
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامج البكالوريوس في إدارة األعمال

 

 ساعة معتمدة  125

 متطلبات البرنامج وتوصيف المقررات

 

 2016خريف 

 )المسار العربي(
 

V2 (Update3, April 2021) 

 

 االدارة كلية - كليتكم في بكم الترحيب والموظفين التدريس هيئة أعضاء يسر

. المتاحة الوسائل بكل احتياجاتكم نخدم أن سرورنا دواعي لمن انه. واالقتصاد

 احتياجاتكم. وتلبية لمساعدتكم دائما متأهب الكلية طاقم وجميع لكم مفتوحة أبوابنا

 

 :للتواصل

 واالقتصاد االدارة كلية قطر، جامعة 

 قطر الدوحة، ،2713. ب.ص 

 +(974) 4403-27/21/20/5017: هاتف -( بنات) اإلرشاد مركز 

 +(974) 4403-16/2023: هاتف -( بنين) اإلرشاد مركز

 +(974) 4403-5001 :فاكس 

  business@qu.edu.qa: اإللكتروني البريد

http://www.qu.edu.qa/business 
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 ادارة االعمال فيمتطلبات درجة البكالوريوس 
  (2016خريف (

 

ساعة معتمدة موزعة كالتالي: 125تتطلب درجة بكالوريوس اإلدارة واالقتصاد اجتياز 
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V2 (Update3, April, 2021)  (2016متطلبات درجة البكالوريوس )خطة خريف 

 

 

 

 

اختيار  الطالب، ويتوجب على متاحة للبنين والبنات في الجدول أدناه جميع التخصصات

 يفي اختيار تخصص فرع خصص فرعي. في حال عدم رغبة الطالبتتخصص رئيسي و

ي تخصص رئيسي مطروح بالكلية مقررات ألساعة معتمدة من  15عليهم اكمال  يتوجب

 الطالبة./ما عدا تخصص الطالب

 تخصص فرعي* تخصص رئيسي التخصص المتاح

 √ √ ادارة

 √ √ اقتصاد

 √ √ تسويق

 √ √ مالية

 √ √ محاسبة

 √ √ )يدرس باللغة اإلنجليزية فقط(معلومات إدارية  نظم

 √  أعمال دولية

 √  (2021)متوقع طرحه في خريف تحليليات األعمال 

 √  ريادة األعمال 

 
 

 

 

 

  

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد  بالمتاحة لطالالتخصصات 
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V2 (Update3, April, 2021)  (2016متطلبات درجة البكالوريوس )خطة خريف 

 ادارة االعمال فيدرجة البكالوريوس  تمتطلبا
 (2016خريف (

 

 
 

 مقرر( 11ساعة معتمدة، أي  33أوالً: برنامج متطلبات الجامعة )
 

 

 (مقررات 5، أي معتمدة ساعة 15) المشتركة الحقيبة .1

 الساعات المتطلبات السابقة الساعات الفصل االسم الرقم المادة

DAWA 111  الثقافة(  االسالمية Islamic Culture) F&S 3  

15 

ENGL 110  1اللغة االنجليزية ( English I) F&S 3  

ENGL 111  2اللغة االنجليزية (English II) F&S 3 ENGL110 

ARAB 100  1اللغة العربية ( Arabic I) F&S 3  

ARAB 200  2اللغة العربية ( Arabic II) F&S 3 ARAB100 

 

 

 

 (، أي مقرر واحدمعتمدة ساعات 3) السلوكية/  االجتماعية العلوم حقيبة .2
 التالية القائمة من واحد مقرر اختيار يجب

 الساعات االسم الرقم المادة

EDUC 203 ( العالقات األسرية Family Relationships) 

3 

EDUC 320 النمو االنساني (Human Development) 

EPSY 205 مدخل إلى علم النفس (Social Psychology) 

HONS 102 
حلقة نقاش مرتبة الشرف لطالب السنة األولى ، سابقاً:  (Introduction to Honorsمقدمة للتميز األكاديمي )

 (Honors Freshman for Social Sciences) )العلوم االجتماعية( 

INTA 102 ( مدخل إلى علم السياسة Introduction to Political Science) 

INTA 203  ( المرأة في اإلسالمWomen in Islam ) 

INTA 206 ( العولمةGlobalization ) 

MCOM 103 ( اإلعالم والمجتمع Media and Society)  تعادل(MCOM 101) 

PSYC 206 مدخل إلى علم النفس االجتماعي(Introduction to Social Psychology)  

PUBH 202  السلوك الصحي والمجتمع (Health, Behavior and Society) 

SOCI 120 ( مدخل إلى علم االجتماع Introduction to Sociology) 

SOCI 121  مدخل إلى علم( اإلنسانIntroduction to Anthropology ) 

SOCI 263 ( المجتمع البدوي Badawi Society) 

SOCI 363 ( العرقية Ethnicity) 

SOCI 467 ( العولمة Globalization) 

SOWO 101  مدخل إلى العمل االجتماعي والرفاهية( Introduction to Social Work & Welfare) 

SOWO 361 ( المجتمع وحقوق اإلنسان Society and Human Rights) 

SOWO 361  المجتمع( وحقوق اإلنسان Society and Human Rights) 
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 (، أي مقرر واحدساعات معتمدة 3حقيبة العلوم الطبيعية / الرياضيات ) .3
 يجب اختيار مقرر واحد من  القائمة التالية

 الساعات المتطلبات السابقة الساعات الفصل االسم الرقم المادة

MATH 103 الجبر المتوسط F&S 3 ENGL 110 3 
 

 

 

 (، أي مقرر واحدساعات معتمدة 3) قطر تاريخ حقيبة .4
 يجب اختيار مقرر واحد من  القائمة التالية

 الساعات االسم الرقم المادة

HIST 121 )HIST 451 تاريخ قطر   (History of Qatar)  ل)تعاد   

3 HIST 222 الخليج العربي في العصر الحديث (The Gulf in Modern Period ) تعادل(HIST442) 

INTA 306  دراسات خليجية (Gulf Studies) 
 

 

 

 (تمقررا 3، أي ساعات معتمدة 9)الجامعة  لمتطلبات الداعمة المتطلبات حقيبة .5

 الساعات المتطلبات السابقة الساعات الفصل االسم الرقم المادة

ENGL 250 
English for Communication I    لغة

 Iانحليزية للتواصل 
F&S 3 ENGL 111 

9 ENGL 252 

 لغة انجليزية للتواصل بين األعمال 
English for Business 

Communication 

F&S 3 ENGL 250 

UNIV 100 First Year Seminar F&S 3  
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مقرر( 18ساعة معتمدة، أي  53ثانياً: متطلبات الكلية )  

(مقرر 14 معتمدة، أي ساعة 42) للكلية االساسية المتطلبات  
 

 الساعات المسبقة المتطلبات الساعات الفصل االسم الرقم المادة

MAGT 101 مبادئ االدارة F&S 3 ARAB 100  

42 

MAKT 101 مبادئ التسويق F&S 3 MAGT 101 

ACCT 110 المحاسبة المالية F&S 3 MATH 103 

ECON 111 مبادئ اقتصاد جزئي F&S 3 MATH 103 OR MATH 002 

ECON 112 مبادئ اقتصاد كلي F&S 3 MATH 103 OR MATH 002 

ACCT 116 محاسبة ادارية F&S 3 ACCT 110 

MIST 201 
مبادئ نظم المعلومات 

    اإلدارية
F&S 3 

MAGT 101+(ENGL 250 

OR ENGL 004) 

FINA 201 مبادئ التمويل F&S 3 MAGT 101 + ACCT110 

STAT 220 ( 1احصاء لإلدارة) F&S 3 ENGL 111 + MATH 103 

MATH 221 ( 2رياضيات لإلدارة) F&S 3 
MATH 119+ (ENGL 111 

OR ENGL 004) 

STAT 222 ( 2احصاء لإلدارة) F&S 3 STAT220 

MAGT 304 ادارة االنتاج والعمليات F&S 3 MAGT 101+STAT 220 

MAGT 307 يالتدريب الميدان* Summer 3 

MAGT304+ACCT116+ 

(ENGL 251 OR ENGL 252 

OR ENGL 004)  

MAGT 405 االدارة االستراتيجية F&S 3 FINA 201 +MAKT 101 

 

(، أي مقررينساعات معتمدة 6ة )لكليالداعمة لالمتطلبات   
 

 الساعات المتطلبات السابقة الساعات الفصل االسم الرقم المادة

MATH 119  1رياضيات لإلدارة F&S 3 MATH 103 

6 
LAWC 215 

 قانون وأخالقيات األعمال 

 القانون التجاري()سابقا: 
F&S 3 ENGL 111 

 

 (، أي مقررينمعتمدة ساعات 5) الكلية خارج مناختيارية حره  متطلبات
 

 الساعات المتطلبات السابقة الفصل االسم الرقم المادة

  
 مقررات حرة 

 يتم اختيارها من خارج الكلية* 
F&S  5 
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V2 (Update3, April, 2021)  (2016متطلبات درجة البكالوريوس )خطة خريف 

 

   

 مقرر(  13ساعة معتمدة، أي  39ثالثاً: متطلبات التخصص )
 وتتضمن تخصص رئيسي وتخصص فرعي. 

 المحاسبة

 تخصص رئيسي: محاسبة

 مقررات(  مقسمة إلى قسمين: 8ساعة معتمدة ) 24

 

 مقررات( 5ساعة معتمدة،  15المقررات اإلجبارية ) .1

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

ACCT 221 ( 1المحاسبة المتوسطة) 3 ACCT 116 Fall & Spring 

ACCT 222 ( 2المحاسبة المتوسطة) 3 ACCT 221 Fall & Spring 

ACCT 331 3  التكاليف والمحاسبة االدارية ACCT 116 Fall & Spring 

ACCT 333  3 1مراجعة حسابات ACCT 116 Fall & Spring 

ACCT 421 3 نظم المعلومات المحاسبية ACCT 116 Fall & Spring 

 
 

 مقررات( 3معتمدة،  ساعات 9)االختيارية المقررات  .2

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

ACCT 411 3  المحاسبة الحكومية ACCT116  Fall 

ACCT 413  3 2مراجعة حسابات ACCT 333 Spring 

ACCT 418 3  المحاسبة المتقدمة ACCT 221 Fall 

ACCT 419  3 1تدقيق داخلي ACCT 333 Fall 

ACCT 420 3 محاسبة الضرائب والزكاة ACCT 221 Fall & Spring* 

ACCT 424 3 المحاسبة الدولية ACCT 116 Spring 

ACCT 428 3 تحليل القوائم المالية ACCT 116  Spring 

 يطرح بقرار من القسم *
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V2 (Update3, April, 2021)  (2016متطلبات درجة البكالوريوس )خطة خريف 

 

 

 فرعي: محاسبةتخصص 
 
 

 مقررات(  مقسمة إلى قسمين: 5ساعة معتمدة ) 15

 

 مقررات( 4ساعة معتمدة،  12المقررات اإلجبارية ) .1

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

ACCT 221 ( 1المحاسبة المتوسطة) 3 ACCT 116 Fall & Spring 

ACCT 222 ( 2المحاسبة المتوسطة) 3 ACCT 221 Fall & Spring 

ACCT 331  3 التكاليف والمحاسبة االدارية ACCT 116 Fall & Spring 

ACCT 333  3 1مراجعة حسابات ACCT 116 Fall & Spring 

 
 

 (واحد يتم اختياره من المقررات التالية قررممعتمدة،  ساعات 3)االختيارية المقررات  .2

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

ACCT 411  3 المحاسبة الحكومية ACCT116 Fall 

ACCT 413  3 2مراجعة حسابات ACCT 333 Spring 

ACCT 418  3 المحاسبة المتقدمة ACCT 221 Fall 

ACCT 419  3 1تدقيق داخلي ACCT 333 Fall 

ACCT 420 3 محاسبة الضرائب والزكاة ACCT 221 Fall/Spring* 

ACCT 421 3 نظم المعلومات المحاسبية ACCT 116 Fall & Spring 

ACCT 424 3 المحاسبة الدولية ACCT 116 Spring 

ACCT 428 3 تحليل القوائم المالية ACCT 116 Spring 

 يطرح بقرار من القسم *
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V2 (Update3, April, 2021)  (2016متطلبات درجة البكالوريوس )خطة خريف 

 

 

 

 االقتصاد

 اقتصادتخصص رئيسي: 

 مقررات(  مقسمة إلى قسمين: 8ساعة معتمدة ) 24

 

