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 (BA 101( )1) داة اإلمبادئ 

 يقيد  حيي  األعميا،  منظميا  في  تلعبه الذي والدور ادار اإل لدراسة تمهيديا   مقررا   المقرر هذا يعتبر

 اسيتيعاههم ويطور  ادار اإل ومفاهيم المهارا و   اإلادارية المستويا  حو، أفكارا   للطالب المقرر هذا

 اإلاداري المجيا، حيو، تاريخيية هخلفيية المقيرر يبيدأ. عمي ال في  والميدرا  نيالميوفف نجاح كيفية حو،

 والوفييا    اإلادارييية العملييية عليي  يركيي  المقييرر نفيي  ذليي   إليي  هاإلضييافةو. اإلاداري الفكيير وتطييور

 .والرقاهة والقيااد  والتنظيم كالتخطيط اإلادارية

 

 (BA 102) (2) داة اإل مبادئ

 إميدااد عل  المقرر يرك و. القانونية شكالهاأو خصا صهاو األعما،  منظمة مفاهيم المقرر هذا يتناو،

 تكنولوجياو   البشرية الموارادو التموي  و التسويق و نتاج اإل)  المنظمة لوفا   شام  هفهم الطالب

 .المحيطة هالبيئة المنظمة لعالقة المقرر تغطية إل  هاإلضافة(. ادار اإل وفيفةو  المعلوما 

 

 (BA 204) المعرفة إداة 

 حصيرو   وتحدييد سيتحدا، ها األعميا، منظميا  قييا  لكيفيية تمهييد ليكيون المقيرر هيذا تصميم تم قدل

 الما، ورأس الجديد  المنظما و المعرفة؛ إادار  مباادئ المعنية الموضوعا  تتضمنو. المعرفة ونشر

 األعميا، ا ووحيد المعلوميا  نُظمو   البشرية التنميةو التدريبو   البشرية المواراد تكام و الفكري؛

 .المعرفة ذوى نيللعامل الجديد  والمسؤوليا  األادوارو  المعرفة إادار  استراتيجيا  لتنفيذ

 

 (BA 211) التسويق مبادئ

 لنجياح األهميية في  غايية تعتبير والتي   ومجاليه وطبيعته    التسويق ساسيا أ عل  المقرر هذا يرك 

 التسيويق مفهيو  حيو، واسيعة هخلفيية الطيالب ررالمقي هيذا يي وادو. اديناميكيية هيئة ف  األعما، منظمة

 السييعر و المنييت  ) التسييويق  للميي ي  يتطيير  كمييا الخارجييية  والبيئيية المنظميية ميين كيي  فيي  وادوره

 المسيتهلكين وسيلو  السيوق   والمركي  السيو   سيتهدا او السو   وتصني   (التوزيعو التروي  و

 وأن كمسيو   يفكير كيي  المقيرر لهذا ادراسته خال، التعلم  الطالب عل  يجب  لذا. الشركا  سلو و

 (الأعمال إدارةبرنامج )بكالوريوس في  مقررات توصيف
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 ميين األعمييا، ظمييا نم لتمكييين التسييويق مييدرا  قبيي  ميين التسييويق عناصيير إسييتخدا  كيفييية يسييتوعب

 .تنافسية مي   إكتساب

 

 (BA 231) البشرية المواةد إداة 

 والتي   البشيرية الميواراد  ادار هي المتصيلة الر يسيية والقضيايا الموضيوعا  لتغطيية المقيرر هذا صمم

 وتنفيييذ صييياغة فيي  البشييرية المييواراد إادار  تلعبييه الدورالييذي وتحلييي  فهييم فيي  الطالييب تسيياعد سييو 

 البشيرية المواراد إادار  همفاهيم المقررالطالب ُويِعر . فعاليتهاو كفا تها وتحقيق المنظمة جيةيإسترات

 البيئية في  البشرية موارادال إادار  تواجه الت  المتنوعة التحديا  أيضا يعرض كما ووفا فها  وأهدافها

 تحلي  حي  من البشرية المواراد إادار  وفا   عل   ذل  إل  هاإلضافة  ويرك المقرر. هها تعم  الت 

