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المقدمة:
تسعى جامعة عجلون الوطنٌة إلى استحداث برنامج ماجستٌر فً تخصص إدارة األعمال استكماالً
لباقً التخصصات والبرامج التعلٌمٌة فً كلٌة إدارة األعمال وصوالً إلى تحقٌق رإٌة الجامعة وإلى أن
تحقق مركزاً متمٌزاً بٌن الجامعات المحلٌة والعربٌة إثرا ًء لحٌاة األفراد فً المجتمع وإسهاما ً منها فً تحقٌق
التنمٌة المستدامة للمجتمع والوطن واألمة ،ال سٌما فً مجاالت التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة ،إلى جانب
إٌجاد بٌئة محفزة للبحث واإلبداع فً مختلف المٌادٌن المعرفٌة و التكنولوجٌة ورفد رأس المال البشري
للجامعة واالنفتاح والتواصل مع مإسسات التعلٌم العالً داخل الوطن وخارجه.
أهداف البرنامج:
ٌهدف هذا البرنامج ،وبشكل أساسً إلى:
 )1تؤهٌل نخبة من الطلبة الممٌزٌن للحصول على درجة الماجستٌر فً تخصص إدارة األعمال.
 )2رفد السوق المحلٌة واإلقلٌمٌة بؤفراد مإهلٌن ،وذوي كفاءات علمٌة عالٌة.
 )3تلبٌة حاجة المإسسات العربٌة واإلقلٌمٌة ،بتوفٌر حملة درجة ماجستٌر مهنٌٌن فً تخصص إدارة
األعمال وقادرٌن على حل المشكالت بصورة علمٌة.
 )4تقدٌم خدمة مستدامة للمجتمع المحلً ،وذلك من خالل رفده بكوادر مإهلة لتعمل فً شتى المجاالت
االقتصادٌة.
 )5المساهمة فً الحد من هجرة الموارد االقتصادٌة إلى خارج األردن ،والمتمثلة بتكالٌف طلبة مرحلة
الماجستٌر والدراسات العلٌا فً الخارج.
 )6توفٌر فرص تعلٌم علٌا ألبناء محافظة عجلون ،وذلك لعدم وجود جامعة فً المحافظة تقوم بتقدٌم
برامج للدراسات العلٌا فً تخصص إدارة األعمال.
أهمية البرنامج:
تتمثل أهمٌة فتح برنامج الماجستٌر فً تخصص إدارة األعمال فً جامعة عجلون الوطنٌة بالنقاط التالٌة:
 )1إضافة مٌزة تنافسٌة للجامعة وسمعة متراكمة ،جنبا الى جنب مع بقٌة البرامج التعلٌمٌة القائمة
بشكل عام ،وبرنامج البكالورٌوس فً تخصص إدارة األعمال ،بشكل خاص.
 )2االرتقاء بالجامعة بزٌادة برامج الدراسات العلٌا.
تعمٌق دور الجامعة فً مفهوم خدمة المجتمع المحلً.
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مبررات فتح البرنامج:
 )1امتالك الجامعة بشكل عام للمقومات ،والبنٌة التحتٌة ،والكوادر المإهلة الالزمة لفتح برنامج
الماجستٌر فً إدارة األعمال.
 )2امتالك كلٌة إدارة األعمال واألساتذة الموجودٌن فٌها للخبرة والمعرفة ببرامج الدراسات العلٌا.
 )3عدم وجود جامعات فً محافظة عجلون تمنح درجة الماجستٌر فً تخصص إدارة األعمال.
 )4تلبٌة الطلب المتزاٌد محلٌا وإقلٌمٌا إلدارٌٌن مإهلٌن علمٌا ومهنٌا فً تخصص إدارة األعمال.
 )5وجود عدد ال ٌستهان به من حملة البكالورٌوس الراغبٌن فً إكمال دراساتهم العلٌا للحصول على
درجة الماجستٌر فً تخصص إدارة األعمال.
متطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال:
 )1تكون متطلبات الحصول على درجة الماجستٌر فً إدارة األعمال ( )33ساعة معتمدة ،حسب
الخطة الدراسٌة التً ٌقرها مجلس العمداء وذلك بما ٌنسجم مع المادة رقم ( )21من تعلٌمات
ومعاٌٌر االعتماد العام لبرنامج الدراسات العلٌا رقم ( )4لسنة  1222والمعدلة بموجب قرار
مجلس الهٌئة رقم ( )1222\22\221تارٌخ .1222\3\25
 )1المواد االستدراكٌة:
أٌ -حق لقسم اإلدارة أن ٌحدد عند قبول الطالب المواد االستدراكٌة الالزمة له من مواد
مستوى البكالورٌوس والدبلوم التً ٌراها ضرورٌة لرفع المستوى العلمً للطالب ،على أن
ال تزٌد عن ( )1ساعات معتمدة ،وتحدد هذه المواد فً طلب القبول.
ب -ال تحتسب ساعات المواد االستدراكٌة ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة لنٌل الدرجة،
وتظهر هذه المواد فً الكشف من دون عالمات.
التخصصات التي يمكن قبولها في برنامج الماجستير في تخصص إدارة األعمال
ٌمكن القبول فً برنامج ماجستٌر إدارة األعمال كل من ٌحمل درجة البكالورٌوس فً جمٌع التخصصات
من جامعات معترف بها لدى وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً األردنٌة وحسب تعلٌمات الوزارة.
الخطة الدراسية المقترحة لبرنامج الماجستير في تخصص إدارة األعمال:
تتكون الخطة الدراسٌة من ( )33ساعة معتمدة موزعة كما ٌلً:
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تتكون الخطة الدراسية من ( )33ساعة معتمدة وموزعة كما يلي:
أوال :مسار الرسالة
 .2المواد اإلجبارية :تتكون من ( )81ساعة معتمدة موزعة كما يلي:
اسم المادة

