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خيلر  ( هللا عليه وسللم  سيدنا محمد صل)  والسالم على أشرف المرسللينلصالة لحمد هلل رب العالمين واا

 ,,,,  وبعد ، األعمالفي  اإلتقانوأرشدنا إلى  اإليمانوحبب إلينا  باإلحسانالنبي العدنان الذي أمرنا  األنام

إلق  اامعقة  اتجهقوا، ولتحقيق  للق  مسيرة تحصيلهم العلمي  ستكمالا  ختارواانقول في بداية حديثنا للذين  

، ونحقن بقدورنا رة بها حيق  ننكقم نحسقنتم ايختيقار، وخاصة قسم اإلداواإلنسانيةالرفاق للعلوم التطبيقية  

القتعلم ونحقن ملق  نتقم يميقاً داممقاً ومثمقراً للتعققليم وكأسرة تعليمقية بالجامعة نعاهدكم بتوفقير مناخاً نكاد 

ايققتراحات من طرفكم مقن خق ل ايحتقرام والتققدير المتبقادل لقمن ال كقر ايستعداد لإلصغاء للبدائل و

الذي تنتهجه الجامعة في إمداد خريج يتسم بشخصية مهنقية متوازنة يوازن بين الهوية   اإلنسانيالمؤسسي  

لما فيقه مثمر والمواطنة ويحترم اذوره الممتدة مبر التاريخ ويكون قادراً مل  الحوار البنّاء وال  اإلس مية

 . خيراً لهذا المجتمع

وكلنا نمقل فقي تحقيق  المسقتهده منقه والقذي يحقاكي العمليقة التعليميقة   األكاديميفإننا نقدم هذا البرنامج  

 .بمجملها الليبيةبالجامعات 

ملميقة فقي مجقايت العلقوم ويهده القسم من خ ل برامجه المختل ة إل  تقوفير تعلقيم مبنقي ملق  نسق   

، كما يهده إلق  ع القطامات ومل  مختلف المستويات متطلبات سوق العمل في ب دنا لجميت ي ب  ،اإلدارية

تخريج ط ب مؤهلين تأهي ً ماليقاً فقي تخصصقهم وللق  مقن طريق  ايلتقمام بالمعقايير األكاديميقة فقي 

 .ري  والبحوث التد 

خير دامم ورافقد للنهةقة  ، ونن يكونكافة اآلمال والطموحات ق  القسم  ونراو من هللا العلي القدير نن يح

 . ايقتصادية التي تعيشها ب دنا وهلل الحمد 

                                                                                                     
 األعمال دارةرئيس قسم إ 

 
 

 نبذة عن اجلامعة 
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مؤسسات   من  مؤسسة  هي  األهلية  الرفاق  اامعة  ومن  إن  منها  والحدي   األهلي،  العالي  التعليم 

 نشأتها هة في الواقع الحدي  من نشأة التعليم الخاص في ليبيا. 

ال اللة مهيبة محمود فرنكه وبقرار اشهار من نمانة   تأسست اامعة الرفاق ب كرة رائدة من األستالة 

رقم   سابقًا  طرابل   لشعبية  الشعبية  الجامعة  و.ر،    1371لسنة    1330اللجنة  تأسي   تم  نثرها  ومل  

إد  الرفاق رقم  بقرار مجل   المتحصلين مل   م2004لسنة    1ارة شركة  الطلبة  لقبول  نبوابها  ، وفتحت 

الشهادات الثانوية العامة ب رميها وما يعادلها، ونصبحت بذل  احد الجامعات األهلية التي تسع  لصقل  

والعملية   العلمية  اوانبها  اميع  من  الطالب  ومناهجها  شخصية  برامجها  بتنوع  واياتمامية  والثقافية 

 . ونسلوب تدريسها

  األعمالخمتصرة عن قسم إدارة   نبذة 
ق األمقققسقيعد  إدارة  اقققمقم  تأسي   باكورة  مع  ننشأت  التي  األول   األقسام  من  اق ققالرف  امعةقال 

التطبيققلقللع الجامعة رقم    ،م  2003مام    يةان واإلنسية  ققق وم  تكللت بصدور قرار رئي   لسنة    8والتي 

المؤهلة،   الكوادر  يرق مل، وتوفقوق العقبات سقولل  استجابة لمتطل  م  2004.    04.    20بتاريخ    م  2004

ً قققبقطال  13متوالع من الط ب بلغ    عقدد بدن القسم بق  ايت إدارة األممال المختل ة، وفي مج ،  و طالبة  ا

مل   و تحتوي  دراسية  خطة  القسم  فصققثمامتمد  دراسق انية  إدارة ية  قول  في  البكالوريوس  دراة  لنيل 

في مجال العلوم    إل  تخريج متخصصين  يهده القسمكما    ،المعاهد األخرىبالجامعات و  نسوةاألممال  

ءم مع سوق  ياً بما يت قنقياً ولهق ب ملمقيل الطقتأه    ده إلقته  قةقيقاإلدارية من خ ل منهجية ملمية دق

والدولي المحلي  والعمل  المستمركذل   ،  الذاتي  التعليم  بقدرات  الط ب  تحليل   ،تمويد  مل   والقدرة 

الح  واتخال المشك ت   الليبي  المجتمع  وتنمية  ك  ققالقرارات  مجايت    ت بير  مختلف  في  متخصص  خبرة 

نشطة  ممال والقيام باأل ال إدارة األقمج  ارات فيقلافة إل  تقديم خدمات التدريب وايستش، باإلممالاأل

األ والمؤتمرات  العلمية  والندوات  العلمية  كاللقاءات  العملوخرى  من   ورش  ومساهمة  للمجتمع  خدمة 

 اإلدارية.ديد من المشك ت قول للعقالقسم في تقديم الحل
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 إدارة األعمال  قسمرؤية ورسالة وأهداف . 1
  

  

  رؤية القسم: رؤية القسم: أوًلا : أوًلا : 

 .الريادة في مجال التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع في العلوم االداريةالريادة في مجال التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع في العلوم االدارية

  رسالة القسم:رسالة القسم:ثانياا : ثانياا : 
ة ددددداد خددددريجر   ة ددددداد خددددريجر   بمددددا م ددددا م فددددي  بمددددا م ددددا م فددددي      مجددددال  ةدارة ال مددددالمجددددال  ةدارة ال مددددالفددددي  فددددي  تقدددددعم معلدددديم متمردددد  ومبت ددددر  تقدددددعم معلدددديم متمردددد  ومبت ددددر  

  لديهم املعارف واملهارات التي تلبي ةحتياجات سوق العمل.لديهم املعارف واملهارات التي تلبي ةحتياجات سوق العمل.

