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 المناهج الدراسٌة لمسم ادارة االعمال وفك النظام الفصلً ألربع سنوات 

 المرحلة االولى الفصل االول والثانً 

 الفصل الثاني الفصل االول ت

عدد  المادة
 الوحدات

عدد  المادة 
 الوحدات 

 3 مبادئ ادارة االعمال  3 مبادئ االدارة  1
 3 مبادئ االلتصاد  2 مبادئ االلتصاد  2
 3 مبادئ المحاسبة  3 مبادئ المحاسبة  3
 2 الحاسوب  2 الحاسوب  4
 3 االحصاء الدارة االعمال  3 إلدارة االعمال  تالرياضيا 5
 2 الحموق و الحريات  2 اللغة العربية  6
 2 المراسالت التجارية  2 المراءات االدارية  7
 2 اللغة االنكليزية  2 اخالليات المهنة  8

 20 مجموع الوحدات 19 مجموع الوحدات 
 

 

 لة الثانٌة الفصل االول والثانًالمرح

 الفصل الثاني الفصل االول ت

عدد  المادة
 الوحدات

عدد  المادة 
 الوحدات 

 2 بحوث التسويك  3 ادارة التسويك  1
 2 ادارة رأس المال الفكري  3 ادارة الموارد البشرية  2
 3 السلون التنظيمي  3 نظرية المنظمة  3
 2 المحاسبة المالية  2 المحاسبة المتوسطة  4
 2 التجارة االلكترونية  3 المانون التجاري  5
 2 المخازن والمشتريات  2 ادارة االمدادات  6
 2 الحاسوب  2 تطبيمات الحاسوب  7
 2 اللغة االنكليزية  ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ 8

 17 مجموع الوحدات 18 الوحداتمجموع 
 

 



 المرحلة الثالثة الفصل االول والثانً 

 الفصل الثاني الفصل االول ت

عدد  المادة
 الوحدات

عدد  المادة 
 الوحدات 

 3 االدارة المالية  3 االدارة المالية  1
التفكير  3 االدارة االستراتيجية  2

 االستراتيجي 
2 

 3 ادارة التأمين  3 ادارة المصارف  3
 2 بحوث العمليات  3 محاسبة التكاليف  4
 3 محاسبة التكاليف  2 تطبيمات الحاسوب  5
تطبيمات  3 ادارة المشاريع  6

 الحاسوب 
2 

 2 دراسات الجدوى 2 التصاديات االعمال  7
 2 اللغة االنكليزية  ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8

 19 مجموع الوحدات 19 مجموع الوحدات 
 

 المرحلة الرابعة  الفصل االول والثانً

 الفصل الثاني الفصل االول ت

عدد  المادة
 الوحدات

عدد  المادة 
 الوحدات 

 3 ادارة الجودة  3 ادارة االنتاج والعمليات  1
 3 ادارة المعرفة  3 ادارة االعمال الدولية  2
تكنلوجيا المعلومات  3

 االدارية 
 2 حوكمة الشركات  3

 1 مشروع بحث التخرج  2 البحث العلمي  4
 2 ادارة التفاوض  2 ادارة العمود الحكومية  5
 3 ادارة المحفظة االستثمارية  2 ادارة المخاطر  6
 2 اللغة االنكليزية  ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7

 16 مجموع الوحدات 15 مجموع الوحدات
 

 

 



 اسبوعا   15ممسمة على  المحاسبة المتوسطة مادة ل المفردات العلمٌة  

 المادة النظرية التاريخ ت

 الحسابات الختامٌة  والمٌزانٌة  فً الشركات التجارٌة األول األسبوع 1
 الحسابات الختامٌة فً  الشركات التجارٌة /حل تمارٌن الثاني األسبوع 2

 الحسابات الختامٌة والمٌزانٌة فً الشركات الصناعٌة  الثالث األسبوع 3
 

 الحسابات الختامٌة فً الشركات الصناعٌة /حل تمارٌن  الرابع األسبوع 4

 
 الكشوفات المالٌة / كشف كلفة البضاعة المصنوعة  الخامس األسبوع 5
 حل تمارٌن حول كشف كلفة البضاعة المصنوعة  السادس األسبوع 6

 
 كشف اولائمة الدخل / لائمة الدخل فً الشركات التجارٌة  السابع األسبوع 7
 حل تمارٌن حول لائمة الدخل فً الشركات التجارٌة  الثامن األسبوع 8

 
 لائمة الدخل فً الشركات الصناعٌة  التاسع األسبوع 9

 
 حل تمارٌن حول لائمة الدخل فً الشركات الصناعٌة  العاشر وعاالسب 11

 
 تسوٌة المصروفات واالٌرادات  الحادي عشر األسبوع 11

 حل تمارٌن حول تسوٌة المصروفات واالٌرادات      الثاني عشر األسبوع 12
 

الثالث عشر األسبوع 13  جرد وتسوٌة النمدٌة  /جرد وتسوٌة النمدٌة فً الصندوق  مع حل تمارٌن 