 .والتعويضا  األادا   وتقييم والتدريب  واالختيار    والتوفي    العاملة القوى تخطيطو   الوفا  

 

 (BA 241) (E) داة اإل في كمية أساليب

 الطالييب قييدرا   ينمييو .ادار اإل فيي  الكمييية األسيياليب وتطبيقييا  لمفيياهيم مقدميية مقييررال هييذا يعتبيير

 القيرارا  تخاذاو العمليا   إادار  مث  تقدما   اكثر مقررا  إل  للدخو، الالزمة حصا يةاإلو الرياضية

. اإلحصيا  ادئمبيا مقيرر في  تناولها تم الت  التحليلية واألادوا  المفاهيم عل  المقرر ويعتمد. اإلادارية

 النقي  ونمياذج الحساسيية  وتحليي  الخطيية  البرمجية ساليبأ مث  موضوعا  عد  تناو، عل  ويرك 

 إلييي  هاإلضيييافة هيييير  و الحيييرج المسيييار أسيييلوه  سيييتخدا اه األعميييا، شيييبكا  وتحليييي  التوزييييع و

 .والمحاكا  المباريا   ونظرية اإلنتظار  صفو  مث  اخرى موضوعا 

 

 (BA 246) اإلداةي اداالقتص

 حلو، ه يجااد رتباطاإل ذا  واألادوا  األفكار كذل و  قتصاادهاإل المرتبطة المعار  المقرر هذا يتاو،

 اتخيياذ فيي  وتطبيقاتهييا األقتصيياادى التحلييي  ألادوا  المقييرر تغطييية إليي  هاإلضييافة  العميي  لمشييكال 

 .العملية الحيا  ف  القرارا 

 

 (BA 251) التنظيمي السلوك

 موضيوعا  وتشيم . والتنظيمي  الفيرادي المسيتويين علي  اإلنسيان  السلو  تحلي  المقرر هذا او،يتن

 واديناميكييية   العميي  وضييغط  تصيياال واال والدافعييية    اإلادرا و تجاهييا  الاو الشخصييية : المقييرر

   النيي ا  إادار و  لمنظمييةا وتصييميم واألخالقيييا   القييرار  وصييناعة والقيييااد    والفريييق المجموعيية

 .التنظيم  والتغيير  التنظيمية والسياسا  والثقافة
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 (BA 252) المنظمة نظرية

 الطاليب تسياعد والتي  المنظمية  هنظريية المتعلقية األساسيية والقضيايا الموضوعا  المقرر هذا يشم 

 وأسيباب ههيا تعمي   التي والطريقية المنظمية مفهيو  المقيرر هذا ويتناو،. وتحليلها المنظما  فهم عل 

 حييا  هيدور  تتعليق التي  القضايا عل  نظر  يلق  كما لتحقيقها  تسع  الت  واألهدا  وقيامها وجوادها

 في  الر يسية الموضوعا  أحد المنظمة فيها تعم  الت  البيئة تمث  كما. وهقا ها نموها وكيفية المنظمة

 هاألنمياط المتعلقية العمليية التطبيقيا و ريا النظ المقرر يتضمن ذل   ك  إل  هاإلضافةو. المقرر هذا

 .المنظما  اداخ  اإلهتكارو التنظيمية والثقافة التنظيم   والتغيير التنظيمية  للهياك  المختلفة

 

 (BA 303) العلمي البحث اساليب

 هالجوانيب الطيالب المقيرر هيذا يعيرف و .األعميا، مجيا، في  البحي  وأهمية نطا  المقرر هذا يتناو،

 ف  للبح  الفنية األساليب هتطبيق لهم يسمح مما  وأساليبه واادواته  طرقه و  العلم   للبح  فةالمختل

 الفييروض  صييياغة كيفييية مثيي  الموضييوعا  ميين العديييد المقييرر يغطيي  كمييا. حقيقييية عملييية مواقيي 

 .العلميي  البحيي  لمنهجييية وفقييا   البحيي  وتصييميم السيياهقة  الدراسييا  ومراجعيية البحيي   وتسيياتال 

 الالزمية الثانوييةو األوليية البيانيا  جميع أسياليب علي  الطيالب يتعير  فسيو  ذلي   إلي  ضافةهاإلو

