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مقدمة
لقد تم إعداد الخطة الدراسية لقسم إدارة األعمال بكمية العموم اإلدارية بجامعة نجران إعتماداً عمى عدد من المحكات
التى كانت بمثابة موجيات أساسية لصياغة الخطة والمقررات الدراسية التى تم إختيارىا بالتنسيق بين أعضاء ىيئة

التدريس وعمادة الكمية  1ولقد كان من أىم المحددات األساسية لمخطة :اإلعتماد عمى أحدث ماتم صياغتو من مقررات
سواء داخل المممكة أوخارجيا فى تخصص إدارة األعمال بما يتواكب مع آخر المستجدات فى مجال التخصص بما

يعكس  " State of Arteحالة العمم " ،وما ط أر عمييا من تطور السيما فى بدايات القرن الحادى والعشرون
وماتطمبو من معارف وقيم تتالئم مع التطورات المتالحقة فى مجال إدارة األعمال وتخصصاتيا المختمفة .

أما ثانى أىم ىذه المحددات لمخطة :فكان مراعاة متتطمبات الجودة فى التعميم العالى سواء عمى مستوى المقررات ،
حيث تم إعتماد بعض المقررات التى تتناول اإلدارة اإلستراتيجية أو التخطيط اإلستراتيجى ،وادارة الجودة الشاممة ،

لمعمل عمى تييئة فكر الطالب لمتعامل مع ثقافة الجودة فى قطاع األعمال ومتطمبات ىذه الثقافة وانعكاساتيا عمى
تطور سوق العمل وتعقده .
وتعتمد الخطة فى مستوى آخر عمى محاولة تقديم بناءاً فكريا وعمميا لطالب إدارة األعمال  ،من خالل إستقراء الواقع
العممى الذى سوف يؤول اليو الطالب بعد التخرج ومحاولة سد منافذ الحاجة لتمك المتطمبات فى سوق العمل  ،وما

يستمزم ذلك من معرفة لمغة اإلنجميزية والحاسب اآللى  ،مما شجع عمى تدريس بعض المقررات فى كل مستوى بالمغة
اإلنجميزية باإلضافة الى مقررات فى الحاسب اآللى وتطبيقاتو فى إدارة األعمال وكذلك مقررات فى نظم المعمومات

اإلدارية ودعم إتخاذ القرار.
ىذا باإلضافة الى برنامج التدريب العممى الذى ييدف الى التكيف مع سوق العمل من خالل التدريب التعاونى الذى

يعد الطالب لإللتحاق بمجاالت العمل المختمفة .

أما ثالث أىم المحددات األساسية لمخطة  :ىو مواكبة إحتياجات التنمية فى المممكة العربية السعودية من الكوادر

المؤىمة عممياً ومينياً  ،والحاجة المستمرة الى إستقطاب كل ماىو جديد ومفيد لمتخصص إدارة األعمال ومواجية
المنافسة المحمية والعالمية فى سوق العمل .

ويقدم قسم إدارة األعمال درجة البكالوريوس فى إدارة األعمال  ،بعد اجتياز تسع مستويات دراسية  ،مقسمة إلى سبعة

مستويات يسبقين مستويين بالسنة التحضيرية .
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اسم البرنامج  :بكالوريوس إدارة األعمال
أىمية البرنامج  :ينظر الى برنامج إدارة األعمال كأحد البرامج الميمة الالزمة لمنيوض بسوق العمل وتمبية متطمباتو
من خالل مخرجاتو المؤىمة والمعدة إعداداً أكاديمياً معتمداً
رؤية البرنامج  :لقد تم صياغة رؤية برنامج إدارة األعمال بعد إجراء المراجعة األولية ليا من قبل لجنة الجودة بالبرنامج
حيث تبمورت فيما يمى :

"" تحقيق الريادة والتميز العممى واألكاديمى من خالل برنامج معتمد فى إدارة األعمال يشبع رغبات الطالب /الطالبة ،
ويمبى إحتياجات السوق  ،ومتطمبات التنمية  ،فى إطار رؤية الجامعة ""
رسالة البرنامج  :تتمثل رسالة البرنامج فى " تقديم المعرفة العممية والعممية فى المجاالت اإلدارية والمالية  ،واالرتقاء
بالمستوى الفكري لمطمبة  /لمطالبات عن طريق توفير كافة الخدمات البحثية واالستشارية والتدريبية من خالل برنامج
متميز ترتبط مخرجاتو بسوق العمل  ،واحتياجات المجتمع المحمى "
الغايات واألىداف  :تتمثل أىداف برنامج إدارة األعمال فيما يمى -:
 -1إعداد وتأىيل القيادات والكوادر المتخصصة فى مجال إدارة المنشآت الخاصة والمشروعات الصغيرة بما ينعكس
إيجابيا عمى تنمية المجتمع المحمى .

 – 2التميز فى البرنامج ومنافسة ما يناظره من البرامج فى الكميات المماثمة لو فى الجامعات األخرى المحمية واإلقميمية

 -3اإلسيام فى تمبية إحتياجات سوق العمل السعودي من الكوادر المؤىمة .

 -4وضع الخطط لمدراسات والبحوث بيدف خدمة المجتمع واالرتقاء بالقدرات البحثية ألعضاء ىيئة التدريس .

 -5اإلسيام فى تطوير المجتمع من حيث رفع كفاءة األداء المالي واإلداري لممؤسسات الخاصة من خالل تقديم
االستشارات العممية والعممية .

 -6مواكبة التطورات والمستجدات فى برامج إدارة األعمال من خالل التحديث المستمر والمراجعة الدورية لمبرنامج .
 -7تنمية الميارات المعرفية واإلدراكية لمطمبة  /لمطالبات لإلرتقاء بمستواىم ورفع كفاءة المخرج التعميمى .

المعايير األكاديمية:
أ .المعرفة :
يجب أن يكون خريج  /خريجة إدارة األعمال قد اكتسب المعارف التى تؤىمو لفيم -:

-1
-2

نوعيات مؤسسات االعمال والييئات والمنظمات واطرىا القانونية وانشطتيا االقتصادية وطبيعتيا الفنية

بيئة العمل الخاصة بمنظمات االعمال والعوامل المؤثرة فييا
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-3

االسس النظرية والقضايا المنيجية التي يعتمد عمييا برنامج ادارة االعمال

-5

خطط وبرامج وسياسات منظمات االعمال وكيقية بناءىا

-7

الييكل التنظيمي لمنظمات االعمال وادلة العمل اإلداري المكممة لو

-4
-6

العموم وثيقة الصمة بالتخصص الذى يدرسو الطالب /الطالبة

اسس ومبادئ تقييم المقترحات االستثمارية ودراسات الجدوي ليا

ومبادى القيادة والحفز وتنمية الدافعية من خالل نظام فعال لالتصاالت االدارية
اسس
-8
ْ
 -9انظمة المعمومات الكمية والجزئية  ،ودورىا في دعم اتخاذ القرار داخل منظمات االعمال
 -11التشريعات التجارية والضريبية والمالية ذات الصمة بمنظمات االعمال وتطبيقاتيا
ومبادى الرقابة وتقييم األداء
 -11اسس
ْ

ب .الميارات اإلدراكية ( الذىنية )

يجب ان يكون خريج  /خريجة برنامج إدارة األعمال قاد اًر عمي - :

-1

االستخدام االمثل لمموارد من اجل تحقيق اىداف منظمات ادارة االعمال

-3

حل قضايا تطبيقية مرتبطة بمنظمات االعمال باالستعانة باألساليب العممية

-5

تصميم وتشغيل النظم اإلدارية فى منظمات األعمال اليادفة لمربح

-2
-4
-6
-7

تحميل عناصرالسوق واليات التعامل معو

التحميل الفكرى الناقد لقضايا مرتبطة بمنظمات االعمال وتحميميا وايجاد الحمول المناسبة ليا
إعداد وعرض وتفسير التقارير فى مجال إدارة األعمال بأسموب عممى

استخدام تطبيقات الحاسب األلى وتكنولوجيا المعمومات فى مجال التخصص

 -8استخدام وتوظيف نتائج البحوث والدراسات فى تطوير وتحسين مستويات األداء
 -9إعداد الخطط االستراتيجية وصياغة سياسات األعمال
 -11تصميم وتطوير اليياكل التنظيمية

