااايغة ومح ي ات املقرر من 

 مال ازة  ا فصااااو إلو بخر بما ي اااامح بدراسااااة زفيق واسااااع من امليضااااي ات واالاجاهات الجديدة لق دفيا اا مال املنبمقة من بيئة ا

ا غ ا  لو ازدوام. ومن ضااااااااااامن ميضاااااااااااي ات املقرر فجد نفه ي عامو مع املشاااااااااااكالت املرابطة بإدارة اافراد وامليارد ازبشااااااااااار ة وازمقافة 

 واالق صاد واز قنية واصميم  مليات ازشغو وممارسات ا دارة لق  صر ازعيملة والحدود امل غ اة زلشراات. 

 (BA252)املتطلب املسبق: 

 

 