الرابع عشر األسبوع 14  جرد وتسوٌة النمدٌة فً المصرف 

الخامس عشر األسبوع 15  حل تمارٌن حول جرد وتسوٌة النمدٌة فً المصرف   

 
 األولاالمتحان النهائً للفصل الدراسً  السادس عشر األسبوع 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اسبوعا   15ممسمة على  مبادئ التسوٌك مادة ل المفردات العلمٌة  

 

 المادة النظرية التاريخ 

ي التسويق  االسبوع االول 1
 
 مدخل ف

 البٌئة التسوٌمٌة  االسبوع الثاني 2

 ادارة المعلومات التسوٌمٌة  االسبوع الثالث 3

 استراتٌجٌات التسوٌك  االسبوع الرابع 4
 تجزئة السوق  االسبوع الخامس 5
 المزٌج التسوٌمً  االسبوع السادس 6
 استراتٌجٌات المزٌج التسوٌمً  االسبوع السابع 7
 المنتج  االسبوع الثامن 8
 خطوات تطوٌر المنتج  االسبوع التاسع 9
 دورة حياة المنتج  االسبوع العاشر 11
االسبوع الحادي  11

 عشر
 الخدمات 

 المزٌج التسوٌمً للخدمات  االسبوع الثاني عشر 12

 االتصاالت التسوٌمٌة  االسبوع الثالث عشر 13

 المزٌج التروٌجً  االسبوع الرابع عشر 14
الخامس االسبوع  15

 عشر
 استراتٌجٌة االتصاالت التسوٌمٌة 

 امتحان نهاٌة الفصل   16
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اسبوعا   15ممسمة على  ادارة االمدادات مادة ل المفردات العلمٌة  

 

 المادة النظرية التاريخ ت

انهٕجطتٛت ، يفٕٓو  ٔيبْٛت االػًبل انهٕجطتٛت  ٔانتطٕر انتبرٚخٙ نألػًبل انهٕجطتٛت ، اًْٛت االػًبل  18/11 1

 اضببة ٔػٕايم ظٕٓر االػًبل انهٕجطتٛت ، اْذاف ادارة االػًبل انهٕجطتٛت ٔػُبصر كهفتٓب

ٔظبئف ادارة االػًبل انهٕجطتٛت ، يُبفغ ٔيحذداث االػًبل انهٕجطتٛت ٔاَشطت االػًبل انهٕجطتٛت، يٓبو   25/11 2

 ٔاختصبصبث ادارة االػًبل انهٕجطتٛت 

يسٚج االػًبل انهٕجطتٛت ، اضص ٔركبئس ادارة االػًبل انهٕجطتٛت ، ػاللت ادارة االػًبل يكَٕبث ٔػُبصر  1/11 3

انهٕجطتٛت ببإلداراث االخرٖ ، ػاللّ ػُبصر انًسٚج االػًبل انهٕجطتٛت ٔػُبصر انًسٚج انتطٕٚمٙ 

 االضبضٛت

ٔانبٛئت ، يُبخ ادارة االػًبل انهٕجطتٛت االػًبل انهٕجطتٛت ٔخذيت انسببئٍ ، دٔرِ حٛبة انًُتج ، انجٕٛظ ،  8/11 4

 انًتغٛر ، اضتراتٛجٛت ادارة االػًبل انهٕجطتٛت

 بٛئت االػًبل انهٕجطتٛت)الطبو انبٛئت انخبصت ٔانؼبيت ( 15/11 5

ٔانؼٕايم انًؤثرة ػهٗ  SWOTإَاع بٛئت االػًبل انهٕجطتٛت )انجسئٛت ٔانكهٛت (ٔتحهٛم انبٛئت ٔفك  22/11 6

 انشركت ضًٍ بٛئت االػًبل انهٕجطتٛت

 االيتحبٌ انفصهٙ تحذٚذ انطؼٙ  29/11 7

 َظى انًؼهٕيبث انهٕجطتٛت  6/12 8

 لُٕاث االػًبل انهٕجطتٛت  13/12 9

 لُٕاث االػًبل انهٕجطتٛت انٕظٛفٛت  21/12 11

 لُٕاث االػًبل انهٕجطتٛت انتجبرٚت  27/12 11

 َظبو انتٕزٚغ انًبد٘  3/1 12

13 11/1  ادارة ٔظٛفٛت انُمم ٔٔضبئط انُمم  

14 17/1  االػًبل انهٕجطتٛت فٙ صُبػت انخذيبث  

15 24/1  لُٕاث االػًبل انهٕجطتٛت انذٔنٛت 

 االيتحبٌ انفصهٙ انُٓبئٙ  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اسبوعا   15ممسمة على  المانون التجاري مادة ل المفردات العلمٌة 

 

