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 حول البرنامج :  -1

 

 

 
رقم  تزامن   السامي  التوجيه  بموجب  األعمال  إدارة  كلية  إنشاء  مع  البشرية  الموارد  إدارة  بتاريخ  5150قسم  /م ب 

هـ والمتضمن على موافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التعليم العالي 3/7/1429

 امعة الحدود الشمالية.على إنشائه ليكون ضمن االقسام العلمية المتاحة للطالب المنتسبين لج

 :   القسم  رؤية 1-1

 أن يصبح القسم متميزاً على المستوى المحلي واإلقليمي في مجال الموارد البشرية. 

 :   القسم  رسالة  1-2

إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على تلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر البشرية من خالل خطة دراسية ذو  

 أكاديمية مما يساهم في االرتقاء بالبحث العلمي وخدمة المجتمع المحلي.مرجعية 

 :  القسم  أهداف 1-3

المنظمات   -1 منها  تعاني  التي  والمشكالت  البشرية  الموارد  إدارة  في  المختلفة  المفاهيم  على  الطالب  تعريف 

 المختلفة.

 تعريف الطالب بوظائف إدارة الموارد البشرية.  -2

 الموارد البشرية.   التعرف على انشطة إدارة -3

 تطوير وتنمية مهارات الطلبة في مجال التدريب وانشطة إدارة الموارد البشرية.    -4

 تطوير مهارات القياس وتقويم األداء للموارد البشرية. -5

 إكساب الطلبة مهارات تحليل العمل والوصف الوظيفي. -6

 استخدام برامج التقنية الحديثة في عمليات إدارة الموارد البشرية. -7

 تطبيق أساليب البحث العلمي في مجال  إدارة الموارد البشرية.   -8

 إقامة شراكة مع المجتمع المحلى في مجال الموارد البشرية. -9

 :  البشرية الموارد  ادارة برنامج   رسالة 1-4

والبحث   العمل  وسوق  التنمية  متطلبات  تلبي  البشرية  الموارد  إدارة  مجال  في  مؤهلة  كوادر  تخريج 

واإلبد ألمحلي العلمي  والمجتمع  المعنية  المنظمات  مع  وشراكات  وإدارية  أكاديمية  هيئة  خالل  من  اع 

 اعتماداً على معايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي. 

 : البشرية الموارد  ادارة  برنامج أهداف 1-5

 :حدد برنامج ادارة الموارد عددا من األهداف  تتمثل في اآلتي 

والمهارات في جميع جوانب والقضايا المتعلقة بوظائف وأنشطة إدارة الموارد إكساب الطلبة المعارف   .1

 . والقانونية المرتبطة بها البشرية والعلوم اإلدارية والمالية والكمية
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الموارد  .2 إدارة  مجال  في  وتطبيقاتها  أالنتقادي  والتفكير  االتصال  وكفاءات  مهارات  وتنمية  تطوير 

 .البشرية

القدرة على تخطيط وتحليل العمل في بيئة منظمات األعمال وتطوير قدراتهم في ريادة إكساب الطلبة   .3

 .األعمال

 .تمكين الطلبة من االلمام ببيئة االعمال الدولية والقضايا المعاصرة في مجال إدارة الموارد البشرية .4

البرنامج .5 خريجي  لدى  ألمهنة  وأخالقيات  ألقيادة  ومهارات  الجماعي  العمل  روح  مع   تنمية  يتسق  بما 

 متطلبات وظائف المستقبل. 

الفعالة في حل المشكالت   .6 الذاتي التى تمكن الطلبة من المساهمة  القدرات البحثية والتقنية والتعلم  تنمية 

 .ذات الصلة بالموارد البشرية وخدمة المجتمع المحلي

 : مهارات طالب قسم الموارد البشرية 1-4

اإل  .1 والتعاون ضمن مهارات  العمل   ، تواجهه  التي  المشكالت  حل  على  الطالب  كقدرة   واالبتكار  بداع 

 الفريق ، قدرة الطالب على إدارة المشاريع ، القدرة على التواصل مع اآلخرين

اختبار   .2 على  القدرة   ، المشكالت  توصيف  على  القدرة   ، دراسية  حاالت  كتحليل  قيادية   مهارات 

 حل المشكالت ، القدرة على إعداد النتائج والتوصياتالفرضيات التي من شأنها 

 دراكية .اإلمهارات المعرفة 

.  يكتسب مهارة  دراسة  وتشخيص و تحليل المشاكل ووضع بدائل حلها واتخاذ القرارات فى اغلب 3

 المواقف 

 لحل المشاكل التي  تواجه الموارد البشريةنسب األ.  القدرة على اختيار البديل 4

 على إعداد التقارير الدورية  والسنوية حول أداء الموراد البشرية  . القدرة5

ية متعلقة بكيفية إدارة المنشآت )وضع األهداف ، التخطيط ،  كفيكتسب معارف إدرا  ةت معرفيهارا. م6

 .التنظيم ، الرقابة ، والتوجية ، اتخاذ قرار ( لألقسام اإلدارية المختلفة 

متعلقة بكيفية إدارة المنشآت )وضع ما يلي )اكتساب مهارات معرفية    أقترح أن تعاد صياغة الجملة إلى 

 .األهداف ، التخطيط ، التنظيم ، الرقابة ، والتوجية ، اتخاذ قرار ( لألقسام اإلدارية المختلفة

في  7 البشرية  الموارد  بإدارة  معارف  يكتسب   .، العمل  )تحليل  حيث  من  االعمال  اعداد    منظمات 

بعمل القيام   ، التدريبي  األالبرنامج  إعداد نظام   ، االداء  تقييم  والحوافز  ية  االحتياجات من جور  ، تحديد 

 الموراد البشرية ( 

 . يكتسب معارف لغوية متعلقة باللغة اإلنجليزية .8

 . يكتسب معارف مهارات االتصال والتفاوض كالقدرة علي التعامل مع التكنولوجيا الحديثة 9

موظف تنفيذي بالموارد البشرية  ، محلل وظائف ، :  وظائف المتاحة فى قسم الموارد البشريةال -2

موارد  تخطيط  وإستشارات،باحث  تدريب  أفراد،أخصائى  أخصائى  وتعويضات،  مزايا  مدير 

تصمي إدارى،أخصائى  إدارية، م  بشرية،مساعد  شؤون  التوظيف،مسئول  وظائف،مسئول   وتوصيف 

موارد  بشرية،مشرف  موارد  بشرية،مدير  موارد  وإحصاء،أخصائي  ومعلومات  بيانات  محلل 
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استحقاقات، رواتب،مسئول  موظفين،ربشرية،مسئول  شئون  موظفين،أخصائي  شئون  قسم  نسق  مئيس 

 .  ومندوب الموارد البشرية،مشرف عالقات عاملين

 مجاالت االختصاص : -3
 القطاع الخاص كشركات توظيف الموارد البشرية  -هيئات الحكومية كالوزارات والدوائر الحكومية 