 مقررات( 5ساعة معتمدة،  15المقررات اإلجبارية ) .1

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

ECON 211 3 اقتصاد جزئي متوسط ECON 111 + ECON 112 Fall 

ECON 212 3 اقتصاد كلي متوسط ECON 111 + ECON 112 Spring 

ECON 214 3  السياسة النقدية ECON 111 + ECON 112 Spring 

ECON 311 3 اقتصاد قياسي 
ECON 111 + ECON 112 

+STAT 222 
Spring 

ECON 453 3 اقتصاد دولي ECON 111 + ECON 112 Fall 

 
 

 مقررات( 3معتمدة،  ساعات 9)االختيارية المقررات  .2

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

ECON 451 3 تنمية اقتصادية ECON 111 + ECON 112 Fall 

ECON 452 3 اقتصاد صناعي ECON 111 + ECON 112 Spring 

ECON 454 3 اقتصاديات الطاقة ECON 111 + ECON 112 Fall 

ECON 472  3 اقتصاد اداري ECON 111 + ECON 112 Spring 

ECON 475 3 مواضيع معاصرة في االقتصاد ECON 111 + ECON 112 Fall 
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 اقتصاد: فرعي تخصص
 
 

 مقررات(  مقسمة إلى قسمين: 5ساعة معتمدة ) 15

 

 مقررات( 4ساعة معتمدة،  12المقررات اإلجبارية ) .1

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

ECON 211  3 متوسطاقتصاد جزئي ECON 111 + ECON 112 Fall 

ECON 212 3 اقتصاد كلي متوسط ECON 111 + ECON 112 Spring 

ECON 214  3 السياسة النقدية ECON 111 + ECON 112 Spring 

ECON 453 3 اقتصاد دولي ECON 111 + ECON 112 Fall 

 
 

 (واحد يتم اختياره من المقررات التالية قررممعتمدة،  ساعات 3)االختيارية المقررات  .2

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

ECON  311 3 اقتصاد قياسي 
ECON 111 + ECON 112 

+STAT 222 
Spring 

ECON 451 3 تنمية اقتصادية ECON 111 + ECON 112 Fall 

ECON 452 3 اقتصاد صناعي ECON 111 + ECON 112 Spring 

ECON 454 3 اقتصاديات الطاقة ECON 111 + ECON 112 Fall 

ECON 472  3 اقتصاد اداري ECON 111 + ECON 112 Spring 

ECON 475 3 مواضيع معاصرة في االقتصاد ECON 111 + ECON 112 Fall 
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V2 (Update3, April, 2021)  (2016متطلبات درجة البكالوريوس )خطة خريف 

 

 

 مالية

 ماليةتخصص رئيسي: 

 مقررات(  مقسمة إلى قسمين: 8ساعة معتمدة ) 24

 

 مقررات( 5ساعة معتمدة،  15المقررات اإلجبارية ) .1

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

FINA 301 3 التمويل المؤسسي FINA 201 Fall & Spring 

FINA 302 3 االستثمار FINA 201 + STAT 220 Fall & Spring* 

FINA 303 3 االسواق والمؤسسات المالية FINA 201 Fall 

FINA 304 3 التمويل الدولي 
FINA 302 OR MAGT 306 

OR ( MAGT 304+FINA 201) 
Spring 

FINA 401 3 ادارة محفظة االستثمار FINA 302  Fall & Spring* 

 
 

 مقررات( 3معتمدة،  ساعات 9)االختيارية المقررات  .2

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

FINA 402 3 التمويل الشخصي FINA 201 Spring 

FINA 403 3 طراخمالتامين وادارة ال FINA 201 + STAT 222 Fall 

FINA 404 3 مصاريف اسالمية وتمويل FINA 201 + STAT 220  Spring 

FINA 405 3 المشتقات المالية FINA 302 Fall 

FINA 406 3 ادارة الوسائط المالية FINA 302 غير مطروحة حاليا 

FINA 425  3 النماذج المالية في التمويل 
FINA 301, FINA 302, and, 

FINA 401 (co-requisite) 
**Fall &Spring 

 . فقط الربيع فصل في  FINA 401المقرر  طرح يتم في فصل الخريف فقط و  FINA 302المقرر طرح يتم : البنين للطالب *
 .تنسيق جدوله الدراسي عن مسؤول الطالب عليه بناءً 

 

 .يطرح بقرار من القسم** 
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 مالية: فرعي تخصص
 
 

 مقررات(  مقسمة إلى قسمين: 5ساعة معتمدة ) 15

 

 مقررات( 4ساعة معتمدة،  12المقررات اإلجبارية ) .1

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

FINA 301 3 التمويل المؤسسي FINA 201 Fall & Spring 

FINA 302 3 االستثمار FINA 201 + STAT 220 Fall & Spring* 

FINA 303 3 االسواق والمؤسسات المالية FINA 201 Fall 

FINA 401 3 ادارة محفظة االستثمار FINA 302  Fall & Spring* 

 
 

 (واحد يتم اختياره من المقررات التالية قررممعتمدة،  ساعات 3)االختيارية المقررات  .2

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

FINA 304 3 التمويل الدولي 
FINA 302 OR MAGT 306 

OR ( MAGT 304+FINA 201) 
Spring 

FINA 402 3 التمويل الشخصي FINA 201 Spring 

FINA 403  3 طراخمالالتامين وادارة FINA 201 + STAT 222 Fall 

FINA 404 3 مصاريف اسالمية وتمويل FINA 201 + STAT 220  Spring 

FINA 405 3 المشتقات المالية FINA 302 Fall 

FINA 406 3 ادارة الوسائط المالية FINA 302 غير مطروحة حاليا 

FINA 425  3 النماذج المالية في التمويل 
FINA 301, FINA 302, and, 

FINA 401 (co-requisite) 
**Fall &Spring 

 

 

 . فقط الربيع فصل في  FINA 401المقرر  طرح يتم في فصل الخريف فقط و  FINA 302المقرر طرح يتم : البنين للطالب *

 .تنسيق جدوله الدراسي عن مسؤول الطالب عليه بناءً 

 

 .يطرح بقرار من القسم** 
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V2 (Update3, April, 2021)  (2016متطلبات درجة البكالوريوس )خطة خريف 

 

 

 االدارة

 ادارةتخصص رئيسي: 

 مقررات(  مقسمة إلى قسمين: 8ساعة معتمدة ) 24

 

 مقررات( 5ساعة معتمدة،  15المقررات اإلجبارية ) .1

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

MAGT 301 3 سلوك تنظيمي MAGT 101 Fall & Spring 

MAGT 302 3 ادارة الموارد البشرية MAGT 101 Fall & Spring 

MAGT 303 3 ادارة المشروعات الصغيرة 
FINA 201 + MAKT 101 +  

ECON 112  + ACCT 116  
Fall & Spring 

MAGT 306 3 االدارة الدولية FINA201 +ECON112 Fall & Spring 

MAGT 406 3 ادارة الجودة الشاملة MAGT 304 Fall & Spring 

 
 

 مقررات( 3معتمدة،  ساعات 9)االختيارية المقررات  .2

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

MAGT 305 3 االدارة المقارنة MAGT 304 Spring 

MAGT 401 3 طرق كمية التخاذ القرارات MAGT 304 + STAT 222 Fall 

MAGT 402 3 نظرية التنظيم MAGT 301 Spring 

MAGT 403  3 االلكترونيةادارة االعمال MIST 201 + MAGT 306 Fall 

MAGT 404 3 ادارة المشروعات STAT 220 Spring 
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V2 (Update3, April, 2021)  (2016متطلبات درجة البكالوريوس )خطة خريف 

 

 

 ادارة: فرعي تخصص
 
 

 مقررات(  مقسمة إلى قسمين: 5ساعة معتمدة ) 15

 

 مقررات( 4ساعة معتمدة،  12المقررات اإلجبارية ) .1

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

MAGT 302 3 ادارة الموارد البشرية MAGT 101 Fall & Spring 

MAGT 303 3 ادارة المشروعات الصغيرة 
FINA 201 + MAKT 101 +  

ECON 112  + ACCT 116  
Fall & Spring 

MAGT 306 3 االدارة الدولية FINA201 +ECON112 Fall & Spring 

MAGT 406 3 ادارة الجودة الشاملة MAGT 304 Fall & Spring 

 
 

 (واحد يتم اختياره من المقررات التالية قررممعتمدة،  ساعات 3)االختيارية المقررات  .2

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

MAGT 301 3 سلوك تنظيمي MAGT 101 Fall & Spring 

MAGT 305 3 االدارة المقارنة MAGT 304 Spring 

MAGT 401 3 طرق كمية التخاذ القرارات MAGT 304 + STAT 222 Fall 

MAGT 402 3 نظرية التنظيم MAGT 301 Spring 

MAGT 403 3 ادارة االعمال االلكترونية MIST 201 + MAGT 306 Fall 

MAGT 404 3 ادارة المشروعات STAT 220 Spring 
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V2 (Update3, April, 2021)  (2016متطلبات درجة البكالوريوس )خطة خريف 

 

 

 نظم المعلومات االدارية

 نظم المعلومات اإلداريةتخصص رئيسي: 
 يدرس باللغة اإلنجليزية فقط

 مقررات(  مقسمة إلى قسمين: 8ساعة معتمدة ) 24

 

 مقررات( 5ساعة معتمدة،  15المقررات اإلجبارية ) .1

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

MIST 310 
 تحليل وتصميم النظم

 (MIST 303)تعادل 
3 MIST 201 + MATH 119 Fall 

MIST 320 
 المعلوماتإدارة البيانات و

 MIST 302)تعادل (
3 MIST 201 + MATH 119 Fall 

MIST 330 

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وهيكلية 

 المؤسسات

 MIST 304)تعادل (

3 MIST 201 Spring 

MIST 360  3  المعلوماتاستراتيجية و إدارة و اكتساب نظم MIST 201 Spring 

MIST 460 
 إدارة مشاريع نظم المعلومات

 MIST 403)تعادل (
3 

(MIST 310 OR MIST 303) 

+ 

(MIST 320 OR MIST 302) 

Spring 

 

 * مقررات( 3معتمدة،  ساعات 9)االختيارية المقررات  .2
 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

MIST 331 
 أنظمة المؤسسات

  MIST 402)   تعادل(
3 MIST 201 Spring 

MIST 390 3 موضوعات خاصة في نظم المعلومات MIST 201 Fall / Spring 

MIST  420 3 نظم ذكاء األعمال MIST 320 OR MIST 302 Fall 

MIST 440 
 تطوير التطبيقات

 MIST 301)تعادل (
3 

(MIST 310 OR MIST 303) 

+ 

(MIST 320 OR MIST 302) 

Fall 

MIST 443 
 تطوير تطبيقات اإلنترنت

 MIST 401)تعادل (
3 

(MIST 310 OR MIST 303) 

+ 

(MIST 320 OR MIST 302) 

Spring 

MIST 450 
 حوكمة و أمن المعلومات

 MIST 406)تعادل (
3 MIST 330 OR MIST 304 Spring 

توافر أعداد كافية  من الطلبة  لطرح مقرر اختاري   يتم طرح مقررين اختياريين في كل فصل دراسي إال في حال *

 ثالث.