 .المناسبة العينا  تصميم وأساليب المختلفة البح  مقاييس ستخدا ها معينة هحثية مشكلة لدراسة

 

 (BA 313) عامة عالقات

 العاميية العالقييا  ممييارسك يييرالتفك كيفييية تعلييم خييال، ميين العاميية العالقييا  مهنيية المقييرر هييذا يتنيياو،

  الجمهيور هيذا إلي  للوصيو، الموجهة والرسالة  المستهد  الجمهورو   البح  أهمية عل  والتعر 

ا  العاميية العالقييا  لممارسيية العاميية النظيير  هييذه سييتمكن   ل هالتييو .عاميية عالقييا  حمليية هنييا  وأخييير 

 تع يي  ميع ال وايا متعداد  الحلو، توفير ف  والمساهمة العامة العالقا  قضايا مع التعام  من الطالب

 ووفيا   أنشيطة علي  المقرر يرك  ذل   إل  هاإلضافةو. القرارا  صناعة ف  العامة العالقا  قيمة

 وتقيييم المسيتهد  الجمهيور علي  التعير و البحو، و   التخطيط مث  المنظمة اداخ  العامة العالقا 

 .ا الع الرأي عل  ثرهاأو  العامة العالقا  حملة

 

 (BA 314) تجاةي ترويج

 ميا ومنها   اهتمامه ثيري ما منها  الرسا   من هاآلال  يوميا   المستهلكين استهدا  يتم العم  سو  ف 

 مين جمهيورهم حتياجيا إ معرفية عل  القاادرون هم الناجحين التسويق مسئول  نف  لذا.  ذل  غير هو

 هيذا يعمي  ليذا . الجمهيور اهيذ ليدى شيركاتهم هسيمعة ادرايية علي  هيم  األخير الجانب وعل    العمال 
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 الترويجي   للمي ي  المختلفية العناصير هيين ختييارلإل الالزمية هالمهيارا  الطيالب ت وييد عل  المقرر

خييال، ن مييو .المسييتهد  الجمهييور إليي  للوصييو، الفعاليية الوسييا   ختييياراو مناسييبة رسييا   تصييميمو

 عنصيرا   يشيكالن هأنهميا اادراكيه ميع التيروي  و النا عاإل لتأثير  واسعا   فهما   الطالب يكتسب  المقرر

 الذى الدور عل  المقرر ذل  ف  التركي  سيتم  لذل . األعما، منظما  أنشطة من نشاط ألى جوهريا  

 المبيعييا   تييروي و الشخصيي   البيييعو عييالن اإل مثيي  المختلفيية  الترويجيي  الميي ي  عناصيير تلعبييه

 نمييياذج مثيي  اخييرى موضييوعا  تغطييية ويييتم. األعمييا، منظمييا  فيي  العاميية والعالقييا  الدعايييةو

 الطالييب يكتسييب  لييذل  نتيجييةو .المقييرر مييدار عليي  عالنيييةاإل الحمييال  إادار و  اداريييةاإل تصيياال اال

 .التجارية والخدما  المنتجا  تروي  هخصوص القرار هصنع يتعلق فيما المطلوهة ا الكفا 

 

 (BA 332) (E) إداةية إتصاالت

 ويركي .  األعميا، منظمية اداخي  والشيفهية المكتوهية لالتصياال  األساسية المفاهيم ررالمق هذا يتناو،

 كتاهيية فيي  الكفييا ا  تنمييية ميين الطييالب نمِكييي   كمييا. وأنواعهييا وأهييدافها االتصييا، عملييية أهمييية عليي 

 والسييئة الجييد  األخبيار تحمي  التي  الرسيا   ذلي  في  هميا األعميا،  منظميا  في  والتقيارير الرسا  

 زعي ِ يُ  كميا. الرسيمية والتقيارير قناعييةاإل والرسيا   اإللكتروني   والبرييد الميذكرا   كتاهة ارا ومه

 لمنظميية المعاصيير  للوفييا   نالمناسييبي والتقنييية لكترونيي اإل تصييا،اال  اسييتخدا  عليي  الطالييب قييدر 