  أهداف القسم:أهداف القسم:ثالثاا : ثالثاا : 
  .. الية الية  ب فاءةب فاءة      املهنةاملهنة    ممارسةممارسة     لى لى    قادرينقادرين    ةدارير ةدارير     وتأ يلوتأ يل    ة دادة داد  ..11

  ..اإلدارةاإلدارة    مجالمجال    فيفي    املهنيةاملهنية    حاجاتهحاجاته    تلبيةتلبية     لي لي    قادرينقادرين    بمتخصصر بمتخصصر     املجتمعاملجتمع    ةمدادةمداد  ..22

  ..املؤس اتاملؤس ات    فيفي    والتطويروالتطوير    التغيررالتغيرر    ةحداثةحداث     لى لى    قادرينقادرين    بخريجر بخريجر     العملالعمل    سوق سوق     تزويدتزويد  ..33

     العلمددديالعلمدددي    البحدددثالبحدددث    وأخددد وأخددد     اإلداريدددةاإلداريدددة    املشددد  تاملشددد  ت    مدددعمدددع    التعامدددلالتعامدددل     لدددى لدددى    قدددادرينقدددادرين    خدددريجر خدددريجر     ة ددددادة دددداد  ..44
 
 منهاجدددا
 
    منهاجدددا

  ..ل لكل لك

العمدددل  لدددي تنميدددة قددددرة الطالدددل  لدددي التف ردددر العلمدددي ليفدددو  قدددادرا  لدددى حدددل املشددد  ت فدددي  العمدددل  لدددي تنميدددة قددددرة الطالدددل  لدددي التف ردددر العلمدددي ليفدددو  قدددادرا  لدددى حدددل املشددد  ت فدددي    ..55

  مجال ةدارة ال مال.مجال ةدارة ال مال.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 األعمال دارةاملقررات الدراسية لقسم إ .2
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  ساعة ( ساعة (       ) )   الحد األدنىالحد األدنى  --تطلبات الجامعة تطلبات الجامعة ممأوالا : أوالا : 

 متطلبات المادة  عدد الساعات  أسللم الللمادة  المادةرقم  ر.ت 
1 "100 "ARB " ال يوجد  " 2" " 1اللغة العربية 
2 "101"ILS  2" دراسات إسالمية " - 
3 "103 "ENG  2" اللغة اإلنجليزية " - 
4 "150"PLS 2" علوم سياسية   مبادئ " - 

  " ساعة(" ساعة(88مجموع الساعات )"مجموع الساعات )"

  

  ساعة ( ساعة (   4242) )     الحد األدنىالحد األدنى --  ( ( إلزامية )عامةإلزامية )عامةمواد أساسية مواد أساسية ثانياا : ثانياا : 

 متطلبات المادة  عدد الساعات  أسللم الللمادة  رقم المادة ر.ت 
1 "102 "LAW  3" القانون المدني " - 
2 "110 "ECO  " 3" " 1مبادئ االقتصاد " - 
3 "104 "ENG 103" " 3" ة مصطلحات تجارية انجليزي " 
4 "111 "ECO  " 110" " 3" " 2مبادئ االقتصاد " 
5 "120" MNG  " 3" " 1مبادئ إدارة األعمال " - 
6 "121" MNG  " 120" " 3" " 2مبادئ إدارة األعمال " 
7 "130 "ACC  " 3" " 1مبادئ المحاسبة " - 
8 "131 "ACC  " 130" " 3" " 2مبادئ المحاسبة " 
9 "140"STA 3" " 1اإلحصاء "  مبادئ " - 
10 "141"STA 140" " 3" " 2اإلحصاء "  مبادئ " 
11 "142"MAT 3" " 1التحليل الرياضي "  مبادئ " - 
12 "143"MAT 142" " 3" " 2التحليل الرياضي "  مبادئ " 
13 "181"CSC  3" مبادئ الحاسب اآللي " - 
14 "160"FIN 3" واالستثمار  مبادئ التمويل " - 

  " ساعة( " ساعة( 2424مجموع الساعات )"مجموع الساعات )"

     " ساعة( " ساعة( 2 2 الحد األدنى )" الحد األدنى )"   --المواد التخصصية اإللزاميةالمواد التخصصية اإللزاميةثالثاا : ثالثاا : 
 اسم المادة  رقم المادة ت

عدد  
 الساعات 

 متطلبات المادة 
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1 "321"MNG  121" "3" علوم سلوكية " 

2 "239" MNG  225" "3" بحث الطرق " 

3 "220" MNG  121/130/140 "3" نتاجية العمليات اإلإدارة 

4 "225" MNG  121/221" "3" بشريةالموارد الإدارة " 

5 "427" MNG 321" "3" تنظيمي السلوك ال " 

6 "322" MNG  220" "3" 1عمليات البحوث " 

7 "323" MNG  322" "3" 2عمليات البحوث " 

8 "424" MNG 327" "3" استراتيجية وسياسات االعمال دارة إ " 

9 "327" MNG  121/181" "3" نظم معلومات إدارية " 

10 "421" MNG 121" "3" التنظيم  نظرية " 

11 "223" MNG  221/121" "3" تسويق المبادئ " 

12 "320" MNG 121/230/220" "3" مالية الدارة اإل " 

13 "221" MNG  121" "3" تقارير إدارية " 