 

16 
 

V2 (Update3, April, 2021)  (2016متطلبات درجة البكالوريوس )خطة خريف 

 

 

 نظم المعلومات اإلدارية: فرعي تخصص
 يدرس باللغة اإلنجليزية فقط

 

 مقررات(  مقسمة إلى قسمين: 5ساعة معتمدة ) 15

 

 مقررات( 4ساعة معتمدة،  12المقررات اإلجبارية ) .1

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

MIST 310 
 تحليل و تصميم النظم

 (MIST 303)تعادل 
3 MIST 201 + MATH 119 Fall 

MIST 320 
 إدارة البيانات و المعلومات

 MIST 302)تعادل (
3 MIST 201 + MATH 119 Fall 

MIST 330 

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات و هيكلية 

 المؤسسات

 MIST 304)تعادل (

3 MIST 201 Spring 

MIST 460 
 إدارة مشاريع نظم المعلومات

 MIST 403)تعادل (
3 

(MIST 310 OR MIST 303) 

+ 

(MIST 320 OR MIST 302) 

Spring 

 
 

 * (واحد يتم اختياره من المقررات التالية قررممعتمدة،  ساعات 3)االختيارية المقررات  .2
 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

MIST 331 
 أنظمة المؤسسات

 MIST 402)   تعادل(
3 MIST 201 Spring 

MIST 360 3 استراتيجية و إدارة و اكتساب نظم المعلومات MIST 201 Spring 

MIST 390 3 موضوعات خاصة في نظم المعلومات MIST 201 Fall / Spring 

MIST 420 3 نظم ذكاء األعمال MIST 320 OR MIST 302 Fall 

MIST 440 
 تطوير التطبيقات

 MIST 301)تعادل (
3 

(MIST 310 OR MIST 303) 

 + 

 (MIST 320 OR MIST 302) 

Fall 

MIST 443 
 تطوير تطبيقات اإلنترنت

 MIST 401)تعادل (
3 

(MIST 310 OR MIST 303) 

 + 

 (MIST 320 OR MIST 302) 

Spring 

MIST 450 
 أمن المعلوماتحوكمة و 

 MIST 406)تعادل (
3 MIST 330 OR MIST 304 Spring 

يتم طرح مقررين اختياريين في كل فصل دراسي إال في حال  توافر أعداد كافية  من الطلبة  لطرح مقرر اختاري  *

 ثالث.
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V2 (Update3, April, 2021)  (2016متطلبات درجة البكالوريوس )خطة خريف 

 

 

 

 التسويق

 تسويقتخصص رئيسي: 

 مقررات(  مقسمة إلى قسمين: 8ساعة معتمدة ) 24

 

 مقررات( 5ساعة معتمدة،  15المقررات اإلجبارية ) .1

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

MAKT 300 
 بحوث التسويق

 (MAKT 401)سابًقا 
3 MAKT 101 + STAT 220  Fall & Spring 

MAKT 301 3 سلوك المستهلك MAKT 101 Fall & Spring 

MAKT 303 3 التسويق الدولي MAKT 101 Fall & Spring 

MAKT 305 
 االتّصاالت التسويقيّة المتكاملة

 (MAKT 302)يعادل 
3 

(MAKT 300 OR MAKT 401) + 

MAKT 301 
Fall & Spring 

MAKT 410 
 التسويق االستراتيجي

 (MAKT 304)سابًقا 
3 MAKT 401 OR MAKT 300  Fall & Spring 

 
 

 مقررات( 3معتمدة،  ساعات 9)االختيارية المقررات  .2

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

MAKT 402 3 ادارة المبيعات MAKT 101 Spring 

MAKT 403 3 التسويق االلكتروني MAKT 101 Fall 

MAKT 404 3 تسويق الخدمات MAKT 301 Spring 

MAKT 406 3 تسويق بين االعمالال MAKT 101 Fall 

MAKT 407 3 إدارة العالمة التجاريّة MAKT 305 Fall 

 

ذين أكملوا المقرر قبل ربيع للطالب ال ة للتخصص الرئيسي تسويقختياريمن المقررات االكمقرر ( MAKT405سيتم احتساب مقرر إدارة الترويج ) *

2020. 
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V2 (Update3, April, 2021)  (2016متطلبات درجة البكالوريوس )خطة خريف 

 

 

 

 تسويق: فرعي تخصص
 
 

 مقررات(  مقسمة إلى قسمين: 5معتمدة )ساعة  15

 

 مقررات( 4ساعة معتمدة،  12المقررات اإلجبارية ) .1

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

MAKT 300 
 بحوث التسويق

 (MAKT 401)سابًقا 
3 MAKT 101 + STAT 220  Fall & Spring 

MAKT 301 3 سلوك المستهلك MAKT 101 Fall & Spring 

MAKT 303 3 التسويق الدولي MAKT 101 Fall & Spring 

MAKT 305 
 االتّصاالت التسويقيّة المتكاملة

 (MAKT 302)يعادل 
3 

(MAKT 300 OR MAKT 401) 

+ MAKT 301 
Fall & Spring 

 
 

 (واحد يتم اختياره من المقررات التالية قررممعتمدة،  ساعات 3)االختيارية المقررات  .2

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

MAKT 402 3 ادارة المبيعات MAKT 101 Spring 

MAKT 403 3 التسويق االلكتروني MAKT 101 Fall 

MAKT 404 3 تسويق الخدمات MAKT 301 Spring 

MAKT 406 3 تسويق بين االعمالال MAKT 101 Fall 

MAKT 407  3 التجاريّةإدارة العالمة MAKT 305 Fall 

MAKT 410 
 التسويق االستراتيجي

 (MAKT 304)سابًقا 
3  MAKT 401 OR MAKT 300  Fall & Spring 

 
للطالب الذين أكملوا المقرر قبل ربيع  ة للتخصص الرئيسي تسويقختياريمن المقررات اال( كمقرر MAKT405سيتم احتساب مقرر إدارة الترويج ) *

2020 . 
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V2 (Update3, April, 2021)  (2016متطلبات درجة البكالوريوس )خطة خريف 

 

 

 

 دولية أعمال

 
 دولية للتخصص الرئيسي محاسبة أعمالفرعي  تخصص

 

 مقررات(  مقسمة إلى قسمين: 5ساعة معتمدة ) 15

 

 مقررات( 4ساعة معتمدة،  12المقررات اإلجبارية ) .1

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

ECON 453 3 االقتصاد الدولي ECON 111+ ECON 112 Fall 

FINA 304 3 التمويل الدولي 
   FINA 302 OR MAGT 306 

OR ( MAGT 304+FINA 201) 
    Spring 

MAGT 306 3 االدارة الدولية FINA201 +ECON112 Fall & Spring 

MAKT 303 3 التسويق الدولي MAKT 101 Fall & Spring 

 
 

 (واحد يتم اختياره من المقررات التالية قررممعتمدة،  ساعات 3)االختيارية المقررات  .2

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

ACCT 424 3 *المحاسبة الدولية ACCT 116 Spring 

ECON   214 3 السياسة النقدية ECON 111+ECON 112 Spring 

FINA 303 3 االسواق والمؤسسات المالية FINA 201 Fall 

MAGT 305 3 االدارة المقارنة MAGT 304 Spring 

MAGT 406 3 ادارة الجودة الشاملة MAGT 304 Fall & Spring 

MAKT 300 
 بحوث التسويق

 (MAKT 401)سابًقا 
3 MAKT 101 + STAT 220 Fall & Spring 

في تخصصهم الرئيسي، عليهم تسجيل مقرر اخر من المتطلبات  ACCT 424محاسبة رئيسي والذين انهو مقرر ال*طالب تخصص 

 االختيارية.
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V2 (Update3, April, 2021)  (2016متطلبات درجة البكالوريوس )خطة خريف 

 
 

 
 ماليةدولية للتخصص الرئيسي  أعمالتخصص فرعي 

 

 مقررات(  مقسمة إلى قسمين: 5ساعة معتمدة ) 15

 

 مقررات( 3ساعة معتمدة،  9المقررات اإلجبارية ) .1

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

ECON 453 3 االقتصاد الدولي ECON 111+ ECON 112 Fall 

MAGT 306 3 االدارة الدولية FINA201 +ECON112 Fall & Spring 

MAKT 303 3 التسويق الدولي MAKT 101 Fall & Spring 

 
 

 (ين يتم اختيارهما من المقررات التالية قررممعتمدة،  ساعات 6)االختيارية المقررات  .2

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

ACCT 424 3 المحاسبة الدولية ACCT 116 Spring 

ECON   214 3 السياسة النقدية ECON 111+ECON 112 Spring 

MAGT 305 3 االدارة المقارنة MAGT 304 Spring 

MAGT 406  3 الجودة الشاملةادارة MAGT 304 Fall & Spring 

MAKT 300 
 بحوث التسويق

 (MAKT 401)سابًقا 
3 MAKT 101 + STAT 220 Fall & Spring 
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V2 (Update3, April, 2021)  (2016متطلبات درجة البكالوريوس )خطة خريف 

 

 

 
 إدارةدولية للتخصص الرئيسي  أعمالتخصص فرعي 

 

 مقررات(  مقسمة إلى قسمين: 5ساعة معتمدة ) 15

 

 مقررات( 3ساعة معتمدة،  9اإلجبارية )المقررات  .1

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

ECON 453 3 االقتصاد الدولي ECON 111+ ECON 112 Fall 

FINA 304 3 التمويل الدولي 
   FINA 302 OR MAGT 306 

OR ( MAGT 304+FINA 201) 
    Spring 

MAKT 303 3 التسويق الدولي MAKT 101 Fall & Spring 

 
 

 (ين يتم اختيارهما من المقررات التالية قررممعتمدة،  ساعات 6)االختيارية المقررات  .2

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

ACCT 424 3 المحاسبة الدولية ACCT 116 Spring 

ECON   214 3 السياسة النقدية ECON 111+ECON 112 Spring 

FINA 303 3 االسواق والمؤسسات المالية FINA 201 Fall 

MAGT 305 3 * االدارة المقارنة MAGT 304 Spring 

MAKT 300 
 بحوث التسويق

 (MAKT 401)سابًقا 
3 MAKT 101 + STAT 220 Fall & Spring 

 ةفي تخصصهم الرئيسي، عليهم تسجيل مقرر اخر من المتطلبات االختياري MAGT 305الذين انهو مقرر طالب تخصص االدارة رئيسي و *
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V2 (Update3, April, 2021)  (2016متطلبات درجة البكالوريوس )خطة خريف 

 
 

 
 اقتصاددولية للتخصص الرئيسي  أعمالتخصص فرعي 

 

 مقررات(  مقسمة إلى قسمين: 5ساعة معتمدة ) 15

 

 مقررات( 3ساعة معتمدة،  9المقررات اإلجبارية ) .1

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

FINA 304 3 التمويل الدولي 
   FINA 302 OR MAGT 306 

OR ( MAGT 304+FINA 201) 
   Spring 

MAGT 306 3 االدارة الدولية FINA201 +ECON112 Fall & Spring 

MAKT 303 3 التسويق الدولي MAKT 101 Fall & Spring 

 
 

 (ين يتم اختيارهما من المقررات التالية قررممعتمدة،  ساعات 6)االختيارية المقررات  .2

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

ACCT 424 3 المحاسبة الدولية ACCT 116 Spring 

FINA 303 3 االسواق والمؤسسات المالية FINA 201 Fall 

MAGT 305 3 االدارة المقارنة MAGT 304 Spring 

MAGT 406  3 الجودة الشاملةادارة MAGT 304 Fall & Spring 

MAKT 300 
 بحوث التسويق

 (MAKT 401)سابًقا 
3 MAKT 101 + STAT 220 Fall & Spring 
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V2 (Update3, April, 2021)  (2016متطلبات درجة البكالوريوس )خطة خريف 

 

 

 
 تسويقدولية للتخصص الرئيسي  أعمالتخصص فرعي 

 

 مقررات(  مقسمة إلى قسمين: 5ساعة معتمدة ) 15

 

 مقررات( 3ساعة معتمدة،  9المقررات اإلجبارية ) .1

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

ECON 453 3 االقتصاد الدولي ECON 111+ ECON 112 Fall 

FINA 304 3 التمويل الدولي 
   FINA 302 OR MAGT 306 

OR ( MAGT 304+FINA 201) 
   Spring 

MAGT 306 3 االدارة الدولية FINA201 +ECON112 Fall & Spring 

 
 

 (ين يتم اختيارهما من المقررات التالية قررممعتمدة،  ساعات 6)االختيارية المقررات  .2

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

ACCT 424 3 المحاسبة الدولية ACCT 116 Spring 

ECON   214 3 السياسة النقدية ECON 111+ECON 112 Spring 

FINA 303 3 االسواق والمؤسسات المالية FINA 201 Fall 

MAGT 305 3 االدارة المقارنة MAGT 304 Spring 

MAGT 406 3 ادارة الجودة الشاملة MAGT 304 Fall & Spring 
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V2 (Update3, April, 2021)  (2016متطلبات درجة البكالوريوس )خطة خريف 

 

 

 
 نظم المعلومات االداريةدولية للتخصص الرئيسي  أعمالتخصص فرعي 

 

 قسمين:مقررات(  مقسمة إلى  5ساعة معتمدة ) 15

 

 مقررات( 4ساعة معتمدة،  12المقررات اإلجبارية ) .1

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

ECON 453 3 االقتصاد الدولي ECON 111+ ECON 112 Fall 

FINA 304 3 التمويل الدولي 
   FINA 302 OR MAGT 306 

OR ( MAGT 304+FINA 201) 
   Spring 

MAGT 306 3 االدارة الدولية FINA201 +ECON112 Fall & Spring 

MAKT 303 3 التسويق الدولي MAKT 101 Fall & Spring 

 
 

 (واحد  يتم اختياره من المقررات التالية قررممعتمدة،  ساعات 3)االختيارية المقررات  .2

