وحدات ومقررات قسم إدارة أعمال
أوال :المواد اإللزامية:
ب.المواداإللزامية التخصصية

أ.المواداإللزاميةاألساسية
ر.م

المادة

الوحدات

األسبقية

ر.م

المادة

الوحدات

األسبقية

100

اللغة العربية

2

//

160

مقدمة في التسويق

3

120

101

الدراسات اإلسالمية

2

//

220

إدارة العمليات اإلنتاجية

3

140/120

102

القانون المدني

3

//

222

سلوك تنظيمي

3

120

103

اللغة االنجليزية 1

3

//

225

إدارة الموارد البشرية

3

222

104

اللغة االنجليزية 2

3

103

226

طرق بحث إداري

3

220

109

تطبيقات الحاسب اآللي

3

//

322

بحوث العمليات 1

3

220

110

مبادئ االقتصاد 1

3

//

323

بحوث العمليات 2

3

322

111

مبادئ االقتصاد 2

3

110

324

إدارة إستراتيجية

3

323

120

مبادئ إدارة األعمال

4

//

325

إدارة التأمين والخطر

3

220

130

مبادئ المحاسبة 1

3

//

327

نظم معلومات إدارية

3

230/220/109

131

مبادئ المحاسبة 2

3

130

421

نظرية التنظيم

3

226/225

140

مبادئ اإلحصاء 1

2

//

423

بحوث تسويق

3

226

141

مبادئ اإلحصاء 2

2

140

427

إدارة دولية

3

421

142

تحليل رياضي 1

2

//

428

إدارة األزمات

3

325

143

تحليل رياضي 2

2

142

429

إدارة الجودة الشاملة

3

230/220

150

مبادئ العلوم السياسية

3

//

المجموع

45

170

مبادئ التمويل واالستثمار

3

//

جـ .المواد اإللزامية غير التخصصية:

151

مبادئ اإلدارة العامة

3

المجموع

49

150

202

القانون التجاري

3

102

210

االقتصاد التحليلي الجزئي 1

3

142/110

211

االقتصاد التحليلي الجزئي 2

3

210

230

المحاسبة المتوسطة 1

4

131

231

المحاسبة المتوسطة 2

4

230

17

المجموع
ثانيا :المواد االختيارية:
د .المواد االختيارية التخصصية:

ه .المواد االختيارية غير التخصصية:

((يختار الطالب ما ال يقل عن  6ساعات من الجدول))

((يختار الطالب ما ال يقل عن  6ساعات من الجدول))

328

تاريخ فكر إداري

3

327

211

االقتصاد التحليلي الكلي 1

3

111

423

دراسات في اإلدارة

3

324

213

االقتصاد التحليلي الكلي 2

3

211

521

إدارة فنادق

3

226/225

261

إدارة المبيعات

3

160/120

523

إدارة المرافق الصحية

3

226/225

262

إدارة المشتريات والمخازن

3

160/120

524

إدارة المشروعات

3

322/225

270

أساسيات اإلدارة المالية

3

230/170

525

القيادة اإلدارية

3

324

273

األسواق المالية

3

170

527

قراءات مستقلة في اإلدارة

3

إذن من القسم

313

نقود ومصارف

3

211

شروط التخصص:

318

مالية عامة

3

211

.1يتم إعالن التخصص بعد اجتياز الطالب لـ  36ساعة تدريسية على األقل.

333

محاسبة تكاليف

4

231

.2أن جيتاز الطالب مقرر 120مبا ال يقل عن نقطتني ( )2.0بتقدير ) ،(cومبعدل %55

337

محاسبة مصارف وتأمين

3

231

فما فوق.

430

المحاسبة اإلدارية

3

333

إجمالي عدد الوحدات

 123وحدة

Compulsory Units ( Subjects)
2-Specialization ( Major) Compulsory ( Subjects)

1: Essential Compulsory Units(subjects)

Units / Department Compulsory Units
Prerequisite Units

Subject

Code

Prerequisite

Units

Subject

Code

120

3

Introduction to marketing

160

//

2

Arabic Language

100

140/120

3

Production Operations
management

220

//

2

Islamic Studies

101

120

3

Organizational behavior

222

//

3

Civil Law

102

222

3

Human resource
management

225

//

3

English Language 1

103

220

3

Research methods in
management

226

103

3

English Language 2

104

220

3

Operations research 1

322

//

3

Computer Applications

109

322

3

Operations research 2

323

//

3

Principles of
Economics1

110

323

3

Strategic Management

324

110

3

Principles of
Economics2

111

220

3

Insurance & risk
management

325

//

4

Principles of
Management

120

230/220/109

3

Management Information
Systems

327

//

3

Principles of
Accounting1

130

226/225

3

Organization Theory

421

130

3

Principles of
Accounting2

131

226

3

Marketing research

423

//

2

Essentials of statistics1

140

421

3

International Management

427

140

2

Essentials of statistics2

141

325

3

Crisis management

428

//

2

Mathematical Analysis
1

142

230/220

3

Total quality Management

429

142

2

Mathematical Analysis
2

143

المجموع

45

3-Non-Specialization Compulsory Subjects
Prerequisite Units

Subject

Code

102

3

Commercial Law

202

142/110

3

Microeconomic 1

210

210

3

Microeconomic 2

211

131

4

Intermediate Accounting 1

230

230

4

Intermediate Accounting 2

231

17

//

3

Principles of Political
Science

150

//

3

Principles of Finance &
investment

170

150

3

Principles of Public
Administration

151

49

Total

Total Units

Elective Subjects
Faculty Electives: Choose 6 credit Units from the

Department Electives: Choose 6 credit Units from the

following:

following:

Prerequisite Units
111

3

Subject

Code

Prerequisite

Units

Subject

Code

Macroeconomic 1

211

327

3

Managerial
Thought History

328

211

3

Macroeconomic 2

213

324

3

Studies in
Management

423

160/120

3

Sale Management

261

226/225

3

Hotel management

521

160/120

3

Purchases & Stock
management

262

226/225

3

Health Facility
Management

523

230/170

3

Essential of Financial
management

270

322/225

3

Project
Management

524

170

3

Financial Markets

273

324

3

Managerial
Leadership

525

211

3

Money and banks

313

Permission
from the
Department

3

Independent
Readings in
Management

527

211

3

Public Finance

318

Specialization requirements

231

4

Cost Accounting

333

1.

Before selecting their major of study, students

231

3

Banks & Insurance
Accounting

337

2.

In order to enroll in the Bachelor of

Managerial
Accounting

430

333

3

must complete at least 36 credit units.

Management plan, students are required to
complete 120 with at least ( C) / ( 55%).