14 "236" MNG  121" "3" إدارة التأمين والخطر " 

15 "228" MNG  223/121" "3" مخازن المشتريات و الإدارة " 

16 "326" MNG  121" "3" إدارة الجودة الشاملة " 

17 800 MNG إبذن من القسم "3" التدريب الميداني 

18 801 MNG  239 "3" مشروع التخرج 
 " ساعة(51مجموع الساعات )" 

  

  

  

  

  --" ساعة(:" ساعة(:4242الحد األدنى )"الحد األدنى )"  --المواد االختيارية التخصصيةالمواد االختيارية التخصصيةرابعاا : رابعاا : 

 متطلبات المادة  عدد الساعات  المادة اسم  رقم المادة  ر.م

1 "420" MNG  223" "3" تسويق البحوث " 
2 "325" MNG  121" "3" وظائف الوصف وتوصيف " 
3 "423" MNG 121" "3" دراسات في اإلدارة " 
4 "422" MNG  121" "3" إدارة منشآت متخصصة " 
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5 "425" MNG  121" "3" مكاتب الإدارة " 
6 "328" MNG  223" "3" مبللللللادئ اإلعللللللللالن " 
7 "365" MNG  601"   - " 121" "3" مصارفالإدارة "  

 مقررات دراسية  2يقل عن  ال خيتار منها الطالب ما

  

      --" ساعة(: " ساعة(: 1212الحد األدنى )"الحد األدنى )"  --المواد الغير التخصصية اإللزاميةالمواد الغير التخصصية اإللزاميةخامساا : خامساا : 

 متطلبات المادة  عدد الساعات  اسم المادة  رقم المادة  ت

1 "202 "LAW 102" "3" تجاري  القانون ال " 
2 "210 "ECO 111" "3" جزئي  ال يتحليلالقتصاد اال " 
3 "230 "ACC 131" "3"   1متوسطة  المحاسبة ال " 
4 "231 "ACC 230" "3"   2متوسطة  المحاسبة ال " 
5 "431 "ACC   131" "3" محاسبة إدارية " 
6 "313 "ECO 111" "3" مصارف  النقود و ال " 
7 "211 "ECO 210" "3" كلي  ال يتحليلالقتصاد الا " 
8 "302 "LAW 102" "3" داري القانون اإل " 
9 "280"CSC  181" "3"   ليحاسب اآلالتطبيقات " 
10 "510 "ECO  111" "3" مشروعات التقييم " 

 ( 2)من ضمنها مقرر حماسبة متوسطة  مقررات دراسية 1يـخـتار منها الطـالب ماال يقل عن 
 

 -كما يلي: إدارة األممال الحد األدن  للطلبة الخريجين من قسم 

 " ساعة( كحد أدنى.131مجموع الساعات = )"  .1

 أدنى." ملللللادة( كحد 45مجموع المللللواد = )"  .2

3.  
 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

   

 

 

 

 

 شجرة المواد لقسم إدارة األعمال.3

   قسم إدارة األعمال

   2مبادئ اًلقتصاد 

220ECO  

 إسالمية   دراسات 

ILS 101 
مبادئ علوم سياسية  

PLS 210 

 العربية اللغة 

200ARB  

 اإلنجليزية للغة ا

203ENG  

مبادئ  

 ( 2) محاسبةال

230ACC  

 

مصطلحات  

 ة إنجليزي  تجارية

ENG 104 

 

مبادئ المحاسبة  

 مبادي حاسب الي 

2 2CSC  

مبادئ إدارة  

 ( 2أعمال ) 

240MNG  

 

مبادئ التحليل  

 2الرياضي 

224MAT  

 

 القانون المدني  

204LAW  

 

 متطلبات الجامعة 
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الـمقررات موزعة على الفصول ) . اخلطة اإلسرتشادية4
 (الدراسية الثمانية

 :الـفـصــل الـدراسـي األول
 ت املادة ورقم رمز اسـم الـمـــــــــــــــادة  عـدد السـاعـات الـمتطـلب السـابق للمـادة 

 ACC 1"130" 1بة  للاسلللل حلم  ئادللللبلم 3 د لللللللللللللل وجللي ًل

 ENG 2"103" يزية للللللللللل ة انجللللللللغلل 2 د لللللللللللللل وجللي ًل

 MNG 3 "120" 1ادئ إدارة  لللللللللللللللللمب 3 د لللللللللللللل وجللي ًل

 ECO 4"110" 1اد لللللللللصل تل اق  ئادللبلم 3 د لللللللللللللل وجللي ًل

 STA 5"140" 1 اءلللللللللل صل حإ  ئادللبلم 3 د لللللللللللللل وجللي ًل

 MAT 6"142" 1 يل الرياضيلالتحل أساسيات 3 د لللللللللللللل وجللي ًل
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 : الفصل الدراسي الثــانـي
 ت املادة ورقم رمز اسـم الـمـــــــــــــــادة  عـدد السـاعـات الـمتطـلب السـابق للمـادة 

 STA 1"141" 2  لللللللللللللللللللللللاءصلل حإ 3 220

 MAT 2"143" 2 يل الرياضيلالتحل أساسيات 3 224

 LAW 3"102" ي ل دنللللللون م للللللللللانللق 3 د لللللللللللللل وجللي ًل

 ARB 4"100" ة لي لرب للللللللللللة ع للللللغلل 2 د لللللللللللللل وجللي ًل

 ACC 5"131" 2ة  لبلل اس للحلم ئادللل بلم 3 230

 MNG 6 "121" 2ادئ إدارة  لللللللللللللللللمب 3 240

 ECO 7"111" 2اد  لللللص لت لاق  ئادللل بلم 3 220
 

 : الفصل الدراسي الثــالـث
 ت املادة  ورقمرمز  اسـم الـمـــــــــــــــادة  عـدد السـاعـات الـمتطـلب السـابق للمـادة 