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

ACCT 424 3 المحاسبة الدولية ACCT 116 Spring 

ECON 214 3 السياسة النقدية ECON 111+ECON 112 Spring 

FINA 303 3 االسواق والمؤسسات المالية FINA 201 Fall 

MAGT 305 3 االدارة المقارنة MAGT 304 Spring 

MAGT 406 3 ادارة الجودة الشاملة MAGT 304 Fall & Spring 

MAKT 300 
 التسويقبحوث 

 (MAKT 401)سابًقا 
3 MAKT 101 + STAT 220 Fall & Spring 

 



 

25 
 

V2 (Update3, April, 2021)  (2016متطلبات درجة البكالوريوس )خطة خريف 

 

 

 االعمالريادة 

 
 للتخصص الرئيسي محاسبة االعمال ريادةفرعي  تخصص

 

 مقررات(  مقسمة إلى قسمين: 5ساعة معتمدة ) 15

 

 مقررات( 4ساعة معتمدة،  12المقررات اإلجبارية ) .1

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

MAGT 303  3 إدارة المشروعات الصغيرة 
ACCT 116 + ECON 112 

+ FINA 201 + MAKT 101 
Fall & Spring 

MAGT 328 
 تخطيط األعمال التجارية ألصحاب مبادرات

 األعمال
3 MAGT 303 + STAT 220       Spring 

MAGT 329  3 المشاريع الناجحةإنشاء وإدامة MAGT 303 Fall 

FINA 410 3 تمويل مبادرات المشاريع MAGT 303 Spring 

 
 

 (واحد يتم اختياره من المقررات التالية قررممعتمدة،  ساعات 3)االختيارية المقررات  .2

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

FINA 402 3 التمويل الشخصي FINA 201 Spring 

MAGT 302 3 إدارة الموارد البشرية MAGT 101 Fall & Spring 

MAKT 300 
 بحوث التسويق

 (MAKT 401)سابًقا 
3 MAKT 101 + STAT 220 Fall & Spring 
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V2 (Update3, April, 2021)  (2016متطلبات درجة البكالوريوس )خطة خريف 

 

 

 
 ماليةللتخصص الرئيسي  مبادرة االعمالتخصص فرعي 

 

 مقررات(  مقسمة إلى قسمين: 5ساعة معتمدة ) 15

 

 مقررات( 4ساعة معتمدة،  12المقررات اإلجبارية ) .1

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

MAGT 303  3 إدارة المشروعات الصغيرة 
ACCT 116 + ECON 112 

+ FINA 201 + MAKT 101 
Fall & Spring 

MAGT 328 
 تخطيط األعمال التجارية ألصحاب مبادرات

 األعمال
3 MAGT 303 + STAT 220      Spring 

MAGT 329 3 إنشاء وإدامة المشاريع الناجحة MAGT 303 Fall 

FINA 410 3 تمويل مبادرات المشاريع MAGT 303 Spring 

 
 

 (واحد يتم اختياره من المقررات التالية قررممعتمدة،  ساعات 3)االختيارية المقررات  .2

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

ACCT 331 3 التكاليف والمحاسبة اإلدارية ACCT 116 Fall & Spring 

ACCT  421 3 نظم المعلومات المحاسبية ACCT 116 Fall & Spring 

FINA 402 3 *التمويل الشخصي FINA 201 Spring 

MAGT 302 3 إدارة الموارد البشرية MAGT 101 Fall & Spring 

MAKT 300 
 بحوث التسويق

 (MAKT 401)سابًقا 
3 MAKT 101 + STAT 220 Fall & Spring 

 

 في تخصصهم الرئيسي، عليهم تسجيل مقرر اخر من المتطلبات االختيارية. FINA 402الذين انهو مقرر ومالية *طالب تخصص رئيسي 
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V2 (Update3, April, 2021)  (2016متطلبات درجة البكالوريوس )خطة خريف 

 

 

 
 إدارةللتخصص الرئيسي  االعمال ريادةتخصص فرعي 

 

 مقررات(  مقسمة إلى قسمين: 5معتمدة )ساعة  15

 

 مقررات( 3معتمدة،  ساعات 9المقررات اإلجبارية ) .1

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

MAGT 328 
 تخطيط األعمال التجارية ألصحاب مبادرات

 األعمال
3 MAGT 303 + STAT 220      Spring 

MAGT 329  3 المشاريع الناجحةإنشاء وإدامة MAGT 303 Fall 

FINA 410 3 تمويل مبادرات المشاريع MAGT 303 Spring 

 
 

 (ين يتم اختيارهما من المقررات التاليةقررممعتمدة،  ساعات 6)االختيارية المقررات  .2

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

ACCT 331  3 اإلداريةالتكاليف والمحاسبة ACCT 116 Fall & Spring 

ACCT  421 3 نظم المعلومات المحاسبية ACCT 116 Fall & Spring 

FINA 402 3 التمويل الشخصي FINA 201 Spring 

MAKT 300 
 بحوث التسويق

 (MAKT 401)سابًقا 
3 MAKT 101 + STAT 220 Fall & Spring 
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 اقتصادللتخصص الرئيسي  االعمال ريادةتخصص فرعي 

 

 مقررات(  مقسمة إلى قسمين: 5ساعة معتمدة ) 15

 

 مقررات( 4ساعة معتمدة،  12المقررات اإلجبارية ) .1

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

MAGT 303  3 إدارة المشروعات الصغيرة 
ACCT 116 + ECON 112 

+ FINA 201 + MAKT 101 
Fall & Spring 

MAGT 328 
 تخطيط األعمال التجارية ألصحاب مبادرات

 األعمال
3 MAGT 303 + STAT 220      Spring 

MAGT 329 3 إنشاء وإدامة المشاريع الناجحة MAGT 303 Fall 

FINA 410 3 تمويل مبادرات المشاريع MAGT 303 Spring 

 
 

 (واحد يتم اختياره من المقررات التالية قررممعتمدة،  ساعات 3)االختيارية المقررات  .2

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

ACCT 331 3 التكاليف والمحاسبة اإلدارية ACCT 116 Fall & Spring 

ACCT  421 3 نظم المعلومات المحاسبية ACCT 116 Fall & Spring 

FINA 402 3 التمويل الشخصي FINA 201 Spring 

MAGT 302 3 إدارة الموارد البشرية MAGT 101 Fall & Spring 

MAKT 300 
 بحوث التسويق

 (MAKT 401)سابًقا 
3 MAKT 101 + STAT 220 Fall & Spring 
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 تسويقللتخصص الرئيسي  االعمال ريادةتخصص فرعي 

 

 مقررات(  مقسمة إلى قسمين: 5ساعة معتمدة ) 15

 

 مقررات( 4ساعة معتمدة،  12اإلجبارية )المقررات  .1

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

MAGT 303  3 إدارة المشروعات الصغيرة 
ACCT 116 + ECON 112 

+ FINA 201 + MAKT 101 
Fall & Spring 

MAGT 328 
 تخطيط األعمال التجارية ألصحاب مبادرات

 األعمال
3 MAGT 303 + STAT 220      Spring 

MAGT 329 3 إنشاء وإدامة المشاريع الناجحة MAGT 303 Fall 

FINA 410 3 تمويل مبادرات المشاريع MAGT 303 Spring 

 
 

 (واحد يتم اختياره من المقررات التالية قررممعتمدة،  ساعات 3)االختيارية المقررات  .2

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

ACCT 331 3 التكاليف والمحاسبة اإلدارية ACCT 116 Fall & Spring 

ACCT  421 3 نظم المعلومات المحاسبية ACCT 116 Fall & Spring 

FINA 402 3 التمويل الشخصي FINA 201 Spring 

MAGT 302 3 إدارة الموارد البشرية MAGT 101 Fall & Spring 
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 نظم المعلومات االداريةللتخصص الرئيسي  االعمال ريادةتخصص فرعي 

 

 مقررات(  مقسمة إلى قسمين: 5ساعة معتمدة ) 15

 

 مقررات( 4ساعة معتمدة،  12المقررات اإلجبارية ) .1

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

MAGT 303  3 إدارة المشروعات الصغيرة 
ACCT 116 + ECON 112 

+ FINA 201 + MAKT 101 
Fall & Spring 

MAGT 328 
 تخطيط األعمال التجارية ألصحاب مبادرات

 األعمال
3 MAGT 303 + STAT 220      Spring 

MAGT 329 3 إنشاء وإدامة المشاريع الناجحة MAGT 303 Fall 

FINA 410 3 تمويل مبادرات المشاريع MAGT 303 Spring 

 
 

 (واحد يتم اختياره من المقررات التالية قررممعتمدة،  ساعات 3)االختيارية المقررات  .2

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

ACCT 331 3 التكاليف والمحاسبة اإلدارية ACCT 116 Fall & Spring 

ACCT  421 3 نظم المعلومات المحاسبية ACCT 116 Fall & Spring 

FINA 402 3 التمويل الشخصي FINA 201 Spring 

MAGT 302 3 إدارة الموارد البشرية MAGT 101 Fall & Spring 

MAKT 300 
 بحوث التسويق

 (MAKT 401)سابًقا 
3 MAKT 101 + STAT 220 Fall & Spring 
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 االعمال * إدارةتخصص فرعي 

 

 

 مقررات( 8ساعة معتمدة،  24صص فرعي إدارة االعمال )خلتمقررات إجبارية 

 

 الفصل المسبقة المتطلبات الساعات االسم الرقم المادة

MAGT 101 3 مبادئ االدارة ARAB 100  Fall & Spring 

MAKT 101 3 مبادئ التسويق MAGT 101 Fall & Spring 

ACCT 110 3 المحاسبة المالية MATH 103  Fall & Spring 

ECON 111 3 مبادئ اقتصاد جزئي MATH 103 OR MATH 002 Fall & Spring 

ECON 112 3 مبادئ اقتصاد كلي MATH 103 OR MATH 002 Fall & Spring 

MATH 119  3 1رياضيات لإلدارة MATH 103 OR MATH 002 Fall & Spring 

STAT 220  3 1احصاء لإلدارة ENGL 111 + MATH 103 Fall & Spring 

FINA 201 3 مبادئ التمويل MAGT 101 + ACCT 110 Fall & Spring 

 .* هذا التخصص متاح لجميع طلبة جامعة قطر باستثناء طلبة كلية االدارة واالقتصاد
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 كلية اإلدارة واالقتصاد

 خطة دراسة نموذجية لطالب كلية اإلدارة واالقتصاد 

 2016خريف 

االولىالسنة      

 ساعات الفصل االول ساعات الفصل الثاني

ENGL111: 2 ةلغة إنجليزي  3 ENGL110: 1 ةلغة إنجليزي  3 

لغة عربية  MATH 103   3 ARAB100: 1 )  (حقيبة العلوم الطبيعية / الرياضيات  3 

ARAB200: 2 3 لغة عربية UNIV100: First Year Seminar 3 

 3 حقيبة العلوم االجتماعية / السلوكية 3   حقيبة تاريخ قطر

MAGT101: 3 مبادئ االدارة  DAWA111: 3 الثقافة االسالمية 

 15 المجموع 15 المجموع

 السنة الثانية

 ساعات الفصل االول ساعات الفصل الثاني

FINA201: 3 مبادئ التمويل English for Communication I :ENGL250 3 

MIST201:  نظم المعلوماتمبادئ ادارة  3 STAT220:  1لإلدارة  احصاء  3 

ACCT116: 3 المحاسبة االدارية MATH119: 1 3  رياضيات لإلدارة 

ECON112:   كليمبادئ اقتصاد  3 ECON111:  مبادئ اقتصاد جزئي  3 

MAKT101: 3 مبادئ التسويق ACCT110: 3 المحاسبة المالية 

 15 المجموع 15 المجموع

 الثالثة السنة 

 ساعات الفصل االول ساعات الفصل الثاني

STAT222: 2لإلدارة  احصاء  3 ENGL252: English for Business Communication 3 

: 2رياضيات إدارة  3 مقرر من التخصص الرئيسي MATH221 3 

 3 ادارة االنتاج والعمليات :MAGT304 3 مقرر من التخصص الرئيسي

التخصص الفرعيمن المقرر اإلجباري الثاني   3 مقرر من التخصص الرئيسي 3 

من التخصص الفرعيالمقرر اإلجباري الثالث   3 مقرر من التخصص الرئيسي 3 

 3 المقرر اإلجباري األول من التخصص الفرعي  

 18 المجموع 15 المجموع

 الفصل الصيفي :السنة الثالثة

 ساعات اسم المقرر

 MAGT307 3  :التدريب الميداني

 الرابعة: السنة 

 ساعات الفصل االول ساعات الفصل الثاني

 2 مقرر جامعة اختياري 3   مقرر جامعة اختياري

 MAGT405 3اإلدارة استراتيجية:  LAWC215 3:  وأخالقيات األعمالقانون 

 3 مقرر من التخصص الرئيسي 3    مقرر من التخصص الرئيسي

 3 التخصص الرئيسي مقرر من 3    مقرر من التخصص الرئيسي

 3 من التخصص الفرعيالمقرر اإلجباري الرابع  3 من التخصص الفرعيالمقرر االختياري 

 14 المجموع 15 المجموع

التخصص: متطلبات اخضر                كليةال: متطلبات ازرق                جامعةال: متطلبات احمر 
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 بيان بتوصيف مقررات الخطة
 