 .االج  طويلة التعلم مهارا  الكتساب الطالب ما أ الطريق يمهد ف نه ذل   إل  هاإلضافةو. األعما،

 

 (BA 333) البشرية المواةد واختياة تخطيط

 المييواراد ختييياراو تخطيييط فيي  المتضييمنة الممارسييا و العمليييا و الموضييوعا  المقييرر هييذا يتنيياو،

 البشييرية المييواراد متطلبييا  تقييييمو لتحلييي  الالزميية األادوا و المعرفيية الطييالب وسيكتسييب. البشييرية

 كيي  تحلييي  المقييرر فسيييتناو، ذليي   إليي  هاإلضييافةو. الكميييةو النوعييية واألسيياليب المييداخ  هاسييتخدا 

 ختيياراو تخطييط في  تيؤثر ان يمكين التي  تنظيمييةال او  ثقافييةال او جتماعية اإل كانت سوا  العوام  

 .يهالتحد تتسم الت  األعما، هيئة ف  البشرية المواراد

 

 (BA 342) العمليات إداة 

 ورأس العاملية  والقيوى الميوااد )  الميدخال  هتحويي  المتعلقية المهارا و المعرفة المقرر هذا يتناو،

 لدى  األعما، منظمة قيمة توضح هطريقة( خدما و سلع) مخرجا  إل  فعا، هشك ( المعدا و الما،

 تناولهييا يييتم التيي   الموضييوعا  تتضييمنو .ههييا الخاصيية األعمييا، سييتراتيجيةا مييع توافقهيياو عمال هييا 

 اإلنتاجيية  المرافيق وتصيميم  مواقيعالو العمليا   ختياراو الطاقة  وتخطيط   نت الم وتصميم إختيار

 ومصيينع الحديثيية التصيينيع ونظييم   المييوااد احتياجييا  وتخطيييط  ل اإلجميي نتيياجاإل وتخطيييط والجدوليية

 .المستقب 
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 (BA 344) مداداإل سالسل إداة 

 هيذه وتسياهم. الشيركا  كافة هين ما والمعلو الموااد تدفق ف  المتضمنة العملية المقرر هذ يستعرض

  عيرِ ويُ . النهيا يين للعميال  المنيت  تسيليم حتي  الخيا  الميوااد تيوفير مين هيد ا   القيمية إنشيا  في  العملية

 مسييتوادعا  إليي  مصيانع إليي  ميورادين ميين األطيرا  كافيية هييين الفعيا، التكاميي  علي  الطييالب المقيرر

 وتشييم . المناسييبة وهالكمييية المناسييب لوقييتا فيي  العمييال  عليي  المنتجييا  توزيييع لضييمان مخييازنو

 والتقنيية  والشيراكة  اللوجيسيتية  والخيدما  الميورادين  اختييار/ تقيييم  تناولها يتم الت  الموضوعا 

 .الخطر إادار و اآلنية  والمشتريا  النماذج  وتصميم

 

 (BA 353) األعمال أخالقيات

 المشيياك  علي  الضيو   يلقيي كميا. األعميا، مجيا، فيي  وادورهيا األخالقييا  أهمييية المقيرر هيذا يتنياو،

 مثيي  -األعمييا، همنظمييا  المصييالح اصييحاب كافيية تواجييه التيي  ا القييرار تخيياذا سيياليبوأ األخالقييية 

  التنظيميييةو   االجتماعيييية المسيييتويا  علييي  -والجمهيييور والعميييال   والميييوففين والميييدرا   القيييااد  

 .والشخصية

 

 (BA 355) التنظيمى التغييرو التطوير

 وسيو . التغييير ومتسيارعة اديناميكيية عميا،أ هيئية في  التنظيم  والتغيير التطوير المقرر هذا ناو،يت

 وأ نجياح أسيبابو (واليدوافع والمفهيو    المعن " ) التنظيم  التغيير" المقرر ن خال،م الطالب يتعلم

 المقيرر هيذا ييوفر كميا. هيالتغيير المتعلقية التشيريعيةو القانونيية والقضيايا التغييير  في  المنظما  فش 

 .المنظميا  تلي   في  للتغيير التمهيد ساليبأو  المعاصر و التاريخية النظريا  من لك ف  فاحصة نظر 