 البرنامج الدراسي :  -4
 

 االطار العام لتوزيع وحدات البرنامج:  4-1

 الهيكل العام لتوزيع الوحدات الدراسيّة على البرنامج الدراسيّ  (1)

 عدد المقّررات عدد الوحدات  المتطلَّبات 

تحضيرية*سنة   
 5 13 اإلجبارية

 - - اإلختيارية 

 متطلَّبات الجامعة
 3 6 اإلجبارية

 2 4 اإلختيارية 

 متطلَّبات الكليّة 
 9 27 اإلجبارية

 -  اإلختيارية 

 متطلَّبات التخّصص 
 21 63 اإلجبارية

 5 15 اإلختيارية 

 1 3 المقّررات الحّرة 

 1 3 التدريب الميدانيّ 

الوحدات المعتَمدة للبرنامج الدراسيّ مجموع   121 42 

 ال تحتسب من الساعات المعتمدة من برنامج إدارة الموراد البشرية .*
 

 متطلبات الجامعة :  4-2

 متطلَّبات الجامعة اإلجباريّة  4-2-1

المتطلب السابق 

 المقّرر

الوحدات   طبيعة الوحدات

 المعتَمدة 
 اسـم المقّرر 

رقم المقّرر  

 ورمزه 
 م

 نظريّ  عمليّ 

-  2 2 
 1ثقافة إسالمية 

1601101 1 

1601101 
 2 1601201 2ثقافة إسالمية  2 2 

- 
 2 2 

 1 لغة عربية
1602101 3 

 مجموع وحدات مقّررات الجامعة اإلجبارّية 6
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 متطلبات الجامعة االختيارية 4-2-2

 وحداٍت. 4يختار الطالب من المقّررات االختياريّة مجموع  

المتطلب السابق 

 المقّرر

الوحدات   طبيعة الوحدات

 المعتَمدة 
 اسـم المقّرر 

رقم المقّرر  

 ورمزه 
 م

 نظريّ  عمليّ 

- 
 1601xxx 1 3ثقافة إسالمية  2 2 

- 
 4ثقافة إسالمية  2 2 

1601xxx 
2 

- 
 1601xxx 3 5إسالمية ثقافة  2 2 

- 
 2 2 

 6ثقافة إسالمية 
1601xxx 4 

- 
 2 2 

 7ثقافة إسالمية 
1601303 5 

- 
 2 2 

 8ثقافة إسالمية 
1601303 6 

 مجموع وحدات مقّررات الجامعة اإلجباريّة 4

 

 

 

 

 

 متطلبات الكلية  4-3

 متطلبات الكلية االجبارية  4-3-1

المتطلب السابق 

 المقّرر

الوحدات   الوحداتطبيعة 

 المعتَمدة 
 اسـم المقّرر 

رقم المقّرر  

 ورمزه 
 م

 نظريّ  عمليّ 

 1 1507101 مبادئ إدارة األعمال  3 3  -

 2 1501101 مبادئ المحاسبة 3 3  -

 3 1505101 مبادئ القانون 3 3  -

 4 1506101 إدارة الموارد البشرية  3 3  -

 5 1504101 مبادئ التمويل  3 3  -

-  3 3 
 نظم المعلومات اإلدارية 

1502101 6 

-  3 3 
 مبادئ االقتصاد الجزئي 

1509101 7 

-  3 3 
 مبادئ التسويق 

1503101 8 
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 9 1510110 اإلحصاء الوصفي  3 3  -

 مجموع الوحدات المعتَمدة للبرنامج الدراسيّ  27

 

 متطلبات التخصص االجبارية 4-3-2

المتطلب السابق 

 المقّرر

الوحدات   الوحداتطبيعة 

 المعتَمدة 
 اسـم المقّرر 

رقم المقّرر  

 ورمزه 
 م

 نظريّ  عمليّ 

 1 1506202 تحليل وتصميم الوظائف  3 3  1506101

 2 1506204 ةالبشري الموارد استقطاب 3 3  1506101

 3 1506203 سلوك تنظيمي  3 3  1506101

 4 1506205 تخطيط وتنمية الموارد البشرية 3 3  1506101

 5 1506311 دارة االداء إ 3 3  1506202

 6 1506312 التعويضات والمزايا  3 3  1506101

 7 1506306 دارة المعرفة إ 3 3  1506101

1506205  3 3 
ستراتيجيات ادارة الموارد إ

 8 1506323 البشرية

 9 1506324 دارة الموهبة إ 3 3  1506311

1506101  3 3 
الموارد البشرية  دارة إ

 باإلنجليزية
1506407 10 

 11 1506408 التطوير التنظيمي  3 3  1506101

 12 1506435 نظم معلومات الموارد البشرية 3 3  1506205

1506306  3 3 
قضايا معاصرة في موارد  

 13 1506436 بشرية

 14 1507201 وظائف المنظمة  3 3  1507101

 15 1507411 االستراتيجية دارة اإل 3 3  1507201

 16 1507312 القيادة االدارية  3 3  1507201

 17 1507401 مناهج البحث في اإلدارة 3 3  1507201

 18 1506491 مشروع التخرج   3 3  موافقة القسم 

ــ    ــــــــــ
 19 1510252 الرياضيات اإلدارية  3 3

 20 1510211 اإلحصاء اإلداري  3 3  1510110

 21 1509202 مبادئ االقتصاد الكلي  3 3  1509101

 مجموع الوحدات المعتَمدة للبرنامج الدراسيّ  63  

 

 متطلبات التخصص االختيارية :  4-3-3

 . ت( وحدا15يختار الطالب من المقّررات االختياريّة مجموع ) 
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المتطلب السابق 

 المقّرر

الوحدات   طبيعة الوحدات

 المعتَمدة 
 المقّرر اسـم 

رقم المقّرر  

 ورمزه 
 م

 نظريّ  عمليّ 

 1 1506201 تنمية الموارد البشرية  3 3  1506101

 2 1503332 التسويق الدولي 3 3  1503201

 3 1501202 2محاسبة  مبادئ ال 3 3  1501101

 4 1502334 التجارة االلكترونية  3 3  1502211

 5 1507412 الصغيرةإدارة المشروعات  3 3  1507101

 6 1507202 خالقيات منظمات األعمال أ 3 3  1507101

 7 1503211 سلوك المستهلك  3 3  1503 201

 8 1509303 نقود وبنوك  3 3  1509202

1507201 
 

 9 1507311 دارة الجودة إ 3 3

ــ   ـــــ
 

 10 1504202 مبادئ استثمار  3 3

1505101 
 

 11 1505270 القانون التجاري  3 3

1507101 
 

 12 1507331 دارة التفاوض إ 3 3

 مجموع الوحدات الدراسية لمتطلبات التخصص االختياري 15

 

 