عذد الساعاث
المعتمذة

رقم المادة
401102

أساليب البحث العلمي واإلحصاء التطبيقي

3

401103

اإلدارة الماليت المتقذمت

3

401111

إدارة الموارد البشريت المتقذمت

3

401131

إدارة العملياث واإلنتاج المتقذمت

3

401132

اإلدارة اإلستراتيجيت المتقذمت

3

401141

إدارة األعمال الذوليت المتقذمت

3

 .2المواد االختيارية :يختار الطالب ( )6ساعة معتمدة مما يلي :
اسم المادة

رقم المادة

عذد الساعاث
المعتمذة

401112

إدارة التسويق المتقذمت

3

401113

نظريت المنظمت المتقذمت

3

401121

نظم المعلوماث اإلداريت المتقذمت

3

401122

إدارة األعمال االلكترونيت المتقذمت

3

401133

ريادة األعمال اإلستراتيجيت

3

401144

إدارة المخاطر اإلستراتيجيت

3

 .3الرسالة ،وهي بواقع ( )9ساعة
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وصف المواد لمسار الرسالة
( )401102أساليب البحث العلمي واإلحصاء التطبيقي

( 3ساعة)

تقدم هذه المادة طرق البحث العلمً المختلفة وبصورة تركز على تحلٌل مشكالت األعمال واستخدام أسلوب
البحث العلمً كؤداة لحل المشكالت .وتتضمن كذلك مواضٌع تهدف لفهم وتطبٌق التصمٌم البحثً المناسب
(الكمً والنوعً) واستخدام مختلف طرق التحلٌل اإلحصائً ،واستخدام الحاسوب فً تحلٌل البٌانات
وكتابة تقرٌر البحث وعرضه.
( )401103اإلدارة المالية المتقدمة

( 3ساعة)

تركز هذه المادة على دراسة أسالٌب تموٌل الشركات ،وأدوات أسواق رأس المال ،وهٌكل رأس المال
األمثل ،وتكلفة رأس المال ،وسٌاسات توزٌع األرباح ،والعوامل المإثرة على القٌمة السوقٌة لألسهم،
والقٌمة الزمنٌة للنقود ،وعالقة العائد والمخاطر .وتتناول عملٌات الوساطة المالٌة واستخدام األدوات المالٌة
فً تحلٌل أسواق المال ،ودور المإسسات المالٌة ،وتداول األوراق المالٌة ،وتقٌٌم األسواق والمإسسات
المالٌة.
( )401111إدارة الموارد البشرية المتقدمة

( 3ساعة)