 هاإلضيافة. المنظمية تطيوير لهيد  التغييير وتقيييم   إادار و تخطييط  لكيفيية الطيالب يتعيرض سو و

 المشييكال   حيي  عليي  المنظميية قييدر  لتع ييي  كعملييية التنظيميي  التطييوير عليي  المقييرر يركيي  لييذل  

 .الشاملة والفاعلية  للمنظمة المحتملة والتنافسية

 

 (BA 361) األعمال ةياد 

 يييتعلم وسيو . األعميا، رييااد  ماهيية حيو، عمليية هييرتى الطيالب لت وييد المقيرر هيذا تصيميم تيم لقيد

. نياجح تجياري و مشير إلي  أفكياره هيذر  هتحوي  األعما، را د يقو  خاللها من الت  المراح  الطالب

. التجياري المشرو  وتشغي  امتال  تواجه الت  التحديا  عل  الطالب سيتعر  ذل   إل  هاإلضافةو

 جي  ا   المشيرو  هيذا سيصيبح وهي  جدييد  تجيارى  مشرو  إادار و هد  كيفية المقررعل  هذا ويرك 
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 هييذا يتخييذه قييد الييذي يييةللملك المناسييب وماهوالشييك  ال  ا  للعا ليية الحالييية األنشييطة او األعمييا، ميين

 .األخرى التشغي  متطلبا  وجميع اختيارالموقع ومعايير مصاادرالتموي  ه  وما المشرو  

 

 (BA 362) الدولية األعمال

 الفيييرص وتقيييييم  الدوليييية الحيييدواد عبييير األعميييا، إادار  لكيفيييية األساسييي  الفهيييم المقيييرر هيييذا يتنييياو،

 المحلييية األعمييا، هييين الفييرو  عليي  الطييالب لمقييررا هييذا يعييرف و .الدولييية األسييوا  فيي  التهديييدا و

 الدوليية األسيوا  ادخيو، نمياطأ مثي  المقيرر هيذا عبير الموضيوعا  مين العدييد تغطيية ييتمو .والدولية

 قتصيياادىاال التكاميي  شييكا،أو  التنظيميي  والسييلو  الفييرادى السييلو  ميين كيي  عليي  الثقافييية والتييأثيرا 

 هاإلضافةو. التنافسية المي   خلق عل  وتأثيرهم  هالدو، الخاصة تل و  هالشركا  الخاصة والعناصر

 والتشييريعا  والسياسييية جتماعيييةاالو والتجارييية القانونييية القييوى المقييرر هييذا يسييتعرض  ذليي  إليي 

 .الدولية األعما، هيئا  ف  والمنافسة العاملة والقوى الحكومية

 

 (BA 392)الميدانى  التدةيب

 في  تعلميه ميا وتحويي  واقعيية عمي  هيئية في  عمليية خبيرا  طالبال إلكساب فرصة المقرر هذا يمث 

 يتم حي   للطالب والتحويلية العملية المهارا  تع ي  عل  ويرك . فعلية ممارسة إل  الدراسة قاعا 

 هشييك  األادا  ميين المقييرر يمكنييه كمييا.  المهنيي للتقييد  الضييرورية والمهييارا  المعرفيية وتنمييية إكتسيياب

 ييتم التي  المهارا  إثبا  عل  يساعده ذل   إل  هاإلضافةو. الثقاف  هالتنو  تتسم عم  هيئة ف  افض 

 .التدريب تجرهة من المكتسبة والمنافع تعلمها

 

 (BA 415) المبيعات إداة 

. والمبيعيا  البييع ادار إل عمليية مقدمة ليكون تصميمهتم  وقد  التطبيقية المقررا  من المقرر هذا يعد

 هيئية في  البييع وفيفية إادار   ف  ناجحا ليكون الطالب يحتاجه وما البيع   م البرنا إادار  عل  ويرك 

 البيعييية للتجييارب مشيياههة البيييع ادار إل عملييية مواقيي  فيي  ه شييراكه وذليي   مباشيير  شخصييية مبيعييا 

 عملييا  لفهيم منهجي  عمي  إطيار تقيديم علي  المقيرر يركي و .هها المبيعا  مدير ادور ولعب الحقيقية