 مشروع التخرج  4-4

المتطلب السابق 

 المقّرر

الوحدات   طبيعة الوحدات

 المعتَمدة 
 اسـم المقّرر 

رقم المقّرر  

 ورمزه 
 م

 نظريّ  عمليّ 

 1 1506491 التخرج مشروع  3 3 - موافقة القسم 

 مجموع وحدات مشروع التخرج  3

 

 التدريب ميداني  4-5

المتطلب السابق 

 المقّرر

الوحدات   طبيعة الوحدات

 المعتَمدة 
 اسـم المقّرر 

رقم المقّرر  

 ورمزه 
 م

 نظريّ  عمليّ 
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ساعة +  90إتمام 

 موافقة القسم 
 1 1506492 تدريب ميداني 3 - ساعة  120

 وحدات التدريب الميدانيمجموع    3

 

 مقرر حر 4-6

 المتطلب السابق المقّرر
الوحدات   طبيعة الوحدات

 المعتَمدة 
 م رقم المقّرر   اسـم المقّرر 

 نظريّ  عمليّ 

 xxxx 1 مقرر حر 3 3  -

 مجموع وحدات المقرر الحر 3

 

 خطة لتوزيع المقررات وفقا للمستويات  4-7

 التحضيرية برنامج السنة  4-7-1

المتطلب السابق 

 المقّرر

الوحدات   طبيعة الوحدات

 المعتَمدة 
 اسـم المقّرر 

رقم المقّرر  

 ورمزه 
 م

 نظريّ  عمليّ 

 3 3  ــ 
 1اللغة االنجليزية 

1001101 1 

 ــ 
 2 1003101 رياضيات  3 3 

 ــ 
 3 3 

 مهارات حاسب آلي
1004101 3 

 ــ 
 4 1002102 مهارات التفكير 2 2 

 ــ 
 5 1002101 مهارات االتصال 2 2 

 مجموع وحدات السنة التحضيريّة  13

 

  المستويات الدراسية  2 -4-7

 السنة األولى 

 المستوى األول *    

المتطلب السابق 

 المقّرر

الوحدات   طبيعة الوحدات

 المعتَمدة 
 اسـم المقّرر 

رقم المقّرر  

 ورمزه 
 م

 نظريّ  عمليّ 

 1 1507101 األعمال مبادئ إدارة  3 3  -

 2 1501101 مبادئ المحاسبة 3 3  -

 3 1505101 مبادئ القانون 3 3  -
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 4 1506101 إدارة الموارد البشرية  3 3  -

 5 1504101 مبادئ التمويل  3 3  -

 االول   ىمجموع وحدات المستو 15

 * يجب اجتياز مقررات المستوى التحضيري بنجاح 

 المستوى الثاني  

المتطلب السابق 

 المقّرر

الوحدات   طبيعة الوحدات

 المعتَمدة 
 اسـم المقّرر 

رقم المقّرر  

 ورمزه 
 م

 نظريّ  عمليّ 

-  
3 3 

 1 1502101 نظم المعلومات اإلدارية 

-  
3 3 

 2 1509101 مبادئ االقتصاد الجزئي 

-  
 مبادئ التسويق  3 3

1503101 3 

-  
3 3 

 4 1510110 اإلحصاء الوصفي 

-  
3 3 

 5 1601101 1ثقافة إسالمية 

-  
3 3 

 6 1602101 1لغة عربية 

 الثاني   ىمجموع وحدات المستو 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة  الثانية 

 الثالث   ىالمستو 

المتطلب السابق 

 المقّرر

الوحدات   طبيعة الوحدات

 المعتَمدة 
 اسـم المقّرر 

رقم المقّرر  

 ورمزه 
 م

 نظريّ  عمليّ 

1506101  
3 3 

 1 1506202 تحليل وتصميم الوظائف 

1506101 
 

3 3 
 2 1506204 ةالموارد البشرياستقطاب 
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1506101 
 

3 3 
 3 1506203 سلوك تنظيمي 

  
3 3 

 4 1510252 رياضيات إدارية

xxxx  

3 3 
)مبادئ  1ختياري تخصص ا

  –دولي  تسويق – 2المحاسبة 

 (  تنمية الموارد البشرية

xxxx 5 

1506101  
3 3 

 6 1601201 2ثقافة إسالمية 

 الرابع   ىمجموع وحدات المستو 17

 

 ىالرابع المستو

المتطلب السابق 

 المقّرر

الوحدات   طبيعة الوحدات

 المعتَمدة 
 اسـم المقّرر 

رقم المقّرر  

 ورمزه 
 م

 نظريّ  عمليّ 

1506101  
3 3 

 1 1506205 تخطيط وتنمية الموارد البشرية

1506202  
3 3 

 2 1506311 داء دارة األإ

1510110  
3 3 

 3 1510211 اإلحصاء اإلداري 

xxxx  

3 3 
)تجارة   2اختياري تخصص 

ادارة المشاريع  –الكترونية 

 الصغيرة(

xxxx 4 

-  

2 2 
أو 3سالمية إثقافة  )1ختيارى ا

إسالمية  ثقافةأو 4ثقافة إسالمية 

7) 

xxxx 5 

 الرابع   ىمجموع وحدات المستو 14

 

 

 

 

 الثالثةالسنة  

 ىالخامسالمستو 

المتطلب السابق 

 المقّرر

الوحدات   طبيعة الوحدات

 المعتَمدة 
 اسـم المقّرر 

رقم المقّرر  

 ورمزه 
 م

 نظريّ  عمليّ 
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1506101  
3 3 

 1 1506312 التعويضات والمزايا 

1506101  
3 3 

 2 1506306 دارة المعرفة إ

1506205  
3 3 

استراتيجيات ادارة الموارد 

 البشرية
1506323 3 

1509101  
3 3 

 4 1509202 مبادئ االقتصاد الكلي 

xxxx  

3 3 
)سلوك  3اختياري تخصص 

اخالقيات منظمات   –المستهلك 

 االعمال (

xxxx 5 

-  

2 2 
أو 5سالمية إثقافة  )11ختيارى ا

أو ثقافة إسالمية 6 إسالميةثقافة 

8) 

xxxx 6 

 الخامس  ىمجموع وحدات المستو 17

 

 ىالسادس المستو

المتطلب السابق 

 المقّرر

الوحدات   طبيعة الوحدات

 المعتَمدة 
 اسـم المقّرر 

رقم المقّرر  

 ورمزه 
 م

 نظريّ  عمليّ 

1506311  
3 3 

 1 1506324 دارة الموهبة إ

1506101  
3 3 

الموارد البشرية  دارة إ

 باإلنجليزية
1506407 2 

1506101  
3 3 

 3 1506408 التطوير التنظيمي 

1506205  
3 3 

 4 1506435 نظم معلومات الموارد البشرية

xxxx  

3 3 
)مبادئ  4ختياري تخصص ا

نقود   –ادارة الجودة  -استثمار

 وبنوك ( 

xxxx 5 

 السادس  ىمجموع وحدات المستو 15

 