 

 



 

34 
 

V2 (Update3, April, 2021)  (2016متطلبات درجة البكالوريوس )خطة خريف 

 المحاسبة
 

 

  ACCT 110  رقم المقرر :  

 اسم المقرر : المحاسبة المالية

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

يمثل هذا المقرر مقدمة في المحاسبة المالية لمنشآت األعمال المختلفة. وتشتمل موضوعات المقرر على المفاهيم 

المحاسبة المتعارف عليها. سوف يتم التركيز على تحليل وتسجيل وتصنيف   بمبادئوالمبادئ المحاسبية المتعلقة 

 االقتصادية وإعداد التقارير بما في ذلك إعداد  القوائم المالية. األحداث

 

 

  ACCT 116 رقم المقرر :

 اسم المقرر : المحاسبة اإلدارية

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

 ومراقبة تخطيط في المحاسبية المعلومات استخدام على تنطبق التي اإلدارية المحاسبة مبادئ على المقرر هذا يركز

 والربحية، والحجم التكلفة وتحليل التكلفة، وسلوك التكلفة، ومفاهيم بمصطلحات الطالب تعريف يتم. التجارية العمليات

 .القرار التخاذ الصلة ذات والتكاليف الموازنة، واعداد المتغيرة، والتكلفة

 

 

 ACCT 221 رقم المقرر : 

 (1اسم المقرر : المحاسبة المتوسطة )

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

 المحاسلللبة ومعايير مفاهيم على أسلللاسلللي بشلللكل ويركز. المالية المحاسلللبة سللللسللللة في الثاني المقرر هو المقرر هذا

 المقرر ويتناول. المالية القوائم إعداد على التركيز من مزيد مع للشلللللركة المالي باإلبالغ المتعلقة األسلللللاسلللللية المالية

 .الدخل وتحديد األصول قياس كيفية أساسي بشكل

 

 

  ACCT 222 رقم المقرر : 

 (2اسم المقرر : المحاسبة المتوسطة )

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

 المحاسبة مبادئ وتطبيق لمفاهيم متقدًما عرًضا المقرر هذا يوفر. المالية المحاسبة سلسلة في الثالث المقرر هو هذا

 الملكية وحقوق األسهم وحسابات المالية االلتزامات مجاالت على خاص بشكل التركيز مع ،(GAAP) عموًما المقبولة

 .المالية التقارير اعداد وكذلك

 

 

 ACCT 331 رقم المقرر : 

 التكاليف والمحاسبة اإلدارية اسم المقرر :

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

التكاليف بالتطبيق على البيئات الصناعية دراسة متعمقة لمبادئ ومفاهيم المحاسبة اإلدارية ومحاسبة يتناول هذا المقرر 

التكاليف التراكمية وتحميل التكاليف باستخدام الطرق التقليدية والمعاصرة    وتشتمل موضوعات المقرر على  والخدمية .

، والموازنات التخطيطية. ويغطي المقرر أيضا طرق استخدام المعلومات المحاسبية في تخطيط ، ومراقبة، وتقييم 

 القرارات طويلة وقصيرة المدى .
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  ACCT 333رقم المقرر : 

 (1حسابات )اسم المقرر : مراجعة 

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

يتناول هذا المقرر دراسة المفاهيم األساسية لخدمات التدقيق وإصدار التقارير، والتأكيد. وتشتمل موضوعات المقرر 

على معايير جودة المراجعة، وقواعد السلللللللوك المهني ، واألنظمة والمسللللللؤولية المهنية  ، و أدلة التدقيق، و برامج 

 تقييم المخاطر واألهمية النسبية، وإعداد التقارير.التدقيق. و

 

 

 ACCT 411 رقم المقرر : 

 المحاسبة الحكومية –اسم المقرر : 

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

يتناول هذا المقرر دراسة مفاهيم وإجراءات محاسبة األموال المخصصة. وتشتمل موضوعات المقرر على اإلطار العام 

وكيفية وتوقيت إعدادها، و دراسة إطار المحاسبة في المنشآت غير الهادفة للربح مثل المستشفيات للموازنة الحكومية 

 والجامعات.

 

 

  ACCT 413  رقم المقرر : 

 (2اسم المقرر : مراجعة حسابات )

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

الشهادات والتأكيد. وتشتمل موضوعات  يتمثل هذا المقرر امتدادا لدراسة المفاهيم األساسية لخدمات التدقيق وإصدار

المقرر على دراسة اختبارات الرقابة واالختبارات األساسية  لمختلف الدورات واألرصدة، ودراسة العينات  اإلحصائية 

 الختبارات الرقابة واالختبارات األساسية، باإلضافة إلى دراسة معمقة لتقارير المدقق المختلفة.

 

 

  ACCT 418  رقم المقرر : 

 اسم المقرر : محاسبة متقدمة

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

تشمل موضوعات المقرر المحاسبة عن اندماج الشركات وإعداد القوائم المالية الموحدة ، و دراسة عمليات المحاسبة 

 المالية المرحلية. الدولية وترجمة العملة األجنبية ، ومحاسبة تأسيس وتصفية  شركات األشخاص  ، و إعداد القوائم

 

 

  ACCT 419  رقم المقرر : 

 1تدقيق داخلي اسم المقرر : 

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

 مختلفة موضوعات للطالب المقرر هذا يقدم. الداخلية المراجعة وعملية الداخلية المراجعة مهنة مبادئ المقرر هذا يقدم

 وأساليب االحتيال ومخاطر الرقابة، وقضايا الشركات وحوكمة ومعاييرها، الداخلية المراجعة تعريف ذلك في بما

 .ذلك وغير للحسابات، الداخلية المراجعة عمليات وإجراء المراجعة،

 

 

 ACCT 420  رقم المقرر : 

 محاسبة الضرائب والزكاةاسم المقرر : 

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

يقدم هذا المقرر للطلبة مفاهيم محاسبة الضرائب، بما في ذلك النظام الضريبي في قطر، احتساب الزكاة، والضرائب 

في إطار دولي. باإلضافة إلى ذلك، يقدم المقرر طرق تقييم ومقاييس الدخل والمعالجة المحاسبية.  كما يتم احتساب 
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ختالف بين الضريبة على األعمال والزكاة. سوف يغطي المقّرر الزكاة والضريبة في قطر والتطرق الى التشابه واال

 أيًضا نظام الضرائب الدولي ويوفّر مقارنة بين الضرائب في قطر والبلدان األخرى.

 

 

 ACCT 421  رقم المقرر : 

 اسم المقرر : نظم المعلومات المحاسبية

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

واإلجراءات المتعلقة بنظم المعلومات المحاسبية. وتشتمل موضوعات المقرر على يتناول هذا المقرر دراسة المفاهيم 

ضمن المنظمة،  تصميم وتنفيذ النظم و العالقة بين نظم المعلومات المحاسبية وغيرها من نظم المعلومات األخرى

 وخرائط التدفق وتطبيقات وأدوات  الحاسب اآللي.

 

 

  ACCT 424  رقم المقرر : 

 المحاسبة الدوليةر : اسم المقر

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

 المحاسبة المبادئ واتفاق موائمة ومدى الدولية، التجارية بالمعامالت المتعلقة المحاسبية القضايا على المقرر هذا يركز

ً  المقرر هذا يقدم.  المحاسبة ونظم  ومحاسبة المحاسبية، البيئة في التغييرات ذلك في بما مختلفة موضوعات للطالب أيضا

 المحاسبة وقضايا والضرائب، العالمية، للعمليات الحسابات ومراجعة الدولية، المالية القوائم وتحليل المتغيرة، األسعار

 .(IAS) الدولية المحاسبة ومعايير اإلدارية،

 

 

  ACCT 428  رقم المقرر : 

 اسم المقرر : تحليل القوائم المالية

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

يتناول هذا المقرر دراسة تقييم  أداء المشاريع من الجوانب المحاسبية والمالية. وتشتمل موضوعات المقرر على تحليل 

 االتجاه،  وتحليل النسب المالية ، والتحليل األفقي والعمودي ، لمختلف القوائم المالية ،ثم تحليل قائمة التدفقات النقدية.
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 االقتصاد
 

 

   ECON   111رقم المقرر:

 مبادئ اقتصاد جزئي  اسم المقرر:

 ساعات( 3عدد الساعات: )
يتناول هذا المقرر دراسة مفاهيم االقتصاد الجزئي مثل العرض والطلب وتوازن السوق، وسلوك المستهلك، ونظرية 

كالمنافسة الكاملة واحتكار البائع واحتكار ونظرية األسواق  اإلنتاج، وتكاليف اإلنتاج في األجل القصير والطويل،
 المشتري، والمنافسة االحتكارية واحتكار القلة.

 
 

  ECON 112رقم المقرر: 

 مبادئ اقتصاد كلي  اسم المقرر:

 ساعات( 3عدد الساعات: )

والحسابات القومية والعرض يتضمن المقرر مفاهيم االقتصاد الكلي كتحليل إمكانات اإلنتاج والتدفق الدائري للدخل، 

الكلي والطلب الكلي، التوازن بين االدخار واالستثمار، اإلنفاق االستهالكي و دالة االستهالك القومي و دالة االستثمار 

 و الكفاية الحدية لرأس المال و النقد والدخل القومي و السياسة النقدية والمالية و تحليل التوازن العام.

 

 

 ECON 211   المقرر:رقم  

 اقتصاد جزئي متوسط  اسم المقرر:

 ساعات( 3عدد الساعات: )

يتناول هذا المقرر نظريات االختيار وتطبيقاتها، أثر اإلحالل وأثر الدخل و تحليل اإلنتاج والتكاليف في ظل تعدد عوامل 

واستغالل وتخصيص الموارد اإلنتاج و منحيات الطلب و نظريات المنافسة الحتكار القلة و سوق عوامل اإلنتاج 

 االقتصادية.

 

 

  ECON   212رقم المقرر:

 اقتصاد كلي متوسط  اسم المقرر:

 ساعات( 3عدد الساعات: )

يحتوي المقرر موضوعات عديدة مثل الركائز السلوكية في تحليل اإلنفاق الكلي والتي تشمل فرضية الدخل المطلق 

والدخل النسبي والدخل الدائم والدخل المتعلق بالمرحلة العمرية  وكذلك موضوع االستثمار والعالقة بين المضاعف 

سوق النقد وسوق السلع والخدمات وأسواق العمل وتحليل والمعجل والدورة التجارية وموضوع منحنيات التوازن في 

 ميزان المدفوعات. 

  

 

   ECON  214رقم المقرر: 

 السياسة النقدية  اسم المقرر:

 ساعات( 3عدد الساعات: )

يعرض المقرر تعريفا بأنواع النقود و قيمة النقود و قاعدة الذهب وآليتها و طلب وعرض النقود و دوران النقود و 

النظريات النقدية الكالسيكية و فيشر كينز و ميلتون  فريدمان. ويتناول أيضا المصارف التجارية والمركزية و السياسة 

 النقدية والتكامل النقدي.
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  STAT 220 رقم المقرر: 

 ( 1إحصاء لإلدارة ) اسم المقرر:

 ساعات( 3عدد الساعات: )

يتناول المقرر مقدمة عن علم اإلحصاء، وتعريف العينة والمجتمع، وأنواع العينات، والمتغيرات، وتبويب البيانات، 

وعرضها ووصف التوزيعات التكرارية، واستخدام أسلوب االنحدار لتقدير وتفسير النماذج المختلفة في حقل اإلدارة 

 واالقتصاد. 