 -11تصميم وادارة انظمة وقواعد المعمومات اإلدارية
 -12إعدادالخطط التسويقية ونظم البيع

 -13التحميل المالي وتقييم المشروعات االستثمارية

 -14التطبيق العممى لمنظم واألساليب العممية الحديثة فى مجال إدارة األعمال
 -15األبتكار والتطوير والتحسين المستمر فى العمل .
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ج .ميارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية

يجب ان يكون خريج  /خريجة برنامج إدارة األعمال قاد اًر عمى-:

-1

العمل في مجموعات ( فرق عمل ) بفعالية  ،وأداء الدور الفردي بشكل متكامل مع المجموعة

-2

القيام بدور المنسق بين أعضاء الفريق او المجموعة

-4

االشتراك الفعال في المناقشات الجماعية المرتبطة بمجال ادارة االعمال

-6

تحمل مسؤولية البحث عن معمومات جديدة في مجال ادارة االعمال

-3
-5

العمل بشكل مستقل النجاز الواجبات ( قدرة تنفيذ العمل الفردي – حسب العمل المطموب)-
تكوين عالقات ايجابية تعاونية بناءة مع اآلخرين

-7

التطبيق الفعال لالخالقيات االكاديمية والمينية

-9

التفاعل والتعامل بإجابية مع الييئة األكاديمية واألنشطة الطالبية المختمفة

-8

التنمية المعرفية والفكرية والتعمم الذاتى المستمر .

د .ميارات التواصل وتقنية المعمومات  ،والميارات العددية

يجب أن يكون الخريج  /الخريجة ممماً بالميارات التالية -:

-1

اإلدارة الفعالة لموقت .

-3

استخدام أساليب حل المشكالت عمى المستوى الفردى أو المؤسسى بكفاءةعالية .

-2

األتصال الفعال والتأثير فى اآلخرين .

-4

العرض والتقديم والحوار

-6

استخدام المصطمحات الفنية ذات الصمة بموضوعات البرنامج .

-5

إدارة الذات والتعامل مع ضغوط العمل .

 -7األلمام بالمغة األنجميزية بمستوى جيد قراءةً وسماعاً وتحدثاً.

 -8استخدام الحاسب اإللي في التطبيقات الدراسية والمينية المرتبطة بادارة االعمال
 -9استخدام نظم المعمومات االدارية وقواعد البيانات لمحصول عمى المعمومات لدعم الق اررات االدارية

 -11تعمم برنامج اإلحصاء اآللي في العموم االجتماعية SPSS
 -11إتقان مبادئ االتصال الشفيي والكتابي

 -12بحث واستخدام ادبيات ادارة االعمال الورقية و/أو االلكترونية
 - 13التطبيق العممي لمعالقات بين إدارة االعمال  ،وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
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ىـ .الميارات النفس حركية ( ال تنطبق )
المتطمبات السابقة لإللتحاق بالبرنامج :
يتطمب البرنامج :
 -1اجتياز سنة تحضيرية من فصمين دراسيين في مقررات الرياضيات  ،والتفاضل والتكامل  ،وميارات الحاسب ،

وميارات االتصال  ،واخالقيات المينة  ،وميارات التعمم والتفكير والبحث  ،بواقع  14ساعة مقسمة عمي فصمين

دراسيين وتحتسب ضمن خطة الطالب .

 -2شروط القبول العامة بجامعة نجران

متطمبات الحصول عمى الدرجة العممية :
(وتشمل مدة البرنامج  ،وعدد الساعات المطموبة موزعة عمى النحو التالي:
المقررات اإلجبارية  :عدد الساعات ( ) 135
المقررات اإلختيارية  :عدد الساعات (ال يوجد)

مدة الدراسة والدرجة الممنوحة :
 -1مدة البرنامج  :ثالث سنوات ونصف بعد السنة التحضيرية

 -2المستويات الدراسية  7:مستويات دراسية  2+مستوى من السنة التحضيرية
 -3الدرجة الممنوحة  :بكالوريوس ادارة االعمال
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الخطة الدراسية موزعة عمى المستويات الدراسية :
المستوى الدراسي االول ( تحضيري )
رمز المقرر

اسم المقرر

عدد الساعات المتطمب السابق

المتطمب المعادل

المقررات اإلجبارية
 141ريض

مقدمة في الرياضيات 2 -

2

-

-

 141نيج

ميارات التعمم والتفكير والبحث1-

2

-

-

 141تقن

ميارات الحاسب

3

-

-

المقررات اإلختيارية
المجموع

(ال يوجد )
 7ساعة

(إجمالي الساعات )

المستوى الدراسي الثاني ( تحضيري )
رمز المقرر

اسم المقرر

عدد الساعات المتطمب السابق

المتطمب المعادل

المقررات اإلجبارية
 151دار

اخالقيات المينة 1-

1

-

-

 151عمم

ميارات االتصال 1-

2

-

-

 151ريض

التفاضل والتكامل 2-

4

-

-

المقررات اإلختيارية
المجموع

(ال يوجد )
(إجمالي الساعات )
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المستوى الدراسي الثالث
رمز المقرر

اسم المقرر

عدد الساعات

المتطمب السابق

المقرر المعادل

المقررات اإلجبارية
 116نجل3-

اإلنجميزية إلدارة األعمال

3

-

-

 111حسب3-

مبادئ المحاسبة 1-

3

-

-

 112أحص3-

مبادئ اإلحصاء و االحتماالت

3

-

 111احص 3-

 112دار3-

أصول اإلدارة

3

-

111دار 3-

111سمم2-

المدخل إلى الثقافة اإلسالمية

2

-

 111سمم2-

211عرب2-

الميارات المغوية

2

-

 111عرب 2 -

 211قصد 3-

مبادئ االقتصاد الجزئي

3

-

-

المقررات اإلختيارية
المجموع

(ال يوجد )
 19ساعة

(إجمالي الساعات )

المستوى الدراسي الرابع
رمز المقرر

اسم المقرر

عدد الساعات

المتطمب السابق

المقرر المعادل

المقررات اإلجبارية
111قان 3-

مدخل إلى القانون

3

-

-

 112حال3-

حاسب آلي 2-

3

-

-

112سمم2-

الثقافة اإلسالمية2-

2

-

 112سمم 2-

212دار 3-

مبادئ إدارة األعمال

3

112دار3-

-

212عرب2-

التحرير العربي

2

-

112عرب 2-

 212قصد 3-

مبادئ االقتصاد الكمى

3

-

-

 214دار 3-

مبادئ التسويق

3

-

-

المقررات اإلختيارية
المجموع

(ال يوجد )
(إجمالي الساعات )
نموذج خطة دراسية لبرنامج ادارة األعمال

 19ساعة

الصفحة  9من 37

المممكة العربية السعودية

جامعة نجران

و ازرة التعميم العالي

كمية العموم اإلدارية

المستوى الدراسي الخامس
رمز المقرر

اسم المقرر

عدد الساعات

المتطمب السابق

المقرر المعادل

المقررات اإلجبارية
113سمم3-

الثقافة اإلسالمية

2

-

-

 211دار 3-

السموك التنظيمي

3

212دار/3-س

-

 213دار 3-

اإلدارة المالية

3

 212دار/3-س

-

 219دار 3 -

ادارة التسويق

3

 214دار/3-س

-

214درع3-

ادارة األعمال المكتبية والسكرتارية

3

 232حسب 3-

محاسبة التكاليف

3

المقررات اإلختيارية

 111حسب/3-س

-

(ال يوجد )

المجموع

 17ساعة

(إجمالي الساعات )

المستوى الدراسي السادس
رمز المقرر

اسم المقرر

عدد الساعات

المتطمب السابق

المقرر المعادل

المقررات اإلجبارية
 113ريض3-

مبادئ الرياضيات اإلدارية

3

-

-

114سمم4-

الثقافة اإلسالمية4

2

-

-

212كمى3-

الرياضة المالية

3

213دار/3-س

-

 216دار 3-

العالقات العامة في اإلدارة

3

 214درع/3-س

-

 217دار 3-

إدارة العمميات

3

 212دار/3-س

-

 211دار 3-

سموك المستيمك

3

 219دار/3-س

-

 265نظم 3-

القانون التجاري

3

 111قان/3-س

-

المقررات اإلختيارية
المجموع

(ال يوجد )
(إجمالي الساعات )