Total Credit Units of the program: 123

توصيف المقررات الدراسية بالقسم

مبادئ إدارة األعمال

اسم المقرر

)Unit( Subject

Principles of Management
رقم المقرر

120

Unit Code

األسبقية

-

Prerequisites

عدد الوحدات

4

Credit Units

أهداف المقرر

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى ما يلي:


تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية لمبادئ علم اإلدارة



تعريف الطالب بأهمية اإلدارة في العصر الحاضر

مخرجات التعليم Learning Outcomes
بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:


فهم وإدراك مبادئ ونظريات اإلدارة



فهم وظائف اإلدارة في المنظمة ودورها في تحقيق الكفاءة والفعالية

محتوى المقررContent: :






التعريف باإلدارة  ،وأهميتها  ،وعموميتها  ،وان اإلدارة علم وفن  ،والتطور التاريخي لإلدارة ،
وعناصر اإلدارة  ،ومبادئ اإلدارة  ،مدارس اإلدارة.
المدخل الكلي لدراسة النظم  :مدخل النظم  ،أنواع األنظمة  ،العملية اإلدارية
وظيفة التخطيط  :تعريفة  ،طبيعته  ،أهميته وأنواعه  .مزايا التخطيط  ،والقيود التي تحد منه
وكيفية التعامل معها
مبادئ التخطيط ومراحل العملية التخطيطية  .أنواع الخطط  ،ومتطلبات التخطيط الفعال تعريف
األهداف وأهمية تحديدها والعوامل المؤثرة في ذلك  .تعدد األهداف والمبادئ األساسية لتحديدها
عملية صنع واتخاذ القرارات  ،تعريفها  ،طبيعتها  ،وأنواع القرارات  .المعلومات  :أهميتها ،
أنواعها  ،مصادرها وعالقتها بعملية صنع واتخاذ القرارات  .خطوات عملية صنع واتخاذ









القرارات  ،وكيفية زيادة فاعلية القرارات  .األساليب الكمية في اإلدارة  ،ماهيتها  ،أهميتها ،
ومجاالت االستفادة منها  .أهم األساليب الكمية .
وظيفة التنظيم اإلداري  :طبيعة التنظيم وعناصره األساسية  ،الهيكل التنظيمي .
األسس المختلفة للتقسيم اإلداري  ،نطاق األشراف  ،الخرائط التنظيمية ودليل التنظيم .
السلطة والعالقات التنظيمية  ،ومصادرها  ،وحدودها  ،وأنواعها  ،وتفويضها .
وظيفة التوجيه  ،ماهية التوجيه  ،القيادة اإلدارية .
االتصاالت اإلدارية  ،الدافعية والحفز اإلنساني  ،األشراف .
اإلدارة بالمشاركة  ،اإلدارة باللجان  ،والتنظيم غير الرسمي.
وظيفة الرقابة  ( :طبيعة الرقابة اإلدارية  ،تعريف الرقابة  ،مبادئ الرقابة )  ،أنواع الرقابة ،
أدوات الرقابة  ،األساليب التقليدية والمتخصصة للرقابة .

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 - 1المحاضرات

1 - Lectures

 – 2الباور بوينت

2 - Slides

 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 - 5أخرى

5 - Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examination
s:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm
Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل % 10
التمارين

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة

Assignments,
Attendance
&
Class
Participation

تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة
المراجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع
مبادئ
والتطبيقات

أبو بكر مصطفى بعيرة

اإلدارة

السنة
المفاهيم 2004

الناشر
دار الفضيل للنشر
والتوزيع

تواريخ هامةImportant Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

Assignments

امتحان الجزئي

Midterm
Test

االمتحان النهائي

Final Exam

مقدمة في التسويق

اسم المقرر

)Unit( Subject

Introduction to Marketing
رقم المقرر

160

Unit Code

األسبقية

120

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

أهداف المقررSubject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :



تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية للتسويق

تعريف الطالب بدور التسويق في المنظمات المعاصرة.



تعريف الطالب كيفية إعداد الخطط واالستراتيجيات التسويقية.



تعريف الطالب بكيفية خلق وايصال القيمة للزبون عن طريق االتصاالت التسويقية وقنوات التوزيع



تعريف الطالب بالمسؤولية المجتمعية للتسويق ودور التسويق في البيئة الدولية.
مخرجات التعليم Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:


فهم وإدراك التسويق ودوره في المنظمة.



فهم دور التسويق في خلق قيمة للزبون عن طريق االتصاالت التسويقية.



فهم كيفية إعداد الخطط االستراتيجية طويلة المدي



فهم دور التسويق بالنسبة في دعم وظائف المنظمة األخرى كاإلنتاج.
محتوى المقررContent: :

أوالً :المنطلق لفهم التسويق
ثانياً :خلقالقيمة والرضا والحفاظ على الزبون
ثالثاً :التخطيط االستراتيجي
رابعاً :بحوث السوق
خامساً :تحليل سلوك المستهلك للفرد والمنظمة
سادساً :تحديد الشرائح السوقية واختيار األسواق المستهدفة
سابعاً :عروض المنظمة ألسواقها
ثامناً :استراتيجيات وبرامج التسعير
تاسعاً :تصميم وإدارة القنوات التسويقية
عاشراً :تصميم وإدارة االتصاالت التسويقية المتكاملة
الحادي عشر :تطوير المنتجات الجديد
الثاني عشر :العالمة التجارية
الثالث عشر :تسويق العالقات
الرابع عشر :المسؤولية المجتمعية للتسويق

الخامس عشر :تسويق الخدمات
السادس عشر :تسويق الداخلي
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 - Lectures

 – 2الباور بوينت

2 - Slides

 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 - Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examination
s:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm
Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل % 10

Assignments
, Attendance
&
Class
Participation

التمارين

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

سنة

الناشر

النشر
Marketing
management

2016

د .ابو بكر مصطفي

التسويق ودورة في التنمية

1983

منشورات جامعة قاريونس

د .قاسم نايف علوان

مبادئ التسويق

1996

دار زهران للنشر والتوزيع

Keller, K. L., &Kotler

Pearson

تواريخ هامةImportant Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

Assignments

امتحان الجزئي

Midterm
Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

إدارة العمليات اإلنتاجية

)Unit( Subject

Production & Operations
Management
رقم المقرر
األسبقية
عدد الوحدات

220

Unit Code

140/120

Prerequisites

3

Credit Units

أهداف المقررSubject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :


تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية إلدارة العمليات االنتاجية



تعريف الطالب مفهوم المنظمات الخدمية والصناعية



تعريف الطالب كيفية إعداد الخطط المتعلقة بجدولة العمليات واالنشطة.