. األعميا، لمنظمية العامية األهدا  تحقيق عل  ذل  ثرأو التسويقو المبيعا  هين التميي  وكيفية البيع 

 وتنبيؤا  المبيعيا   موازنيا  عيداادإو المبيعيا   سيتراتيجيا ا عل  ايضا   يرك  ذل   إل  هاإلضافةو

 فييي هتو المتعلقيية األمييور كافيية مييع والتعاميي  الشخصيي   البيييع ومهييارا  البيعيي   األادا  وتقييييم البيييع

 .واالحتفاف ههم المبيعا  موفف  ومكافأ 

 

 (BA 421) الجدوى دةاسات



7 

 

  جدييد  فكير  أي جيدوى تحدييد مين الطالب سيتمكن وكي  الجدوى  ادراسة ماهية المقرر هذا يتناو،

 في  المحتملية الفيرص تقيييم وكيفيية عليهيا  الضيو  القيا  يمكين التي  السيا د  السو  توجها  ه  وما

 هي  وميا تحديدها  يمكن الت  المالية المخاطر ه  وما تقديره  يمكن الذي لمبيعا ا حجم وما السو  

 .العم  خطة عداادإ يتم وكي   معلوماتية او اومالية اوماادية هشرية كانت سوا   المطلوهة المواراد

 

 (BA 443) اإلداةية القراةات اتخاذ

 شيا عة الكميية هياألادوا  لطيالبا يي وادو .تحليلهيا طير و متنوعة مشكال  وص  المقرر هذا يتناو،

 القيرارا   نظريية نمياذج إسيتخدا  المفيد من سيكون  المثا، سبي  عل  األعما،. مجا، ف  ستخدا اال

 احتمالييية منهيا لكيي  يكيون حييي   البديلية القييرارا  هتعيداد تمتيياز عمليية مواقيي  في  القييرارا  وشيجر 

 تحديييد عليي   التعييااد، تحلييي  خييال، ميين  ا  قيياادر الطالييب وسيييكون. هالعا ييد متعلقيية مالييية قيمييةو حييدو،

 عليي  الميدير مسياعد و  عملياتهييا مين رهاحيا  أ الشييركة تحقيق متي  لمعرفيية للمنتجيا  الحيدي المسيتوى

 كميا.  تنافسيية اسيتراتجية فضي أ ختييارا علي  الطاليب  المباريا  نظرية وستساعد. التكلفة ف  التحكم

 .للخدما  المستقبل  ستخدا االو للمنتجا  المستقبلية المبيعا  توقع عل  التنبؤ يساعده

 

 (BA 445) الشاملة الجود  إداة 

 كما. الشاملة الجواد  إادار  وممارسا  وأساليب ومباادئ مفاهيم عل  المقرر خال، من الطالب يتعر 

وااد ألهيمواسيتعراض  تاريخية؛ خلفية يوفر  وإيشييكاوا  وكروسيب  وجيوران اديمني  مثي  والعلميا  اليرو

 الطالب يتعلم كذل . التغيير إادار و الجواد  إادار  ف  الفكر قااد  أفكارو هنظريا  تعريفهم إل  هاإلضافة

 العمييال  تطلعييا  تحقيييقو التكييالي  ترشيييد فيي  الشيياملة الجييواد  إادار  هميييةأ المقييرر هييذا خييال، ميين

 المواصييفا و الشيياملة الجييواد  إادار  جييوا   إليي  ضييافةإ األعمييا،  منظمييا  فيي  المصييالح صييحابوأ

 عليي  والرقاهيية   العمييال  رضييا  وتحقيييق الخدميية جييواد  عليي  المقييرر ويركيي (. األييي و) القياسييية

 األسيياليب واسييتخدا  سيييجما هسييتة الخاصيية الجييواد  ومفيياهيم الكفييا   وتحسييين والتفتييي   العمليييا  

 .هه المرتبطة والخدما  التصنيع جواد  لقياس حصا يةاإل

 

 (BA 454) الجماعات دينامكيةو القياد 

 فيي   القيييااد  نميياطأو القيييااد   ادوارأو وطيير  اإلادارى  الهيكيي  عبيير القيييااد  ادور المقييرر هييذا يتنيياو،