 

 

   MATH 221رقم المقرر: 

 ( 2رياضيات لإلدارة ) المقرر:اسم 

 ساعات( 3عدد الساعات: )

طريقة الجرانج  –يتناول المقرر التفاضل والتكامل، والتفاضل الجزئي، والنهاية العظمى والصغرى المحلية والمتغيرة 

 الية.والدوال المتجانسة، والمعادالت التفاضلية، وتستخدم هذه المفاهيم على تطبيقات اقتصادية وإدارية وم –

 

 

   STAT 222 رقم المقرر:  

 ( 2إحصاء لإلدارة ) اسم المقرر:

 ساعات( 3عدد الساعات: )

يتضمن المقرر تحليل االنحدار المتعدد مع التركيز على كيفية صياغة النماذج لتحليل الظواهر االقتصادية، وتحليل 

 السالسل الزمنية، والتنبؤ.

 

 

  ECON  311رقم المقرر: 

 اقتصاد قياسي  المقرر:اسم 

 ساعات( 3عدد الساعات: )

يتناول المقرر أهمية دراسة االقتصاد القياسي، وأسلوب البحث القياسي، وطرق تقدير المعالم في النماذج القياسية، 

 االنحدار الخطي البسيط واالنحدار الخطي المتعدد، مشاكل التقدير في النماذج الخطية.

 

 

 ECON 451   رقم المقرر:

 تنمية اقتصادية اسم المقرر:

 ساعات( 3عدد الساعات: )

يتناول المقرر مالمح اقتصاديات الدول النامية، وأسباب التخلف االقتصادي، ونظريات التنمية االقتصادية، وسياسات 

 التنمية االقتصادية.

 

 

   ECON 452 رقم المقرر: 

 اقتصاد صناعي اسم المقرر:

 ساعات( 3عدد الساعات: )

اإلطار التنظيمي للصناعة، هيكل السوق واألداء، مستوى التركز في السوق، نظرية التسعير يتناول هذا المقرر 

واستراتجيات التسعير، نظرية اللعبة، اإلبداع وهيكل السوق، اإلدارة في المنشأة و حجم المنشأة والتنويع  والبعد الدولي 

 للمنشاة، وسياسة التصنيع.
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  ECON 453 رقم المقرر: 

 اقتصاد دولي  اسم المقرر:

 ساعات( 3عدد الساعات: )

يتناول المقرر مقدمة في التجارة الدولية و نظريات التجارة الخارجية و السياسات التجارية الحمائية و النمو االقتصادي 

 والمؤسسات المالية الدولية.والتجاري و ميزان المدفوعات و سوق الصرف األجنبي و النظام النقدي الدولي 

 

 

   ECON 454رقم المقرر: 

 اقتصاديات الطاقة  اسم المقرر:

 ساعات( 3عدد الساعات: )

يتناول المقرر مفهوم الطاقة، والطلب والعرض للطاقة و أسعار الطاقة و إنتاجية الطاقة ونقلها وتسويقها وبدائلها 

 والفحم والكهرباء والتعرف على وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك.والمنافسة في سوق الطاقة و الغاز الطبيعي 

 

 

  ECON  472رقم المقرر: 

 اقتصاد إداري  اسم المقرر:

 ساعات( 3عدد الساعات: )

يتضمن المقرر نظرية المنشأة، واتخاذ القرار، وطرق اإلنتاج، وتقدير التكاليف والطلب على المنتجات و هيكل السوق 

 والبيئة التنظيمية، وتحليل المخاطر، وإعداد ميزانية المنشأة. واألسعار،

 

  

  ECON  475رقم المقرر: 

 االقتصاد في معاصرة مواضيع اسم المقرر:

 ساعات( 3عدد الساعات: )

. والدولية واإلقليمية المحلية بالمجتمعات الصلة ذات والهامة الراهنة االقتصادية الموضوعات على المقرر هذا يركز

 بالنسبة كبيرة تحديات خلقت التي 09-2008 من العالمي االقتصادي االنهيار مثل تطرأ، التي ومناقشة القضايا

 الحقيقية االقتصادية العالمية القضايا هذه تناقش. لالستجابة المناسب النوع لمعرفة السياسات وصانعي لالقتصاديين

 االقتصادية. والمفاهيم المبادئ على ضوء
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 يةلاالم
 

 

  FINA  201رقم المقرر: 

 مبادئ التمويل  اسم المقرر:

 ساعات( 3عدد الساعات: )

يركز هذا المقرر على قرارات االستثمار والتمويل لإلدارة المالية، ويغطي المقرر الموضوعات المتعلقة بالتحليل 

السندات واألسهم والموازنة الرأسمالية، وإدارة والتخطيط والرقابة المالية، ومفهوم القيمة الزمنية للنقود، وتقييم 

 رأس المال العامل، والعائد والمخاطرة، وتكلفة رأس المال.

 

 

  FINA 301رقم المقرر: 

 التمويل المؤسسي  اسم المقرر:

 ساعات( 3عدد الساعات: )

الرأسمالية واختيار مصادر التمويل الداخلية يتناول هذا المقرر تحليل القرارات المالية المتعلقة باالستثمار في األصول 

والخارجية. من أهم الموضوعات التي يغطيها المقرر: تقييم مشاريع الموازنة الرأسمالية في ظل الخطر، هيكل رأس 

 المال وسياسات توزيع األرباح وقرارات االستحواذ واالندماج.

 

 

  FINA 302رقم المقرر:  

 االستثمار  اسم المقرر:

 ساعات( 3الساعات: ) عدد

 والمخاطرةيركز هذا المقرر على التعريف بأدوات االستثمار المختلفة ومن بين  الموضوعات  التي يغطيها المقرر العائد 

ونماذج تسعير األصول الرأسمالية واختيار محفظة االستثمار وتحليل وتقييم السندات واألسهم والخيارات وعقود 

 ت ودراسة اإلجراءات المنظمة لها.المستقبل أو تبادل العمال

 

 

  FINA 303 رقم المقرر: 

 األسواق والمؤسسات المالية  اسم المقرر:

 ساعات( 3عدد الساعات: )

يهدف هذا المقرر إلى دراسة هيكل النظام المالي وتحليل آلياته وعملياته وذلك بالتركيز على البنوك التجارية و 

وأسواق النقد ورأس المال وأثر السياسة النقدية على المؤسسات المالية باإلضافة   المؤسسات المالية وغير البنكية

 إلى مقدمة عن النظام المالي الدولي.

 

  

  FINA 304رقم المقرر: 

 التمويل الدولي  اسم المقرر:

 ساعات( 3عدد الساعات: )

المستوى العالمي مع التركيز على الموضوعات  يهتم هذا المقرر بدراسة أساليب تحليل االستثمار وإدارة المحفظة على

التالية: المؤسسات النقدية الدولية والبيئة التي تعمل فيها، محددات أسعار الصرف األجنبي، إدارة المخاطر، تحليل 

 وتقويم األسهم والسندات العالمية واالستثمارات األجنبية.
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  FINA 401رقم المقرر: 

 إدارة محفظة االستثمار  اسم المقرر:

 ساعات( 3عدد الساعات: )

يتناول هذا المقرر أهم الموضوعات المتعلقة بإدارة محفظة االستثمار والتي تشمل التنويع االستثماري ونظرية المحفظة 

المالية  و سوق رأس المال وطرق اختيار المحفظة وإدارتها. كما يتناول المقرر أيضا إدارة المخاطر من خالل المشتقات

 عالوة على تقييم أداء إدارة المحفظة ومسؤولياتها. 

 

 

  FINA 402 رقم المقرر: 

 التمويل الشخصي  اسم المقرر:

 ساعات( 3عدد الساعات: )

يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمفاهيم األساسية المتعلقة بالتمويل الشخصي. من أهم الموضوعات التي يغطيها 

اع االستثمارات المالية، أساليب التخطيط المالي في مجاالت التقاعد واالستثمار العقاري والتأمين والموازنة المقرر: أنو

 واالئتمان والتوفير.

 

 

  FINA 403رقم المقرر: 

 طراخمالالتأمين وإدارة  اسم المقرر:

 ساعات( 3عدد الساعات: )

الموضوعات التي يشملها المقرر التأمين على الحياة والممتلكات يتناول هذا المقرر نظرية الخطر وإدارته ومن بين 

والتأمين الصحي والتأمين االجتماعي ويركز المقرر أيضا على دراسة دور شركات التأمين بأنواعها المختلفة 

 وعملياتها، وبصفة خاصة على دراسة اتجاه المستهلكين في دول مجلس التعاون نحو التأمين بصورة عامه .

 

 

  FINA 404م المقرر: رق

 مصارف إسالمية وتمويل  اسم المقرر:

 ساعات( 3عدد الساعات: )

يتناول هذا المقرر خصائص االقتصاد اإلسالمي واالختالفات الرئيسة بين البنوك اإلسالمية والبنوك التجارية التي 

المالية في االقتصاد اإلسالمي، يتضمن المقرر تتعامل بالربا، وعالقة البنوك اإلسالمية بالبنك المركزي، ودور األسواق 

 دراسة وتحليل أدوات االستثمار والتمويل التي تستخدمها البنوك اإلسالمية.

  

 

  FINA 405رقم المقرر: 

 المشتقات المالية  اسم المقرر:

 ساعات( 3عدد الساعات: )

المسلللتقبل، وفي هذا الصلللدد يركز المقرر على يتناول هذا المقرر بصلللورة أسلللاسلللية دراسلللة أسلللواق الخيارات وعقود 

استراتيجيات إدارة االستثمارات والمخاطر باستخدام المشتقات المالية وتسعير الخيارات وعقود المستقبل عالوة على 

 ذلك يغطي المقرر اتفاقات تبادل العمالت والخيارات المتعلقة بها.

 

 

  FINA 406رقم المقرر: 

 الوسائط الماليةادارة  اسم المقرر:

 ساعات( 3عدد الساعات: )

 الطالب يكون أن المقرر ويهدف. الودائع والتي ال تأخذ التي تأخذ الودائع للمؤسسات المالية اإلدارة المقرر هذا يغطى

 والبنوك عام بشكل المالية بالوسائط ةوقضايا ادارة المخاطر المتعلق واالستراتيجية، النظرية للقضايا وتقدير فهم على
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 المقرر على دور تشتمل موضوعات. المالي مجاالت االعمال واألداء بين التفاعل تأثير وكذلك فهم خاص، بشكل

 وااللتزامات الناتجة عن مخاطر وادارة األصول األداء، والتقييم  وقياس الودائعية، المالية المؤسسات وأنشطة

الودائعية. المؤسسات نظيموت الفائدة، أسعار االئتمان ومخاطر ومخاطر السيولة  

 

 

  FINA 410رقم المقرر: 

  تمويل مبادرات المشاريع اسم المقرر:

 ساعات( 3عدد الساعات: )

يركز هذا المقرر على تحليل القضايا والمسائل المالية الفريدة التي تواجهها مؤسسات مبادرات االعمال ، كما يركز أيضا 

 لها تطبيقات واسعة في هذا المجال.على تطوير مجموعة المهارات التي 

ويغطي المقرر مواضللليع مثل صلللناعة رأس المال االسلللتثماري وأطرافها، مصلللادر التمويل ، الجوانب القانونية لرأس 

المال االستثماري، تكلفة رأس المال والتقييم ، ويشمل أيضاً دراسات جدوى االستثمار، المقارنات التحليلية، الخيارات 

 ظرية اللعبة ) اتخاذ القرارات التفاعلية (الحقيقية ، ون

 

 

  FINA 425 رقم المقرر:

  النماذج المالية في التمويل اسم المقرر:

ساعات( 3عدد الساعات: )  

هذا المقرر إلى تطوير وتطبيق مهارات النماذج المالية في التمويل بهدف استخدام هذه النماذج في عمليات  يسعى

القرارات المالية. يستهدف هذا المقرر تحسين وتطوير مهارات الطلبة في تطوير نماذج مالية  التخطيط المالية واتخاذ

باستخدام برنامج اإلكسل وغيرها من النماذج. يسعى هذا المقرر إلى استخدام مميزات تطبيقات النماذج الكمية في 

س المالية، تحليل الحساسية، تحليل المخاطر، عمليات التحليل والتخطيط المالي، أساليب التقييم، اعداد الموازنات الرأ

 أساليب االختيار األمثل لالستثمارات المالية، التحليل المالي وإدارة المحافظ المالية.
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 االدارة
 

 

   MAGT 101 رقم المقرر : 

 اسم المقرر : مبادئ اإلدارة 

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

وخصللائصللها ومراحل تطورها، ويتضللمن دراسللة وظائف اإلدارة من تخطيط وتنظيم مفاهيم االدارة يتناول هذا المقرر 

 وتوجيه ورقابة، وكذلك وظائف المنظمة المتمثلة في التسويق والتمويل واإلنتاج والموارد البشرية وغيرها.