تعريف الطالب بسلسلة التوريد وتخطيط الموارد المطلوبة

تعريف الطالب بوسائل إدارة المشروعات كشبكة بيرت

مخرجات التعليم Learning Outcomes
بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:


فهم وإدراك إدارة اإلنتاج والعمليات المرتبطة بها



فهم دور تخطيط الموارد في عمليات الجودة



فهم كيفية إعداد الخطط المتعلقة بتصميم العمليات المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات



استخدام األساليب الرياضية واالحصائية في عملية تخطيط وإدارة العمليات االنتاجية

محتوى المقررContent: :

أوالً :مقدمة في إدارة العمليات اإلنتاجية
ثانياً :تحليل القدرات التنافسية للمنظمة والمنافسين
ثالثاً :التنبؤبالطلب
رابعاً :تصميم السلع والخدمات
خامساً :التخطيط االستراتيجي للسلع والخدمات
سادساً :تصميم واختيار العمليات
سابعاً :تصميم وقياس العمل
ثامناً :تحليل وتخطيط مكان المصنع/المنظمة
تاسعاً :إدارة الجودة
عاشراً :رقابة الجودة
الحادي عشر :جدولة األنشطة والعمليات
الثاني عشر :تخطيط الموارد
الثالث عشر :إدارة المخزون
الرابع عشر :نظام اإلنتاج في حينه و/أو الوقت المحدد

الخامس عشر :إدارة الفاقد
السادس عشر :إدارة سلسلة االمداد والتوريد
السابع عشر :إدارة المشروعات
الثامن عشر :إدارة خطوط االنتظار
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 - Lectures

 – 2الباور بوينت

2 - Slides

 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 - Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examination
s:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm
Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل % 10
التمارين

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة

Assignments
, Attendance
&
Class
Participation

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

سنة النشر

William J. Stevenson

Operations
Management

2012

الناشر
McGrawHill/Irwin

د .احمد سيد مصطفي

ادارة االنتاج والعمليات في
الصناعة والخدمات

1998

منشورات جامعة
بنها المعادي

د .سليمان محمد مرجان

ادارة العمليات االنتاجية

1993

منشورات كلية
المحاسبة

تواريخ هامةImportant Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

Assignments

امتحان الجزئي

Midterm
Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

السلوك التنظيمي

)Unit( Subject

Organizational Behavior
رقم المقرر

222

Unit Code

األسبقية

120

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

أهداف المقررSubject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :


تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية للسلوك التنظيمي





تعريف الطالب مفهوم السلوك التنظيمي على مستوي الفرد

تعريف الطالب مفهوم السلوك التنظيمي على مستوي الجماعات

تعريف الطالب مفهوم السلوك التنظيمي على مستوي المنظمة


مخرجات التعليم Learning Outcomes
بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:


فهم وإدراك سلوك الفرد في المنظمة



فهم تأثير سلوك الجماعات في المنظمة



فهم التغير التنظيمي وكيفية التعامل مع مقاومة التغير التنظيمي

محتوى المقررContent: :

أوالً :مقدمة في السلوك التنظيمي
ثانياً :الفرد في المنظمة
 -1التنوع في المنظمة
 -2االتجاهات والرضا الوظيفي
 -3العواطف
 -4الشخصية والقيم
 -5األدراك واتخاذ القرارات على مستوي الفرد في المنظمة
 -6الدوافع
ثالثاً :الجماعات في المنظمة
 -1سلوك الجماعات
 -2فرق العمل
 -3االتصاالت
 -4القيادة
 -5القوة والسلطة
 -6الصراع والتفاوض
رابعاً :المنظمة
-1
-2
-3
-4
-5
-6

التصميم التنظيمي والهيكل التنظيمي
الثقافة التنظيمية
العدالة التنظيمية
سياسات وممارسات الموارد البشرية
التغير التنظيمية والتطوير التنظيمي
إدارة الضغوط

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 - Lectures

 – 2الباور بوينت

2 - Slides

 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 - Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examination
s:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm
Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل % 10

Assignments
, Attendance
&
Class
Participation

التمارين

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

& Organizational Griffin, R. W.,
Behavior: Managing
.Moorhead, G
People
and

سنة النشر
2014

الناشر
South-Western,
Cengage Learning

Organizations
Stephen P. Robbins

Organizational
Behavior

د .صالح بن حمد العساف

سلسلة البحث في العلوم

Timothy A. Judge

السلوكية – الكتاب االول -
المدخل الي البحث في العلوم

2013

الطبعة الرابعة

مكتبة العبيكان

()2006

مكتبة الملك فهد الوطنية
الرياض 1427ه

السلوكية
د .يوسف عبد عطية بحر
أ .فوزي عبدالرحمن حامد

Prentice Hall

انماط ادارة الصراع واثرها

2008

علي التطوير التنظيمي

الجامعة االسالمية
عمادة الدراسات العليا
كلية التجارة – ادارة
االعمال

تواريخ هامةImportant Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

Assignments

امتحان الجزئي

Midterm
Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

إدارة الموارد البشرية

)Unit( Subject

Human Resource Management
رقم المقرر

225

Unit Code

األسبقية

222

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

أهداف المقررSubject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :


تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية إلدارة الموارد البشرية



تعريف الطالب بعملية جذب واستقطاب الموارد البشرية المهرة



تعريف الطالب بعمليات تقييم األداء وتطوير أداء العاملين عن طريق التدريب والمكافئات

مخرجات التعليم Learning Outcomes
بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:


فهم وإدراك ممارسات الموارد البشرية



فهم تأثير أداء العاملين في األداء التنظيمي



فهم ممارسات التدريب وتقييم أداء الموارد البشرية

محتوى المقررContent: :

أوالً :مقدمة في إدارة الموارد البشرية
 -1وظيفة الموارد البشرية ودورها في المنظمة
 -2نظم معلومات الموارد البشرية
 -3إدارة الموارد البشرية االستراتيجية
 -4الجانب األخالقي والقانوني إلدارة الموارد البشرية
 فرص التوظيف المتساوية حقوق العاملينثانياً :جذب واعداد الموارد البشرية
 -1التخطيط الستقطاب الموارد البشرية
 -2اختيار وتعيين العاملين و/أو الموارد البشرية
 -3تدريب العاملين
 -4الصحة واألمن والرفاهية
ثالثاً :تقييم األداء وتطوير العاملين
 -1بناء نظام إلدارة األداء
 -2تطوير أداء العاملين
 -3االحتفاظ بالعاملين
رابعاً :مكافئة الموارد البشرية
 -1بناء هيكلية دفع المكافئات للموارد البشرية

 -2االعتراف بمساهمات العاملين عن طريق المكافئات
 -3تقديم منافع للعاملين
خامساً :إدارة الموارد البشرية في البيئة الدولية
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 - Lectures

 – 2الباور بوينت

2 - Slides

 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 - Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examination
s:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm
Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة

و

إعداد % 10

االوراق و حل التمارين

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده الالئحة
من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة تجاوز النسبة
المسموح بها من الغياب الغير مبرر لن يسمح للطالب
باالمتحان في المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا

Assignments
, Attendance
&
Class
Participation

المؤلف/المؤلفون

سنة النشر

عنوان المرجع

2011 Fundamentals of Human Noe,
R.
A.,
Resource Management Hollenbeck, J. R.,
& Gerhart, B.,

الناشر
McGrawHill/Irwin

..Wright, P. M
د .احمد صقر عاشور

ادارة الموارد البشرية

1983

دار النهضة
العربية للطباعة
والنشر بيروت

د .علي السلمي

ادارة االفراد لرفع الكفاءة االنتاجية

1970

الناشر دار
المعارف بمصر

تواريخ هامةImportant Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

Assignments

امتحان الجزئي

Midterm
Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

طرق بحث إداري

)Unit( Subject

Research Methods in
Management
رقم المقرر

226

Unit Code

األسبقية

220

Prerequisites

3

Credit Units

عدد الوحدات
أهداف المقررSubject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى ما يلي:



تعريف الطالب بالمفاهيم لطرق البحث

تعريف الطالب بكيفية إعداد بحث التخرج

مخرجات التعليم Learning Outcomes
بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:


فهم وإدراك عملية اعداد البحث من اختيار المشكلة



فهم كيفية جمع وتحليل البيانات حول مشكلة البحث



فهم كيفية كتابة بحث التخرج

محتوى المقررContent: :

أوالً :مقدمة في طرق البحث اإلداري
ثانياً :صياغة وتحديد موضوع البحث
ثالثاً :مراجعة ونقد األدبيات السابقة
رابعاً :فلسفات ومداخل البحث العلمي
خامساً :اخالقيات البحث العلمي
سادساً :تصميم البحث الخطوات المنهجية
سابعاً :اختيار العينة
ثامناً :جمع البيانات الثانوية
تاسعاً :جمع البيانات األولية باستخدام المالحظة
عاشراً :جمع البيانات األولية باستخدام المقابالت الشخصية وجماعة التركيز
الحادي عشر :جمع البيانات األولية باستخدام استمارات االستبيان
الثاني عشر :تحليل البيانات الكمية
الثالث عشر :تحليل البيانات النوعية
الرابع عشر :كتابة وعرض مشروع البحث

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 - Lectures

 – 2الباور بوينت

2 - Slides

 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 - Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examination
s:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm
Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل % 10

Assignments
, Attendance
&
Class
Participation

التمارين

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

Mark Saunders

2009 Research methods for
business students

Philip Lewis

سنة النشر

الناشر
Prentice
Hall

..Adrian Thornhill
د .احمد بدر

اصور البحث العلمي ومناهجه

المكتبة

2008

االكاديمية
د .ذوقان عبيدات

البحث

العلمي:

أدواته وأساليبه

مفهومه ،الطبعة السادسة دار

الفكر :
عمان

1998م

تواريخ هامةImportant Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

Assignments

امتحان الجزئي

Midterm
Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

بحوث العمليات ()1

)Unit( Subject

)Operations Research (1
رقم المقرر

322

Unit Code

األسبقية

220

Prerequisites

3

Credit Units

عدد الوحدات
أهداف المقررSubject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي:


تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية لبحوث العمليات ()1



تعريف الطالب بعملية معالجة مشاكل التعظيم والتقليل باألساليب الكمية



تعريف الطالب بعمليات إدارة المشروعات والمخزون باألساليب الكمية

مخرجات التعليم Learning Outcomes
بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:


فهم وإدراك األساليب الرياضية لمعالجة مشكلة األمثلية عن طريق البرمجة الخطية



فهم العمليات المتعلقة بمعالجة مشاكل النقل وعمليات شبكة بيرت والتحليل الشبكي



فهم ومعالجة مشاكل الكمية االقتصادية للطلب

محتوى المقررContent: :

أوالً :مقدمة في بحوث العمليات
ثانياً :معالجة مشاكل األمثلة باستخدام البرمجة الخطية بالطريقة البيانية
ثالثاً :معالجة مشاكل األمثلة باستخدام البرمجة الخطية بطريقة السمبلكس
رابعاً :البرمجة الشبكية
خامساً :إدارة المشروعات (شبكة بيرت والمسار الحرج)
سادساً :مشاكل النقل

سابعاً :مشاكل التخزين والكمية القتصادية للطلب

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 - Lectures

 – 2الباور بوينت

2 - Slides

 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 - Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examination
s:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm
Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل % 10

Assignments
, Attendance
&
Class
Participation

التمارين

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

سنة النشر

الناشر

BARRY RENDER
.RALPH M. STAIR, JR

2012 Quantitative Analysis
For Management

Pearson
Education
Limited

MICHAEL E. HANNA
محمد عبد العال النعيمي
رفاه شهاب الحمداني

بحوث العلميات

2011

دار وائل للطباعة
والنشر

أحمد الحمداني
تواريخ هامةImportant Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

Assignments

امتحان الجزئي

Midterm
Test

االمتحان النهائي

Final Exam

بحوث العمليات ()2

اسم المقرر

)Unit( Subject

)Operations Research (2
رقم المقرر

323

Unit Code

األسبقية

322

Prerequisites

3

Credit Units

عدد الوحدات
أهداف المقررSubject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي:


تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية لبحوث العمليات ()2



تعريف الطالب بعمليات االحتمالية ودورها في معالجة المشاكل االدارية



تعريف الطالب بكيفية معالجة مشاكل االنتظار ،والتنبؤ بالحصة السوقية من خالل عمليات

ماركوف


تعريف الطالب بأسلوب نظرية المباريات لمعالجة فهم االستراتيجيات التنافسية بين الشركات



تعريف الطالب بسلوب المحاكاة لمعالجة بعض مشاكل التنبؤ ي اإلدارة

مخرجات التعليم Learning Outcomes
بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:


فهم وإدراك األساليب الرياضية لمعالجة مشكلة األمثلية عن طريق البرمجة الخطية



فهم العمليات المتعلقة بمعالجة مشاكل النقل وعمليات شبكة بيرت والتحليل الشبكي



فهم ومعالجة مشاكل الكمية االقتصادية للطلب

محتوى المقررContent: :

أوالً :مقدمة في بحوث العمليات ()2
ثانياً :االحتماالت والتوزيعات االحتمالية
ثالثاً :نماذج خطوط االنتظار
رابعاً :تحليل ماركوف

خامساً :نظرية المباريات
سادساً :المحاكاة باستخدام نموذج مونت كارلوا
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 - Lectures

 – 2الباور بوينت

2 - Slides

 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 - Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examination
s:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm
Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل % 10

Assignments
, Attendance
&
Class
Participation

التمارين

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب غير
المبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

سنة النشر

الناشر

Pearson
Education
Limited

2012

Quantitative Analysis
For Management

BARRY RENDER
.RALPH M. STAIR, JR
MICHAEL E. HANNA
Important Datesتواريخ هامة
نوع التقييم

Assignments

االوراق و التمارين

Midterm
Test

امتحان الجزئي

Final Exam

االمتحان النهائي

إدارة استراتيجية

اسم المقرر

)Unit( Subject

Strategic Management
رقم المقرر

324

Unit Code

األسبقية

323

Prerequisites

3

Credit Units

عدد الوحدات
أهداف المقررSubject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي:


تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية لإلدارة االستراتيجية



تعريف الطالب مراحل تصميم الخطة االستراتيجية



تعريف الطالب بكيفية تحليل البيئة الداخلية والخارجية



تعريف الطالب بمراحل وضع األهداف االستراتيجية وكيفية تحقيقها

مخرجات التعليم Learning Outcomes
بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:



فهم وإدراك األساليب المتبعة في التحليلي البيئي وخصوصاً تحليل سوات

فهم خطوات تصميم الخطة االستراتيجية من مرحلة التصميم إلى مراحلة التنفيذ والرقابة

محتوى المقررContent: :

اإلدارة اإلستراتيجية  ،المفهوم  ،واألهمية  ،والتحديات  ،والمراحل .
مسؤوليات صنع قرارات التخطيط االستراتيجي ومتغيرات اإلدارة اإلستراتيجية .
الرؤية اإلستراتيجية وصياغة رسالة المنظمة .
البيئة  :ماهيتها ومداخلها وتحليلها .