 MNG 1 "239" ث  لرق البحلللللللط 3 441

 CSC 2"181" ي لللل ب آل للللللللاسلل حمبادئ  3 د لللللللللللللل وجللي ًل

 PLS 3"150" ية  ل ياسل وم سلللل ادئ عللبلم 2 د لللللللللللللل وجللي ًل

 MNG 4 "220" ية ل يات اإلنتاجل مللإدارة الع  3 220،230،242،240

 ILS 5"101" إسالميلللة دراسللللللللات   2 د لللللللللللللل وجللي ًل

 ACC 6"230" 1ة لط لوسللت لبة م لاسلل حلم 3 232

 ENG 7"104" ةيزيللحات تجارية انجللمصط 3 203
 

 :الفصل الدراسي الـرابع
الـمتطـلب السـابق  

 ت املادة ورقم رمز اسـم الـمـــــــــــــــادة  عـدد السـاعـات للمـادة 

 LAW 1"202" تجارية امالت  لون مع لان لق 3 204

 MNG 2 "225" رية  لللللش لوارد بللم  إدارة 3 442،242

 MNG 3 "320" ية لللللللللللللللللللاللل إدارة م  3 430،440،242

 MNG 4 "322" 2اتللللي لل لم لوث علللللللحلب 3 440

 ECO 5"210" زئي  للي جلاد تحلي لص لت لاق 3 222

 MNG 6 "221" ة لإداري ر للاريللللللللللللل قلت 3 242

 FIN 7"160" مبللللللللللادئ التمويلللللل 3 ---

 
 : الفصل الدراسي اخلامس

 ت املادة ورقم رمز اسـم الـمـــــــــــــــادة  عـدد السـاعـات الـمتطـلب السـابق للمـادة 
 MNG 1"321" عللللللللللللوم سلوكيلللللللللة  3 242

 MNG 2 "421" م ليلللللظ لنلت لرية ال للللللظ للن 3 242

 ECO 3"211" لي للي ك لل لي لاد تح لللل ص لت لاق 3 420

 MNG 4 "223" ق لوي لللللللسلادئ ت للللللل بلم 3 442،242

 MNG 5 "323" 2ات ليلل ل لم لوث علللللللحلب 3 344

 MNG 6 "325" وصف وتوصيف الوظائف  3 242

 MNG 7 "327" ومات اإلدارية لللم المع لظلن 3 2،242 2
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 : الفصل الدراسي السادس
 ت املادة ورقم رمز اسـم الـمـــــــــــــــادة  عـدد السـاعـات الـمتطـلب السـابق للمـادة 

 MNG 1 "328" مبللللللللللللللادئ إعالن  3 443

 MNG 2 "228" إدارة مشتريات ومخازن  3 443،242

 CSC 3"280" تطبيقللللللات حاسب ألي  3 2 2

 ECO 4"313" ارف لللص لود وم لللللللللقلن 3 111

 MNG 5 "423" ات في اإلدارة لللللللل دراس 3 242

 : الفصل الدراسي السابع
 ت املادة ورقم رمز اسـم الـمـــــــــــــــادة  عـدد السـاعـات الـمتطـلب السـابق للمـادة 

 MNG 1 "427" مي للللي لللظلن لتللللوك  لللللللل س 3 342

 MNG 2 "236" ر للطلخلين وال ل أمللل تلإدارة ال  3 242

 MNG 3 "424" ليلة ج للليلرات لتلللللللل اسإدارة   3 347

 ACC 4"231" 4محللللللللللاسبة متوسطة  3 430

 ECO 5"510" اريعلللللللم مشلللللتقيي 3 222
 

 :الفصل الدراسي الـثـامن
 ت املادة ورقم رمز الـمـــــــــــــــادة اسـم  عـدد السـاعـات الـمتطـلب السـابق للمـادة 

 MNG 1 "420" ق  ل ويللللسلوث ت لللللبح 3 443

 MNG 2 "326" إدارة الجودة الشاملة   3 242

 MNG 3 "425" ب لات لللللللللللل كلإدارة م  3 242

 MNG 800 4 التدريب الميدانللللللي  3 بإذن من القسم 

 MNG 801 5 رج للخ لتلروع ال لللشلم 3 239
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) احملتوى العلمي للمقررات الدراسية   . وصف املقررات 5
 بالقسم ( 

 

Mang 120    (     2   ) مـبــاديء إدارة  
يهدف هذا المقرر إلى   .  يتناول المقرر مباديء إدارة اًلعمال وأهم وظائف اإلدارة ووظائف المشروع

 وأكسابه العديد من المهارات اًلدارية. تعريف الطالب بأهم المفاهيم اإلدارية 
 

Mang 121      ( 4مـبــاديء إدارة    ) 
إلى   يهدف هذا المقرر  .يتناول المقرر مباديء إدارة اًلعمال وأهم وظائف اإلدارة ووظائف المشروع  

 .رالطالب العديد من المهارات اإلدارية التي من بينها مهارات تحديد اًلهداف واتخاذ القرا سابتاك
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Mang 421    نـظـــريـة الـتـنـظــيم 
ومتغ  ، واًلهداف   ، والنظريات  المفهوم  من حيث  التنظيم  نظرية  المقرر  الفعال ليتناول  التنظيم  يرات 

السيءعلوا التنظيم  المهارات    .  راض  من  العديد  واكسابه  الطالب  تعريف  إلى  المقرر  هذا  يهدف 

بمفه المامه  خالل  من  وانواعالتنظيمية  التنظيم  والوم  المختلفة  متغيراقو وه  أهم  على  التنظيم  ف  ت 

ي الذي  التي  حالفعال   اًلعراض  بأهم  اًللمام  وكذلك   ، المختلفة  المنظمات  أهداف  للتنظيم    تؤشرقق 

    .السيء
      

Mang 220     والـعـمـلـيــات    اإلنتاج إدارة 
الطاقة    وتصميم   ، اًلنتاج  وتخطيط   ، اًلنتاج  إدارة  مفهوم  والعمليات  اًلنتاج  إدارة  المقرر  يتناول 

 ساب تاكبحجم اًلنتاج المستقبلي يهدف هذا المقرر إلى    والتنبؤاًلنتاجية ، واتخاد القرارات اًلنتاجية  

المستقبلي وقياس اًلنتاجية ،   باإلنتاج  والتنبؤ  لإلنتاجالطالب المفاهيم الحديثة في اًلنتاج كالتخطيط  

 والتخطيط ًلختيار موقع المشروع .         
 

