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 أوالً: متطلبات الجامعة االختيارية:

 
  

 .3]-{3} [3 مبادئ اإلدارة  15555
وظائف المتخصصة لمنظمة ال ؛عملية اتخاذ القرار ؛التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة والسيطرة : الوظائف اإلدارية

 إدارة المواد. ، إدارة التمويل  ،إدارة التسويق ،إدارة األفراد  ،إدارة اإلنتاج ،إدارة البحث والتطوير :األعمال
 المتطلب السابق: )اليوجد(.

 
  3]-{3} [3 منهجية البحث العلمي 15815

؛ خطة البحث ؛االستقصاء العلمي ؛البحوث التطبيقيةلبحوث العلمية األساسية وبناء المعرفة العلمية ل ؛المعرفة والعلم
وضع فة لتوثيق المعلومات واالقتباس؛ األساليب المختل؛ الطرق المنهجية للبحث ؛جمع المعلومات والبيانات؛ الفرضيات

 .البحث في شكله النهائي
 .المتطلب السابق: ) اليوجد (

 
 ثانياُ: متطلبات القسم اإلجبارية: 

 
  3]-{3} [3 ت اإلدارية التصاالا  15558

 ؛ت التجاريرة ابالل رة اإلنجليزيرة اسرتخدام األجهرزة بالمراسرا؛  التركيز على االتصال البشرر ؛ االتصال وأساليبه وطرقه
إلنجليزيرة فري المراسرات بالل رة ااسرتخدام العبرارات االمتخصصرة   ؛متطلبات المراسات التجارية في الشكل والمضمون

 المراسات التجارية بمختلف أشكالها. ؛ ائل تجارية وفق األساليب العلمية االمتعارف عليها دولياُ اء رسأجر ؛التجارية
 .مبادئ اإلدارة 15555المتطلب السابق: 

 
  3]-{3} [3 إدارة الموارد البشرية  15851

 ؛االختيررار ؛العاملررةة التخطرريط للقررو ؛تحفيررز المرروظفين الحفرراظ علررى المرروظفين؛ ؛النشرراطات المتعلقررة بجررذب المرروظفين 
 النجاح و القضايا القانونية .  ؛ تقييم األداء ؛التعويض

 .مبادئ االدارة 15555المتطلب السابق: 
 
 

  3]-{3} [3 بحوث العمليات  81585
  فري حرل المشراكل التري تواجره متخرذ المصرمم اسرتخدام النمروذجصرياةة  ؛اتالنماذج الكمية التي تؤثر على اتخراذ القررار

 تقنيررات التحليررل ، نظريررة القرررارات:  بيرررتاتقنيررات المسررار الحرررج   ، والتخصرري النقررل ، البرمجررة الخطيررة :تاالقرررار
  .  اتباستخدام الحاسب اآللي في حل المشاكل التي تواجه متخذ  القرار

 .مبادئ االدارة 15555المتطلب السابق: 
 

  3]-{3} [3 السلوك التنظيمي  15551
المفراييم   ؛قريم العمرلو أخاقيرات  ؛مرةتحليل سرلوك األفرراد والجماعرات داخرل المنظ؛  بالمنظمة دائهمأ أثناء سلوك العاملين

 وديناميكية الجماعة .  القيادة،  االتجايات  ،اإلدراك  ،الحوافز  ،لدوافعا : ةالتنظيمي
 .إدارة الموارد البشرية 15851المتطلب السابق: 

 

  3]-{3} [3 (5إدارة اإلنتاج والعمليات )  15555
عوامل البيئة الصناعية التنافسرية  تأثيرات  ؛لألداءالكفاءة والقيمة المضافة  ؛الفاعلية ؛اإلنتاجيةقياس  ؛اإلنتاجعناصر نظام 
 المصرنعظرروف  ؛التكنولوجيرا ؛ترتيرب العمليرات أسرلوب ؛اختيار الموقع  ؛ضع استراتيجية العملياتو ؛اإلنتاجفي تخطيط 
 مداخل التحسين المستمر لاداء .   ؛متطلبات ضمان الجودة  ؛الصيانة ؛لينالعام بأداءالمؤثرة 

