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 Department ماجستير إدارة األعمال القسم

 

 اخلطة الدراسية رقم
Course Plan No. 

 اتريخ االعتماد 0202/0200
Approval Date 

 عدد املواد الدراسية 03/20/0202
Number of Courses 

21 

 

 رقم املادة
Course No. 

 اسم املادة الدراسية
Course Name 

 الساعات املعتمدة
Credit Hours 

 تطب  الساق امل
Prerequisite 

  3 إدارة الموارد البشرية المتقدمة 0407105

مات االعمال يتضمن هذا المساق تقديم مجموعة من المعلومات المتعلقة في ادارة الموارد البشرية وتطبيقاتها ووظائفها في منظ
المختلفة ئل التقييمكما يركز على قدرة المنظمات في تحسين ورفع اداء العاملين فيها من خالل وسا  

 رقم املادة
Course No. 

 اسم املادة الدراسية
Course Name 

 الساعات املعتمدة
Credit Hours 

 املتطب  الساق 
Prerequisite 

  3 موضوعات خاصة في ادارة االعمال  0407170

والمهارات التي تمكنه من استيعاب  يتضمن هذا المساق مجموعة من المعلومات التي تمكن الطالب من تطوير المعرفة والخبرات

القضايا اإلدارية المعاصرة التي ظهرت نتيجة تطور تكنولوجيا المعلومات واألساليب واألنماط اإلدارية الحديثة وتطورها وأهمها. 

 األدوار ، وعملياتها األساسية ، وأبرز القضايا المعاصرة في اإلدارة.

 
 رقم املادة

Course No. 
 راسيةاسم املادة الد

Course Name 
 الساعات املعتمدة

Credit Hours 
 املتطب  الساق 

Prerequisite 
  3 نظرية المنظمة المتقدمة 0407105

فة الى تحديد يتضمن هذا المساق مجموعة من المفاهيم التي ترتبط في نظرية المنظمة ومراحل حياتها وثقافتها التنظيمية اضا
ي.االبعاد الرئيسية للهيكل التنظيم  

 رقم املادة
Course No. 

 اسم املادة الدراسية
Course Name 

 الساعات املعتمدة
Credit Hours 

 املتطب  الساق 
Prerequisite 

المتقدمةاالدارة االستراتيجية  0407107  3  

 

مكن الطالب معرفة سية بما ييتضمن هذا المساق تزويد الطالب بالمهارات العلمية المرتبطة في االدارة االستراتيجية وعملياتها الرئي
الدارة كيفية تحديد رؤية ورسالة واهداف المنظمة ضمن رؤية استراتيجية اضافة الى ابرز التطبيقات الحديثة في مجال ا

 اإلستراتيجية.
 رقم املادة

Course No. 
 اسم املادة الدراسية

Course Name 
 الساعات املعتمدة

Credit Hours 
 املتطب  الساق 

Prerequisite 
 العمليات المتقدمةالتكنولوجيا وادارة  0407155

3  

 

بيقها في يتضمن هذا المساق مجموعة من المعلومات التي تمكن الطالب من معرفة ادارة العمليات الصناعية والخدمية وكيفية تط
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 منظمات االعمال باستخدام الطرق واالساليب الرياضية المستخدمة في تخطيط ورقابة االنتاج.
 قم املادةر 

Course No. 
 اسم املادة الدراسية

Course Name 
 الساعات املعتمدة

Credit Hours 
 املتطب  الساق 

Prerequisite 
 ادارة المعرفة المتقدمة 0407103

3  

ستخ في منظمات  داماتهايتضمن هذا المساق معلومات تتعلق بإدارة المعرفة وأنواعها وأبرز التطورات في بيئة المعرفة وتطبيقاتها وا 
مال.االع  

 رقم املادة
Course No. 

 اسم املادة الدراسية
Course Name 

 الساعات املعتمدة
Credit Hours 

 املتطب  الساق 
Prerequisite 

  3 بحوث العمليات لالعمال المتقدمة  0407155

ليلها وتزويده ارة ومعالجتها رياضيًا وتحيتضمن المساق مجموعة من المعلومات المرتبطة بجميع مواضيع االساليب الكمية في االد
 بالمهارات المطلوبة في هذا المجال.

 رقم املادة
Course No. 

 اسم املادة الدراسية
Course Name 

 الساعات املعتمدة
Credit Hours 

 املتطب  الساق 
Prerequisite 

ألعمالمنهجية البحث ل 0407100  3  

ومكانة البحث  ث العلمي وعلى ضرورة توفير المعلومة الصحيحة لتوجيه القرارات اإلداريةيركز هذا المساق على أهمية إتباع البح
ي والتطبيقي العلمي كأداة للتعامل مع المشاكل وحلها. يركز المساق على المراحل األساسية لعملية البحث العلمي المنهجي االكاديم

اذ القرار الصحيح والخروج باإلستنتاجات والتوصيات المطلوبة التخ من تحديد للمشكلة وجمع للبيانات وتحليل البيانات إحصائياً 
. وعلى ضورة مراعاة األمور االخالقية في كل مراحل عملية البحث العلمي  

 رقم املادة
Course No. 