 

 

 (الفصل الصيفي  )التدريب الميداني

المتطلب السابق  

 المقّرر 

الوحدات  طبيعة الوحدات 

 المعتَمدة
 اسـم المقّرر

رقم المقّرر  

 ورمزه
 م

 نظريّ  عمليّ 

 ساعة + 90اتمام 
 ساعة  120

 3 
 1 1506492 تدريب ميداني 
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 موافقة القسم 

 مجموع وحدات الفصل الصيفي  3

 

 الرابعة السنة  

 ىالسابع المستو 

المتطلب السابق 

 المقّرر

الوحدات   طبيعة الوحدات

 المعتَمدة 
 اسـم المقّرر 

رقم المقّرر  

 ورمزه 
 م

 نظريّ  عمليّ 

1506306  
3 3 

 1 1506436 قضايا معاصرة في مواردبشرية

1507101  
3 3 

 2 1507201 وظائف المنظمة 

1507201  
3 3 

 3 1507411 ستراتيجية دارة اإلاإل

xxxx  
3 3 

)قانون 5اختياري تخصص 

 ادارة التفاوض (–تجاري 
xxxx 4 

 السابع   ىمجموع وحدات المستو 12

 

 ىالثامن  المستو

المتطلب السابق 

 المقّرر

الوحدات   طبيعة الوحدات

 المعتَمدة 
 اسـم المقّرر 

رقم المقّرر  

 ورمزه 
 م

 نظريّ  عمليّ 

1507201  
3 3 

 1 1507312 القيادة االدارية 

1507201  
3 3 

 2 1507401 مناهج البحث في اإلدارة

  موافقة القسم 
3 3 

 3 1506491 مشروع تخرج 

xxxx  
3 3 

 مقرر حر
xxxx 

4 

 الثامن   ىمجموع وحدات المستو 12

 

 

 

 توصيف المقررات -5
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 الجامعةتوصيف مقررات  1- 5

 ( 0,2)12لغة عربية 1602101 1

الوظيفية ، وبعض األنواع األدبية ، ويتطلع إلى   يــُعنى هذا المقرر بالتطبيقات التحريرية  لألنواع 

تنمية قدرات : القراءة واالستيعاب / التحرير والتعبير / التلخيص ـــ البحث العلمي الطالبي . مع 

 التوسع في التطبيقات الشفوية والتحريرية للوصول إلى مستوى تذوق جماليات اللغة العربية.

 اليوجد  -المتطلب السابق : 

 ( 0,2)2                                                          1ثقافة إسالمية  1601101   2

ومنجزات  يعطيهذاالمقررمقدمةعامةحواللثقافةاإلسالمية،مفهومها  ،ومصادرها،وخصائصها 

الحضارةاإلسالميةوأثرهاعلىالحضارةالغربية،ثميتطرقإلىالعقيدةاإلسالميةمفهومهاوأركانها 

ونواقضها،وأهمالتحدياتالثقافيةالمعاصرة،ثمالختامبذكرأبرزمقاصدالشريعةومفهومالعبادات  

 وأهميتهاوالحكمةمنأدائها.

 اليوجد   -المتطلب السابق :

 (  0,2)2                                                           2ثقافة إسالمية   1601201   3

ومراحل حياته  األولى    يمكن هذا المقرر الطالب من أن يعرف مفهوم السيرة النبوية  ومصادرها 

النبي صلي هللا عليه  العهد المكي والمدني والغزوات األولى ومرض  وبعثته وأحداث ووقائع من 

 وسلم ووفاته وحقوقه على أمته.  

 1601101المتطلب السابق :   

 ( 0,2)2                                                                  3إسالمية  ثقافة  1601301    4

يمكن هذا المقرر الطالب  من التعريف بمفهوم الفقه الطبي وبيان أهميته ومصادره وحكم التداوي  

عليها وحكم النص  التى ورد  األدوية  وأهم  نفسه وسياسته  فى عالج  عليه وسلم   وهديه صلى هللا 

باألحكام  المتعلقة  الشرعية  العامة والمقاصد  الفقهية  المريض والقواعد  الصيدلة وأحكامها وأحكام 

وموجباتها  وأنواعها  الطبية  والمسئولية  الطبي  اإلذن  وأحكام  تطبيقاتها  وأهم  ومعانيها  الطبية 

المتع واألحكام  المعاصرة  الطبية  القضايا  وأهم  وتنظيمه  الحمل  منع  وأحكام  لقة  ومسقطاتها 

 بالمصاب بمرض اإليدز واإلستنساخ البشري وزراعة  األعضاء. 

 :    ال يوجد  المتطلب السابق

 ( 0,2)2                                                                  4إسالمية  ثقافة  1601302 5

التعريف بمفهوم األسرة فى المجتمع المسلم وبيان مكانتها وأهميتها   المقرر الطالب من  يمكن هذا 

القيم والمبادئ التي تقوم عليها ومناقشة أهم المشكالت   األسرية واألسس التي تقوم عليها وتعزيز 

 وعرض الحلول المناسبة لها مع إبراز حكمة التشريع فى كل وحدة من وحدات هذا المقرر.  

 :     ال يوجد  المتطلب السابق

 ( 0,2)2                                                                   5ثقافة إسالمية   1601401 6
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وأهميتها   المهنة  ومفهوم  ومكانتها  األخالق  مفهوم  على  أنيتعرف  من  الطالب  المقرر  هذا  يمكن 

ودراسة  اإلسالمية  الحضارة  فى  المهنة  وأخالقيات  اإلدارة  وأخالقيات  وأخالقها  المهنة  وشروط 

 ة لبعض التخصصات ووسائل ترسيخ أخالقيات المهنة والمخالفات الشرعية فى المهنة. ميثاق المهن

 

 : ال يوجد  المتطلب السابق

 ( 0,2)2                                                                   6ثقافة إسالمية  1601402  7

على مفهوم التنمية وخصائصها وخصائص المرأة وعالقتها   يمكن هذا المقرر الطالب من أنيتعرف 

ومعوقاتها   اإلقتصادية  والتنمية  والشخصية  الروحية  التنمية  فى  المرأة   ودور  التنموي  بدورها 

 وجهود المملكة فى دعم دور المرأة التنموي. 

 : ال يوجد  المتطلب السابق

 ( 0,2)2                                                                   7ثقافة إسالمية  1601303  8

ثم  وأهدافه   ونشأته  النظام  عن  أنيتعرف  من  الطالب  المقرر  هذا  المبادئ   يمكن  على  التعرف 

التعريف  ثم  االسالمي  لالقتصاد  والتشريعية  االخالقية  المبادئ  ثم  االسالمي  لالقتصاد  االعتقادية 

 بأسس االقتصاد االسالمي ثم التعرف على الملكية  وأنواعها والتكافل االقتصادي وأخيرا التأمين.