المتغيرات البيئية .
الفرص والتهديدات  :اكتشافها  ،تصنيفها  ،مجاالتها  ،مصادرها  ،وقياسها .
نقاط القوة ونقاط الضعف (تحليل سوات)
اإلستراتيجية (ا) ماهيتها إغراضها  ،وقواعد استخدامها .
اإلستراتيجية (اا) مواجهة التحديات  ،قوائم التحديات  ،ومداخل مواجهتها .
اإلستراتيجية (ااا) تحليل العناصر  ،وصنع األهداف والغايات.
اإلستراتيجية (ا  )Vمراحل وإجراءات البناء .
اإلستراتيجية (اا )Vاالختيار والتطبيق .
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات
 – 2الباور بوينت

1 - Lectures
2 - Slides

 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 - Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examination
s:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm
Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل % 10
التمارين

Assignments
, Attendance
&
Class
Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون
شارلزهلوجاريث جونز
ترجمة د /رفاعى محمد رفاعى و
د  /محمد سيد احمد

Gerry Johnson
Kevan Scholes

عنوان المرجع
االدارة االستراتيجية :مدخل
متكامل

FUNDAMENTALS
OF STRATEGY

سنة النشر
2001

2009

الناشر
دار المريخ

Pearson
Education
Limited

Richard Whittington
تواريخ هامةImportant Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

Assignments

امتحان الجزئي

Midterm
Test

االمتحان النهائي

Final Exam

إدارة التأمين والخطر

اسم المقرر

)Unit( Subject

Insurance And Risk
Management
رقم المقرر
األسبقية

220
230/220/109

Prerequisites

3

Credit Units

عدد الوحدات
أهداف المقررSubject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي:





تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية إلدارة التأمين والخطر

تعريف الطالب بالخطر وأنواعه

تعريف الطالب بطرق قياس الخطر ومواجهته
تعريف الطالب بطرق التأمين ضد الخطر

مخرجات التعليم Learning Outcomes
بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:


فهم وإدراك األخطر وطرق قياسها



فهم خطوات تأمين ومواجهة الخطر

محتوى المقررContent: :

أوالً :مفاهيم أساسية في الخطر والتأمين
ثانياً :إدارة الخطر
ثالثاً :أنواع الخطر
رابعاً :تنظيم عمليات إدارة الخطر
خامساً :قرارات معالجة الخطر
سادساً :التأمين وتطوره

Unit Code

سابعاً :عقد وأركان التأمين
ثامناً :العناصر الرئيسية لعقد التأمين
تاسعاً :تقسيمات التأمين
عاشراً :تأمينات الحياة
الحادي عشر :التأمين ضخ الخطر
الثاني عشر :التأمين الهندسي
الثالث عشر :إعادة التأمين
الرابع عشر :حاالت عملية
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 - 1المحاضرات

1 - Lectures

 – 2الباور بوينت

2 - Slides

 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 - 5أخرى

5 - Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examination
s:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm
Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments
, Attendance
&
Class
Participation

التمارين

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

سنة النشر

الناشر

سلمان زيدان

إدارة الخطر و التأمين

2010

دار المنهج للنشر
والتوزيع

تواريخ هامةImportant Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

Assignments

امتحان الجزئي

Midterm
Test

االمتحان النهائي

Final Exam

نظم معلومات إدارية

اسم المقرر

)Unit( Subject

Management Information
System
رقم المقرر

327

األسبقية
عدد الوحدات

230/220/109

Prerequisites

3

Credit Units

أهداف المقررSubject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي:


تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية لنظم المعلومات اإلدارية



تعريف الطالب بقواعد البيانات والتنقيب عن البيانات



تعريف الطالب بتطبيقات نظم المعلومات وفق وظائف المنظمة

مخرجات التعليم Learning Outcomes
بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:


فهم وإدراك تطبيقات نظم المعلومات اإلدارية في المنظمة



فهم دور نظم المعلومات اإلدارية في تحسين الق اررات في المنظمة

محتوى المقررContent: :

أوالً :مفاهيم أساسية في نظم المعلومات اإلدارية
ثانياً :تكنولوجيا المعلومات
ثالثاً :تصميم نظم المعلومات
رابعاً :تطبيقات نظم المعلومات
خامساً :قواعد البيانات
سادساً :تنقيب البيانات
سابعاً :ذكاء األعمال

Unit Code

ثامناً :مظم دعم القرارات
تاسعاً :نظم معلومات الموارد البشرية
عاشراً :نظم المعلومات التسويقية
الحادي عشر :نظم المعلومات المالية
الثاني عشر :نظم المعلومات االستراتيجية
الثالث عشر :نظم المعلومات اإلنتاجية
الرابع عشر :اإلدارة اإللكترونية وإدارة المعرفة
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 - 1المحاضرات

1 - Lectures

 – 2الباور بوينت

2 - Slides

 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 - 5أخرى

5 - Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examination
s:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm
Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل % 10
التمارين

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

Assignments
, Attendance
&
Class
Participation

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة
المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

عبد الناصر علكعباس حافظ

نظم المعلومات اإلدارية 2014
بالتركيز على وظائف المنظمة

المنهل

2009

THOMSON

EFFY OZ

MANAGEMENT
INFORMATION
SYSTEMS

سنة النشر

الناشر

تواريخ هامةImportant Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

Assignments

امتحان الجزئي

Midterm
Test

االمتحان النهائي

Final Exam

نظرية التنظيم

اسم المقرر

)Unit( Subject

Organization Theory
رقم المقرر
األسبقية
عدد الوحدات

421

Unit Code

226/225

Prerequisites

3

Credit Units

أهداف المقررSubject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي:


تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية لنظرية المنظمة



تعريف الطالب بأنواع النظرية المتعلقة بتحسين األداء التنظيمي للمنظمة



تعريف الطالب بالطرق المختلفة لتحقيق الفعالية والكفاءة في المنظمة من منظور مختلف النظريات

مخرجات التعليم Learning Outcomes
بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:


فهم وإدراك تور علم اإلدارة عن طريق دراسة نظريات اإلدارة



فهم دور الممارسات اإلدارية في تحقيق الكفاءة والفاعلية
















مقدمة لنظرية المنظمة
نظرية المنظمة كحقل دراسي
المدارس الرئيسية لنظرية المنظمة
نظرية ماكس فير للبيروقراطية
نظرية اإلدارة العلمية
نظرية التنظيم اإلداري
نظرية ما قبل العالقات اإلنسانية
نظرية العالقات اإلنسانية
نظرية النظم الطبيعية
النظرية الوظيفية البنائية
نظرية النظم المفتوحة
نظرية اإلدارة بالمشاركة
نظرية الموارد البشرية
نظرية إدارة الجودة