نموذج خطة دراسية لبرنامج ادارة األعمال

 21ساعة

الصفحة  10من 37

المممكة العربية السعودية

جامعة نجران

و ازرة التعميم العالي

كمية العموم اإلدارية

المستوى الدراسي السابع
رمز المقرر

اسم المقرر

عدد الساعات

المقرر المعادل

المتطمب السابق

المقررات اإلجبارية
311دار 3-

التخطيط االستراتيجي

3

 212دار/3-س

-

 313دار 3-

إدارة الموارد البشرية

3

 212دار/3-س

-

 314دار 2-

إدارة الخطر والتأمين

2

-

 315دار 3-

إدارة األعمال الدولية

3

 212دار/3-س

-

 316دار 3-

نظرية التنظيم

3

 212دار/3-س

-

 332حسب

المحاسبة اإلدارية

3

 111حسب/3-س

-

 381كمى 3-

بحوث العمميات

3

 217دار/3-س

-

(ال يوجد )

المقررات اإلختيارية
المجموع

 20ساعة

(إجمالي الساعات )

المستوى الدراسي الثامن
رمز المقرر

اسم المقرر

عدد الساعات

المتطمب السابق

المقرر المعادل

المقررات اإلجبارية
211دار3-

إدارة المنشآت الصغيرة

3

-

-

312دار 3-

نظم المعمومات اإلدارية

3

 212دار/3-س

-

 319دار 3-

إدارة الجودة الشاممة

3

 311دار/3-س

-

 323مال 3-

أساسيات االستثمار

2

 213دار/3-س

-

 413دار 3-

إدارة التجارة الدولية

3

-

-

 415دار 3-

إدارة المواد

3

-

-

 416دار 3 -

دراسات الجدوي وتقييم المشروعات

3

-

-

المقررات اإلختيارية
المجموع

(ال يوجد )
(إجمالي الساعات )

نموذج خطة دراسية لبرنامج ادارة األعمال

 21ساعة

الصفحة  11من 37

المممكة العربية السعودية

جامعة نجران

و ازرة التعميم العالي

كمية العموم اإلدارية

المستوى الدراسي التاسع
رمز المقرر

اسم المقرر

عدد الساعات المتطمب السابق المتطمب المعادل
المقررات اإلجبارية

311دار3-

مناىج البحث في اإلدارة

3

-

-

411دار3-

تدريب تعاوني

3

-

-

المقررات اإلختيارية
المجموع

(ال يوجد )
(إجمالي الساعات )

 6ساعات

ممحوظة  :عدد الساعات المعتمدة لمقرر التدريب التعاوني ثالث ساعات اما ساعات التواصل فيي عشرون

ساعة ( تدريب ) بواقع اربع ساعات يومياً عمي مدار خمسة ايام في االسبوع .

نموذج خطة دراسية لبرنامج ادارة األعمال

الصفحة  12من 37

المممكة العربية السعودية

جامعة نجران

و ازرة التعميم العالي

كمية العموم اإلدارية

نبذة مختصرة عن كل مقرر دراسي تشمل أىدافو وموضوعاتو
مقررات المستوى الثالث
رمز المقرر 111 :سمم

اسم المقرر  :المدخل الي الثقافة االسالمية

عدد الساعات 2:

أهداف المقرر :
ييدف المقرر الي تعريف الطالب بتقرير العقيدة الصحيحة المستمدة من نصوص الكتاب والسنة وترسيخيا في

نفوس الطمبة  ،وأصول اإليمان ودراستيا في ضوء منيج السمف الصالح  ،وبيان نواقض اإليمان وما ينافي كمالو
الواجب وكيفية الوقاية منيا  ،وخطورة التكفير وضوابطو
موضوعات المقرر :

 الثقافة اإلسالمية مفيوميا  ،أىدافيا  ،أىميتيا  ،مصادرىا  ،والحوار بين الحضارات. الخصائص العامة لإلسالم (المراد بالخصائص  ،تعريف اإلسالم ،المناىج الموجودة عمى وجو األرض) . -العقيدة اإلسالمية :تعريفيا وبيان أىميتيا ،منيج تمقي العقيدة اإلسالمية واالستدالل عمييا.

 أركان اإليمان ( اإليمان باهلل تعالى  ،اإليمان بالمالئكة  ،اإليمان بالكتب  ،اإليمان بالرسل  ،اإليمان باليوماآلخر  ،اإليمان بالقدر  ،ونواقض اإليمان )
رمز المقرر 101 :حسب

اسم المقرر  :مبادئ المحاسبة

عدد الساعات 3:

أهداف المقرر :
ييدف ىذا المقرر الي تعريف الطالب بأساسيات عمم المحاسبة وأىميتو والدورة المحاسبية وكيفية تسجيل وتمخيص

العمميات المالية واعداد التقارير والقوائم المالية وعمميات الشراء والبيع.
موضوعات المقرر :

المبادى والمصطمحات المحاسبية
 مقدمة عامة عن عمم المحاسبة  ،وْ
 معادلة المحاسبة وتطبيقاتيا المختمفة  ،ونظرية القيد المزدوج وتطبيقاتيا -النظام المحاسبي ودفتر اليومية  ،ودفتر األستاذ وترصيد الحسابات.

 المعالجة المحاسبية لمعمميات المالية  ،وميزان المراجعة  ،والقوائم المالية قائمة الدخل و قائمة المركز المالي  ،وورقة العمل  ،والتسويات الجردية -عمميات البضاعة  ،المشتريات وتطبيقاتيا  ،والمبيعات وتطبيقاتيا

نموذج خطة دراسية لبرنامج ادارة األعمال

الصفحة  13من 37

المممكة العربية السعودية

جامعة نجران

و ازرة التعميم العالي

كمية العموم اإلدارية

رمز المقرر 201 :قصد

عدد الساعات 3:

اسم المقرر  :مبادئ االقتصاد الجزئي

أهداف المقرر :
ييدف المقرر إلى إعطاء الطالب فكرة شاممة عن تعريف عمم االقتصاد و نشأتو وتطوره وعن المشكمة االقتصادية
وطرق معالجتيا  ،أساسيات العرض والطمب والمرونات ،اشتقاق منحنيات الطمب والعرض وتحديد نقطة التوازن ،

نظرية سموك المستيمك  ،نظرية اإلنتاج والتكاليف  ،ىياكل األسواق وتوازن المنشأة

موضوعات المقرر :

 تعريف عمم اإلقتصاد  ،وعالقة عمم اإلقتصاد بالعموم األخرى -الطمب  ،وتغير الطمب

 -العرض  ،ومرونة العرض

 نظرية األثمان  ،ونظرية سموك المستيمك  ،ونظرية اإلنتاج -األسواق  ،ونظرية التوزيع

رمز المقرر 102 :دار

اسم المقرر  :أصول اإلدارة

عدد الساعات 3:

أهداف المقرر :

ييدف المقرر إلى تعريف الطالب بطبيعة اإلدارة ومجاالتيا المختمفة ومراحل تطورىا التاريخي .كما يشتمل المقرر

أيضا عمى دراسة وظائف اإلدارة األساسية والتي ىي  :التخطيط  ،التنظيم  ،التنسيق  ،و الرقابة  .باإلضافة إلى

دراسة موضوعات ميمة منيا عممية اتخاذ الق اررات  ،االتصاالت اإلدارية  ،والقيادة اإلدارية.
موضوعات المقرر :

 مفيوم اإلدارة ومجاالتيا  ،والتطور التاريخي لمفكر اإلداري وظائف االدارة  ،التخطيط  ،والتنظيم  ،التوجيو  ،والرقابة -اتخاذ الق اررات  ،االتصاالت اإلدارية  ،والقيادة اإلدارية

نموذج خطة دراسية لبرنامج ادارة األعمال

الصفحة  14من 37

المممكة العربية السعودية

جامعة نجران

و ازرة التعميم العالي

كمية العموم اإلدارية

رمز المقرر 102 :احص

عدد الساعات 3:

اسم المقرر  :مبادئ االحصاء واالحتماالت

أهداف المقرر :
ييدف المقرر الي توضيح دور اإلحصاء فى تخفيض الجيود التي تنظميا الدراسات العممية عن طريق اختزال
البيانات مع االحتفاظ بالمعمومات الميمة التي تتضمنيا،و تمرين الطالب عمى استخدام صفحات النشر مثل

 Excelفي الحاسب .
موضوعات المقرر :

 -مفاىيم أساسية في عمم اإلحصاء و اإلحتمال  ،تنظيم البيانات وعرضيا جدوليا وبيانيا

 مقاييس النزعة المركزية (المتوسط الحسابي ،الوسيط ،المنوال ،والربيعات والعشيرات و المئينات) مقاييس التشتت ( المدى ،نصف المدى الربيعي  ،التباين واإلنحراف المعياري ،معامل اإلختالف ) -اإلرتباط واإلنحدار

 مبادئ اإلحتمال  ،المفاىيم المرتبطة بيا المتغيرات العشوائية والتوزيعات اإلحتمالية المفاىيم المرتبطة بيا ،التباين  ،والتوزيعات الطبيعية  ،واحتماالتيا.رمز المقرر 016 :نجل

عدد الساعات 3:

اسم المقرر  :االنجميزية الدارة االعمال

أهداف المقرر :
ييتم المقرر بدراسة موضوعات إدارة األعمال ،الموارد البشرية  ،التمويل و المدفوعات في التجارة الداخمية و ييدف
المقرر إلى تنمية قدرة الطالب عمي تحديد مصادر تمويل األنشطة التجارية و إدارتيا بكفاءة

موضوعات المقرر :

 -التمييد لممقرر و العرض لمحتوياتو

- Functions of the Business office

-secretaries and administrative Assistants Holding a Meeting
- Time Management & Human Recourses Management
-Financing balance sheet

 - Income Statement Source &use Of Funds Statement Statement Of CashFlows - Bonds

-Internal and External Training

- Marketing Limited Companies
نموذج خطة دراسية لبرنامج ادارة األعمال

الصفحة  15من 37

المممكة العربية السعودية

جامعة نجران

و ازرة التعميم العالي

كمية العموم اإلدارية

مقررات المستوى الرابع
اسم المقرر  :الثقافة االسالمية 2

رمز المقرر  112 :سمم

عدد الساعات 2:

أهداف المقرر :
ييدف المقرر الي إبراز خصائص المجتمع اإلسالمي واألسس التي يقوم عمييا ووسائل الترابط االجتماعي وأىم

المشكالت الموجودة في المجتمع  ،وتجسيد تعاليم اإلسالم في مجال تكوين األسرة  ،وبيان ىدي اإلسالم وتوجيياتو

في قضايا الزواج وتربية األوالد  ،ومعالجة اإلسالم لما يحدث في نطاق األسرة من قضايا ومشكالت
موضوعات المقرر :

 التعريف بالمجتمع اإلسالمي  ،مفيومو  ،أسس بناءه -خصائص المجتمع اإلسالمي

 -وسائل تقوية الروابط االجتماعية  ،وأىم المشكالت االجتماعية

 -األسرة في اإلسالم  ،أصميا  ،أىميتيا  ،ومكانة المرأة في اإلسالم

 الزواج  ،ومعايير االختيار  ،وأىدافو  ،واآلثار المترتبة عمى عقد الزواج -وسائل تقوية الروابط األسرية  ،وأىم قضايا األسرة

رمز المقرر 102 :حال3-

اسم المقرر  :حاسب الي 2

عدد الساعات 3:

أهداف المقرر :

ييدف المقرر إلى تدريب الطالب عمى بعض الميارات المتقدمة وتطوير معرفتو في بعض مجاالت الحاسب

المختمفة التي ليا عالقة بإدارة األعمال بما يسيل العمل اإلداري في المؤسسات اإلدارية

موضوعات المقرر :

 نظم المعرفة  ،و نظم دعم القرار  ،نظم الذكاء الصناعي  ،و نظم المعمومات المحوسبة -أمن المعمومات  ،والقضايا االجتماعية واألخالقية في الحاسب

 -مفيوم الوسائط االجتماعية  ،إستخدام برنامج البالك بورد ()Black Board

نموذج خطة دراسية لبرنامج ادارة األعمال

الصفحة  16من 37

المممكة العربية السعودية

جامعة نجران

و ازرة التعميم العالي

كمية العموم اإلدارية

رمز المقرر 202 :دار

اسم المقرر  :مبادئ ادارة االعمال

عدد الساعات 3:

أهداف المقرر :
ييدف المقرر الي تعريف الطالب بمفيوم اإلدارة والمدير  ،والعممية اإلدارية  ،والتعريف بعالقة المنظمة واإلدارة
ببيئة األعمال  ،والدور اإلقتصادى واإلجتماعى لمنشآت األعمال  ،وأنواع المنظمات ووظائفيا

موضوعات المقرر :

 اإلدارة والمدير  ،وعالقة المنظمة واإلدارة ببيئة األعمال الدور اإلجتماعى اإلقتصادى لمنشآت األعمال  ،وأنواع الشركات وأشكاليا القانونية وظائف االدارة التخطيط  ،والتنظيم  ،والقيادة  ،والرقابة -إتخاذ الق اررات اإلدارية

 وظائف المنظمة التسويق  ،وادارة العمميات اإلنتاجية  ،وادارة الموارد البشرية  ،اإلدارة المالية  ،وادارةالمشتريات والمخازن

رمز المقرر 101 :قان

اسم المقرر  :المدخل الي القانون

عدد الساعات 3:

أهداف المقرر :
ييدف ىذا المقرر الى دراسة المبادى والمفاىيم األساسية لمقانون ومصادره وأنواع القواعد القانونية وتطبيقاتيا

ونظرية الحق والشخصيات القانونية،اي فيم عناصر نظريتى القانون والحق واإللمام بالمعارف والميارات القانونية

موضوعات المقرر :

 التعريف بالقانون ووظيفتو وضرورتو وأساسو وعالقتو بالعموم األخرى -نظرية القانون

 -التمييز بين القاعدة القانونية والقواعد اإلجتماعية األخرى

 -أنواع القواعد القانونية  ،ومصادرىا  ،تطبيقيا  ،وتفسيرىا

 -نظرية الحق (التعريف بالحق  ،وتقسيماتو  ،وأشخاص الحق  ،ومحل الحق  ،إستعمال الحق )

نموذج خطة دراسية لبرنامج ادارة األعمال

الصفحة  17من 37

المممكة العربية السعودية

جامعة نجران

و ازرة التعميم العالي

كمية العموم اإلدارية

رمز المقرر 202 :قصد

اسم المقرر  :مبادئ االقتصاد الكمي

عدد الساعات 3:

أهداف المقرر :
ييتم المقرر بدراسة المفاىيم والمتغيرات والظواىر االقتصادية الكمية وأساسيات التحميل االقتصادي الكمى  ،وييدف

الي تييئة الطالب وظيفيا لمعمل فى ىذا المجال
موضوعات المقرر :

 -التعريف بعمم االقتصاد و موضوعو و وأىميتو و عالقتو بالعموم األخرى  -تطور األفكار و النظم

االقتصادية  ،ومفيوم التحميل االقتصادي و أىدافو و سياساتو و المتغيرات األساسية لالقتصاد الكمى

 -أىم جوانب نظرية اإلنتاج  ،والتدفق الدائري لقطاعات االقتصاد القومي

 الناتج القومي و الدخل القومي و اإلنفاق القومي  ،وعالقة الناتج القومي بالرفاىية االقتصادية الطمب الكمى و العرض الكمى  ،ودوال االستيالك و االدخار واالستثمار التضخم والبطالة  ،التنمية االقتصاديةاسم المقرر  :مبادئ التسويق

رمز المقرر 204 :دار3-

عدد الساعات 3:

أهداف المقرر :
ييدف المقرر إلى إعطاء الطالب فكرة شاممة عن النشاط التسويقي في منظمات األعمال والمنظمات غير
اليادفة إلى الربح  ،ودراسة مبادئ ومفاىيم وأنشطة التسويق في كل من األسواق المحمية والدولية في ظل

الظروف البيئية المختمفة  ،كما يبين الدور الذي تمعبو وظيفة التسويق في تحقيق أىداف المنظمة وفي تنشيط

االقتصاد الوطني

موضوعات المقرر :