 .بحوث العمليات 15858المتطلب السابق: 

 
   3]-{3} [3 نظرية المنظمة  11515

 ؛ التكنولوجيرا ؛الهياكرل التنظيميرة ؛ين العمليرات واألداء فري المنظمراتالنمراذج المسرتخدمة لتحليرل وتحسر؛ نظريات المنظمة
     وأنظمة الرقابة اإلدارية. يي البيئالتبن

 .السلوك التنظيمي 15551المتطلب السابق: 
 



  3]-{3} [3 إدارة المواد  15558
 المركزيرة والامركزيرة فري ؛احتساب الكميرة االقتصرادية، المناقصات األسس العلمية للشراء:؛  التخزين؛  الشراء وظائف
 . وردين وشبكات التزويد المختلفةمع المعاقة المنظمة  ؛ الشراء والتخزين عمليات

 .مبادئ االدارة 15555المتطلب السابق: 
 

   3]-{3} [3 قضايا معاصرة في إدارة األعمال  15415
أخاقيات العمل وةيريرا مرن  ؛ يالتنوع البيئ ؛ الريادة ؛ التوجه العالمي لإلدارة ؛ القضايا التي تعاصريا منظمات األعمال

 . للمنظمات في العالم الهامةالقضايا المستجدة 
 .االدارة االستراتيجية 15155المتطلب السابق: 

 
   3]-{3} [3 اإلدارة االستراتيجية  51515

التحليررل االسررتراتيجي  ؛ التفكيررر اسرتراتيجيا  ؛ منظمرةالالرردور الرذ  تحتلرره اإلدارة االسرتراتيجية خررال دورة حيرراة  ؛ األيميرة
S.W.O.Tاالستثنائية  أيمية؛ االستراتيجية ييمتقو وتنفيذ  معرفة متطلبات صياةة ؛ االستراتيجيةلمعلومات ذات الصفة ا ؛

 .آفاق البحث والتطوير االستراتيجي لمستقبل عمل منظمات األعمال؛ SISلنظام 
  .إدارة االنتاج والعمليات 15555 المتطلب السابق: 
 

  3]-{3} [3 العالقات العامة  15855
اإلجراءات الخاصة بتنمية العاقات الودية والتعاون والثقة بين الجمهرور مرن جهرة وإدارة ؛  البرامج؛  القواعد؛  النظريات

دور الموظررف ؛ ة لمنظمررات األعمررال فرري المجتمررع المعاصررريررالمنظمررة مررن جهررة أخرررا ضررمن إطررار المسررؤولية المجتمع
 ل.أيمية تدريب العاملين في يذا المجا؛ دراسة الرأ  العام؛ المخت  فيها

 .مبادئ االدارة 15555المتطلب السابق: 
 

   3]-{3} [3 إدارة المشروعات الصغيرة  15515
صررادات الناميررة المشررروعات الصرر يرة واآلثررار التنمويررة لهررذت المشررروعات فرري اإلقت؛  إدارة األعمررال؛  اإلبررداع؛  الريررادة

، االقتصرراديةتحليررل البيئررات المختلفررة ا ؛ دوليررةعررن طريررق تنرراول الريررادة ال تررأثير الريررادة دوليررا   ؛والناشررئة بشرركل خررا 
 .التكنولوجية، القانونية،...،الخ 

 .مبادئ االدارة 15555المتطلب السابق: 
 

  3]-{3} [3 إدارة المعرفة  15555
ر نظرم أيميرة دو ؛ األيمية واألساليب التي يمكن للمنظمات من أن تدير المعرفرة ؛ القضايا المختلفة المتعلقة بإدارة المعرفة

 . إدارة المعرفةالمعلومات والتكنولوجيا في 
 نظم المعلومات اإلدارية  12505المتطلب السابق: 