Mang 327    نـظـــم معـلـومـات إداريــة 
يتناول المقرر نظم المعلومات اإلدارية من حيث المفهوم واًلنواع ، وطبيعة نظم المعلومات واثر هذه  

اإلدارية     الوظائف  على  إلى  النظم  المقرر  هذا  البيانات  تكايهدف  مع  التعامل  مهارات  الطالب  ساب 

   والمعلومات وتشغيل تلك البيانات للحصول على المعلومات .
 

        Mang 321     ( 1بـحــــوث عـمـلـيـــات   ) 
أهمها  من  والتي   ، القرارات  واتخاد  المشكالت  حل  في  العلمية  اًلساليب  من  العديد  المقرر  يتناول 

 البرمجة الخطية 

إلى   المقرر  هذا  حل  ساب  تكايهدف  في  المستخدمة  الرياضية  النماذج  وحل  بناء  مهارات  الطالب 

اًلمثل لها ، والتعامل مع العديد من التقنيات المستخدمة في حل تلك المشكالت اإلدارية وايجاد الحل  

 النماذج .
 

 

 

 

   Mang 344  بـحــــوث عـمـلـيـــات  )  4  ( 
كنظ المشكالت  حل  في  المستخدمة  العلمية  اًلساليب  من  العديد  المقرر  اًلنتظار  ليتناول  رية صفوف 

 .وسالسل ماركوف ونظرية المباراة 

إلى   المقرر  هذا  حل  ساب  تكايهدف  في  المستخدمة  الرياضية  اًلساليب  مع  التعامل  مهارات  الطالب 

اًلنتظار   لمشاكل  الحلول  بدائل  من  الكثير  تقدم  التي  اًلنتظار  نظرية صفوف  مثل  اإلدارية  المشكالت 

لك سالسل ماركوف التي تساهم في تحديد الحصة السوقية للمنظمة  لتقليل زمن تقديم الخدمة ، وكذ

    في الفترة المستقبلية 
 

Mang 239   إدارة مــــوارد بـشــريـة 
 من حيث المفهوم والتطور التاريخي واًلهداف ، والوظائف   يتناول المقرر إدارة موارد بشرية
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يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم إدارة الموارد البشرية وبأهم وظائفها كالتخطيط للقوى  

 ء العاملين ، والتدريب ، والتوظيف . العاملة ، والتدريب ، وتقييم أدا
 

  Mang 225    طــــرق بـحـــــث إداري 
ا   تابة البحث العلميالباحث من ك  رر الطرق التي يتمكن من خاللها الطالب أو ليتناول المق للمعلايير    وفقا

 ية المتعارف عليها في كتابة البحث العلمي .للطرق العلموا

من العلمي  البحث  لكتابة  المطلوبة  المهارات  من  الطالب  تمكين  إلى  المقرر  تعريفه    يهدف هذا  خالل 

في   المتبعة  الخطوات  وكذلك   ، العلمي  البحث  كتابة  في  المستخدمة  والمناهج  العلمية  اًلساليب  بأهم 

كتابة البحث العملي ، حيث أنه من المتوقع وبمجرد دراسة الطالب لهذا المقرر أن يكتسب العديد من 

 .          المهارات الخاصة بكتابة البحث العلمي 

Mang 320     مـــــــالـيـة إدارة 
والتحليل   المالي  كالتخطيط  المختلفة  بأبعادها  المالية  الوظيفة  المقرر  إلى   والتنبؤيتناول  باًلضافة   ،

 . تعريف الطالب بأهم القوائم المالية

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأهمية الوظيفة المالية ، وبمفهوم السيولة والربحية ، وبأهم  

 اًلساليب المستخدمة في التحليل المالي للوقوف على مدى ربحية المنظمة وتقييم أداءها المالي .  

Mang 325    وصـــف وتـوصـيـف الـوظـــائـف 
 وتوصيف الوظائف يتناول المقرر مفهوم وأهمية وصف  

الطالب   يكتسب  خاللها  من  والتي   ، الوظائف  وتوصيف  بوصف  التعريف  إلى   المقرر  هذا  يهدف 

 مهارات إعداد بطاقة الوصف والتوصيف المختلفة لكافة الوظائف الموجودة بالمنظمات .
 

Mang 420    بـحــوث تـســـــويـق 
 يتناول المقرر مفهوم وأهمية وأنواع بحوث التسويق . 

دف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم بحوث التسويق ، والتي تمكن الطالب من إجراء بحث  يه

 التسويق وجمع البيانا ت الخاصة بتلك البحوث .
  

  

  

  

Mang 236    إدارة الـتــأمـني والـخـطـــــر 
التأمين واسسه يتناول المقرر نظرية الخطر والتأمين من حيث مفهوم الخطر وانواعه وكذلك مفهوم  

   . الفنية والقانونية

ت إلى  المقرر  هذا  ومقاييهدف  الخطر  بمفاهيم  الطالب  المختلفة  يعريف  الطرق  وكذلك   ، المختلفة  سه 

 لمواجهة الخطر ، وكذل يهدف المقرر إلى التعريف بمفاهيم التأمين وفروعه المختلفة . 
  