محتوى المقررContent: :

 منظور الثقافة التنظيمية ونظرية اإلدارة الرمزية
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 - 1المحاضرات

1 - Lectures

 – 2الباور بوينت

2 - Slides

 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 - 5أخرى

5 - Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examination
s:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm
Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل % 10

Assignments
, Attendance
&
Class
Participation

التمارين

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

Jonathan R. Tompkins

Theory
Public

سنة النشر
2005 Organization
and

الناشر
THOMSON

Management
تواريخ هامةImportant Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

Assignments

امتحان الجزئي

Midterm
Test

االمتحان النهائي

Final Exam

بحوث التسويق

اسم المقرر

)Unit( Subject

Marketing Research
رقم المقرر

423

Unit Code

األسبقية

226

Prerequisites

3

Credit Units

عدد الوحدات
أهداف المقررSubject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي:


تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية لبحوث التسويق



تعريف الطالب بخطوات جمع وتحليل البيانات التسويقية

مخرجات التعليم Learning Outcomes
بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:



فهم وإدراك خطوات اجراء البحث التسويقي لدعم الق اررات التسويقية

فهم الطرق اإلحصائية لتحليل البيانات الكمية المتعلقة بالمشكلة التسويقية

محتوى المقررContent: :
مقدمة في بحوث التسويق

تصميم بحوث التسويق لدعم القرارات التسويقية
جمع البيانات الثانوية
جمع البيانات األولية
تصميم أداة جمع البيانات
طرق المعاينة
تحليل البيانات
إعداد تقرير بحوث التسويق

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 - 1المحاضرات

1 - Lectures

 – 2الباور بوينت

2 - Slides

 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 - 5أخرى

5 - Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examination
s:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm
Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل % 10

Assignments
, Attendance
&
Class
Participation

التمارين

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون
Bruce Wrenn,
Robert Stevens,

عنوان المرجع
Marketing Research
Text and Cases

سنة النشر
2002

الناشر
Haworth
Press, Inc

David Loudon,
د .محمد الفاتح محمود المغربي

بحوث التسويق

2013

دار الجنان للنشر
والتوزيع

محمود صادق بازرعه

بحوث التسويق للتخطيط
والرقابة واتخاذ القرارات

الطبعة األولي

مطبعة العكبيان

 1996م

تواريخ هامةImportant Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

Assignments

امتحان الجزئي

Midterm
Test

االمتحان النهائي

Final Exam

إدارة دولية

اسم المقرر

)Unit( Subject

International Management
رقم المقرر

427

Unit Code

األسبقية

421

Prerequisites

3

Credit Units

عدد الوحدات
أهداف المقررSubject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي:


تعريف الطالب بأنواع النشاطات اإلدارية على المستوى الدولي والقيود البيئية المختلفة التي تؤثر
فيها



تعريف الطالب بكيفية تأثر وظائف اإلدارة بالبيئة الدولية



تعريف الطالب باألسباب التي تدعو المنظمات ( الشركات ) إلى الدخول في المجال الدولي
وكيفية تقييم هذه الشركات المخاطر التي توجهها ثم االنتقادات الموجهة أليها وكيفية التعامل معها

مخرجات التعليم Learning Outcomes
بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:


فهم وإدراك أهمية اإلدارة في البيئة الدولية



فهم تأثير البيئة الدولية في وظائف الشركات الدولية

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

طبيعٌة وماهيةٌ إدارة األعمال لدوليةٌ
نظرياٌت التجارة ا لدوليةٌ
ميزان المدفوعات وأسعار صرف العمالت
االستثماراألجنبي ) أنواعه ونظرياٌته وسياٌساته(
بيئة األعمال لدوليةٌ :تحلي ٌل المخاطر) السياٌسيةٌ،القانونيةٌواالجتماعيةٌ(
اإلدارة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي ٌفي المنشآت ا لدوليةٌ
ادارةالمواردالبشريةٌالدول) تنميةٌ الموارد البشريةٌ في األعمال الدولية)
ق الدول) مناطق التجارة الحرة والتجارة اإللكترونية(ٌ
موضوعات فيا لتسوي ٌ

محتوى المقررContent: :

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:

 – 1المحاضرات

1 - Lectures

 – 2الباور بوينت

2 - Slides

 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 - Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examination
s:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm
Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل % 10

Assignments
, Attendance
&
Class
Participation

التمارين

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

أبوبكر بعيرة

اإلدارة فى البيئة الدولية

سنة النشر
-

الناشر
منشورات الجامعة
المفتوحة

تواريخ هامةImportant Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

Assignments

امتحان الجزئي

Midterm
Test

االمتحان النهائي

Final Exam

إدارة االزمات

اسم المقرر

)Unit( Subject

Crisis Management
رقم المقرر

428

Unit Code

األسبقية

325

Prerequisites

3

Credit Units

عدد الوحدات
أهداف المقررSubject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي:


تعريف الطالب بمراحل األزمة وتطورها وتأثيرها



تعريف الطالب بخطوات االستجابة لالزمة

مخرجات التعليم Learning Outcomes
بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:


فهم وإدراك خطورة األزمة على استم اررية عمليات المنظمة



فهم تأثير األزمة على مستقبل المنظمة

محتوى المقررContent: :
مقدمة في إدارة االزمات

الوظيفة االستباقية وإدارة االزمات
نطاق إدارة االزمات
مراحل حدوت وتطور االزمات
مصادر االزمات التنظيمية
مدخل استراتيجي إلدارة االزمات
تكوين فريق إدارة االزمات
صياغة خطة إلدارة االزمات
مراحل منع حدوث األزمات

 -1مرحلة االعداد
 -2مرحلة االدراك
 -3مرحلة االستجابة
االتصاالت واألزمات
أهمية التعليم التنظيمي ما بعد األزمة
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 - Lectures

 – 2الباور بوينت

2 - Slides

 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 - Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examination
s:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm
Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل % 10
التمارين

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة

Assignments
, Attendance
&
Class
Participation

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

Coombs, W. Timothy

crisis
2014 Ongoing
communication:
Planning,
managing,
.and responding

د .محسن احمد الخضيري

إدارة االزمات

سنة النشر

1997

الناشر
Sage
Publications

مكتبة مدبولي:
القاهرة

تواريخ هامةImportant Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

Assignments

امتحان الجزئي

Midterm
Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

إدارة الجودة الشاملة

)Unit( Subject

Total Quality Management
رقم المقرر
األسبقية

429
230/220

Prerequisites

3

Credit Units

عدد الوحدات
أهداف المقررSubject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي:


تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية للجودة الشاملة ونماذجها



تعريف الطالب بخطوات تطبيق الجودة الشاملة

مخرجات التعليم Learning Outcomes
بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:


فهم وإدراك التطورات الحديثة للجودة الشاملة



فهم تأثير تطبيق الجودة الشاملة في جميع عمليات المنظمة

محتوى المقررContent: :