 
  3]-{3} [3 (8إدارة اإلنتاج والعمليات )  15155

ولرة اإلنتراج جد ،خطرة اإلنتراج تهيئرة ،تخطريط الطاقرة  ،تقردير الطلرب ،اإلنتاجيرةعامة و المفاييم الاإلنتاج وإدارة العمليات: 
 . MRP, JIT:نماذج معاصرة ؛ السيطرة النوعية واالعتمادية  ،موازنة الخط اإلنتاجي ،وتوالي العمليات

 .(5إدارة االنتاج والعمليات ) 15555المتطلب السابق: 

 

  3]-{3} [3 إدارة الجودة الشاملة  15158
التركيرز  ؛الجرودة الشراملة أدوات ؛ن المسرتمر التحسري ؛لمنظمةلوظيفة الجودة في ا اإلجراءات ؛العمليات ؛المفاييم ؛المبادئ

 التصنيع في الوقت.    ؛المقارنة المرجعية  ؛القيادة وبناء الفريق ؛لعلى العمي
 (8إدارة االنتاج والعمليات ) 15155المتطلب السابق: 

 
  3]-{3} [3 إدارة المشاريع  15151
 إلدارة المشراريع الازمة األدوات واألساليب؛ يا  المعلوماتنجاح مشاريع تكنولوج أيميتها لضمان ،إدارة المشاريع عملية
 ؛؛ رسرم الشربكةتحليرل المسرار الحررج؛ تفصيل يياكل العمل  ؛طرق اختيار المشروع ؛ تستخدم ضمن فرق المشروع التي

 . نظرية الحوافز و بناء فرق العمل ؛تقدير التكاليف
                                                                                            .مبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببادئ االدارة 15555المتطلبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب السبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببابق: 

                                        

   3]-{3} [3 إدارة األعمال الدولية  15115
 .مائمة للدخول في يذت األعمالال تالستراتيجياا؛ لية باألنظمة والقوانين الحكوميةاألعمال الدوتأثر 

 .اإلدارة االستراتيجية 15155المتطلب السابق: 
 
  3]-{3} [3 مشروع التخرج  15111  



إليجاد يق التراكم المعرفي في االختصا  تطب؛ بمشروع بحث التصد  لتلك المشكلة ؛  انتقاء  مشكلة إدارية 
 الحلول باالستناد للمنهجية العلمية وباستخدام أدواتها التطبيقية .

.االدارة االستراتيجية 15155 المتطلب السابق:  

 
 
 
 
 
 
 

 ثالثاُ: متطلبات القسم االختيارية: 
 

  3]-{3} [3  والتطوير يريالتغإدارة   15552
متطلبررات ؛ احتياجررات المنظمررةوالتصررميم  ؛الت ييررر ةإدارا مررع التصررميم التنظيمرري؛  التنظيمرري يالبيئررتطرروير وفهررم الت ييررر 

 ثقافة المنظمة واألدوار اإلدارية .     ؛العملأنماط  ؛الهياكل التنظيمية ؛الت يير
 .مبادئ االدارة 15555المتطلب السابق: 

 
  3]-{3} [3 الرقابة اإلدارية  15554

األسراليب  ؛تقييم سلوك األفراد العاملين بمنظمات األعمال؛ تقييم األداء الفعلي؛ تحديد معايير األداء؛ مفاييم الرقابة اإلدارية
االسررتخدام األفضررل  ؛ترشرريد القرررارات ؛ تبسرريط اإلجررراءات؛ الكلفررة ، الوقررت ،سرراعد فرري ترروفير الجهرردواإلجررراءات الترري ت

 للموارد. 
 .إدارة الموارد البشرية 15851المتطلب السابق: 

 
  3]-{3} [3 دراسات الجدوى وتقييم المشروعات 01511

تقييم الجدوا االقتصادية والمالية ؛ خطط إقامتهااألسس واألساليب المستخدمة في تحليل األنشطة الخاصة بالمشروعات الم
    المشروعات.لمشروعات في ضوء عملية المبادلة بين التكاليف واإليرادات المتعلقة بتلك 

 .إدارة المشاريع 15151المتطلب السابق: 
 
 