تهدف المادة إلى تطوٌر مهارات الطلبة فً التعرف على األسس النظرٌة ،والمفاهٌم الضرورٌة واألساسٌة
فً مجال إدارة الموارد البشرٌة ،مع التركٌز على دورها االستراتٌجً فً المنظمات ،باإلضافة إلى الدور
الحٌوي الذي تلعبه على مستوى منظمات األعمال الدولٌة .كما تركز المادة على تقدٌم مجموعة من
المعارف عن الوظائف األساسٌة إلدارة الموارد البشرٌة ،من خالل مزٌج من النظرٌات ،والحاالت العملٌة
وحلقات المناقشة .وتحسٌن الممارسات فٌما ٌتعلق بالعنصر البشري من حٌث فهمه ،واجتذابه ،وتطوٌره،
وتقٌٌمه ،ومكافآته ،وحفزه واستخدامه بشكل فعال لتحقٌق أهداف المنظمة.
( )401131إدارة العمليات واإلنتاج المتقدمة

( 3ساعة)

تشتمل هذه المادة على موضوعات متقدمة فً إدارة العملٌات ،واالستراتٌجٌات الخاصة باإلنتاج ،وتخطٌط
الطاقة اإلنتاجٌة ،وتحدٌد موقع التسهٌالت ،والترتٌب الداخلً ،وتصمٌم الوظٌفة ومعاٌٌر العمل واإلنتاج،
والجد ولة ،والرقابة على المخزون ،والرقابة على الجودة ،وتخطٌط احتٌاجات المواد ،والصٌانة والنظام
اآلنً ،مع التركٌز على استخدام الطرق الكمٌة.
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()401132اإلدارة اإلستراتيجية المتقدمة

( 3ساعة)

تتضمن هذه المادة دراسة الستراتٌجٌات المنظمة من حٌث تصمٌمها وتنفٌذها من خالل دراسة العوامل
البٌئٌة الداخلٌة والخارجٌة التً تواجه المنظمات والمإثرة على هذه اإلستراتٌجٌة .والتركٌز على عناصر
الخبرة التنافسٌة إضافة إلى دراسة الحاالت المتعمقة والتً تتضمن التحلٌل العلمً لإلدارات الوظٌفٌة
المختلفة وال تً تشكل تكامال واضحا ما بٌن الجوانب النظرٌة والتطبٌقٌة فً بناء اإلدارة اإلستراتٌجٌة فً
المنظمة ونتائج األبحاث والدراسات والقراءات اإلضافٌة فً هذا المجال.
()401141إدارة األعمال الدولية المتقدمة

( 3ساعة)

تبحث هذه المادة فً مفهوم إدارة األعمال الدولٌة عموما ً وفً األسالٌب والمناهج التً تتبناها منظمات
األعمال فً هذا المجال على وجه التحدٌد .كما وتتعرض إلى البٌانات االقتصادٌة والسٌاسٌة والحضارٌة،
وانعكاساتها على بٌانات األعمال واالقتصاد الخاصة بالمنظمات الدولٌة ،هذا فضالً عن مناقشة توجٌهات
الحكومات والدول نحو دعم وتشجٌع ومساندة الصناعات بؤنواعها ،بقصد توظٌف سٌاسات تعمل على
حماٌة الصناعات الوطنٌة .إلى جانب سعً المادة إلى شرح وجهات النظر اإلدارٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة
التً تتعلق بالمخاطر التً تتعرض لها التجارة واألعمال الدولٌتٌن.
( )401112إدارة التسويق المتقدمة

( 3ساعة)

تهدف المادة إلى دراسة التسوٌق من منظور إداري تحلٌلً استراتٌجً ضمن إطار ٌتناول المفاهٌم التسوٌقٌة
األساسٌة ،وتحلٌل البٌئة التسوٌقٌة لتوفٌر قواعد البٌانات المطلوبة التخاذ ودعم القرارات التسوٌقٌة .وتركز
المادة على دراسة وتحلٌل التوجهات الحدٌثة المعتمدة على معرفة الزبون واختٌار االستراتٌجٌات التسوٌقٌة
المناسبة الكفٌلة بتوفٌر السلع والخدمات المناسبة كما وتتناول المادة دراسة شاملة لموضوعات مثل التخطٌط
التسوٌقً االستراتٌجً وتحلٌل األسواق والمنافسة ثم تصمٌم الخطط والبرامج المتعلقة بالمنتجات وتسعٌرها
وتوزٌعها وتروٌجها .وتنفٌذها بالشكل الذي ٌحقق أهداف المنظمة بؤحسن الوسائل وأقل التكالٌف.
( )401113نظرية المنظمة المتقدمة

( 3ساعة)