Mang 221    تـقــــــاريـر إداريــة 
م التقارير اإلدارية واهمية التقارير في أداء العملية اإلدارية ، واًلنواع المختلفة  يتناول المقرر مفهو

 للتقارير اإلدارية . 
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مع التركيز    ،  لق بالتقارير اإلداريةلتهدف المادة الي إلمام الطالب بالمفاهيم والمبادئ العامة فيما يتع

ارير ، وخصائص والشروط الواجب توفرها علي اإلبعاد الهامة للتقارير من خالل اًللمام بانواع التق

  . في التقارير اإلدارية

 

   Mang 424    اسرتاتيجية إدارة   
يات اًلعمال من خالل التعرض لمفهوم وانواع السياسات  ليتناول المقرر مفهوم السياسات واستراتيج

   العماليةمات ليات المختلفة بالمنظلواًلستراتيج

األعمال هو تدريب الطالب علي التأمل   وإستراتيجياتإن الهدف من تدريس مادة السياسات اإلدارية  

وتحل األخرى  والمنظمات  للمنظمة  والحالية  السابقة  المواقف  وربطها  لفي  األفعال  وردود  األفعال  يل 

الم المعلومات  كافة  بعد دراسة  المستقبل  في  منها  لها لالستفادة  المواتية  بشكل  باألحداث  تاحة عنها 

 متكامل ومرن .

 

Mang 423    دراســــــات يف اإلدارة 
 ولمة ليتناول المقرر مفهوم اإلدارة الحديثة ومدارسها المختلفة وكذلك اإلدارة في ظل الع

إن الهدف من تدريس مادة الوقوف على متغيرات اإلدارة الحديثة ، وبيان أهم مظاهر التخلف والفساد  

 العديد من المنظمات التقليدية بالعالم الثالث .اإلداري في 

 

  Mang 425    إدارة مـكــــــاتـب 
 يتناول المقرر مفهوم إدارة المكاتب الحديثة ، واهمية اإلدارة المكتبية ، ووظائف إدارة المكاتب .

 ب .الطالب المهارات الالزمة  إلدارة المكاتساب اكتإن الهدف من تدريس مادة إدارة المكاتب هو 
  

   Mang 321  الـعـلــوم الـسـلـوكـيـة 
السلوك  محددات  إلى  باًلضافة  السلوكية  العلوم  وأهداف  السلوكية  العلوم  مفهوم   المقرر  يتناول 

 اًلنساني. 

الطالب العديد من المهارات السلوكية والتي  ساب  اكتإن الهدف من تدريس مادة العلوم السلوكية هو  

 بدوره في تحديد السلوك اًلنساني وفهمه وتفسيره بالمنظمة .تمكن الطالب من القيام 
  

 Mang 427   الـسـلـوك الـتـنـظـيـمي 
 .  يتناول المقرر مفهوم السلوك التنظيمي بالمنظمات

الطالب العديد من المهارات السلوكية الخاصة بالتنظيم ساب  اكتإن الهدف من تدريس مادة يتمثل في  

التعامل مع ضغوط العمل ، والصراع التنظيمي ، ومتطلبات تفعيل الحوافز ،  ضا الوظيفي وكيفية  ركال

 والقيادة اإلدارية .
  

Mang 223  مـبـــاديء الـتـســــويـق 
 يتناول المقرر مفهوم التسويق واهميته ووظائفه . 

 الطالب المهارات التسويقية المختلفة ساب اكتإن الهدف من تدريس مادة   
  



 قسم إدارة األعمالدليل 

 

 
 

15 

 

   Mang 225  إدارة الـجــودة الـشـامـلـة 
 يتناول المقرر مفهوم إدارة الجودة الشاملة ، من حيث المفهوم والتطور .

 يم المختلفة للجودة لإن الهدف من تدريس مادة يتمثل في تعريف الطالب بالمفاه
  

  

Mang 228    إدارة الـمـشــرتيـات والـمـخــــــازن 
من خالل المفهوم والتطور ، واهم اًلصول العلمية للشراء  المشتريات ،  يتناول المقرر مفهوم إدارة  

   . والتخزين

المناسبة  ساب  اكت وبالكمية  المناسب  المورد  ومن  المناسب  الوقت  في  الشراء  مهارات  الطالب 

الطالب   المام  إلى  باًلضافة  المناسبة ،  التعرف العلمية للشراء والتخزين  باألصولوبالجودة  ، وكذلك 

تعريف   إلى  كذلك  المادة  هذه  وتهدف   ، للتخزين  المستندية  والدورة  للشراء  المستندية  الدورة  على 

 لطالب بأهم الطرق المستخدمة في تقييم المخزون باعتبار المخزون يمثل أهمية كبرى للمنظمة .   ا
  

Acuan 130  (    1   )   مــبــــاديء مـحــــــاسـبة 
 والفروض المحاسبية . المبادئيتناول المقرر مفهوم المحاسبة واهم 

 الطالب مهارات مسك الدفاتر واًللمام ببعض اًلسس العلمية في المحاسبة  . اكتساب
  

Acuan 131  (    2   )   مــبــــاديء مـحــــــاسـبة 
 يتناول المقرر القوائم المالية المختلفة  .

 العلمية في المحاسبة  .   باألسسالطالب مهارات مسك الدفاتر واًللمام ساب اكت
 

Acuan 230   (   1   )   مــبــــاديء مـحــــــاسـبة مـتــوسـطة 
 يتناول المقرر القوائم المالية المختلفة  .

 .  العلمية في المحاسبة باألسسالطالب مهارات مسك الدفاتر واًللمام ساب اكت
  

 Acuan 231  (    2   )   مـتــوسـطة مــبــــاديء مـحــــــاسـبة 
 يتناول المقرر القوائم المالية المختلفة  .

