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 اندنيم انتعريفي نربَايج إدارة األعًال
 هـ 3444 – 2444انعاو اجلايعي 

 
  برَايج إدارة األعًال 

 

قدػ إدارة األعسال في العام  أنذئ يعد قدػ إدارة االعسال مؼ األقدام العلسية الستخررة في كلية العلؽم االدارية , 
, بؽصفه جزءا مؼ الهيكل العام للكلية الؽليدة التي هـ( في كلية العلؽم االدارية بجامعة نجران  9241 – 9249) 

ليخدم القرى والهجر السحيطة بسشطقة نجران , وذلغ  هـ ( 9248 -9247 ) ا للطالب في العام الدراسيفتحت أبؽابه
طسؽحا مؼ الكلية الى السذاركة الحكيكية و الفاعلة في تطؽير السجتسع وتلبية احتياجاته في السجاالت السختلفة 

سيسا في مجال إدارة األعسال الي  يعد مؼ أثرر السجاالت رحابة في سؽق العسل حي  يسكؼ الدارس مؼ السذاركة وال
الخيارات ليشتقي السشاسب له مشها كسا أنها تتيح له العسل الحر , وقد وعى  أمامه  الكاملة في أعسال مختلفة , ويعدد

االولى حي  شهد القدػ اقباال كبيرا مؼ خريجي السرحلة الرانؽية ,  ذلغ الطلبة في كلية العلؽم االدارية مشي اللحعات
( طالب. ويحاول قدػ ادارة االعسال 47( طالبة و ) 84)  حي  بلغ عدد الطالب في الدشة االولى مؼ التأسيس عدد

بطريقة دائسا أن يكؽن في الطليعة عؼ طريق اعتساد الكفاءة شعارا للقدػ ولقد حرص القدػ على صياغة رسالته 
واضحة ومحددة قائسة على أساس السيزة التشافدية للؽصؽل الى أعلى مدتؽيات الجؽدة والتسيز السطلؽب ووفقا 
للسعايير الدولية للجؽدة السطلؽبة للجانب العلسي. كسا أن القدػ يقؽم بتأهيل الطلبة وتدريبهػ وتزويدهػ بسختلف 

تشسي قدراتهػ السعرفية نحؽ عسلية التحليل والتخطيط واتخاذ القرار السجاالت السعرفية مشها الحاسؽب واالنترنت التي 
الرائب ويسشح القدػ درجة البكالؽريؽس في إدارة األعسال بعد اثسال الطالب كافة الستطلبات الدراسية بشجاح في 

 اجدتير جسيع السؽاد الدراسية السقررة حدب الخطة الدراسية التي حددها القدػ. كسا يسشح القدػ شهادة الس
 في إدارة األعسال. 
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 رؤية انربَايج 
التسيز العلسي واألثاديسي مؼ خالل برنامج متسيز في ادارة االعسال يذبع رغبات الطالب والطالبات ويلبي احتياجات 

 سؽق العسل ومتطلبات التشسية.
 

 رسانة انربَايج
برنامج متسيز يلبي احتياجات سؽق العسل,  إثداب الطالب والطالبات معارف ومهارات في ادارة األعسال مؼ خالل

.وفقا للكيػ اإلسالمية  
 

  األهداف االسرتاتيجية  نهربَايج
 اثداب الطالب الكفاءات الالزمة لحل السذكالت في مشعسات االعسال -9
 تزويد الطالب بالسعارف والسفاليػ الحديرة السرتبطة بإدارة االعسال. -4
 لدياسات االستراتيجية السرتبطة بسجاالت إدارة االعسالاثداب الطالب مهارات اعداد ا -4
ــــي مجــــال إدارة االعســــال فــــي القطــــا  العــــام والخــــاص  -2 اثدــــاب الطالــــب القــــدرة علــــى تطبيــــق التقشيــــات الحديرــــة ف