 فيميا التنظيميية  والمشيكال  العمي  فير   استعراض المقرر ادراسة ن خال،م يتمو .األعما، منظما 

 ههيا تعمي  التي   المعقيد األعما، هيئة هفهم الخاصة النظريا و الديناميكيا و الجماعا  هتكوين يتعلق

 والقضيايا اليديناميك   الجمياع  التفاعي  وخليق الفرييق  روح هنا  عل  المقرر يرك  كما. الفر  هذه

 .الجماع  التفاع و هالقيااد  المتعلقة واألخالقية القانونية
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 (BA 463) اإلبتكاة إداة 

 علي  الطاليب سييتعر   المقيرر هيذا ميدار علي و .هتكيارلال األساسيية هالمفياهيم الطاليب المقرر ي واد

 لتنميية واألسياليب األادوا  مين هالعدييد الطاليب ت وييد وسييتم .المنظميةو الفراد من لك  اإلهتكار أهمية

 فير  في  المسياهمة هكيفيية الخاصية  هالمعرفية الطاليب يميد كما. حوله فيمنو اداخله ية اإلهتكار القدر 

 اداخي  اإلهتكيار ثقافية نشير وكيذل   حقيقيية  عمي وحياال   مواقي  ف  اإلهتكار إادار  وكيفية  اإلهتكار

 .العالم حو، الرا د  للمنظما  حقيقية وخبرا  نماذج حو، المقرر يدورو .األعما، منظمة

 

 (BA 464)( E) االستراتيجية داة اإل

 ."شياملة صيور " ييوفر حيي   األعميا، إادار  هكيالوريوس لبرنيام  تتويجييا   ا  مقيرر المقرر هذا يعتبر

 جوانييب كافيية تغطيي  اإلسييتراتيجية وتنفيييذ هصييياغة المتعلقيية األمييور ألن نظييرا   تكييامل  مقييرر ويعتبيير

 مثي ) سيتراتيجيةاال للعمليية الر يسيية العناصير علي  المقيرر هيذا ويركي . األعميا، منظما و ادار اإل

 وتقيييم  وتنفييذ وصيياغة وتحليي  الميوقف   والتقيدير  سيتراتجيةاال واألهيدا  المنظمة  ورسالة رتية

 المنظيور ومين. سيتراتيج اال هيالفكر الخاصية هالمهيارا  الطاليب يي واد المقيرر فهيذا(.  اإلستراتيجية

 كلمييية علييييه تنطيييوى لميييا كلييي  سيييتيعابا علييي  قييياادرا   الطاليييب سييييكون األعميييا، لمنظميييا  الشيييام 

 وكيفييية تنافسييية  مييي ا  وخلييق المنافسيية  اإلسييتراتيجيا  هييين مييا ختييياراال وكيفييية  "إسييتراتيجية"

 الجوهريية الميواراد وتخصيي   هالسيو   المنظمية موقيع تع يي  وطير  الخارجية  الفرص استغال،

 .هالمنظمية الخاصية سيتراتيجيةاال الخطة وتنفيذ صياغة وجهأ هكافة لما اإلو طويلة زمنية فترا  عل 

 .األعما، منظمة وهقا  ادا أ عل  اإلادارية القرارا  تأثير كيفية األخير  ف و

 

 (BA 465)( E) لكترونيةاأل األعمال

 فيي  والتنييافس الم اليييو عيي هييذه فيي  األعمييا، تنفيييذ طريقيية فيي  طفيير  لكترونيييةاإل األعمييا، حييدثتأ لقييد

 فيي ألنيوا  واألحجيا  ا ميين المنظميا  تفكيير عيااد إ كيفييية علي  المقيرر هييذا يركي و .العالميية األسيو 

 .التقليدييية األعميا، لتنفييذ فعييا، هشيك  لكترونييةاإل لألعميا، سييتخدامهما لكيفيية إادراكهيم  إسيتراتجياتها

 األعمييا، نظييا  ساسيييا أ عليي  الطييالب  عييرِ يُ  نميياوإ هرمجيية  مقييرر ليييس أنييه إليي  اإلنتبيياه يجييبو