تغطً هذه المادة النظرٌات اإلدارٌة الحدٌثة من خالل مدخلٌن :المدخل الكلً وٌبحث فً ماهٌة المنظمة،
وأهمٌتها ،وثقافة المنظمة وبٌئتها وأبعادها باعتبارها نظاما مفتوحا .والمدخل الجزئً الذي ٌبحث بٌن النمط
التنظٌمً للفرد والجماعة ،وٌتناول التعلم ،والشخصٌة ،واالتصاالت ،وتبادل المعلومات ،واإلدراك ،ومفاهٌم
التحفٌز ،والتطوٌر التنظٌمً واإلبداع والصراع.
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( )401121نظم المعلومات اإلدارية المتقدمة

( 3ساعة)

توضح هذه المادة التطورات والنظرٌات والتقنٌات الخاصة بإدارة تكنولوجٌا المعلومات مع التركٌز على
التحدٌات والفرص والمخاطر .وتتضمن هذه المادة مجموعة من المفردات منها ،التحوالت فً نظم
المعلومات اإلدارٌة ،وإدارة المنظمات الرقمٌة ،ونظم المعلومات والمنظمات واإلدارة ،واألعمال
االلكترونٌة  ،وإدارة المعدات المادٌة والبرمجٌة ،وإدارة موارد البٌانات ،وبٌئة تكنولوجٌا المعلومات ونظم
االتصاالت والنظم الالسلكٌة ونظم االتصاالت النقالة والشبكات وأهم التحدٌات التً تواجه نظم المعلومات
اإلدارٌة ،ودراسة حاالت تطبٌقٌة معاصرة.
( )401122إدارة األعمال االلكترونية المتقدمة

( 3ساعة)

تهدف المادة إلى تحسٌن وتطوٌر المعارف المتعلقة باألعمال االلكترونٌة والتجارة االلكترونٌة ،والبنٌة
التحتٌة الالزمة لها ،وكذلك استراتٌجٌات وتطبٌقات األعمال االلكترونٌة ،وتعرٌف بؤنظمة إدارة التطبٌقات
الخاصة ،مثل نظم إدارة سالسل التورٌد ،وإدارة عالقات الزبائن ،والمشترٌات ،والتسوٌق االلكترونً،
وإدارة التغٌٌر ،وتحلٌل وتصمٌم وتنفٌذ وصٌانة نظم وتطبٌقات األعمال االلكترونٌة.
( )401133ريادة األعمال اإلستراتيجية المتقدمة

( 3ساعة)

تهدف المادة إلى توضٌح األنماط المختلفة للمنظمات الرٌادٌة ،والمراحل والخصائص المتعلقة بالمشارٌع
الرٌادٌة ،واستعراض األبعاد اإلستراتٌجٌة للمنظمات الرٌادٌة ،ورٌادة المشروعات الصغٌرة والمتوسطة
ودور القطاع العام والخاص والمإسسات الداعمة فً تموٌل وتنمٌة المشروعات ،وآلٌات تشجٌع االستثمار
فً القطاعات االقتصادٌة الرٌادٌة.
( )401144إدارة المخاطر اإلستراتيجية

( 3ساعة)

تهدف هذه المادة إلى دراسة مختلف المخاطر التً تواجه المنظمات والنظرٌات المتعلقة بها وتحلٌل اثر هذه
المخاطر على تلك المنظمات ،وتركز أٌضا على المخاطر المالٌة التً قد تواجه منظمات األعمال كمعدل
الفائدة ومخاطر االقتراض واإلقراض من خالل عملٌة اتخاذ قرار ومتابعة القروض وكذلك مخاطرة
السٌولة من خالل طرق قٌاس السٌولة وإدارتها فً منظمات األعمال ودراسة مخاطر لمخاطر استخدام
التكنولوجٌا والعملٌات اإلستراتٌجٌة المختلفة.
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ثانيا :مسار االمتحان الشامل
 .1المواد اإلجبارية :تتكون من ( )42ساعة معتمدة موزعة كما يلي:
اسم المادة