 .  العلمية في المحاسبة باألسسالطالب مهارات مسك الدفاتر واًللمام ساب اكت

Acuan 431   مــبــــاديء مـحــــــاسـبة إداريــة 
 الميزانيات التقديرية يتناول المقرر مفهوم المحاسبة اإلدارية ووظائفها المختلفة باًلضافة إلى 

الميزانيات  ساب  اكت إعداد  بكيفية  اًللمام  خالل  من  التخطيط  في  اإلدارية  المحاسبة  مهارات  الطالب 

 التقديرية للمشروعات المختلفة
 

  

Law 202  الـقـــــانــون الـتـجـــــــاري 
 عمال التجارية يتناول المقرر مفهوم القانون التجاري باًلضافة إلى بعض اًلفكار العامة عن اًل

   . الطالب بعض المهارات القانونية في العمل التجاريساب اكت
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 (  1 )   * مبـادئ االقتــصـــاد 110

 . واًلحتكارالحدي ،  واإليرادوتكاليفه ،  واإلنتاج، والعرض والطلب  اًلقتصاديتناول المقرر مفهوم 

 .  اًلقتصاداألسلاسلية للعللللللم  والمبادئتعللريف الطللالب بمفلاهلليم  

 
  

 (  2 )   * مبـادئ االقتــصـــاد 111 

 .   واًلحتكارالحدي ،  واإليرادوتكاليفه ،  واإلنتاج، والعرض والطلب  اًلقتصاديتناول المقرر مفهوم 

مثل     ، عامة  بصفة  القومي  الدخل  ومحددات  مجملها  في  اًلقتصادية  الظواهر  بدراسة  المادة  تهتم 

اًلستهالك واًلستثمار وقطاع التجارة الخارجية وأثر هذه التغيرات على الدخل القومي ، كما أنها تهتم  

 .  اًلقتصاديبدراسة المستوى العام لألسعار ودور النقود والمصارف في النشاط 
 

 

 * االقتصــاد التحـليـلي الـجــزئي  210

 .   واًلحتكارالحدي ،  واإليرادوتكاليفه ،  واإلنتاج، والعرض والطلب  اًلقتصاديتناول المقرر مفهوم 

التحلي القدرات   المادة هو توسيع  تدريس  األساسي من  الهدف  فهم سلوك  لللإن  للطالب من خالل  ية 

تحكم نظرية اإلنتاج وسلوك المستهلك ، إضافة الي معرفة النماذج  الوحدات اإلقتصادية واألسس التي  

 . النظرية ألسواق السلع والخدمات

 
 

 * االقتصــاد التحـليـلي الـكــلــي  211

 . واًلحتكارالحدي ،  واإليرادوتكاليفه ،  واإلنتاج، والعرض والطلب  اًلقتصاديتناول المقرر مفهوم 

الهدف األساسي هو دراسة الظواهر اإلقتصادية الكللية من خالل دراسة طرق حساب الدخل القومي 

اإلستهالك   خالل  من  الدخل  بهذا  التصرف  إضافة  وكيفلية   ، العام    فيواًلستثمار  التوازن  تحليل 

ا التحليللية  واألدوات  بالمفاهليم  الطالب  تزويد  وبالتالي   ، الكلية  اإلقتصادية  علي  والسياسات  لالزمة 

 مستوي اإلقتصاد الكلي . 
  

  

  

  

 . * الـنـقــود و الـمـصــــارف  313 

 النقود والمصارف التجارية ، والنظام النقدي ، والنظام والسياسة النقدية .يتناول المقرر مفهوم 

العموم ية التي يتحدد بها عرض النقود في اإلقتصاد علي وجه  لتهدف المادة إلي تعريف الطالب بالكيف

، ومن ثم دور كل من المصارف التجارية والمصرف المركزي والجمهور في تحديد الحجم النهائي  

النق عرض  الكيفل من  الي  وكذلك   ، يلود  التي  النقل ية  عرض  بها  النشاط  لؤثر  علي  ،   اًلقتصاديود 

 دوات التي يستخدمها المصرف المركزي في الحكم في عرض النقود. والوسائل واأل
 

 . ـقـيـيـم الـمـشــــروعـات  * ت 511 
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مفهوم   المقرر  والتسويقي الجدوى  يتناول  المبدئية  الجدوى  ودراسات   ،   واإلنتاجية     ةاًلقتصادية 

والتمويلية والتجارية والقومية للمشروع  ، وطرق تقدير حجم الطلب ، والفجوة    واإلنتاجيةوالفنية  

 ، وتحليل حساسية المشروع للمتغيرات المختلفة . اًلقتصادية

تهدف المادة إلي تزويد الطالب باألطر التحلليللية واألدوات التي يمكن استخدامها في دراسة جدوى  

 للحكم علي جدوى المشروعات من عدمه . إنشاء المشروعات وتقييم نتائج أعمالها
  

 .   واالستثمار * مـبـــاديء الـتـمـويـل  160 

وأدواتها ، السيولة    اوقراراتهوظيفة التمويل ومصادره ، ودور اإلدارة المالية  رر مفهوم  ليتناول المق

 .  ومخاطرةوأدواته  اًلستثماروالربحية ، 

بالتمويل وما هي وظيفة التمويل في المنشأة ، وما هي المهام تهدف هذه المادة الي تعلريف الطالب  

وما  ، الماليين  المديرين  الي  باألدوات    الموكلة   ، وتعريفه   ، القومي  اإلقتصاد  في  التمويل  دور  هو 

التعريف    ، األجل  والطويل  األجل  قصير  التمويل  ومصادر  للنقود  الزمنية  والقيمة    باًلستثمار المالية 

و وانواع  وادوات    اًلستثمار ادوات  واهدافه  للتداول  القابلة  وغير  للتداول  القابلة    اًلستثمار المباشر 

صناديق    ( مباشر  ماهيتها   اًلستثمارغير  المالية  لألسواق  العامة  والمفاهليم  والمخاطر  والعائد   )

 واركانها الرئيسية وانواعها .
  

 . * إدارة الـمـصـــــارف  365 

المق ،  رر  ليتناول  المركزي  بالمصرف  وعالقتها  وتنظيمها  التجارية  بالمصارف    استراتيجية تعريف 

، سياسة   والودائع  المالية  الموارد  المحفظة   واًلستثمار   اإلقراضتنمية  إدارة   ، المالية  األوراق   في 

 ئتماناًلاإلدارة المالية وأهميتها ووظائفها ، كيفية تحليل القوائم المالية ، إدارة رأس المال وسياسة  

 والمخزون ، مصادر التمويل القصير والطويل األجل . 