 والسؤسدات غير الربحية.
.ةغرس الكيػ األخالقية الدليسة في الطالب بسا يدعػ بقؽة التزامه بقؽاعد أخالق وآداب السهش-5  
 

  مميسات انربَايج
يدهػ البرنامج في اعداد كؽادر ادارية وقيادية تتشاسب مع احتياجات القطاعات االقترادية السختلفة ومتطلبات  -9

 سؽق العسل. 
يتؽافق البرنامج مع تؽجهات السسلكة لتشسية وتطؽير السشاطق الحدودية. -4  
قزاياهػ. االهتسام السكرف ببرامج ارشاد الطلبة والتفاعل مع -4  
يقؽم البرنامج على أحدث السشاهج في العلؽم االدارية.  -2  
يكدب البرنامج مهارات إدارية وتكشؽلؽجية وسلؽكية متعددة تسكشهػ مؼ الكيام بؽاجباتهػ الؽظيفية على أثسل وجه.  -5  
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. يهتػ بالتطؽير السبكر لسهارات التعلػ والتفكير والبح  للطالب في مجال إدارة األعسال -6  
يدتخدم البرنامج األساليب والؽسائل الحديرة في التعليػ.  -7  
تدريب الطالب على اتخاذ القرارات اإلدارية ووضع الحلؽل السشاسبة للسذاثل التي تؽاجه الذركات الخاصة.  -8  
ة.يتؽفر البرنامج كادر مؼ أعزاء هيئة التدريس مؼ ذو  السؤهالت العلسية الستستعيؼ بالكفاءة والخبر  -9  
 

 اجملاالت انىظيفية  نهربَايج 
 الؽظائف اإلدارية بالسؤسدات الخاصة والعامة.  -9
الفشادق -الطيران-التاميؼ-البشؽك-السدتذفيات –الؽظائف اإلدارية بالسؤسدات الخدمية مرل الجامعات   -4

 وغيرها.
 إدارة السذتريات والسخازن. -4
 شركات األوراق السالية والبؽرصات. -2
 ية في القطاعيؼ الخاص والعام.ادارة السؽارد البذر  -5
إدارة األعسال الخاصة )رجال وسيدات األعسال(, إدارة السكاتب, وإدارة الفرو , إدارة السبيعات, إدارة العالقات  -6

 الدكرتارية, وظائف االتراالت. العامة,
طــؽير ت-تخطــيط وترــسيػ السشتجــات -أبحــاث الدــؽق -الدعايــة واإلعــالن -مجــال التدــؽيق ويذــسلي السبيعــات  -7

 سلع جديدة.
 

 خمرجات انتعهى املستهدفة يٍ انربَايج 
   -ي يجب أن يكؽن خريج إدارة األعسال قادرا على أن ي السعارف -أ

 السفاليػ والسبادئ والقؽاعد األساسية في إدارة األعسال. يعرف 
 اسب اآللي وقؽاعد اللغة الؽظائف اإلدارية ومهام اإلدارات السالية واإلنتاجية وأساليب البح  العلسي والح يحدد

 العربية واإلنجليزية والرقافة اإلسالمية
 األسس والسبادئ السحاسبية واإلدارية واالقترادية والسالية واإلحرائية والقانؽنية التي تحكػ العسل في  ييكر

 مؤسدات القطا  الخاص.
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 السهارات ي  -ب
 مجال إدارة األعسال. وظائف العسلية اإلدارية والسالية والعالقات العامة في يذرح 
 بيؼ الدياسات واالستراتيجيات والخطط اإلجراءات اإلدارية واالقترادية والسالية والتدؽيكية  زيسي

 والقانؽنية.
 يطبق العسليات الرياضية واإلحرائية والسحاسبية واالقترادية واإلدارية في مجال إدارة األعسال. 