 -مقدمة في التسويق  ،ودراسة وتحميل البيئة التسويقية

 تحميل أسواق المستيمك النيائي وأسواق المشتري الصناعي  ،وأسس تجزئة السوق -تصميم المنتج ووضع استراتيجيتو  ،وتصميم وادارة الخدمات

 تطوير استراتيجيات وبرامج التسعير  ،وتصميم قنوات التوزيع تجار الجممة ،تجار التجزئة والموجستيات تصميم وادارة االتصاالت التسويقية-

المزيج الترويجي ( اإلعالن  ،العالقات العامة  ،البيع الشخصي ،و األحداث )
نموذج خطة دراسية لبرنامج ادارة األعمال

الصفحة  18من 37

المممكة العربية السعودية

جامعة نجران

و ازرة التعميم العالي

كمية العموم اإلدارية

مقررات المستوى الخامس
اسم المقرر  :الثقافة االسالمية 3

رمز المقرر  113 :سمم

عدد الساعات 2:

أهداف المقرر :
ييدف المقرر الي إبراز خصائص المجتمع اإلسالمي واألسس التي يقوم عمييا ووسائل الترابط االجتماعي  ،وبيان

قيمة وخصائص ومزايا االقتصاد اإلسالمي  ،وأسس النظام االقتصادي اإلسالمي  ،وموقف االقتصاد اإلسالمي
من بعض األمور اليامة المعاصرة مثل  :المصارف والبنوك – التأمين
موضوعات المقرر :

 المدخل إلى دراسة النظام اإلسالمي ( مفيومو  ،خصائصو واىدافو  ،العالقة بين االقتصاد اإلسالمي والعموماالخري  ،مصادر ومراجع االقتصاد اإلسالمي )  ،واألصول االعتقادية لمنظام االقتصادي اإلسالمي

 مقارنة النظام االقتصادي اإلسالمي بالنظم االقتصادية الوضعية الرأسمالية ،والممكية في االقتصاد اإلسالمي -اإلنفاق وضوابطو

 -القيود والضوابط الواردة عمى الحرية االقتصادية في اإلسالم  ،وتدخل الدولة في النظام االقتصادي.

 التكافل االجتماعي االقتصادي ( مفيومو  ،أىميتو  ،وسائمو )  ،وتوزيع الدخل في االقتصاد اإلسالمي المصارف والبنوك وأقساميا والمعامالت المصرفية  ،والتأمين أنواعو وضوابط اإلسالم فييما.اسم المقرر  :السموك التنظيمي

رمز المقرر 201 :دار3-

عدد الساعات 3:

أهداف المقرر :
ييدف المقرر الي تعريف الطالب بالسموك اإلنسانى والتنظيمى  ،والتأثير المتبادل بين العاممين والمنظمات  ،و
الجوانب السموكية المؤثرة فى العمميات اإلدارية  ،والموضوعات ذات الصمة بالسموك  ،وتحسين البيئة التنظيمية

بكافة عناصرىا  ،والسموك اإلنسانى عمى المستوى الفردى والجماعى وعمى مستوى المنظمة
موضوعات المقرر :

 -ماىية السموك اإلنسانى  ،السموك التنظيمى وأىميتو  ،واتجاىاتو

 نظريات السموك التنظيمى (الدافعية –الطموح والوسيمة والغاية – النظرية المزدوجة البيئية ) أىم مكونات السموك التنظيمي (الشخصية  ،اإلتجاىـات والقيم  ،الدوافع والحوافز  ،اإلدراك والتعمم ،ديناميكيةالعمل  ،القيادة والصراع التنظيمى)

 -القيادة اإلدارية والدراسات المختمفة

 جماعات العمل والتفاوض  ،والثقافة التنظيمية  ،واإلتصاالت التنظيميةنموذج خطة دراسية لبرنامج ادارة األعمال

الصفحة  19من 37

المممكة العربية السعودية

جامعة نجران

و ازرة التعميم العالي

كمية العموم اإلدارية

رمز المقرر 232 :حسب3-

اسم المقرر  :محاسبة التكاليف

عدد الساعات 3:

أهداف المقرر :
ييدف ىذا المقرر إلى تعريف الطالب بمصطمحات محاسبة التكاليف  ،وتحميل عناصر التكاليف  ،وتخصيص

التكاليف غير المباشرة  ،وكذلك دراسة عناصر التكاليف

موضوعات المقرر :

 مدخل لدراسة محاسبة التكاليف ( تعريفيا وأىدافيا و مفاىيميا وعالقتيا بفروع المحاسبة األخرى) تحديد سموك التكاليف  ،وطرق تقدير التكمفة  ،ونظم تحديد التكمفة -طرق تخصيص التكاليف غير المباشرة

 -تكاليف األوامر اإلنتاجية  ،ونظام تكاليف المراحل اإلنتاجية

 تتبع التكمفة وتخصيص التكمفة  ،وتخصيص التكاليف والمنتجات المشتركة التكاليف المعيارية وتحديد االنحرافات وتحميميا ودوره في الرقابة وتقييم األداءاسم المقرر  :االدارة المالية

رمز المقرر 203 :دار3-

عدد الساعات 3:

أهداف المقرر :
ييدف المقرر الي تنمية معارف الطالب باإلدارة المالية والموضوعات المرتبطة بيا والتي تعتبر من الموضوعات

الميمة لدارسي االدارة المالية  ،بما يرفع من كفاءة الطالب في ادارة الجوانب المالية في منظمات االعمال

موضوعات المقرر :

 -مقدمة في اإلدارة المالية

 القوائم المالية والنسب المالية التخطيط المالى واإلستثمارات الرأسمالية -القيمة الزمنية لمنقود

 العائد والمخاطرة في أسواق رأس المال إدارة رأس المال العامل  ،وتكمفة األموال وأثرىا فى المنشأة التمويل طويل األجل ق اررات التمويل -إدارة الذمم المدينة والمخزون

نموذج خطة دراسية لبرنامج ادارة األعمال

الصفحة  20من 37

المممكة العربية السعودية

جامعة نجران

و ازرة التعميم العالي

كمية العموم اإلدارية

اسم المقرر  :ادارة االعمال المكتبية والسكرتارية

رمز المقرر 214 :درع3-

عدد الساعات 3:

أهداف المقرر :
ييدف المقرر الى تييئة الطالب وظيفيا عند شغمو وظيفو في ىذا المجال من خالل تعريف الطالب بالتنظيم

الحديث لالعمال المكتبية وكيفية أنشاء قاعدة بيانات والمعالجة المتطورة لمبريد الوارد والصادر وأختيار نظم
الحفظ المالئمة لمعمل
موضوعات المقرر :

 مفيوم وأىمية إدارة األعمال المكتبية ( تعريفيا – أىميتيا – خصائصيا  -مجاالتيا وعوامل نجاحيا) المنظومة الحديثة إلدارة األعمال المكتبية وتأثيرىا عمى محتويات اآلداء  ،ودورىا في العممية اإلدارية -إستخدام األسموب العممى فى إعداد وكتابة التقرير

 دور العالقات العامة واإلتصال الجيد فى إدارة األعمال المكتبية وتوطيد العالقة مع الجماىير اإلجتماعات (التحضير الجيد ليا  ،آداء الجمسات  ،كتابة المحاضر  ،ومتابعة النتائج ) أسس تنظيم المكاتب وتنظيم أعمال الحفظرمز المقرر  211 :دار3-

اسم المقرر  :ادارة المنشآت الصغيرة

عدد الساعات 3:

أهداف المقرر :

ييدف المقرر الى تنمية الروح العصامية لدى الطالب و التي تمكنو من تأسيس واقامة وادارة المشروعات الصغيرة

حيث ينمي لديو روح المبادرة واالبتكار ،وتزويده بالميارات التحميمية المتعمقة بوظائف المنشأة.
موضوعات المقرر :

 المفاىيم واألطر النظرية لمشروعات األعمال الصغيرة -التفكير اإلبداعي والريادية

 اإلطار العام إلعداد دراسات الجدوى األقتصادية والفنية -تأسيس المشروعات الصغيرة  ،وتنظيميا وادارتيا

 اإلدارة التسويقية و إدارة الموارد البشرية واإلدارة المالية في المشروعات الصغيرة -الرقابة وتقويم األداء في المشروعات الصغيرة