 اسم املادة الدراسية
Course Name 

 الساعات املعتمدة
Credit Hours 

 املتطب  الساق 
Prerequisite 

تسويق متقدمةال إدارة 0405170  3  

بادئ وانعكاسها يقدم المساق المبادئ والمفاهيم االساسية إلدارة التسويق بشكل متقدم مع التركيز على التطبيق العملي لهذه الم
م تخاذ قراراتهعلى عملية اتخاذ القرار لمداري التسويق ويركز المساق على الطرق المثلى الواجب على مدراء التسويق اتباعها عند ا

 التسويقية فيما يتعلق بتحليل البيئة والتعامل مع متغيراتها.
 رقم املادة

Course No. 
 اسم املادة الدراسية

Course Name 
 الساعات املعتمدة

Credit Hours 
 املتطب  الساق 

Prerequisite 
  3 تحليل االعمال المتقدمة 0400177

ة الميدانية لتحليل االعمال ضرورية لبناء منظمات أعمال ناجحة وتنافسية ، وإدارة تعتمد هذه المادة على فرضية أن المعرف

األنشطة التجارية ، وإضافة قيمة تجارية ، وتقديم منتجات وخدمات مفيدة للعمالء. يقدم هذا المساق مفاهيم وتقنيات وأدوات 

مال حيوية لنجاحهم المهني بغض النظر عن مجال متقدمة في مجال نظم المعلومات والتي سيجدها طالب ماجستير إدارة األع

تخصصهم. يهدف هذا المقرر الدراسي إلى تطوير قدرة الطالب على البحث ومناقشة القضايا الهامة المتعلقة بإدارة وظيفة نظم 

 .مةالمعلومات وإدارتها. تسليط الضوء على طرق بديلة ودمجها لمطابقة وظيفة نظم المعلومات مع هيكل وسلوك المنظ
 املتطب  الساق  الساعات املعتمدة اسم املادة الدراسية رقم املادة
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Course No. Course Name Credit Hours Prerequisite 
 ريادية االعمال المتقدمة  0407153

 

3  

  -تتضمن هذه المادة فهم اإلطار الفكري لالبتكار واإلبداع وأهميته في عالم األعمال من خالل :

 سا  العلمي إلدارة االبتكار والممارسات في المنظمات.. شرح األ -1

 . وصف متطلبات إدارة الملكية الفكرية والمعرفة التنظيمية. -2

 . التعرف على المفاهيم المختلفة في البحث وإدارة مشاريع البحث والتطوير. -3

 . ناقش اإلطار الفكري لريادة األعمال وكيفية إدارة الشركات الريادية. -4

 . تحديد متطلبات االنتقال من األفكار إلى الشركات الريادية -5

 . التعرف على دور الذكاء التنفيذي في ريادة األعمال6
 رقم املادة

Course No. 
 اسم املادة الدراسية

Course Name 
 الساعات املعتمدة

Credit Hours 
 املتطب  الساق 

Prerequisite 
 

5051050 
متقدمة ادارة االعمال الدولية ال  

 

3  

يتضمن هذا المساق مجموعة من المعلومات التي تمكن الطالب من معرفة المعارف والخبرات والمهارات التي تمكنه من استيعاب 

مجموعة من الموضوعات المتعلقة بأساسيات إدارة األعمال الدولية وتطورها التاريخي من حيث المفاهيم وعمليات التنسيق ، 

دارة الدولية وهيكلها التنظيمي باإلضافة إلى عمليات اإلدارة الدولية االموارد البشرية الدولية.. التسويق وكذلك كإطار سلوكي لإل

 الدولي واللوجستيات الدولية والتمويل الدولي والتمويل والمصارف وتطبيقات رأ  المال الرقمي لعمليات اإلدارة الدولية.

 

 رقم املادة
Course No. 

 ةاسم املادة الدراسي
Course Name 

 الساعات املعتمدة
Credit Hours 

 املتطب  الساق 
Prerequisite 

 اإلدارة المالية المتقدمة 403170
 

3  

يمة الزمنية تهدف الى التركيز على المبادئ ومفاهيم اإلدارة المالية وتتضمن قرارات اإلستثمار والتمويل ورأس المال العامل، والق
ازنات الرأسمالية.رأس المال، كما يتناول المساق مفاهيم العائد والمخاطر، تقييم األشهم والسندات والمو للنقود وتطبيقاتها، تكلفة   

 رقم املادة
Course No. 

 اسم املادة الدراسية
Course Name 

 الساعات املعتمدة
Credit Hours 

 املتطب  الساق 
Prerequisite 

المتقدمة المحاسبة اإلدارية 405100  
 

3  

، وتحليل نقطة الى التركيز على المبادئ والمفاهيم المحاسبة اإلدارية، ومفهوم وسلوك والتنبؤ بالتكلفة ومسبب التكلفةتهدف 
دارية.التعادل وتطبيقاتها وقدرات المتعلقة بالموازنات التخطيطية والرأسمالية والتحليل التفاضلي التخاذ القرارات اال  

 

اعتمدت من قبل 
 الدكتور عبد العزيز بدر النداوي  االستاذ القسم جمبس
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