وتشمل   المصارف  إدارة  عليها  تقوم  التي  واألسس  بالمفاهليم  الطالب  تعريف  الي  المادة  هذه  تهدف 

ورأس المال والمعامالت    واًلستثمار  واًلئتمانالسياسات المصرفلية وهي سياسة السيولة والودائع  

تدريب والبحلوث والتطلوير المصرفي والرقابة المصرفلية واعلداد التقلارير الدولية والتسويق إدارة ال

 المصرفلية ونظم المعللومات المصرفلية .
  

  

  

  

 .   اإلعالن * مـبـــــاديء  226 

المق وكاًلت    اإلعالنمفهوم  رر  ليتناول   ، ادارته  وتنظيم  وقواعده  ومبادئه  أهميتها   اإلعالنواهميته 

، والحملة    اإلعالنية، والتكوين الفني والرسالة    اإلعالناتوأنواعها ن وسائل نشر    اإلداريوتنظيمها  

 وتحديد مخصصاتها المالية والخطة التسويقية . اإلعالنية

بوظيفة   بالمفاهليم  الطالب  األساسية    اإلعالنتعريف  ومبادئها  وأنواعها  وأهدافها  أهميتها  حيث  من 

نشر   ووسائل  المستهدف  الجمهور  سلوك  في  تصميم    اإلعالنوتأثيرها  مع    اإلعالنوكيفية  ا  فنيلا

الحمالت   وتنفيذ  تخطيط  بكيفية  ا  أيضا تطبيقه    اإلعالنيةتعريفهم  يمكنهم  حتى  بهذه    انةواًلستعوذلك 

 المعرفة في حياتهم المهنية .
  

 . * إدارة األزمـــــات  428 
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المق ،  رر  ليتناول  وتقسيمها  األزمات  وأنواع  األزمة  إدارة  والتخطيط   وتشخيصمفهوم   ، األزمات 

مع  التعامل  ومتطلبات  وطرق  وقيود  خطوات   ، األزمة  وقت  في  اإلدارية  والقيادة   ، األزمات  إلدارة 

 وأعداد فريق مهام األزمات ، إدارة مجتمع األزمة .   اختياراألزمات ، تكوين وطرق 

لمواجهة أو الحد من والجهود اإلدارية التي تبذل    اًلستعداداتتمكللين الطالب من وضع مجموعة من  

ا ، ويتطلب من الطالب ضرورة التفكير فيما   التفكير فيه ،    نًل يمكالدمار المترتب على األزمة حديثا

يتطلب   السوق  في  المنظمة  وسمعة  وربحية  بقاء  على  الحفاظ  أن   ، توقعه  يمكن  ًل  ما  توقع  وكذلك 

والخارجية الداخلية  للمشاكل  والمنتظم  المنظم  والتقدير  ،    األعداد  بدرجة خطيرة  المنظمة  تهدد  التي 

 إدارة األزمة .  ما تعنيهوهذا 
  

 . * إدارة الـفـنــــــادق  424 

المق ،  ررل يتناول  وتصنيفها  الفنادق  ومميزات    مفهوم  وأهمية  طبيعة  معرفة   ، الفندقة  تطور صناعة 

تشغيل   أنظمة   ، وأقسامها  وإداراتها  للفنادق  التنظيمي  الهيكل   ، الفندقية  اإلدارة   ، الفندقي  العمل 

، بناء نظام متكامل لرفع   اًلقتصاديةالفنادق ، طرق كسب العمالء وخدمة النزًلء ، دراسة الجدوى  

 العولمة وإدارة الفنادق . لصناعة الفنادق ، اإلنتاجية

 ، وأهميتها   ، وأنواعهلا   ، الفندقية  الصناعة  ومفهوم  للفنادق  التاريخي  بالتطور  الطالب  تعريف 

ومالمحها األساسية ، ثم التركيز عليها كنظام مفتوح ، وعلى اإلدارة الفندقية كعمل وكنظام من حيث  

الرقابة ثم توجيه وأهمية اإلدارة الفندقية ومناقشة وظائفها المتمثلة في التخطيط والتنظيم وال   إيضاح

 األقسللام الفرعية بالفندق .التعرض الى اإلدارات 

 مـبــاديء الـقــــانـون *  204
 وتفسيرها ، وقاعدته  القانون ، وأقسامه ، ومصادره ،يتناول المقرر مفهوم 

 ونظرية الحق وأركانه ومحله ومصادره ، والحماية القانونية .

 للحفاظ على الحقوق والدفاع عن الحقوق .تطبيق القانون  الطالب مهارات اكتساب
 

    Mang 425    إدارة دولـيـة 
   .يتناول المقرر اإلدارة الدولية وأهم مفاهيمها والتعرف علي البيئة التي تعمل فيها هذه اإلدارة 

ومفهو  ، الدولية  اإلدارة  بمفهوم  الطالب  تعريف  إلى  المقرر  هذا  فيها    ميهدف  تعمل  التي  البيئات 

 .           ة إلى أهم وظائف اإلدارة الدوليةالشركات الكونية باًلضاف

 اهليئة التدريسية بالقسم  .6
 

القسم   التدريس    عدد يضم  هيئة  أعضاء  العلميةمن  الدرجات  مختلف  مختلف    من    التخصصات وفي 
إدارة    تخصص استقطاب المتميزين من هذه الكفاءات في   ، ويسعى القسم دائما إلىواالقتصادية  اإلدارية

 : بأعضاء هيئة التدريس بالقسميلي بيان  وفيما ،والتسويق ،اإلدارية األعمال ونظم المعلومات 
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، حيث  األعمالدارة بقسم إتعريف الي يهدف إىل الذ اإلرشاديويف ختام هذا الدليل 

الذي   هيئة التدريس وعضوأحتوى هذا الدليل على الكثري من التفاصيل اليت هتم الطالب 

وليس  ، وأخرياً دةالكثري من االستفا  اجلميع ن جيد فيه  ا أمل أ أختار قسم اإلدارة وكلن

ه ونأمل للجميع  احيبه ويرض أخراً أرجو من اهلل العلي القدير أن نكون قد وفقنا ملا

 .دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ، وأخرووفق اهلل اجلميع واإلفادةاالستفادة 
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