 المادة النظرية التاريخ ت

 تعريف القانون التجاري واهميته  االسبوع االول 1

 مصادر المانون التجاري  االسبوع الثاني  2

 العناصر االساسٌة التً تبرر وجود المانون خاص بالنشاط التجاري  االسبوع الثالث  3

 تارٌخ المانون التجاري  االسبوع الرابع  4

 االعمال التجارٌة  تحدٌد نطاق المانون التجاري  االسبوع الخامس 5

 مفهوم العمل التجاري  االسبوع السادس  6

 التاجر شروط اكتساب صفة التاجر  االسبوع السابع  7

 مفهوم الشركة  \الشركات  االسبوع الثامن  8

 اهمٌة الشركات فً الحٌاة االلتصادٌة  االسبوع التاسع 9

كات  االسبوع العاشر  11  التقسيمات المختلفة للشر

 العضوٌة فً الشركات وتاسٌسها  االسبوع الحادي عشر  11

 اموال الشركات  االسبوع الثاني عشر 12

 الرلابة على الشركات  االسبوع الثالث عشر  13

 االوراق التجارٌة  االسبوع الرابع عشر  14

 االووراق التجارٌة تعرٌف وظائف وخصائص  االسبوع الخامس عشر  15

 امتحان نهاٌة الكورس   16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اسبوعا   15ممسمة على  ادارة الموارد البشرٌة مادة ل المفردات العلمٌة 

 

 المادة النظرية التاريخ ت

 طبٛؼت انًٕارد انبشرٚت ٔصفبتٓب انًتًٛسة  االسبوع االول  1

 تطٕر انُظرٚت انتبرٚخٛت نهًٕارد انبشرٚت  االسبوع الثاني 2

 اًْٛت انًٕارد انبشرٚت فٙ انًُظًبث  االسبوع الثالث  3

 طبٛؼت ٔخصبئص انًٕارد انبشرٚت  االسبوع الرابع  4

 االًْٛت انًؼبصرة نهًٕارد انبشرٚت  االسبوع الخامس  5

 انًُبْج انفكرٚت الدارة انًٕارد انبشرٚت  االسبوع السادس  6

 اَؼكبضبث انتحٕالث انؼبنًٛت ٔانتحذٚبث انتٙ صبحبتٓب ػهٗ ادارة انًٕارد انبشرٚت  االسبوع السابع  7

 يفٕٓو انؼاللبث االَطبَٛت فٙ يكبٌ انؼًم  االسبوع الثامن  8

 يفٕٓو انرضب انٕظٛفٙ ٔاًْٛتت  االسبوع التاسع  9

 االػًبليطؤٔنٛت انًٕارد انبشرٚت فٙ يُظًبث  االسبوع العاشر  11

 انٕظبئف انتمهٛذٚت نجٓبز ادارة انًٕارد انبشرٚت االسبوع الحادي عشر 11

 َطبق ٔادٔار انًٕارد انبشرٚت  االسبوع الثاني عشر 12

 انٕظبئف االدارٚت ٔػاللتٓب ببنًٕارد انبشرٚت  االسبوع الثالث عشر 13

 يفٕٓو االَتبجٛت بشكم ػبو ٔاَتبجٛت انًٕارد انبشرٚت  االسبوع الرابع عضر 14

 اْى طرائك لٛبش اَتبجٛت انًٕارد انبشرٚت  االسبوع الخامس عشر  15

 امتحان نهاية الفصل  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اسبوعا   15ممسمة على نظرٌة المنظمة مادة ل المفردات العلمٌة 

 المادة النظرية التاريخ ت

 انًُظًت ٔ خصبئصٓب ٔ ػُبصرْبيفٕٓو  االول األسبوع 1

 تصُٛف انًُظًبث ٔ تحذٚبتٓب انرئٛطت الثاني األسبوع 2

 ٚت انًُظًت ٔ يصبدر تطٕرْبَظر الثالث األسبوع 3

 تطٕر انفكر انتُظًٛٙ الرابع األسبوع 4

 ػاللت انًُظًت يغ انبٛئت الخامس األسبوع 5

 انًتغٛرةانًُظًت فٙ بٛئت االػًبل  السادس األسبوع 6

 ًَٕ ٔ دٔرة حٛبة انًُظًبث السابع األسبوع 7

 طبٛؼت ٔ يتطهببث انٓٛكم انتُظًٛٙ الثامن األسبوع 8

 اشكبل انٓٛبكم انتُظًٛٛت التاسع األسبوع 9

 انتغٛٛر انتُظًٛٙ العاشر األسبوع 11

 صحت انًُظًت ٔ بُبء انًُظًت انًتؼهًت الحادي عشر  األسبوع 11

 َجبح انًُظًبث ٔ فشهٓب الثاني عشر  األسبوع 12

 لٛبش فبػهٛت انًُظًت االسبوع الثالث عشر 13

رشاالسبوع الرابع ع 14  انتفٕق انتُظًٛٙ 

 

 