 

 

 MAGT 301رقم المقرر : 

 اسم المقرر : سلوك تنظيمي

 ساعات( 3عدد الساعات: )

دراسللة سلللوك األفراد والمجموعات في المنظمات والعوامل المؤثرة فيه، ولتحقيق ذلك تركز المادة يتناول هذا المقرر 

بصلللفة خاصلللة على مواضللليع عديدة من بينها اإلدراك والتعلم، واالتجاهات، الدوافع، والعوامل الظرفية المؤثرة على 

 سلوك العاملين.

 

 

  MAGT 302رقم المقرر : 

 المقرر : إدارة الموارد البشريةاسم 

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

 MAGT101المتطلب السابق: 

الجوانب المختلفة لوظيفة الموارد البشلللرية في المنظمات مع التركيز على سلللياسلللات وممارسلللات يتناول هذا المقرر 

ط وتوصلللليف وتحليل وتقييم إدارة الموارد البشللللرية والوظائف األسللللاسللللية لقسللللم إدارة الموارد البشللللرية من تخطي

 الوظائف، واستقطاب، واختيار، وتقييم األداء، واألجور والحوافز، والنقل والترقية، ونظم المعلومات.

 

 

  MAGT 303 رقم المقرر :

 إدارة المشروعات الصغيرة اسم المقرر :

 ساعات( 3) عدد الساعات:

المرتبطللة بهللا، كمللا تهتم بتحللديللد الفرص المتللاحللة في البيئللة عمليللة الريللادة وأنواعهللا والنتللائج يتنللاول هللذا المقرر 

الخارجية للمنظمة، والمهارات المطلوبة الستثمار هذه الفرص بشكل جيد، كما تركز المادة على إعداد خطة المشروع 

 الصغير وأساليب تنفيذها واحتياجات التنفيذ.

 

 

   MAGT 304 رقم المقرر :

 العملياتإدارة اإلنتاج و اسم المقرر :

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

يتناول هذا المقرر وظيفة اإلنتاج والعمليات في المنظمات الصلللللناعية والخدمية، وتزويد الطالب باألسلللللاليب المختلفة 

يار الموقع  تاج وتصللللللميمها واخت ية:  نظم اإلن تال يات، ويغطي المقرر الموضللللللوعات ال تاج والعمل إلدارة وظيفة اإلن

 الداخلي وتخطيط الطاقة اإلنتاجية وتصميم المنتجات وتقدير حجم الطلب والرقابة على الجودة وإدارتها.والترتيب 
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  MAGT 305 رقم المقرر :

 اإلدارة المقارنة اسم المقرر :

 ساعات( 3) عدد الساعات:

ناول هذا المقرر  فة. كما تركزيت يل األداء اإلداري في إطار ثقافات متنوعة ومختل ية  تحل على دراسلللللللة األبعاد الدول

للسللللوك التنظيمي في مجتمعات متباينة ودراسلللة تأثير العوامل االجتماعية واالقتصلللادية والسلللياسلللية والقانونية على 

 اإلدارة المحلية والدولية.

 

 

  MAGT 306رقم المقرر : 

 اسم المقرر : إدارة األعمال الدولية

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

وفي إطار  ،ر بالتحليل خصائص ووظائف الشركات العالمية في ضوء نظريات التجارة الدولية واالستثماريتناول المقر

 البيئات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والمالية المختلقة.

 

  MAGT 307 رقم المقرر :

 التدريب الميداني اسم المقرر :

 ساعات( 3) عدد الساعات:

كيفية ربط الطالب بالحياة العملية من خالل توفير فرص التدريب له في إحدى منظمات األعمال يتناول هذا المقرر 

 وذلك خالل مرحلة الدراسة في ضوء إرشادات وضوابط محددة تمكن الطالب من االستفادة من التدريب الميداني.

 

  MAGT 328 رقم المقرر :

  التجارية ألصحاب مبادرات األعمالتخطيط األعمال  اسم المقرر :

 ساعات( 3) عدد الساعات:

 يعرض هذا المقرر مقدمة لعملية تحويل فكرة منتج جديد إلى مشروع جديد ناجح . كما يركز المقرر على اإلجراءات 

 والمبادرات الخاصةاإلدارية الخاصة بالتعرف على الفرص التجارية الجديدة ، وبكيفية تطوير خطة العمل والعمليات 

 الفكرة ، مبادرة و تخطيط األعمال،  المراحل األولى من المشروع حديث اإلنشاء. وتشمل مواضيع المقرر تصور بتنفيذ 

 ويهدف المقرر في محصلته النهائية للوصول إلى  مبادرات األعمال التجارية. واستراتيجياتأبحاث السوق، و فرص 

 مشروع يتميز بالتطور والنمو الكبيرين.كيفية إنجاز خطة عمل متكاملة ل

 

  MAGT 329 رقم المقرر :

 إنشاء وإدامة المشاريع الناجحة اسم المقرر :

 ساعات( 3) عدد الساعات:

يركز هذا المقرر على التحديات المتعلقة بإنشاااااء وإدارة شااااركة جديدة ثابتة وناجحة ، أو إعادة الحيوية لمؤسااااسااااة 
يتعلم الطالب كيفية استخدام النظريات المدروسة بحثياً بشكل جيد والخاصة باالستراتيجية ، موجودة مسبقاً . سوف 

االبتكار، واإلدارة ؛ ليتمكنوا من فهم أسااااااباب حدوث األشااااااياء في بيئة العمل، وحتى يتمكن الطالب أيضااااااا من فهم 
 ف الظروف العملية التي قد يمروا بها.وتحديد االستراتيجيات والمنهجيات واألدوات اإلدارية ذات الفاعلية في مختل

 

  MAGT 401رقم المقرر : 

 طرق كمية التخاذ القرارات : اسم المقرر :

 ساعات( 3) :عدد الساعات

اسلللللتخدام الطرق الكمية في اتخاذ القرارات اإلدارية. وتضلللللم المواضللللليع التي تركز عليها المادة: يتناول هذا المقرر 

في أسللللاليب البرمجة الخطية وغير الخطية واسللللتخدامها في اإلدارة واالقتصللللاد، والبرمجة نظرية القرارات، ومقدمة 

المتكاملة، والبرمجة الحركية، والتمثيل، وتحليل المخزون، ونظرية الطابور، وبيرت، وغيرها من الطرق الكمية في 

 اتخاذ القرارات.
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  MAGT 402 رقم المقرر :

 نظرية التنظيم اسم المقرر :

 ساعات( 3) د الساعات:عد

النظريات المختلفة في دراسلللة وتحليل وتصلللميم المنظمات، والوقوف على أبرز المتغيرات الهيكلية  يتناول هذا المقرر

والبيئية المؤثرة في تصميم المنظمات. كما تهتم المادة بدراسة كيفية قياس فاعلية المنظمة والعالقة بين استراتيجيات 

ضللللللوع البحث عن العالقة بين هيكل المنظمة والثقافة المنظمة وهيكلها التنظيمي. باإلضللللللافة إلى ذلك تهتم المادة بمو

 التنظيمية وخصائص المنظمة عبر مراحل حياتها المختلفة.

 

 

  MAGT 403رقم المقرر : 

 إدارة األعمال اإللكترونية اسم المقرر :

 ساعات( 3) عدد الساعات:

والفشلللل في معرفة التغيرات التي تحدث في االقتصلللاد قضلللايا النمو غير العادي للتجارة اإللكترونية يتناول هذا المقرر 

الرقمي واإللكتروني. وفي هللذا اإلطللار تهللدف هللذه المللادة إلى التعرف على بيئللة األعمللال اإللكترونيللة وتطوير إطللار 

 لالهتمام بمبادرات األعمال اإللكترونية وتطوراتها المستقبلية المحتملة.

 

 

  MAGT 404 رقم المقرر :

 إدارة المشروعات : اسم المقرر

 ساعات( 3) عدد الساعات:

القضايا واألساليب المختلفة إلدارة المشروع. وتشمل مواضيع الدراسة: التعريف بإدارة المشروع يتناول هذا المقرر 

وخصللللائص المشللللروع الجيد، وإعداد وتنظيم وجدولة الموارد المسللللتخدمة في المشللللروع، وخصللللائص وقدرة مدير 

 يذ المشروعات، باإلضافة إلى تقييم أداء العاملين في المشروع، الرقابة.المشروع على تنف

 

 

  MAGT 405رقم المقرر : 

 االستراتيجيةاسم المقرر : اإلدارة 

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

نحو تنظيم وتكامل وظائفها وفهم الموقف االسللللللتراتيجي  المؤسللللللسللللللةكيفية تطوير وتنمية رؤية يتناول هذا المقرر 

 المختلفة. استراتيجياتهاومن ثم تنفيذ وتقييم  للمؤسسة

  

 

  MAGT 406رقم المقرر : 

 اسم المقرر : إدارة الجودة الشاملة

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

المفاهيم األسللللاسللللية المرتبطة بفلسللللفة إدارة الجودة الشللللاملة في جميع مراحل العمل واإلنتاج مع يتناول هذا المقرر 

تطور مفهوم الجودة وعالقتها بالمسلللتهلك. وأيضلللاً تهتم المادة بدراسلللة وتحليل طرق مشلللاركة العاملين التركيز على 

والقيادة وفرق العمل في إنتاج الجودة والرقابة عليها في إطار فلسللللفة إدارة الجودة الشللللاملة. وسللللوف تتناول المادة 

 لجودة الشاملة في دولة قطر.طرق تنفيذ الجودة الشاملة والمعوقات التي تواجه تنفيذ إدارة ا
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 نظم معلومات ادارية
 

 

  MIST 201  رقم المقرر : 

 اسم المقرر : مبادئ إدارة نظم المعلومات

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

يوفر هذا المقرر للطالب المفاهيم األولية لنظم المعلومات كما يوفر له المفاهيم األولية الستخدام وإدارة تكنولوجيا 

المعلومات في مجال األعمال. يركز المقرر على التجارة اإللكترونية ، وعلى مدى مساهمة تكنولوجيا المعلومات في 

 تحقيق الميزة التنافسية للمنشأة ، وفي تحسين أداء مهمة تخطيط الموارد المتاحة لها.

 

 

  MIST 310  رقم المقرر : 

 تحليل و تصميم النظماسم المقرر : 

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

. كما يرّكز المقرر على الحلول البرمجيةيقدم هذا المقرر تعريف بالطرق المختلفة لتحليل متطلبات النظام وتصميم 

ه ويزود الطالب بالخبرة العملية الالزمة لتطوير المخرجات مثل مخططات السياق، يالمنهجيات  الغرضية التوج

 االستخدام، مخططات  الصفوف، وخطط االختبار.مخططات تدفق البيانات، حاالت 

 

 

   MIST 320 رقم المقرر : 

 إدارة البيانات و المعلوماتاسم المقرر : 

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

يغطي هذا المقرر المفاهيم واألساليب المتبعة في تصميم  و بناء وصيانة نظم إدارة البيانات والمعرفة. كما يساعد على 

 تطوير قواعد البيانات، إدارة قواعد البيانات وإدارة المعرفة.فهم كيفية 

 

 

   MIST 330 رقم المقرر : 

 البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات و هيكلية المؤسساتاسم المقرر : 

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

لتكنولوجيا المعلومات في المنظمة. حيث يعطي هذا المقرر فهماً واسعاً لطبيعة ودور المكونات المختلفة للبنية التحتية 

يرّكز المقرر على النماذج المختلفة للبُنى المعلوماتية في المؤسسة ويقدم لمحة عن المنهجيات األكثر استخداماً في 

تحليل وإدارة بُنى المعلومات في المؤسسة. كما يقدم المقرر تعريفاً عن أمن المعلومات و النظم، باإلضافة إلى التعريف 

 .األمنية بالطرق واالستراتيجيات المختلفة إلدارة المخاطر

 

 

       MIST 331  رقم المقرر : 

 أنظمة المؤسساتاسم المقرر : 

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

يتم في هذا المقرر مناقشة كيفية تصميم نظم المعلومات اإلدارية الحديثة وكيفية إدارتها و حل المسائل المتعلقة في 

وتكاملها من أجل دعم عمليات التشغيل وصناعة القرار بشكل فعّال. سيتعرف الطالب في هذا المقرر على الطبيعة دمجها 

التكاملية لعمليات التشغيل، وعلى عوامل النجاح الحاسمة في عملية تطبيق نظم المعلومات في المؤسسة. كما سيحصل 

 تخدمة في المؤسسات.الطالب على خبرة عملية على أحد األنظمة الرئيسية المس
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 MIST 360  رقم المقرر : 

 استراتيجية و إدارة و اكتساب نظم المعلوماتاسم المقرر : 

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

يرّكز هذا المقرر على تطوير مقدرة الطالب على تقييم البُنى التحتية الشائعة لنظم المعلومات والتكنولوجيات الناشئة، 

االستفادة من ذلك لتمكين التكنولوجيا من دعم استراتيجية المؤسسة وبما يتوافق مع أهدافها. كما  باإلضافة إلى كيفية

يتناول المقرر كيفية امتالك وتوظيف الموارد البشرية وتطوير وتطبيق الخطط والسياسات إلنجاز نظم معلومات ذات 

ة والمنفعة، وتقييم المخاطر، باإلضافة إلى تقنيات فاعلية وكفاءة. سيستخدم الطالب تقنيات متنوعة ألداء تحليل التكلف

 أخرى لتحليل صناعة القرار.