 الكفاءات ي  -جـ    
       

  يؼ بفاعلية كتابيًا وشفهيًا في مجال إدارة األعسال.يتؽاصل مع االخر 
 يدتخدم شبكة السعلؽمات والتقشية الحديرة في إدارة األعسال 
  يحلل السذكالتي اإلدارية والسالية والدلؽكية والقانؽنية التي تؽاجه مؤسدات القطا  الخاص والعام

 باستخدام األساليب العلسية السشاسبة.
 .يعسل بفاعلية ضسؼ فريق ومجسؽعات العسل 

 

 اهليكم انتُظيًي نربَايج إدارة األعًال 
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 منسق برانمج ماجستري إدارة االعمال منسق قسم إدارة االعمال وكيلة قسم إدارة االعمال

قسم إدارة االعمالرئيس   

 

مالاجمللس العلمي لقسم إدارة االع  

 

 منسقة اجلودة بقسم إدارة االعمال

ة لقسم إدارة األكادميي املرشدة
 االعمال

قسم إدارة االعمال ةمسجل  

 مشرفة األنشطة الطالبية ابلقسم

مشرفة البحوث العلمية وخدمة 
 اجملتمع

 مشرفة التخطيط والشئون املالية

 سكراترية قسم إدارة االعمال

 امني قسم إدارة االعمال

ق اجلودة بقسم إدارة االعمالمنس  

لقسم إدارة  األكادميياملرشد 
 االعمال

قسم إدارة االعمالمسجل   

 مشرف شئون املعيدين واملبتعثني

 مشرف األنشطة الطالبية ابلقسم

مشرف البحوث العلمية وخدمة 
 اجملتمع

 مشرف التخطيط والشئون املالية

 سكراترية قسم إدارة االعمال

ماجستري إدارة  منسقة برانمج
 االعمال
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 السابقت

الساعاث 

 المعتمدة

  نوع المتطلب

 )جامعة / كلية / برنامج

) 

 

 

 مستوىال

1 

 

 متطلب جامعة 2 - إجباري المدخل للثقافة االسالمٌة 2-سلم 111

 متطلب جامعة 2 - إجباري مهارات لغوٌة 2-عرب201

 متطلب كلٌة 2 - إجباري مهارات التعلم والتفكٌر والبحث 2-مهر100

 متطلب كلٌة 3 - إجباري مبادئً االدارة 3-دار101

 متطلب كلٌة 2 - باريإج اللغة اإلنجلٌزٌة  2-نجل102

 متطلب كلٌة 3 - إجباري حاسب الً 3-حال 103

 متطلب كلٌة 3 - إجباري مبادئً االقتصاد الجزئً 3-قصد104

 

 

 المستوى

2 

 

 متطلب جامعة 2 - إجباري (2ثقافة إسالمٌة ) 2-سلم112

 متطلب جامعة 2 2-عرب201 إجباري التحرٌر العربً  2-عرب302

 متطلب كلٌة 3 - إجباري اضٌات االدارٌةالرٌ 3-رٌض 105

 متطلب كلٌة 2 2-مهر100 إجباري مهارات االتصال 2-دار106

 متطلب كلٌة 3 3-قصد104 إجباري مبادئً االقتصاد الكلً 3-قصد101

 متطلب كلٌة 3 - إجباري اللغة اإلنجلٌزٌة لإلعمال 3-نجل109

 ب كلٌةمتطل 3 - إجباري 1-مبادئً المحاسبة 3-حسب108

 

 

 المستوى

3 

 متطلب جامعة 2 - إجباري (3ثقافة إسالمٌة ) 2-سلم113

 متطلب كلٌة 2 - إجباري رٌادة االعمال 2-دار204

 متطلب كلٌة 3 3-رٌض 105 إجباري االحصاء ئمباد 3-إحص202

 متطلب كلٌة 3 - إجباري التسوٌق ئمباد 3-تسق203
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 متطلب كلٌة 2 - إجباري اإلدارة المالٌة 2-مال201  (