 : ال يوجد  المتطلب السابق

 ( 0,2)2                                                                8ثقافة إسالمية   1601403    9

  يمكن هذا المقرر الطالب من أن يتعرف على مرحلة الشباب ووسائل حفظها وأهم المشكالت  عند  

الوطن  وحقوق  والمسكرات  كالتدخين  القضايا  بعض  الى  يتطرق  ثم  عالجها  ووسائل  الشباب 

الدعوة   وسائل  وأهم  وخطورته  االرهاب  ومفهوم  اآلمنين  وقتل  الحاكم  على  الخروج  وحرمة 

 والتطوع وجهود المملكة  فى ذلك . 

 

 : ال يوجد  المتطلب السابق
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 جبارية توصيف مقررات الكلية اإل 5-2

 ( 0,3)3مبادئ إدارة األعمال                                                  1507101 1

اإلدارة وعلى تطور الفكر اإلداري و يعدد  يمكن هذا المقرر الطالب من التعرف علي  ماهية 

 وظائف اإلدارة و يتعرف على عملية اتخاذ القرارات بالمنظمات و يعدد وظائف المنظمة

 ال يوجد  -المتطلب السابق:  

 (   0,3)3                        1ة بمحاسمبادئ ال   1501101 2

يمكن هذا المقرر الطالب من التعرف عليالمفاهيم والمبادئ واألصول العلمية والعملية لعلم   

المحاسبة و يتعرف على الدورة المحاسبية والدفاتر المحاسبية والسجالت والنماذج المحاسبية 

  يعد الحسابات الختامية والتقارير المحاسبية و يحللو  الخاصة و يحلل ويسجل العمليات المالية

 الحسابات الختامية والتقارير المحاسبية

 

 ال يوجد  -المتطلب السابق:   

 ( 0,3)3مبادئ القانون     ال يوجد                                                      1505101 3

التعرف علي القاعدة القانونية وأهم خاصياتها ومصادرها والفرق  من الطالب  يمكن هذا المقرر 

بينها وبين مختلف القواعد السلوكية المجاورة و يفسر ويؤول النصوص القانونية وفقا للقواعد 

المقررة شرعا ونظاما و يميز بين مختلف فروع القانون ودرجات النصوص التشريعية و يدرك  

 ية إثباتها الحقوق وأنواعها وأصحابها وكيف 

 ال يوجد  -المتطلب السابق:   

 ( 0,3)3ادارة الموارد البشرية            1506101 4

هميتها و يحدد  أة ودارة الموارد البشريإرر الطالب من انيتعرف على مفهوم هذا المقيمكن  

ساسية  يميز النشاطات والوظائف األ و دارة الموارد البشريةإوسياسات  هدافأستراتيجيات وإ

ساليب المستخدمة في تنمية وصيانة وتحفيز العاملين يتعرف على األ و إلدارة الموارد البشرية

   للموارد البشرية

 ال يوجد  -المتطلب السابق:  

 ( 0,3)3مبادئ التمويل                                                              1504101 5

يمكن هذا المقرر الطالب من انيعرف اإلدارة التمويلية ووظائفها األساسية وأهدافها و يحدد  

 مصادر التمويل و يحدد القيمة الزمنية للنقود. 

 ال يوجد   -المتطلب السابق:  

 ( 0,3)3نظم المعلومات االدارية                                                     1502101 6

( ووظائفه ومكوناته  MISعلى مفهوم نظم المعلومات االدارية )يمكن  هذا المقرر من ان يتعرف  

ة لنظم المعلومات المختلفة على مستوى الهيكل التنظيمي اسية و يميز  بين الوظائف الرئيساألس

( وأهم التحديات التي MISدارية )الساسية  لبناء نظم المعلومات اإلللمنظمة و يحدد المراحل ا

( و   MISدارية )لتحتية لتشغيل نظام المعلومات اإلتواجه عملية البناء و يتعرف على البنية ا
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 ( . MIS) االداريةيتعرف على أهم القضايا االخالقية واالجتماعية للتعامل مع نظم المعلومات 

 

 ال يوجد -المتطلب السابق:  

 ( 0,3)3مبادئ االقتصاد الجزئي                                                       1509101 7

يمكن هذا المقرر الطالب من ان يعرف المشكلة االقتصادية و يفسر مبادئ األنظمة االقتصادية  

وتحليلها للمشكلة االقتصادية و يحلل المفاهيم الخاصة بالعرض والطلب والتوازن والمنتج و يميز  

 . بين سوق المنافسة الكاملة وسوق االحتكار وسوق المنافسة االحتكارية

 ال يوجد-المتطلب السابق:  

 ( 0,3)3       مبادئ التسويق 1503101 8

يتعرف على المصطلحات والمفاهيم التسويق والتطرق لألساليب  يمكن هذا المقرر الطالب من ان  

ن النشاط التسويقي هو المحرك لبقية أنشطة المشروع و  أيدرك  و الحديثة في العملية التسويقية

النشاط  نأيدرك و  هداف و السياسات و االستراتيجيات الكلية للمنظمةيرتبط بشكل كبير باأل

 يتعرفو  التسويقي يجب القيام به سواء في المنظمات الربحية أو في المنظمات غير الهادفة للربح

على البيئة التسويقية ويتعرف على عناصر المزيج التسويقي من تطوير السلعة وتسعيرها  

 وترويجها وتصميم قنوات التوزيع

 ال يوجد -المتطلب السابق:  

 ( 0,3)3االحصاء الوصفي                                                          1510110 9

الطالب من التمييز بين األساليب اإلحصائية وتطبيقاتها العملية باستخدام بعض  يمكن هذا المقرر  

حصاء الوصفي وفهماالحتماالت والمتغيرات  اإلت البرامج اإلحصائية والتعرف على استخداما

و يحدد طرق تقدير معالم المجتمع   العشوائية والتوزيعات االحتماليةو يبين المعاينة وتوزيعاتها

 واختبارات الفروض  وتحليل التباين

 1510110-المتطلب السابق:  
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 جبارية توصيف مقررات البرنامج اإل 5-3

 ( 0,3)3تحليل وتصميم الوظائف                                                  1506202 1

يمكن هذا المقرر الطالب من ان يتعرف على مفهوم تحليل الوظائف وأهميته وأهدافه و يتعرف  

على كيفية تصميم الوظائف وأهميته و يميز  خطوات تحليل الوظائف في المنظمات و يكتسب  

معرفة اساليب تصميم الوظائف في المنظمات و يميز االساليب التقليدية والعلمية المطبقة في عملية  

 . وصف والمواصفات الوظيفيةال

 1506101-:  المتطلب السابق

 (0,3)3 رية استقطاب الموارد البش1506204 2

على مفهوم االستقطاب واالختيار والمحافظة على الموارد   يمكن هذا المقرر الطالب من انيتعرف 

