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كلية العلوم االدارية

Business Administration Department

قسم ادارة االعمال

بسم هللا الرحمن الرحيم
الخطة الدراسية المفصلة لبرنامج الماجستير في إدارة األعمال
الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

المقرر

عدد الساعات
(فرعي)

عدد الساعات
(إجمالي)

أدوات تحليل أساسية
 501كمي

التحليل اإلحصائي اإلداري

3

501حسب

المحاسبة اإلدارية

3

 501قصد

اقتصاديات اإلدارة

3

 501نما

نظم المعلومات اإلدارية

3

12

12

مفاهيم ووظائف عامة
 501دار

السلوك التنظيمي

3

 511دار

الريادة في األعمال

3

 501تسق

إدارة التسويق

3

 501مال

مالية الشركات

3

 507دار

إدارة العمليات

3

 509دار

إدارة األعمال الدولية

3

18

30

مفاهيم تكاملية
 503دار

إدارة الموارد البشرية

3

 595دار

اإلدارة االستراتيجية

3

9

39

1

رؤية البرنامج:

التميز العلمي واألكاديمي من خالل برنامج متميز في ادارة االعمال يشبع رغبات الطالب والطالبات ويلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

رسالة البرنامج:

إكساب الطالب والطالبات معارف ومهارات في ادارة األعمال من خالل برنامج متميز يلبي احتياجات سوق العمل  ,وتقديم بحوث علمية واستشارات خدمة للمجتمع المحلي وفقا للقيم
اإلسالمية.
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 597دار

3

بحث تطبيقي في األعمال
مقررات اختيارية (اختار إحدى المجموعات اآلتية)
مجموعة التسويق

 511تسق

التسويق االستراتيجي

3

 521تسق

التسويق الدولي

3

مجموعة المالية
 511مال

االستثمار وتحليل المحفظة

3

 521مال

إدارة التأمين

3

6

45

مجموعة اإلدارة
 517دار

إدارة سلسلة اإلمدادات

3

 521دار

إدارة الجودة

3

اإلجمالي العام

45

2

رؤية البرنامج:

التميز العلمي واألكاديمي من خالل برنامج متميز في ادارة االعمال يشبع رغبات الطالب والطالبات ويلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

رسالة البرنامج:

إكساب الطالب والطالبات معارف ومهارات في ادارة األعمال من خالل برنامج متميز يلبي احتياجات سوق العمل  ,وتقديم بحوث علمية واستشارات خدمة للمجتمع المحلي وفقا للقيم
اإلسالمية.
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الخطة الدراسية االسترشادية لبرنامج الماجستير في إدارة األعمال وفقا لنظام الساعات
الفصل ()1
 501دار

السلوك التنظيمي

3

501كمي

التحليل اإلحصائي اإلداري

3

501قصد

اقتصاديات اإلدارة

3

اإلجمالي

9

الفصل ()2
501حسب المحاسبة اإلدارية

3

 503دار إدارة الموارد البشرية

3

 501تسق إدارة التسويق

3

اإلجمالي

9

الفصل ()3
 501مال مالية الشركات

3

 507دار إدارة العمليات

3

مقرر اختياري

3

اإلجمالي

9
3

رؤية البرنامج:

التميز العلمي واألكاديمي من خالل برنامج متميز في ادارة االعمال يشبع رغبات الطالب والطالبات ويلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

رسالة البرنامج:

إكساب الطالب والطالبات معارف ومهارات في ادارة األعمال من خالل برنامج متميز يلبي احتياجات سوق العمل  ,وتقديم بحوث علمية واستشارات خدمة للمجتمع المحلي وفقا للقيم
اإلسالمية.
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الفصل ()4
 501نما نظم المعلومات اإلدارية

3

 509دار إدارة األعمال الدولية

3

 511دار الريادة في األعمال

3

اإلجمالي

9

الفصل ()5
 595دار

اإلدارة االستراتيجية

3

 597دار

بحث تطبيقي في ادارة
االعمال

3

مقرر اختياري

3

اإلجمالي

9

4

رؤية البرنامج:

التميز العلمي واألكاديمي من خالل برنامج متميز في ادارة االعمال يشبع رغبات الطالب والطالبات ويلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

رسالة البرنامج:

إكساب الطالب والطالبات معارف ومهارات في ادارة األعمال من خالل برنامج متميز يلبي احتياجات سوق العمل  ,وتقديم بحوث علمية واستشارات خدمة للمجتمع المحلي وفقا للقيم
اإلسالمية.
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المقررات التكميلية للماجستير
رقم ورمز المقرر

اسم المقرر

عدد الساعات

 201دار

مبادئ إدارة األعمال

3

 101حسب

مبادئ المحاسبة

3

 201قصد

مبادئ االقتصاد

3

 203دار

االدارة المالية

3

 101احص

االحصاء

3

 301دار

مناهج بحث

3

 204دار

مبادئ التسويق

3

 302دار

نظم المعلومات اإلدارية

3

يتم اختيار خمس مقررات تكميلية للطالب غير المتخصص في ادارة االعمال كحد أدنى
تصل الي ثمان مقررات كحد أعلى وفقا ً للسجل االكاديمي لكل طالب .

5

رؤية البرنامج:

التميز العلمي واألكاديمي من خالل برنامج متميز في ادارة االعمال يشبع رغبات الطالب والطالبات ويلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

رسالة البرنامج:

إكساب الطالب والطالبات معارف ومهارات في ادارة األعمال من خالل برنامج متميز يلبي احتياجات سوق العمل  ,وتقديم بحوث علمية واستشارات خدمة للمجتمع المحلي وفقا للقيم
اإلسالمية.