نموذج خطة دراسية لبرنامج ادارة األعمال

الصفحة  21من 37

المممكة العربية السعودية

جامعة نجران

و ازرة التعميم العالي

كمية العموم اإلدارية

رمز المقرر 209 :دار 3-

اسم المقرر  :ادارة التسويق

عدد الساعات 3:

أهداف المقرر :

ييدف المقرر إلى إعطاء الطالب فكرة شاممة عن إدارة التسويق في منظمات األعمال المختمفة ومفيوم إدارة

التسويق  ،عممية التخطيط اإلستراتيجي  ،وتقدير الوضع التنافسي لمشركة

موضوعات المقرر :

 مفيوم إدارة التسويق -تقدير الوضعية التنافسية الداخمية و الخارجية لمشركة

 تطوير إستراتيجية التسويق  ،وتطوير البرامج التسويقية -تنظيم وتنفيذ الجيود التسويقية والرقابة عمييا

نموذج خطة دراسية لبرنامج ادارة األعمال

الصفحة  22من 37

المممكة العربية السعودية

جامعة نجران

و ازرة التعميم العالي

كمية العموم اإلدارية

مقررات المستوى السادس
اسم المقرر  :الثقافة االسالمية 4

رمز المقرر  114 :سمم

عدد الساعات 2:

أهداف المقرر :
ييدف المقرر الي تعريف الطالب بالنظام اإلسالمي واآلثار المترتبة عمى تطبيق النظام اإلسالمي عمى حياة األفراد
والمجتمعات  ،وبيان حقوق والة األمر ،وبيان حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية والنظم الوضعية .
موضوعات المقرر :

 مزايا النظام السياسي في اإلسالم  ،ومفيوم الدولة اإلسالمية  ،وغايتيا  ،وأركانيا -العالقات الخارجية لمدولة اإلسالمية في حال السمم والحرب .

 -قواعد النظام السياسي في اإلسالم ( الشورى – العدل – المساواة – الحرية ).

 السمطات الثالثة في الدولة اإلسالمية ( السمطة التشريعية – السمطة القضائية -السمطة التنفيذية) -مظاىر تطبيق اإلسالم في المممكة العربية السعودية  ،وحقوق وواجبات ولي األمر في الشريعة اإلسالمية

 حقوق اإلنسان في اإلسالم ،أىميتيا ،حدودىا ،ضوابطيا ،وخصائصيا ،وحقوق أىل الذمة والمستأمنين وغيرىم مفاىيم معاصرة في ضوء اإلسالم ( العممانية – الديمقراطية – العولمة ) .رمز المقرر  265 :نظم 3-

اسم المقرر  :القانون التجاري

عدد الساعات 3:

أهداف المقرر :
ييدف المقرر الي تمكين الطالب من اإللمام بالمبادئ األساسية واألسس العامة التي تحكم تصنيف األعمال

التجارية ونظاميا الخاص بيا عن األعمال األخرى غير التجارية ،وتحديد المركز القانوني لألشخاص المحترفين

لألعمال التجارية من التجار األفراد والشركات التجارية وبيان االلتزامات الخاصة بيم عند احترافيم لمتجارة

موضوعات المقرر :

 -التعريف بالقانون التجارى ومصادره

 نظرية األعمال التجارية والتاجر والفرق بين العمل التجارى والعمل المدنى وضوابطو أنواع األعمال التجارية  ،وشروط إكتساب صفة التاجر والتزاماتو -الشركات التجارية عقودىا وأركان العقود

 -الشخصية المعنوية لمشركة ونتائجيا-أحكام التصفية والقسمة

 أحكام وخصائص وانواع شركات األشخاص و شركات األموال والشركات المختمطونموذج خطة دراسية لبرنامج ادارة األعمال

الصفحة  23من 37

المممكة العربية السعودية

جامعة نجران

و ازرة التعميم العالي

كمية العموم اإلدارية

اسم المقرر  :العالقات العامة في االدارة

رمز المقرر 206 :دار 3-

عدد الساعات 3:

أهداف المقرر :
ييدف ىذا المقرر الي تزويد الطالب باألسس السميمة في التعامل من خالل المنظمة مع الجميور ،والمامو بدور
العالقات العامة في التنبؤ باألزمات التي تواجيو المنظمة وأىمية تجنبيا  ،وتأىيل الطالب من الناحية النظرية

والعممية لفيم أصول عمم العالقات العامة وكيفية إستخدامو فى إدارة مؤسسات األعمال

موضوعات المقرر :

 العالقات العامة  :المفيوم واألىمية والتطور التاريخى -تخطيط وتنظيم ورسم استراتيجيات العالقات العامة  ،الرقابة عمى انشطتيا

 العالقات العامة والرأى العام  ،وقياس اإلتجاىات فى مجال بحوث الرأى العام -الكوادر البشرية العاممة فى العالقات العامة  :أنواعيم وتدريبيم

 بحوث العالقات العامة ومراحل إجرائيا ،أساليب بحوث العالقات العامة مشكالت مينة العالقات العامةرمز المقرر  003 :ريض 3-

اسم المقرر  :مبادئ الرياضيات االدارية

عدد الساعات 3:

أهداف المقرر :

ييدف المقرر الى إكساب طالب العموم اإلدارية الميارات الرياضية الضرورية واألساسية  ،وتييئتو لمواجية

المشكالت ذات العالقة بالرياضيات
موضوعات المقرر :

 مبادئ المجموعات  ،العمميات الجبرية  ،واألسس والجذور ،المقادير الجبرية -المتباينات  ،وحل معادالت الدرجة األولى والثانية واآلنية

 -المتواليات  ،والتباديل والتوافيق ونظرية ذات الحدين  ،والمحددات والمصفوفات

 الدوال وكثيرات الحدود والدوال اآلسية والموغاريتمية  ،ونيايات الدوال واتصاليا مبادئ التفاضل  ،ومبادئ التكامل -الفئات والتطبيقات إدارية

نموذج خطة دراسية لبرنامج ادارة األعمال

الصفحة  24من 37

المممكة العربية السعودية

جامعة نجران

و ازرة التعميم العالي

كمية العموم اإلدارية

رمز المقرر  207 :دار 3-

اسم المقرر  :ادارة العمميات

عدد الساعات 3:

أهداف المقرر :
ييدف المقرر الى فيم دور إدارة العمميات كجزء من إستراتيجية المنظمة الكمية  ،وفيم مدى الترابط بينيا وبين

اإلدارات األخرى في المنظمة ،وبما يرفع من كفاءة الطالب في ادارة العمميات في منظمات االعمال

موضوعات المقرر :

 -مدخل إلى إدارة اإلنتاج والعمميات  ،واستراتيجية العمميات

 تصميم المنتجات والخدمات  ،والعمميات اإلنتاجية  ،وتخطيط الطاقة اإلنتاجية اختيار موقع المصنع  ،الترتيب الداخمي لممصنع -إدارة الجودة الشاممة

 إدارة المخزون  ،وادارة سمسمة اإلمداد -تخطيط وجدولة العمميات

رمز المقرر 202 :كمي 3-

اسم المقرر  :الرياضة المالية

عدد الساعات 3:

أهداف المقرر :
ييدف المقرر الي تعريف الطالب بالطرق الرياضية المختمفة لحساب العائد والفائدة والمبالغ اإلجمالية في حاالت

اإلستثمار أو التمويل واستيالك القروض
موضوعات المقرر :

 حساب الفائدة البسيطة والجممة  ،والفائدة التجارية والفائدة الصحيحة وطرق حسابيا . حساب األصل والمعدل والمدة لمفائدة البسيطة  ،والقيمة الحالية والخصم لمفائدة البسيطة . -حساب التوفير  ،واستيالك القروض قصيرة األجل  ،وحساب الفائدة المركبة والجممة .

 المعدل اإلسمي والمعدل الحقيقي لمفائدة  ،وحساب األصل والمعدل والمدة لمفائدة المركبة . -القيمة الحالية والخصم لمفائدة المركبة  ،وجممة الدفعات المتساوية والقيمة الحالية ليا .