يتعرف على كيفية االستخدام االمثل لعملية التوظيف للموارد البشرية  نأو البشرية وأهميته وأهدافه

 و واالختيار والمحافظة على الموارد البشرية وان يكتسب االدوات الفاعلة بكيفية االستقطاب

 . يكتسب تطبيقات عملية لالستقطاب واالختيار والمحافظة على الموارد البشرية

 1506101-:  المتطلب السابق

 ( 0,3)3سلوك تنظيمي                                                               1506203 3

 

 

 

 

 

يحدد   و يمكن هذا المقرر الطالب من انيتعرف على مفهوم السلوك التنظيمي وأهميته وأهدافه

يتعرف على طبيعة السلوك الفردي    و مساهمة العلوم االخرى للسلوك التنظيمي في المنظمات

والجماعي في المنظمات و يكتسب أهم النظريات واالتجاهات والقيم للسلوك التنظيمي ودم نموذج  

 لسلوك الفردي والجماعي في المنظمة وكيفية حل المشكالت السلوكية والتعامل معه عملي ل

 1506101-:  المتطلب السابق

 ( 0,3)3تخطيط وتنمية الموارد البشرية                                           1506205 4

بمفهوم تخطيط وتنمية الموارد البشرية وأهميته وأهدافه    يمكن هذا المقرر الطالب من ان  يتعرف 

و يمتلك مهارة الربط بين التخطيط االستراتيجي للمنظمة وتخطيط الموارد البشرية و يحدد  

 ساليبأوى خطوات تخطيط الموارد البشرية االساليب المطبقة لتنمية الموارد البشرية و يتعرف عل

تقدير االحتياجات من الموارد البشرية و يكتسب مهارات عملية تطبيقية  لتقدير االحتياجات من  

 الموارد البشرية 

 1506101-:  المتطلب السابق

 ( 0,3)3إدارة االداء                                                                 1506311 5

يميز نظام   و داء وأهميته وأهدافهاأل دارةإيتعرف على مفهوم    نأن هذا المقرر الطالب من يمك 

تأثير نظام ادارة االداء على   داء و انواع فرق العمل في المنظمات و يتعرف على كيفيةدارة األإ

ستراتيجية الكلية للمنظمة و يتعرف على شرح شامل للتطورات الحديثة المتعلقة بموضوع إدارة اإل

عملي إلدارة األداء يمكن من خالله شرح كيفية تطوير وتنفيذ نظام إدارة األداء و يكتسب نموذج 

 األداء .

 1506202-:  المتطلب السابق
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 ( 0,3)3                                   التعويضات والمزايا                  1506312 6

يمكن هذا المقرر الطالب من ان  يميز مفهوم التعويضات والمزايا وأهميته وأهدافه و يتعرف على  

ستراتيجية الكلية للمنظمة و يكتسب أهم النظريات  اإلنظام التعويضات والمزايا على   كيفية تأثير

على األدوات الالزمة للمساعدة في التطبيق   الحوافز و يتعرفالحديثة في التعويضات ونظام 

 الفعال لنظم التعويض والمزايا.

 1506101-:  المتطلب السابق

 ( 0,3)3ادارة المعرفة                                                                  1506306 7

وحدد  دور المعرفة    هميتهاأالمعرفة و دارةإالطالب من ان  يتعرف على مفهوم  هذا المقرريمكن  

ناء  وعلى كيفية بدارة المعرفة و يميز عملية صناعة المعرفة إالمعلومات في  دارة وتكنولوجياواإل

دارة المعرفة  و يتعرف على نظم ساسية لبناء البنية التحتية إلالمعرفة و يراعي العمليات األ

 ستراتيجيات إدارة المعرفة إو

 1506101-:  المتطلب السابق

 ( 0,3)3استراتيجيات ادارة الموارد البشرية                                       1506323 8

دارة الموارد البشرية  إ ستراتيجياتإالطالب معرفة مفهوم  كتسبي ن أيمكن هذا المقرر الطالب من  

شرية في المنظمة ستراتيجي الذى تلعبه ادارة الموارد البا وأهدافها و يتعرف على الدور اإلوأهميته

دارة الموارد البشرية وعالقتها برسالة وأهداف المنظمة و يتعرف إ ستراتيجيةإوأهميته و يميز 

الكلية للمنظمة و يكتسب قضايا   ستراتيجيةتراتيجية الموارد البشرية على اإلعلى كيفية تأثير إس

 وحاالت في مجال إستراتيجيات إدارة الموارد البشرية 

 1506205-:  بقالمتطلب السا

 ( 0,3)3ادارة الموهبة                                                          1506324 9

الموارد البشرية.   مفهوم إدارة الموهبة وأهميته فى ن يتعرف علىأيمكن هذا المقرر الطالب من  

خصائصها وأهميتها و أهم النظريات فى إدارة الموهبة و العمليات واألدوات المستخدمة فى إدارة  

 الموهبة و يميز االتجاهات الحديثة فى إدارة الموهبة وتحديات العولمة التى تواجهها . 

 1506311-:  المتطلب السابق

 ( 0,3)3ادارة الموارد البشرية باإلنجليزية                                                 1506407 10

ارد  ساسية في الموالمفاهيم والمصطلحات األتعرف على يمكن هذا المقرر الطالب من ان  ي 

الموارد دارة شرية و يبين  الوظائف االساسية إلساسية للموارد البالبشرية و يحدد  النشاطات األ

 البشرية و يتعرف على أهم استراتيجيات الموارد البشرية

 1506101-  المتطلب السابق:

 ( 0,3)3التنظيمي                                                                 التطوير  1506408  11
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 يمكن هذا المقرر الطالب من انيتعرف على مفهوم التطوير التنظيمي  ودوره في التطوير التنظيمي  

يكتسب مهارة عمل   و ستراتيجيات التغير في مواجهة التطويرإالتنظيمي و و يحدد  دور التطوير 

الوالء ومراحل التطور للوالء التنظيمي  و  نماذج وتطبيقات التغير والتطوير و يتعرف على مفهوم

 يكتسب مهارة االتصال والتفويض ومنح السلطة في عملية التطوير 

 1506101-  المتطلب السابق:

 ( 0,3)3نظم معلومات الموارد البشرية                                             1506435 12

يمكن هذا المقرر الطالب من انيتعرف الطالب بمفهوم نظم معلومات الموارد البشرية وأهميته  

مكونات نظم معلومات الموارد البشرية في المنظمات و يحدد مجاالت   وأهدافه و يحدد

يستخدم التطبيقات الحاسوبية في  و واستخدامات نظم معلومات الموارد البشرية الحديثة للمنظمة

 إدارة نظم الموارد البشرية 

 1506205-  المتطلب السابق:

 ( 0,3)3             قضايا معاصرة في مواردبشرية               1506436 13

يحدد    و يمكن هذا المقرر الطالب من انيتعرف على القضايا العالمية المعاصرة للموارد البشرية 

يفسر أهم المشكالت التي تواجه منظمات االعمال المحلية و أهم التغيرات في سو ق العمل الدولي

يقارن بين  المعايير الدولية المستخدمة للموارد    و والعالمية للموارد البشرية وكيفية معالجتها

 البشرية.