 مقدمة في إدارة الجودة الشاملة تعريف الجودة معايير الجودة فلسفة إدارة الجودة الشاملة مبادي واستراتيجيات إدارة الجودة الشاملة عمليات الرقابة اإلحصائية أدوات إدارة الجودة الشاملة نظم الجودة-1نظام االيزو 9000
-2نظام إدارة البيئة 14001
-

حلقات الجودة
أساليب مراقبة الجودة
مفهوم سيجما سكس
هندسة إعادة العمليات

Unit Code

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 - Lectures

 – 2الباور بوينت

2 - Slides

 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 - Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examination
s:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm
Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل % 10

Assignments
, Attendance
&
Class
Participation

التمارين

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

R. S. Naagarazan

Quality
Management

سنة النشر
Total

2011

الناشر
New
Age
International

د .محفوظ احمد جودة

ادارة الجودة الشاملة

2004

دار وائل للنشر
والتوزيع

د .قاسم نايف علوان

ادارة الجودة الشاملة ومتطلبات
االيزو

2005

بيروت دار الثقافة
للنشر والتوزيع

تواريخ هامةImportant Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

Assignments

امتحان الجزئي

Midterm
Test

االمتحان النهائي

Final Exam

دراسات فى اإلدارة

اسم المقرر

)Unit( Subject

Studies in Management
رقم المقرر

423

Unit Code

األسبقية

324

Prerequisites

3

Credit Units

عدد الوحدات
أهداف المقررSubject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي:


تعريف الطالب بموضوعات ادارية معاصرة أساسية و إستراتيجية وتطويرية تحتاج لها منظمات

األعمال لبناء البيئة الداخلية ودعم جهود البيئة الخارجية .




تعريف الطالب باإلدارة كفكر متجدد ومتطور.

تعريف الطالب بمظاهر وأسباب التخلف االداري وكيفية صناعة القرار الرشيد

مخرجات التعليم Learning Outcomes
بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد اًر على:


القدرات التحليلية من خالل حل الحاالت العلمية التطبيقية



العمل الجماعي من خالل المشاركة في إلقاء موضوع مرتبط بالمادة presentation



التعريف بأهمية االدارة في ظل العولمة ومظاهر التخلف االداري.



التعرف على المفاهيم العلمية المرتبطة بالمعرفة بصفة عامة وإدارة المعرفة بصفة خاصة



معرفة التطورات في المجاالت اإلدارية.

والعمليات التي سيتم القيام بها من أجل تسهيل توليد المعرفة ونقلها .

محتوى المقررContent: :


الكفاءة االنتاجية وقياسها .



مراحل تطور االدارة الحديثة .



مدارس االدارة المتقدمة .



االدارة في ظل العولمة .



االدارة بين التخلف والتطور ( :مظاهر التخلف اإلداري  ،أسباب التخلف االداري ،

مفهوم التنمية والتطوير واإلصالح االداري ) .


االدارة ونقل المعرفة ( :تطور التقنيات وانتشارها  ،نقل التقنيات والمعارف ،اإلدارة في

ظل التطور التكنولوجي ).


االدارة االقتصادية ( :البطالة واالستخدام  ،دراسة السوق ).



العالقات العامة ( :مفهومها وأهدافها وأركانها  ،المفاهيم الدولية للعالقات العامة ).



أساليب العمل والمخاطبة في العالقات العامة  :الرأي العام وقياسه .



المواضيع الحديثة التي تتالءم مع التطورات في المجاالت اإلدارية  ،ويتم تحديد هذه

المواضيع من أستاذ المادة .
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 - Lectures

 – 2الباور بوينت

2 - Slides

 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 - Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examination
s:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm
Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل % 10
التمارين

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة

Assignments
, Attendance
&
Class
Participation

تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة
المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

سنة النشر

الناشر

بالل خلف السكارنه

دراسات إدارية معاصرة

الطبعة الثالثة

دار المسيرة

هاني العمري

مذكرة دراسات إدارية

الطبعة الرابعة

معاصرة

2008

2017
مكتبة االمين

تواريخ هامةImportant Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

Assignments

امتحان الجزئي

Midterm
Test

االمتحان النهائي

Final Exam

تاريخ فكر إداري

اسم المقرر

)Unit( Subject

History of administrative thought
رقم المقرر

328

Unit Code

األسبقية

327

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

أهداف المقرر Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى أعطاء الطالب فكرة عامة عن تاريخ الفكر االداري وكيفية تأسيسهوكيفية
ادارته فى الحضارات القديمة والوسطي و فلسفة االدارة و الفكر االداري المعاصر .
محتوى المقرر Content :
1

اهمية دراسة تاريخ الفكر االداري

2

االدارة في المحاضرات القديمة

3

االدارة خالل العصور الوسطي

4

االدارة العلمية

5

فلسفة االدارة

6

المدارس الفكرية االدارية

7

المدرسة الكمية

8

الفكري االداري المعاصر
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 – Lectures

 – 2الباور بوينت

2 – Slides

 - 3التطبيقات العملية

3 – Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 –5أخرى

5– Others
التقييم Assessment :

اإلختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد

% 10

Assignments ,
& Attendance
Class
Participation

األوراق و حل التمارين

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير مبرر
لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة ( بالدورين
األول و الثاني)

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

كلود س جورج

تاريخ الفكر اإلداري

سنة النشر

الناشر
دار الوعي-حلب -سوريا

تواريخ هامةImportant Dates
نوع التقييم
األوراق و التمارين
امتحان الجزئي

مستمر

Assignments
Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

ادارة الفنادق

)Unit( Subject

Hotel Management
رقم المقرر

521

Unit Code

األسبقية

226/225

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

أهداف المقرر Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى إعطاء الطالب فكرة عامة عن التطور التاريخي ومفهوم الصناعة الفندقية
بأنواعها وأهميتها و مالمحها األساسية،وكيفية اداة الفنادق بأنواعها و اقسامها .وتعريف الطالب
بالسالسل و الخدمات الفندقية المختلفة وتنمية المبيعات الفندقية.
محتوى المقرر Content :
1

التطور التاريخي لصناعة الفنادق

2

العالقة بين الفندق ووسائل النقل السياحي

3

المنشأة السياحية

4

طبيعة وأهمية العمل الفندقي ومميزاته

5

انواع الفنادق

6

الهيكل التنظيمي للفندق

7

اقسام الفندق ووظائفها

8

قسم ادارة الغرف

9

الفنادق الحيثة

10

سالسل الفنادق والخدمات الفندقية المختلفة

11

تنمية المبيعات الفندقية واالتجاهات الحديثة في بناء الفنادق
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:

 – 1المحاضرات

1 – Lectures

 – 2الباور بوينت

2 – Slides

 - 3التطبيقات العملية

3 – Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 –5أخرى

5– Others
التقييم Assessment :

اإلختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد

% 10

Assignments ,
& Attendance
Class
Participation

األوراق و حل التمارين

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

سنة النشر

الناشر

سامي عبدالقادر سعيد

االدارة الفندقية

2004

مجموعة النيل العربية

فرج عبد الوهاب
الزنتاني

ادارة الفنادق

1998

منشورات الجامعة

اسم المقرر

ادارة المرافق الصحية

)Unit( Subject

Management of health organizations
رقم المقرر

523

Unit Code

األسبقية

226/225

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

أهداف المقرر Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلي تزويد الطالب بالمعارف المتعلقة بكيفية تطبيق مفاهيم وأسس إدارة
األعمال على المستشفيات والمراكز الصحية من خالل تعريفهم بأبعاد العملية اإلدارية من
تخطيط وتوجيه وتنظيم ورقابة على كافة األنشطة بالمستشفيات والمراكز الصحية.
مخرجات التعليم Learning Outcomes
بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قادرا ً على:
فهم وإدراك مفهوم ادارة المرافق الصحية.
معرفة تعدد وظائف ادارة المستشفيات
فهم تعدد طرق التنظيم االدارى للمستشفيات.
معرفة كيفية التخطيط لحل مشاكل ادارة المستشفيات
فهم طرق التعامل مع المرضى وادارة المستشفى.
فهم التأمين والتسويق الصحي.
محتوى المقرر Content :










مقدمة عامة
النظم الصحية
التعامل مع المرضى
ادارة المستشفى
التخطيط الصحى
التنظيم الصحى
التوجيه و القيادة االدارية
الضبط و الرقابة االدارية
تقييم االداء







احتواء التكاليف الصحية
المعلومات و المؤشرات الصحية
السجالت الطبية
التأمين الصحى
التسويق الصحى
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 – Lectures

 – 2الباور بوينت

2 – Slides

 - 3التطبيقات العملية

3 – Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 –5أخرى

5– Others
التقييم Assessment :

اإلختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد

% 10

Assignments ,
& Attendance
Class
Participation

األوراق و حل التمارين

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير مبرر
لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة ( بالدورين
األول و الثاني)

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا

المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

سنة النشر

الناشر

حزام عقيالن

ادارة المستشفيات و الخدمات الصحية

2008م

الجزء االول :الرياض

العتيبى
مضر زهران

إدارة المستشفيات والرعاية الصحية

1990م

دار زهران للنشر

تواريخ هامةImportant Dates
نوع التقييم
األوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

ادارة المشروعات

)Unit( Subject

Projects management
رقم المقرر

524

Unit Code

األسبقية

322/225

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

أهداف المقرر Subject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالببمفهوم المشروع وخصائصه ودورة حياته ،وفهم المعايير النماذج غير
العددية والنماذج الكمية/الرقمية الختيار المشروع ،وكيفية إدارة المشاريع الصغيرة ،والتعرف على األساليب واسعة
االستخدام في مجال تخطيط وجدولة المشاريع ،مع األخذ بعين االعتبار جوانب الزمن والكلفة عند التنفيذ ،وكذلك
تنظيم أعمال المشروع وأساليب متابعة عملية تنفيذ المشاريع.
مخرجات التعليم Learning Outcomes
بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قادرا ً على:







فهم المعايير والنماذج غير العددية والنماذج الكمية/الرقمية الختيار المشروع
معرفة كيفية اختيار مدير المشروع ومسؤولياته
فهم كيفية التخطيط للمشروع وأدوات تخطيط المشروعات والوثائق المرجعية للمشروع.
معرفة األنماط التنظيمية المالئمة للمشاريع كتنظيم المصفوفة ،ومراحل بناء الهيكل التنظيمي للمشروع.
معرفة جدولة المشروع وكيفية تقسيمه إلى مراحل ،وشبكات األعمال.
فهم آليات متابعة تنفيذ المشاريع وكيفية انهاء المشروع











المفاهيم األساسية في إدارة المشاريع
اختيار المشروع
اختيار مدير المشروع
المشروع تخطيط
المشروع تنظيم
الجدولة وشبكات العمل للمشاريع
أسلوب المسار الحرج
أسلوب تقييم ومراجعة البرنامج PERT
المتابعة والسيطرة وموازنة المشروع
أنهاء المشروع



محتوى المقرر Content :

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:

 – 1المحاضرات

1 – Lectures

 – 2الباور بوينت

2 – Slides

 - 3التطبيقات العملية

3 – Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 –5أخرى

5– Others
لتقييم Assessment :

اإلختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد األوراق

% 10

Assignments ,
Attendance & Class
Participation

و حل التمارين
مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير مبرر
لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة ( بالدورين
األول و الثاني)

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

سنة النشر

الناشر

غالب صويص

أساسيات إدارة المشاريع

2010

دار إثراء للنشر والتوزيع-

عبد الستار العلي

إدارة المشروعات العامة

2009

عمان /األردن
دار المسيرة للنشر والتوزيع،

عمان/األردن
تواريخ هامةImportant Dates
نوع التقييم
األوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

القيادة االدارية

)Unit( Subject

Administrative Leadership
رقم المقرر

525

Unit Code

األسبقية

324

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

أهداف المقرر Subject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى:






مخرجات

تعريف الطالب بالنظريات المختلفة للقيادة اإلدارية
تحديد أساليب القيادة اإلدارية وأنماطها المختلفة
تعريفالطالب بالخصائص المختلفة للقيادة اإلدارية
تعريف الطالب بمشكالت القيادة اإلدارية في الدول النامية
تعريف بدور القيادة اإلدارية في بناء فرق العمل كنموذج لقيادة منظمات المستقبل
التعليم Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قادرا ً على:








تطبيق المفاهيم والمبادئ والنظريات القيادية
تطبيق خطوات التفكير الناقد واإلبداع في حل المشكالت
إلمام الطالب بالنظريات المختلفة للقيادة اإلدارية
معرفة الطالب بكيفية تحديد أساليب القيادة اإلدارية وأنماطها المختلفة
إدراك الطالب للخصائص المختلفة للقيادة اإلدارية
فهم الطالب لتحليل مشكالت القيادة اإلدارية في الدول النامية
معرفة الطالب بدور القيادة اإلدارية في بناء فرق العمل كنموذج لقيادة منظمات المستقبل
محتوى المقرر Content :










مدخل إلى القيادة االدارية االسس والمفاهيم
تطور الفكر القيادي االداري في العصر االسالمي
الفكر القيادي االداري في العصر الحديث
اساليب وإشكال القيادة االدارية ونظرياتها
القائد االداري المسلم
القائد االداري وفرق العمل
مهارات القيادة االدارية الحديثة
مشكالت وتنمية وتحديات القيادات االدارية
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:

 – 1المحاضرات

1 – Lectures

 – 2الباور بوينت

2 – Slides

 - 3التطبيقات العملية

3 – Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 –5أخرى

5– Others
التقييم Assessment :

اإلختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد

% 10

Assignments ,
& Attendance
Class
Participation

األوراق و حل التمارين

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير مبرر
لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة ( بالدورين
األول و الثاني)

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

سنة النشر

الناشر

سالم سعيد القحطاني

القيادة االدارية – التحول نحو نموذج
القيادي العالمي

الطبعة الثانية:
۲۰۰۸م

آفاق اإلبداع للنشر واإلعالم

تواريخ هامةImportant Dates

نوع التقييم
األوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