 تلي  تقيو  وكيي  التغييير  وسيرعة هالديناميكيية تتسيم التي  الييو  عميا،أ هيئة ف  الموجواد لكترونيةاإل

 سيتخدا ا علي  المقيرر يركي و .القرار وصنع المحسنة  لكترونيةاإل عما،األ عمليا  هدعم األساسيا 

 عضييهامييع ه الشييركا  هييين التعاميي  مثيي  ونميياذج األلكترونييية األعمييا، مفيياهيم فيي  كور ذالميي التقنييية

 هييين والتعاميي  الشييركا  و الحكومييا  هييين والتعاميي  المسييتهل  و الشييركا  هييين والتعاميي  الييبع  

 ميا  والمعل مينوأ لكترونيية اإل األعميا، وا وأس لكترونية اإل التجار و   البع هعضهم المستهلكين

 .لكترون اإل والتعليم   لكترونيةاإل الحكومةو لكترونية اإل المشتريا و
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 (BA 491) داة اإل في معاصر  موضوعات

  سييوو .األعمييا، منظمييا  فيي  تييؤثر التيي  والناشييئة الحالييية القضييايا/ األمييور المقييرر هييذا يسييتعرض

 مييين لفيييي  هدراسييية يسيييمح مميييا خيييرآ إلييي   ادراسييي فصييي  مييين المقيييرر حتوييييا مو صييييغة تختلييي 

 هييين ميينو .التغيييير ادا ميية األعمييا، هيئيية عيين تنشييأ التيي  لألعمييا، الجديييد  والتوجهييا  الموضييوعا 

 يةوالتقن قتصااداإلو والثقافة البشرية  المواراد  ادار ه المتعلقة القضايا تل  تناولها يتم الت  الموضوعا 

 .للشركا  المتغير  والحدواد العولمة عصر لمواكبة اإلادارية والممارسا  العمليا  وتصميم

 

 (BA 499) األعمال إداة  في تطبيقى بحث

 هعملهيم تتعليق حقيقية تجارية مشاك  عل  للعم  الطالب ستعداادتع ي إو المقررلتطوير هذا تصميم تم

 ههيد  المناسيبة البيانيا  وجميع البحيو، إلجيرا  ليبللطا الفرصية المقرر هذا يعط و .إهتماماتهم أو

 التي  المشكال  وح  تشخي  ف  وتطبيقها الساهقة المقررا  ف  المكتسبة والمهارا  المعار  ادم 

 في  جدييد  فرصية حيو، ادراسية  عين عبيار  البح  يكون قدو .األعما، منظما  منها تعان  ان يمكن

 لمشيكلة أوالعميي  الموفي  إادرا  ادراسية أو القطا   ف  الممارسا  ألفض  مقارنة ادراسة أو السو 

 .هالمنظمة معينة

 

 (MATH 101) االعمال ةياضيات

 ف  مقدمة وتتضمن للرياضيا  األساسية والمباادئ هالمفاهيم الطالب لت ويد المقرر هذا تصميم تم لقد

 والنهايييا   قترانييا اال الحسيياهية  والعمليييا  الجبرييية المقيياادير الديكارتييية  واإلحييداثيا  المجموعيا 

 التطبيقيييا  علييي  هعييي  ميييع المتباينيييا   المحيييدادا   المصيييفوفا   والتكامييي   التفاضييي  المشيييتقا  

 .الساهقة الموضوعا  من ك  ف  االقتصاادية

 

 (STA 101) اإلحصاء مبادئ

 حصا اإل لعلم العامة والمباادئ األساسية والمفاهيم هالمعار  الطالب لت ويد المقرر هذا تصميم تم لقد

 المقياييس اسيتخدا  وكيفيية وتحليلهيا هيانييا  وتمثيلها البيانا  وعرض جمع طر  عل  يتعر  حي   

 االرتبييياط إلييي  هاإلضيييافة( التشيييتت ومقييياييس المرك يييية الن عييية مقييياييس) ههيييا الخاصييية اإلحصيييا ية

 .االحتمالية التوزيعا  وهع  االحتماال  ف  مقدمة جانب إل  واالنحدار