 1506306-  المتطلب السابق:

 ( 0,3)3وظائف المنظمة                                                             1507201 14

على كافة العمليات الفنية المتعلقة بإنتاج السلع أو تحقيق   يمكن هذا المقرر الطالب من انيتعرف 

الخدمات موضوع النشاط للوحدة اإلدارية و يكتسب مهارة  تدبير األموال الالزمة إلقامة  

المشروع، أو تشغيل المنظمة أو الوحدة اإلدارية، وما يلزم من أموال الستمرارها في العمل و 

مكن من الكوادر البشرية لتشغيل الوحدة اإلدارية، وكذلك يكتسب مهارة الحصول على أفضل ما ي

يتعرف على و  كل ما يضمن استمراريتهم في العمل بأعلى قدر من اإلنتاجية، والرضا، والنمو

 أساليب تسويق السلع والخدمات بقصد إيصالها إلى من يطلبها

 1507101-  المتطلب السابق:

 ( 0,3)3اإلدارة اإلستراتيجية                                                     1507411 15

يمكن هذا المقرر الطالب من ان يحدد مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية و نماذجها و مراحلها ويصوغ   

وة  الرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجية و يحلل البيئة الداخلية والخارجية وتحديد نواحي الق

والضعف و الفرص والتهديدات و يميز بين اإلستراتيجيات المختلفة وخصائص كل منها واالختيار 

 يميز بين الرقابة والمراجعة اإلستراتيجيةو  اإلستراتيجي باستخدام نماذج االختيار اإلستراتيجي

   1507201-:  المتطلب السابق

 ( 0,3)3اإلدارية                                                           القيادة  1507312 16
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يتعرف على نظريات  و  يمكن هذا المقرر الطالب من ان يحدد مفهوم القيادة ودورها في اإلدارة 

القيادة اإلدارية وأساليبها المختلفة وتأثير استخدام هذه األساليب في األفراد في العمل اإلداري و  

يحلل مشكالت القيادة  و  حدد المهارات األساسية في اإلدارة والمهام الموكلة للقيادة اإلداريةي

بناء فرق العمل كنموذج لقيادة منظمات اإلدارية في الدول النامية ويتعرف دور القيادة اإلدارية في 

 المستقبل  

 

   1507201-:  المتطلب السابق

 ( 0,3)3مناهج البحث في اإلدارة                    1507401 17

يتعرف ماهية بحوث اإلدارة ونوعيتها ، والخصائص األساسية   نأيمكن هذا المقرر الطالب من  

يكتسب القدرة على تصميم بحث في اإلدارة و يتعرف على كيفية و  لها والعقبات التي تواجهها

قياس المتغيرات ، وعلى أمثلة إدارية له و يكتسب القدرة على تحليل البيانات عن طريق بعض  

 .  يتعرف كيفية االستفادة من البحوث في اتخاذ القرارات اإلداريةو حزم البرامج اإلحصائية 

   1507201-:  المتطلب السابق

 ( 0,3)3مشروع التخرج           1506491 18

على تطبيق أسس البحث العلمي في موضوع ذي عالقة   يمكن هذا المقرر الطالب من انتدرب 

بتخصصه و يوظف المعلومات المتخصصة التي اكتسبها في مجال بحثه و يكتسب القدرة على 

إجراء بحث بفاعلية وكفاءة و يتهيأ إلجراء بحث إداري متقدم سواء أكان تطبيقيا أو نظرياً و  

 اإلدارية . يستطيع مواكبة التطورات الحديثة في مجال العلوم  

 موافقة القسم: المتطلب السابق

 ( 0,3)3الرياضيات اإلدارية                1510252 19

يقوم   يمكن هذا المقرر الطالب من فهم أساسيات المصفوفات وحل يحل المعادالت الخطية و ان 

 بتطبيقات رياضية في االقتصاد والتجارة 

 ال يوجد -:  المتطلب السابق

 ( 0,3)3     اإلحصاء اإلداري  1510211 20

يمكن هذا المقرر الطالب من التعرف عليأهمية اإلحصاء في اإلدارة وأنواع المتغيرات وطرق   

يجمع البيانات وتمثيلها بيانيا وجدوليا وعلى استخالص المعلومات منها و يستخدم  وان  قياسها

يحلل   و SPSSالمقاييس االحصائية ومقاييس النزعة المركزية والتشتت واستخدام برنامج 

البيانات باستخدام االرتباط واالنحدار الخطي البسيط و يستخدم السالسل الزمنية واألرقام القياسية 

 قات االداريةفي التطبي

 1510110 -:  المتطلب السابق

 ( 0,3)3 مبادئ االقتصاد الكلي  1509202 21
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حسابات الدخل القومي  يمكن هذا المقرر الطالب من تفسيرطبيعة التحليل االقتصادي الكلي و يحلل 

 و يحدد مبادئ النظريات االقتصادية الكلية و يعرف البطالة والتضخم والسياسات المالية والنقدية 

 1509101 -:  المتطلب السابق

 

 ختيارية إلتوصيف المقررات ا 5-4

 ( 0,3)3الموارد البشرية                                                           تنمية  1506201 1

يمكن هذا المقرر الطالب من انيتعرف على مفهوم تنمية الموارد البشرية وأهميته وأهدافه و يحدد   

ارات  ساليب المطبقة لتنمية الموارد البشرية ويكتسب مهاألتنمية الموارد البشرية و يميز كيفية 

و يتخذ القرارات المناسبة في تنمية الموارد  التفكير في مواجهة التحديات لتنمية الموارد البشرية

 البشرية .

 

 1506101: المتطلب السابق

 (0,3)3  تسويق دولي 1503332 2

إدارة التسويق من منظور دولي وإقليمي من خالل مجال وتحديات   يتضمن هذا المقرر  طبيعة 

التسويق الدولي بشكل عام والبيئة التسويقية الدولية ومؤثراتها الخارجية ومن ثم يقدم المقرر 

استراتيجيات اختيار ودخول األسواق الدولية وعمليات التطوير لألسواق الدولية وتخطيطها  

المقرر المشاكل التي تواجه إدارة التسويق الدولية والقرارات  وتحليل تلك األسواق . ويتضمن 

 التسويقية بعد ذلك يقدم المقرر المزيج التسويقي وعالقته بتلك األسواق الدولية 

 1503201 -:  المتطلب السابق

 ( 0,3)3                                                                   2محاسبة  مبادئ ال1501202 3

اهتمام هذا المقرر بإجراء تسوية حسابات المصروفات واإليرادات، وعمل التسوية النقدية   يءيج 

عمل مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، ثم ينتقل إلى تقييم وجرد   لصندوق والبنك،

لمستودع، مع تقييم وعمل استهالكات األصول الثابتة، وأخيراً عمل ورقة  المخزون السلعي با

 العمل.