 

 

 MIST 390 رقم المقرر : 

 موضوعات خاصة في نظم المعلوماتاسم المقرر : 

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

المعلومات. يقدم هذا المقرر استعراض شامل وفي العمق عن مواضيع خاصة وقضايا وتوجهات حالية في مجال نظم 

 هذه المواضيع والقضايا الخاصة لم يتم طرحها في مقررات أخرى، وجميعها ستكون خاضعة لموافقة القسم.

 

 

 MIST 420  رقم المقرر : 

 نظم ذكاء األعمالاسم المقرر : 

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

( عبر مجاالت BIمفاهيم نظم ذكاء األعمال )يعطي هذا المقرر فهماً واسعاً لمبادئ صناعة القرار في المنظمات، وتقدير 

(. كما سيحصل الطالب على BIتخصصية متعددة، وامتالك المهارات األساسية في استخدام وإنشاء نظم ذكاء األعمال )

 (.BIخبرة عملية على أحد أهم تطبيقات نظم ذكاء األعمال )

 

 

   MIST 440 رقم المقرر : 

 تطوير التطبيقاتاسم المقرر : 

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

يقدم هذا المقرر تعريف بالمفاهيم األساسية لتصميم وتطوير التطبيقات. وسيتعلم الطالب من خالل هذا المقرر مهارات 

البرمجة األساسية وتصميم و تطوير البرامج )بما فيها بُنى المعلومات(، باإلضافة إلى كيفية حل المشاكل والبرمجة 

كما يعطي المقرر الفرصة الستخدام البُنى المنطقية والمادية لكل من البرامج والبيانات، وكذلك المسيّرة باألحداث. 

 الحصول على خبرة عملية في تصميم وتطوير البرامج والتطبيقات التفاعلية.

 

 

   MIST 443 رقم المقرر : 

 تطوير تطبيقات اإلنترنتاسم المقرر : 

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

المقرر كيفية استخدام االنترنت والشبكة العنكبوتية العالمية ألغراض األعمال. وسيتعلم الطالب من خالل يعرض هذا 

هذا المقرر األدوات المتنوعة لتطوير مواقع انترنت جيدة للمنظمات، باإلضافة إلى تطوير المهارات العملية في إنشاء 

بالحاسوب لألعمال على اإلنترنت. كما سيستخدم الطالب المواقع لغرض تسويق المنتجات والخدمات وإنشاء محاكاة 

 األدوات والتقنيات إلدارة وتحليل المشاريع والتصميم والتطبيق.

 

   MIST 450 رقم المقرر : 

 حوكمة و أمن تكنولوجيا المعلوماتاسم المقرر : 

 ساعات( 3)عدد الساعات: 
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والمعلومات ويعّرف العمليات والعوامل األساسية ويستعرض اإلطار يقدم هذا المقرر ملخص في مجال أمن النظم 

اإلداري العام ألمن المعلومات الُمستخَدم بشكل أساسي في األعمال. كما سيتعّرف الطالب في هذا المقرر على تحليل 

ل الحماية المناسب المخاطر و استراتيجيات التقييم وكذلك المفاهيم واألساليب والتقنيات التي تمّكنهم من تحديد مجا

 ألهداف المنشأة، ولتقديم التوصيات في ظل المخاطر والمتطلبات القانونية و األهداف التنظيمية.

 

 

   MIST 460 رقم المقرر : 

 إدارة مشاريع نظم المعلوماتاسم المقرر : 

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

(، إضافة إلى تقنيات خاصة بمشاريع PMIيقدم هذا المقرر تعريف بالتقنيات واألساليب العامة إلدارة المشروع )مثل 

 Agile Methods and Extremeالبرمجيات مثل الطرائق الرشيقة )األجايل( و البرمجة القصوى )

Programmingخرى. كما يقدم المقرر أفضل ( وإظهار كيف تختلف مشاريع البرمجيات عن أنواع المشاريع األ

(، باإلضافة إلى CMMIالمقدرة ) نضج القدرات المتكاملالممارسات ومعايير إدارة مشاريع البرمجيات مثل نموذج 

ISO/IEC  وIEEE/EIA 1058  12207ومعايير. 
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 التسويق
 

  MAKT 101رقم المقرر: 

 مبادئ التسويق اسم المقرر:

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

أساسيات ومفاهيم التسويق، ومن أهم الموضوعات التي يغطيها المقرر: تعريف التسويق وتطور يتناول هذا المقرر 

مفهوم التسويق، باإلضافة إلى الجوانب التسويقية التي تواجه المنظمات مثل سلوك المستهلك وبحوث التسويق وتجزئة 

 السوق.

 

 

 (MAKT 401)سابقًا  MAKT 300 رقم المقرر:

 بحوث التسويق المقرر: اسم

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

الطرق المختلفة لتصميم بحوث التسويق، باإلضافة إلى تحليل وتقييم واستخدام نتائج هذه البحوث، يتناول هذا المقرر 

 وذلك من خالل أسلوب الحالة وتطبيقات الحاسب في مجال قرارات التسويق.

 

 

  MAKT 301رقم المقرر: 

 المقرر: سلوك المستهلك اسم

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

التعريف بنماذج السلوك المختلفة والالزمة للتعرف على احتياجات المستهلك، وكيفية تحفيزه وذلك يتناول هذا المقرر 

 من خالل نظريات علم النفس وتطبيقها على السمات الشخصية، وفهم سلوك المستهلك.

 

 

  MAKT 302رقم المقرر:  

 المقرر: إدارة التسويق اسم

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

كيفية التخطيط والتنظيم والقياس للخطة التسويقية الشاملة، كما تطرق المقرر إلى مشاكل إدارة يتناول هذا المقرر 

 وظيفة التسويق.

 

 

  MAKT 303رقم المقرر: 

 التسويق الدولي المقرر: اسم

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

دراسللة التسللويق على نطاق دولي حيث يركز على قضللايا بحوث التسللويق، وتجزئة األسللواق على يتناول هذا المقرر 

 المستوى العالمي، وكذلك سلوك المستهلك في ثقافات وبلدان مختلفة واإلعالن والترويج على مستوى العالم.

 

 

  MAKT 305رقم المقرر: 

 المتكاملةاالتّصاالت التسويقيّة  المقرر: اسم

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

 فهم ذلك يشمل. المتكاملة التسويقية االتصاالت وتقييم وتنفيذ، وتطوير، بتخطيط، المتعلقّة العملياّت المقّرر هذا يغطي

سويقيةّ؛ الحمالت نجاح في االتصاالت دور ّصاالت؛ المعاصرة النظرياّت الت سويقيةّ؛ االتصاالت عمليةّ  لالت  وأدوات الت

(. الخ االجتماعي، التواصللل وسللائل المبيعات، ترويج العامة، العالقات اإلعالن، مثل) المعاصللرة التسللويقيةّ  االتصللاالت
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 حمالت لخلق الضللروريةّ  بالمعرفة الطالب وتزويد مترابطة، برامج في ودمجها العناصللر هذه تكامل على المقرر يركز

 .ومترابطة متكاملة تسويقيةّ 

 

 

  MAKT 402رقم المقرر: 

 المقرر: إدارة المبيعات اسم

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

دراسللللللة دور مدير المبيعات في التخطيط السلللللللطوي واالسللللللتشللللللاري، ودوره في اختيار التنظيم يتناول هذا المقرر 

األخرى واإلشراف وتعويض ومكافأة وتحفيز قوة عمل المبيعات، باإلضافة إلى تنسيق المبيعات مع وظائف التسويق 

 وقياس مساهمة مدير المبيعات للعمليات المربحة.

 

 

  MAKT 403رقم المقرر: 

 المقرر: التسويق اإللكتروني اسم

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

التغييرات التي حدثت في مجال التسللللللويق نتيجة التجاه المنظمات غير الربحية، ومنظمات األعمال يتناول هذا المقرر 

اإلنترنت، كما تتناول المادة ممارسات التسويق التفاعلي الفعال للمستهلك والشركات ومنظمات  والحكومة نحو شبكة

 األعمال التي تتعامل مع منظمات األعمال األخرى من خالل التسويق اإللكتروني.

  

 

  MAKT 404رقم المقرر: 

 سم المقرر: تسويق الخدماتا

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

تسللللويق الخدمات وذلك في تطويرها  السللللتراتيجيةالخصللللائص المتفردة التي تتطلب مدخال متميزاً يتناول هذا المقرر 

وتنفيذها. لذا يركز هذا المقرر على خصائص الخدمة المتفردة وبيئتها مع محاولة تكييف مفاهيم إدارة التسويق إلطار 

دة باإلضافة إلى مناقشة قضايا تتعلق بإدارة سوق الخدمات ومعرفة وتحليل المكونات المختلفة لتوليفة الخدمات الممت

وقياس جودة الخدمة ورضلللللا الزبون. وتحاول المادة أيضلللللا إعانة الطالب على فهم الدور الحسلللللاس لموظفي الخدمة 

وزبائنها في تقديم الخدمة، والتعرف على التضلللللارب في عمليات التسلللللويق ووظائف الموارد البشلللللرية في منظمات 

طالب السللللتراتيجيات إدارة العمليات وأدواتها )التدفق البياني، اسللللتراتيجيات إدارة المحصللللول( الخدمة. كما يعرض ال

 وقضايا الموارد البشرية )على سبيل المثال: التسوق الداخلي(.

 

 

  MAKT 406رقم المقرر: 

 األعمال بين التسويقالمقرر:  اسم

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

 أوجه ويناقش. األعمال والتسلللللويق بين الصلللللناعي للتسلللللويق اإلدارية بالجوانب الطالب تزويد إلى المقرر هذا يهدف

 السللللوك على خاص بشلللكل التركيز مع األعمال، بين والتسلللويق االسلللتهالكية السللللع تسلللويق  بين واالختالف الشلللبه

 الشرائى للمؤسسة والعالقة التسويقية بين المؤسسات.
 

 

  MAKT 407رقم المقرر: 

 إدارة العالمة التجاريّةالمقرر:  اسم

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

 للمستهلكين بالنسبة التجاريةّ  العالمات ودور التجاريةّ  العالمة تكوين مفهوم على الطالب بتعريف المقرر هذا سيقوم

 لمدراء الالزمة واألدوات المهارات بالمعرفة، الطالب تزويد إلى المقرر هذا سيسعى. المصلحة وأصحاب والمؤسسات

 العالمة تطوير المصلحة؛ أصحاب مع التجاريةّ  العالمة عالقات إدارة التجاريةّ؛ العالمة هويةّ  لتطوير التجاريةّ  العالمات
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 القرارات التخاذ العمليةّ  والخبرة النظريةّ  المعرفة الطالب سيكتسب. أدائها وتقييم منها؛ واالستفادة التجاريةّ 

 .التجاريةّ  العالمة إدارة في والتكتيكيةّ  االستراتيجية
 

 

 (MAKT 304 سابقًا) MAKT 410 رقم المقرر:

 المقرر: التسويق االستراتيجي اسم

 ساعات( 3)عدد الساعات: 

التعريف بالمهارات الالزمة لتطوير اتخاذ القرار االسلللتراتيجي، مع التركيز الخاص على التسلللويق،  يتناول هذا المقرر

وتسلللتعرض المادة مفهوم تكامل التخطيط التسلللويقي مع عملية التخطيط التسلللويقي االسلللتراتيجي. وسلللوف يتم بحث 

يلم الطالب بصللورة تامة باألسللس واسللتكشللاف القضللايا في هذا المجال بعمق وعلى مسللتوى متقدم نسللبيا. ويتوقع أن 

 المفاهيمية والنظرية للتسويق وأن يظهر قدرة في استخدام ذلك الفهم في المجال التطبيقي.
 

 