نموذج خطة دراسية لبرنامج ادارة األعمال

الصفحة  25من 37

المممكة العربية السعودية

جامعة نجران

و ازرة التعميم العالي

كمية العموم اإلدارية

رمز المقرر  210 :دار 3-

اسم المقرر  :سموك المستهمك

عدد الساعات 3:

أهداف المقرر :
ييدف المقرر الى إمداد الطالب بمعمومات وافية حول المستيمك والعوامل المؤثرة في سموكو والمراحل التي يمر
بيا عند اتخاذ القرار الشرائي
موضوعات المقرر :

 -مقدمة في سموك المستيمك

 الدافعية  ،والشخصية  ،واإلدراك -التعمم  ،والمواقف

 تأثير المتغيرات االجتماعية و الثقافية عمى سموك المستيمك -عممية اتخاذ القرار الشرائي

نموذج خطة دراسية لبرنامج ادارة األعمال
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المممكة العربية السعودية

جامعة نجران

و ازرة التعميم العالي

كمية العموم اإلدارية

مقرر ات المستوى السابع
رمز المقرر 300 :دار 3-

اسم المقرر  :التخطيط االستراتيجي

عدد الساعات 3:

أهداف المقرر :
ييتم المقرر بتزويد الطالب باألسس والمفاىيم العممية الحديثة لمتخطيط االستراتيجى وأبعاده المختمفة ،
و تحديد المدى االستراتيجى وأىم صفاتو ومياراتو وأدواتو وخطوات بناء االستراتيجية

موضوعات المقرر :

 ماىية اإلدارة اإلسترتيجية  ،والمديرون اإلستراتيجيون والميارات األساسية عناصر االتجاه االستراتيجي ( الرؤية  ،والرسالة  ،والقيم  ،االىداف والغايات  ،والمحاور االستراتيجيو) المتغيرات البيئة الرئيسية وتحميل وتوصيف البيئة ،وأساليب تحميل البيئة الخارجية والتنبؤ بإتجاىاتيا -فمسفة اإلدارة اإلسترتيجية تجاه (التسويق /الوظيفة المالية /وظيفة اإلنتاج /البحوث والتطوير )

 األدوات الكمية التى تساعد عمى التحميل وتقويم البدائل  ،قرار إختيار البديل اإلستراتيجى المناسب -تطبيق اإلستراتيجية ‘ وتخصيص الموارد ‘ والرقابة اإلسترتيجية

رمز المقرر 381 :كمي 3-

اسم المقرر  :بحوث العمميات

عدد الساعات 3:

أهداف المقرر :
ييدف المقرر الى إمداد الطالب باألسس النظرية والتطبيقية لألساليب الكمية الالزمة التخاذ ق اررات إدارية مدعمة

بمعمومات كمية

موضوعات المقرر :

 مقدمة في بحوث العمميات  ،ومقدمة في االحتماالت -نظرية اتخاذ الق اررات  ،والتنبؤ

 البرمجة الخطية – الطريقة البيانية ،والطريقة المبسطة النقل والتعيين  ،ونظرية خطوط االنتظار -إدارة المشروع
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الصفحة  27من 37

المممكة العربية السعودية

جامعة نجران

و ازرة التعميم العالي

كمية العموم اإلدارية

رمز المقرر 381 :كمي 3-

اسم المقرر  :ادارة الموارد البشرية

عدد الساعات 3:

أهداف المقرر :

يتعرف الطالب في المقرر عمى األدوات والميارات الالزمة لتقييم وتوجيو قدرات العاممين لتحقيق األىداف

التنظيمية بصورة فعالة  ،وكيفية استخدام وادارة الموارد البشرية بفعالية في بيئة سريعة التغير
موضوعات المقرر :

 أىمية الموارد البشرية  ،وتحميل الموارد البشرية -تخطيط  ،واختيار وتعيين القوى العاممة

 تحميل وقياس أداء العمل الفعال  ،وتحديد األجور والتعويضات  ،تدريب القوى العاممة  ،والترقية -إدارة العالقات الصناعية

رمز المقرر 304 :دار 3-

اسم المقرر  :ادارة الخطر والتامين

عدد الساعات 3:

أهداف المقرر :
ييدف المقرر لتزويد الطالب بمعمومات وافية حول مفيومي الخطر والتأمين  ،المبادئ القانونية لمتأمين  ،أنوع
التأمينات المختمفة  ،كما يركز عمى دراسة وثائق الضمان ،تأمين االئتمان وضمان البنوك

موضوعات المقرر :

 مبادئ التأمين  ،وتأمين الحريق  ،وتأمين الجريمة ( سطو وسرقة ) -وثائق الضمان

 -تأمين المواشي  ،وتأمين النقل الداخمي

 -تأمين الحوادث الشخصية  ،وتأمين المسئولية المدنية

نموذج خطة دراسية لبرنامج ادارة األعمال
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المممكة العربية السعودية

جامعة نجران

و ازرة التعميم العالي

كمية العموم اإلدارية

اسم المقرر  :ادارة االعمال الدولية

رمز المقرر  305 :دار 3-

عدد الساعات 3:

أهداف المقرر :
ييدف المقرر الى إمداد الطالب بمعمومات وافية حول إدارة األعمال الدولية بحيث يصبح لديو اإللمام الكافي حول

كيفية إدارة نشاطات المنظمة الدولية .
موضوعات المقرر :

 -المرتكزات الفكرية إلدارة األعمال الدولية

 خصائص منظمات األعمال الدولية  ،واإلطار الثقافي لإلدارة الدولية والييكل التنظيمي لياالقيادة واالستراتيجية الدولية

-

 -إدارة حاضنات األعمال الدولية

 منيج األخالقيات في اإلدارة الدوليةرمز المقرر  306 :دار 3-

اسم المقرر  :نظرية التنظيم

عدد الساعات 3:

أهداف المقرر :
ييدف المقرر لتعريف الطالب بالمداخل المختمفة لرؤية عممية التنظيم  ،وانعكاس ذلك عمى اليياكل التنظيمية

لممنظمات .كما ينمي ميارة الطالب في كيفية تصميم المنظمات وىيكمتيا وابراز المشكالت فييا
موضوعات المقرر :

 عمم التنظيم  ،ونظرية التنظيم  ،و تطورىا و المساىمات المبكرة في الفكر التنظيمي التصميم التنظيمي  ،ونظرية التنظيم والسموك التنظيمي الفاعمية التنظيمية  ،واليياكل التنظيمية ومحدداتيا-

الق اررات التنظيمية  ،والتصميم التنظيمي واألشكال التنظيمية

 -قضايا رئيسية في التنظيم ( إدارة البيئة  ،وادارة التغيير )

 الصراعات التنظيمية  ،والثقافة التنظيمية  ،واالستقرار التنظيمي -نظرية التنظيم ومنظمات المستقبل

نموذج خطة دراسية لبرنامج ادارة األعمال

الصفحة  29من 37

المممكة العربية السعودية

جامعة نجران

و ازرة التعميم العالي

كمية العموم اإلدارية

رمز المقرر  332 :حسب 3-

اسم المقرر  :المحاسبة االدارية

عدد الساعات 3:

أهداف المقرر :
ييدف المقرر لتعريف الطالب بطبيعة المحاسبة اإلدارية ووظائفيا ،ودور تمك الوظائف في مجاالت التخطيط

والرقابة  ،ومعرفة وسائل التحميل التي توظفيا المحاسبة اإلدارية في أغراض التخطيط والرقابة

موضوعات المقرر :

 -طبيعة المحاسبة اإلدارية  ،واتخاذ الق اررات

 تحميل التكمفة ألغراض إتخاذ القرارت  ،والتكاليف المالئمة إلتخاذ الق اررات -تحميل العالقة بين التكمفة والحجم والربح

 -الموازنات التخطيطية  ،والموازنات الرأسمالية

 -الالمركزية ومحاسبة المسؤولية  ،وتحميل اإلنحرافات

نموذج خطة دراسية لبرنامج ادارة األعمال
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المممكة العربية السعودية

جامعة نجران

و ازرة التعميم العالي

كمية العموم اإلدارية

مقررات المستوى الثامن
رمز المقرر  403 :دار3-

اسم المقرر  :ادارة التجارة الدولية

عدد الساعات 3:

أهداف المقرر :
ييدف المقرر إلى تعريف الطالب بجميع الموضوعات المرتبطة بإدارة التجارة الدولية  ،ونظام التبادل التجارى ،
ونظرية التجارة والسياسات التجارية الدولية ،وأوجو اإلختالف بين التجارة الدولية والتجارة الوطنية

موضوعات المقرر :

 -مقدمة في التجارة الدولية  ،ونظريات التجارة الدولية  ،والمكاسب من التجارة الدولية

 معدالت التبادل التجارى  ،والسياسات التجارية  ،والمؤسسات المالية الدولية والتنمية التكامل اإلقتصادى واإلقميمى والتعاون  ،منظمة التجارة العالمية تصميم وادارة الخدمات  ،واإلتفاقات السمعية الدولية -ميزان المدفوعات

 -اإلستثمارات الدولية  ،والشركات متعددة الجنسيات  ،والعولمة

رمز المقرر  309 :دار3-

اسم المقرر  :ادارة الجودة الشاممة

عدد الساعات 3:

أهداف المقرر :
ييدف المقرر الي تنمية معارف وميارات الطمبة بمبادئ تنفيذ إدارة الجودة الشاممة ‘وبمفاىيم الموافقة القياسية

الدولية وطرائق تنفيذىا في المنظمات السعودية
موضوعات المقرر :

 تطور مفيوم الجودة  ،والعوامل المؤثرة فى الجودة -تقنيات تحسين الجودة  ،وتقنيات الفحص والسيطرة  ،وتقنيات التحسين  ,والعالقة بينيا

 الجودة الشاممة (المفيوم الحديث  ،مدخل الييا ،والجذور التاريخية ليا ،ومبادئيا  ،متطمبات تنفيذىا) المواصفة القياسية الدولية (( )Iso9000عرض عام  ،والتوثيق وخطورة التنفيذ ) -المواصفة القياسية  ‘ Iso9001:2000ومتطمبات تنفيذىا

 -إجراءات التدقيق والمراجعة اإلدارية ومتطمبات المواصفة القياسية ()Iso 2001
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و ازرة التعميم العالي
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رمز المقرر  301 :دار3-

اسم المقرر  :مناهج البحث

عدد الساعات 3:

أهداف المقرر :
ييدف المقرر إلى تعريف الطالب بأسس ومبادئ البحث العممي ومناىجو المختمفة وتزويده بالمعمومات النظرية

والتطبيقية التي تساعده عمى فيم وعمل األبحاث والدراسات بطريقة منيجية عممية صحيحة موضوعات المقرر :
 -البحث العممي( مفيومو أىدافو  ،خصائصو وأنواعو )

 اإلطار النظرى فى البحث ( مشكمة البحث والفرضية والنظرية ) مناىج البحث  ،وأسس القياس ،ومقاييس االتجاىات في العموم السموكية -مراحل إجراء البحث العممى (تصميم البحث )

 مجتمع البحث وعينة الدراسة  ،وأدوات جمع البيانات ،وتوثيق المعمومات (اإلقتباس وأىميتو ) -أخالقيات البحث العممي

 تجييز وعرض البيانات باستخدام برنامج  ، SPSSوالتحميل اإلحصائي واالستداللي ومناقشة النتائج -أعداد التقرير النيائي لمبحث

رمز المقرر  302 :دار3-

اسم المقرر  :نظم المعمومات االدارية

عدد الساعات 3:

أهداف المقرر :
ييدف المقرر إلى تعريف يوفر المقرر لمطالب المفاىيم األولية لنظم المعمومات  ،والمفاىيم األولية الستخدام وادارة
تكنولوجيا المعمومات في مجال األعمال  ،كما يركز المقرر عمى التجارة االلكترونية  ،وعمى مدى مساىمة

تكنولوجيا المعمومات في تحقيق الميزة التنافسية لممنشأة  ،وفي تحسين أداء ميمة تخطيط الموارد المتاحة ليا

موضوعات المقرر :

 مفاىيم أساسية في نظم المعمومات اإلدارية -ماىية المنظمات وانواعيا

 تحميل النظام وأدواتو من خالل دارسة (نظم المعمومات اإلدارية  ،نظم تشغيل البيانات  ،نظم تجييز المكاتب ،نظم تدعيم الق اررات )

 طرق بناء وتطوير النظم من خالل دراسة ( مصادر أفكار تطوير النظام  ،محددات نجاح التطبيق  ،المقصودبالتطبيق وعممية التطبيق )

نموذج خطة دراسية لبرنامج ادارة األعمال
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اسم المقرر  :ادارة المواد

رمز المقرر 405 :دار3-

عدد الساعات 3:

أهداف المقرر :
ييدف المقرر الى إمداد الطالب بمعمومات وافية حول إدارة المواد والنماذج الكمية المستخدمة في تخطيط الشراء

والرقابة عمى المخزون

موضوعات المقرر :

 المفاىيم األساسية و األصول العممية إلدارة الشراء -تخطيط وتنفيذ وتقييم الشراء

 -تخطيط المخزون  ،واجراءات التخزين  ،والرقابة عمى المخزون

رمز المقرر 323 :مال3-

اسم المقرر  :اساسيات االستثمار

عدد الساعات 3:

أهداف المقرر :
ييدف المقرر الى تعريف الطالب بجميع الموضوعات المرتبطو بأساسيات اإلستثمار وكيف تتم عممية بيع وشراء
األسيم والسندات داخل السوق المالى
موضوعات المقرر :

-

مقدمة عن مفيوم اإلستثمار  ،شركات اإلستثمار

 أنواع األسواق المالية ‘ وقواعد سوق األوراق المالية -األسيم والسندات  ،وصناديق اإلستثمار

 -العائد والمخاطرة  ،وادارة المحافظ اإلستثمارية
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رمز المقرر 406 :دار3-

عدد الساعات 3:

اسم المقرر  :دراسات الجدوى وتقييم المشروعات

أهداف المقرر :
ييدف المقرر الى تزويد الطالب بفكرة واضحة ومفصمة عن المفاىيم واالسس المتعمقة بدراسة الجدوى وتقييم

المشروعات ووظائفيا االساسية وتطبيقاتيا المختمفة
موضوعات المقرر :

 -مفيوم وخصائص واىمية دراسة جدوى المشروعات

 المنيجيو العمميو فى دراسة جدوى المشروعات ( الدراسو التمييديو وتحديد الفرص االستثماريو ) االطار العام لدراسة الجدوى التسويقيو  ،وتقدير حجم الطمب عمى منتجات المشروع -االطار العام لمدراسو الفنيو لممشروع وتقدير تكاليف االنتاج والتشغيل

 -االطار العام لمدراسة الماليو واالقتصاديو  ،وتقدير الربحيو التجاريو لمشروعات االستثمار

مقررات المستوى التاسع
رمز المقرر  407 :دار3-

اسم المقرر  :التدريب التعاوني

عدد الساعات 3:

أهداف المقرر :
ييدف المقرر إلى تدريب الطالب عمى أساليب وطرق العمل المتبعة داخل المنشآت وخارجيا فى التخصصات
المختمفة فى إدارة األعمال  ،واالستفادة من تطبيق المفاىيم الحديثة مكتبيا وميدانياً في مختمف أنشطة المنشأة

الخطوات العممية لممقرر :

 -1يتدرب الطالب في األقسام التسويقية لمشركة عمى كيفية إعداد الخطط التسويقية

 -2يتدرب الطالب عمى اإلجراءات التي تتبعيا الشركة في عمميات البيع لجذب العمالء والمستيمكين

 -3يتدرب الطالب عمى إجراءات حفظ المخزون من المنتجات الجاىزة في المخازن  ،وكيفية إجراءات صرف
وشحن ىذه المنتجات الجاىزة

 -4يتدرب الطالب عمى إجراءات عقود البيع داخل الشركة وخارجيا وفق النماذج المعتمدة
 -5يتدرب الطالب عمى الطرق المستخدمة في دراسة وتحميل المنافسين في األسواق.

 -6يتدرب الطالب عمى األساليب والطرق المستخدمة في تسعير المنتجات وتعريفو بمنافذ التوزيع  ،وأساليب

بيع المنتجات  ،وكيفية القيام بعمميات ترويج المنتجات باالعتماد عمى ( الدعاية واإلعالن – البيع الشخصي

– المعارض -المؤتمرات – الندوات – المسابقات ) ....
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