 1504101 -:  المتطلب السابق

 ( 0,3)3التجارة االلكترونية   1502334 4

ث  ( من حي e-commerceلكترونية )انب المفاهيمية لنظام التجارة اإليهتم هذا المقرر بالجو 

معوقات لممارسة التجارة  ضافة الى تحديد أهم المميزات والواألهداف باإل المفهوم واألهمية 

لكترونية ، ويعمل المقرر على توضيح أهم التقنيات المستخدمة في مجال التجارة اإللكترونية  اإل

 جهزةأ، مواقع التواصل االجنتماعي ،  نترنتت التكنولوجية المتاحة )شبكات اإل من حيث األدوا

، الشيكات ، النقد  لكترونيةاإل نظمة الدفع اإللكتروني )البطاقاتأالجوال ( ، و جهزةأالحاسب ، 
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نونية المنظمة لعملية التجارة لكترونية ( ، كما ويركز المقرر على ابراز أهم الجوانب القااإل

لممارسة التجارة  خالقيةواأل منيةالى ابراز أهم الجوانب األ  ضافةمحلياً وعالمياً ، باإل  لكترونيةاإل

 لكترونية .  اإل

 1502211-:  المتطلب السابق

 ( 0,3)3إدارة المشروعات الصغيرة                                                 1507412 5

يتناول هذا المقرر تعرف المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخصائصها وأهميتها وأسباب نجاحها   

وفشلها . إضافة إلى دراسة الجدوى للمؤسسات الصغيرة وإعداد الخطة عمل لها وطرق دعم  

 المنشآت الصغيرة بالمملكة وكيفية إداراتها .

 1507101-:  المتطلب السابق

 ( 0,3)3أخالقيات منظمات األعمال                                                     1507202 6

يهدف المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف الالزمة حول مفهوم أهمية وحيوية وضرورة أخالقيات  

األخالق  وعالقة  اإلدارة  عمل  يحكم  الذي  األخالقي  واإلطار  المنظمات  في  ومصادرها  األعمال 

ثقافة التنظيمية السائدة في لمنظمة، والتمييز بين أنشطة المنظمات والوظائف اإلدارية وعالقتها بال

والحاكمية  والشفافية  اإلداري  الفساد  وفهم موضوعات  العمل،  وأخالقيات  االجتماعية  بالمسؤولية 

والخدمات   السلع  تقديم  في  المنظمة  أهداف  تحقيق  يتسنى  وبالتالي  بها  االلتزام  بطريقة  وضرورة 

وقيم  األمثلة ألخالقيات   والتفصيل وإعطاء  والشرح  التوضيح  المادة من خالل  مقبولة. وتعرض 

في  األخالق  وقيمها.ودور  المنظمات  أخالقيات  مصادر  على  والتعرف   . بيئتها  نحو  المنظمات 

دارية  التنمية االقتصادية و التقدم  الفكري الصناعي، ودور األخالق كقيمة في عالج المشكالت اإل

 المختلفة.

  1507101-:  المتطلب السابق

 ( 0,3)3   سلوك المستهلك 1503211 7

يتضمن هذا المقرر المبادئ والمفاهيم األساسية المرتبطة بعلم سلوك المستهلك، ويركز المقرر   

على النظريات والمناهج التي تفسر سلوك المستهلكين وتصرفاتهم الشرائية.ويتضمن المقرر 

لدى المستهلك، وأثرها  والداخلية التي تؤثر في سلوك المستهلك. دوافع الشراء العوامل الخارجية 

المرجعية وأثرها  . ومراحل اتخاذ القرار الشرائي،الجماعات ستراتيجيات التسويقإعلى تصميم 

على سلوك المستهلك، وتضمن المقرر علي عناصر المزيج التسويقي وأثرها على السلوك  

 الشرائي. 

 1503101-:  المتطلب السابق

 ( 0,3)3نقود وبنوك                                                                     1509303 8
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يعرف النقود ودورها في االقتصاد بشكل عام و يميز بين  يمكن هذا المقرر الطالب من ان 

النظريات النقدية و يحدد المبادئ الرئيسية في عملية إصدار النقود و برز دور البنك المركزي  في 

الحفاظ على التوازن االقتصادي و يعرف بخصائص البنوك التجارية والبنوك المتخصصة وعلى  

 م والخاص .دور كل منها في دفع االقتصاد العا

 1509202-:  المتطلب السابق

 (0,3)3    إدارة الجودة 1507311 9

مفاهيم أساسية للجودة  و أهميتها، تطور مفاهيم الجــودة، الرقابــة علــى   يتطرق المقرر إلى  تعريف 

 الجودة، تحليل تكاليف الجودة، طرق الرقابة اإلحصائية للجودة  و ضمان الجودة .   

 1507201-:  المتطلب السابق

 ( 0,3)3       مبادئ االستثمار                                                          1504202 10

يتناول هذا المقرر تعريف االستثمار والتمييز بينه وبين المضاربة والمقامرة والعالقة بين العائد  

والمخاطر وتعريف كل منهما وحساب المخاطرة عن طريق االنحراف المعياري إضافة الى  

المتداولة فيها وكيفية مجاالت وأدوات االستثمار وأنواع أسواق رأس المال وأنواع األدوات 

االستثمار بها وتحليل األسهم والسندات والمشتقات المالية كالعقود المستقبلية وعقود الخيار وطرق  

 التحوط بها. 

 ال يوجد  -:  المتطلب السابق

 ( 0,3)3القانون التجاري                                                                  1505270 11

يكون الطالب قادراً على أنيميز بين مختلف أنواع األعمال التجارية والتفرقة بينها وبين االعمال  

يحذق الشروط المستوجبة الكتساب صفة التاجر وتحديد و  المدنية  وبيان أوجه خصوصياتها 

يدرك  و  االلمام بكافة أنواع الشركات التجارية وشروط تكوينها وكيفية تسييرها والتزاماته المهنية 

 مسؤولية مديري ومتصرفي الشركات وحدود اختصاصهم

 1505101-:  المتطلب السابق

 ( 0,3)3                                             إدارة التفاوض                  1507331 12

هذا المقرر مهارة التفاوض وكيفية التخطيط له واجرائه والتدرب عليه ، ومهارة اتخاذ القرارات   

ومشاركة العاملين فيه ، ومهارة إدارة االجتماعات والتحضير لها وتقويمها ، إضافة إلى مهارة 

ة على الفرد ووسائل االستخدام الجيد للوقت . ومهارة كتابة  إدارة الوقت والعوامل الضاغط 

 التقارير اإلدارية والتدرب عليها.

 1507101: المتطلب السابق
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