 متطلب كلٌة 2 - إجباري المدخل إلى القانون 2-قان205

 تخصص 3 3-دار103 إجباري أصول االدارة 3-دار 220

 

 

 المستوى

4 

 

 متطلب جامعة 2 - إجباري (4ثقافة إسالمٌة ) 2-سلم114

 تخصص 3 2-قان205 إجباري قانون الشركات 3-قان  211

 تخصص 3 - جباريإ السلوك التنظٌمً 3-دار 225

 تخصص 3 - إجباري محاسبة التكالٌف 3-حسب 210

 تخصص 3 3-تسق203 إجباري إدارة التسوٌق 3-تسق 264

 تخصص 3 - إجباري نظم المعلومات االدارٌة 3-نما 235

 المستوى

5 

 

 تخصص 3 3-دار 220 إجباري إدارة الموارد البشرٌة 3-دار321

 تخصص 3 - ريإجبا إدارة العملٌات 3-دار322

 تخصص 3 - إجباري إدارة الخطر والتامٌن -3دار323

 تخصص 3 - إجباري إدارة العالقات العامة 3-دار324

 تخصص 3 - إجباري إدارة المشارٌع 3دار325

 تخصص 3 2-مال201 إجباري إدارة المؤسسات المالٌة 3-دار 326

 

 

 المستوى

6 

 

 متطلب كلٌة 3 3-ارد322 إجباري بحوث العملٌات 3-كم301ً

 متطلب كلٌة 3 - إجباري العلمً مناهج البحث 3-دار304

 تخصص 3 - إجباري إدارة سالسل التورٌد 3-دار321

 تخصص 3 - إجباري نظرٌة المنظمة 3-دار328

 تخصص 3 3-نما 235 إجباري التجارة االلكترونٌة 3-تسق368
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 رؤية الربانمج:

.التنميةالتميز العلمي واألكادميي من خالل برانمج متميز يف ادارة االعمال يشبع رغبات الطالب والطالبات ويليب احتياجات سوق العمل ومتطلبات    

 رسالة الربانمج:

.الب والطالبات معارف ومهارات يف ادارة األعمال من خالل برانمج متميز يليب احتياجات سوق العمل، وفقا للقيم اإلسالميةإكساب الط    

 

 املًهكة انعربية انسعىدية
 وزارة انــــــتعهيى

 جــــــــايعــــة جنـــــــــراٌ

 كهية انعهىو االدارية

ًال  قسى ادارة االع

 

 

 
KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry of Education 
NAJRAN  UNIVERSITY 

Faculty of Administrative Sciences 
Business Administration Department 

 
 

 

 المستوى

 

 اسم المقرر رمز المقرر
 إجباري

 أو اختياري

المتطلباث 

 السابقت

الساعاث 

 المعتمدة

  نوع المتطلب

 )جامعة / كلية / برنامج

 تخصص 3 - إجباري إدارة التغٌٌر 3-دار 329 (

 

 

 المستوى

7 

 

 تخصص 3 - إجباري دارسة الجدوى وتقٌٌم المشروعات 3-دار 420

 تخصص 3 - إجباري االقتصاد االداري 2-قصد  421  

 تخصص 3 3-حسب 210 إجباري المحاسبة االدارٌة 3-حسب 410

 تخصص 3 - إجباري اساسٌات االستثمار 3--مال  452

 تخصص 3 3-دار321 ريإجبا إدارة الجودة الشاملة 3-دار 423

 تخصص 3 - إجباري الدولٌة االعمال إدارة 3-دار 424

 

 المستوى

8 

 

 تخصص 3 - إجباري إدارة المعرفة 3-دار 425

 تخصص 3 - إجباري االدارة االستراتٌجٌة 3-دار 426

 تخصص 3 3-دار304 إجباري التدرٌب التعاونً 3-دار 421

 

,,,,,,, مت حبًد اهلل  

 
 دة يف انقسىيُسق اجلى

 أ/ رايي أساية انعهي

 