عذد الساعاث
المعتمذة

رقم المادة
401102

أساليب البحث العلمي واإلحصاء التطبيقي

3

401103

اإلدارة الماليت المتقذمت

3

401111

إدارة الموارد البشريت المتقذمت

3

401112

إدارة التسويق المتقذمت

3

401131

إدارة العملياث واإلنتاج المتقذمت

3

401132

اإلدارة اإلستراتيجيت المتقذمت

3

401141

إدارة األعمال الذوليت المتقذمت

3

401149

مشروع بحث في اإلدارة

3

 .4المواد االختيارية :يختار الطالب ( )9ساعة معتمدة مما يلي :
رقم المادة

اسم المادة

عذد الساعاث
المعتمذة

401113

نظريت المنظمت المتقذمت

3

401121

نظم المعلوماث اإلداريت المتقذمت

3

401122

إدارة األعمال االلكترونيت المتقذمت

3

401133

ريادة األعمال اإلستراتيجيت

3

401144

إدارة المخاطر اإلستراتيجيت

3

402131

المحاسبت اإلداريت المتقذمت

3
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االمتحان الشامل :يخضع الطالب المتحان شامل بعد دراسة المواد المطلوبة منه بنجاح.
وصف المواد لمسار الشامل
( )401102أساليب البحث العلمي واإلحصاء التطبيقي

( 3ساعة)

تقدم هذه المادة طرق البحث العلمً المختلفة وبصورة تركز على تحلٌل مشكالت األعمال واستخدام أسلوب
البحث العلمً كؤداة لحل المشكالت .وتتضمن كذلك مواضٌع تهدف لفهم وتطبٌق التصمٌم البحثً المناسب
(الكمً والنوعً) واستخدام مختلف طرق التحلٌل اإلحصائً ،واستخدام الحاسوب فً تحلٌل البٌانات
وكتابة تقرٌر البحث وعرضه.
( )401103اإلدارة المالية المتقدمة

( 3ساعة)

تركز هذه المادة على دراسة أسالٌب تموٌل الشركات ،وأدوات أسواق رأس المال ،وهٌكل رأس المال
األمثل ،وتكلفة رأس المال ،وسٌاسات توزٌع األرباح ،والعوامل المإثرة على القٌمة السوقٌة لألسهم،
والقٌمة الزمنٌة للنقود ،وعالقة العائد والمخاطر .وتتناول عملٌات الوساطة المالٌة واستخدام األدوات المالٌة
فً تحلٌل أسواق المال ،ودور المإسسات المالٌة ،وتداول األوراق المالٌة ،وتقٌٌم األسواق والمإسسات
المالٌة.
( )401111إدارة الموارد البشرية المتقدمة

( 3ساعة)

تهدف المادة إلى تطوٌر مهارات الطلبة فً التعرف على األسس النظرٌة ،والمفاهٌم الضرورٌة واألساسٌة
فً مجال إدارة الموارد البشرٌة ،مع التركٌز على دورها االستراتٌجً فً المنظمات ،باإلضافة إلى الدور
الحٌوي الذي تلعبه على مستوى منظمات األعمال الدولٌة .كما تركز المادة على تقدٌم مجموعة من
المعارف عن الوظائف األساسٌة إلدارة الموارد البشرٌة ،من خالل مزٌج من النظرٌات ،والحاالت العملٌة
وحلقات المناقشة .وتحسٌن الممارسات فٌما ٌتعلق بالعنصر البشري من حٌث فهمه ،واجتذابه ،وتطوٌره،
وتقٌٌمه ،ومكافآته ،وحفزه واستخدامه بشكل فعال لتحقٌق أهداف المنظمة.
( )401112إدارة التسويق المتقدمة

( 3ساعة)

تهدف المادة إلى دراسة التسوٌق من منظور إداري تحلٌلً استراتٌجً ضمن إطار ٌتناول المفاهٌم التسوٌقٌة
األساسٌة ،وتحلٌل البٌئة التسوٌقٌة لتوفٌر قواعد البٌانات المطلوبة التخاذ ودعم القرارات التسوٌقٌة .وتركز
المادة على دراسة وتحلٌل التوجهات الحدٌثة المعتمدة على معرفة الزبون واختٌار االستراتٌجٌات التسوٌقٌة
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المناسبة الكفٌلة بتوفٌر السلع والخدمات المناسبة كما وتتناول المادة دراسة شاملة لموضوعات مثل التخطٌط
التسوٌقً االستراتٌجً وتحلٌل األسواق والمنافسة ثم تصمٌم الخطط والبرامج المتعلقة بالمنتجات وتسعٌرها
وتوزٌعها وتروٌجها .وتنفٌذها بالشكل الذي ٌحقق أهداف المنظمة بؤحسن الوسائل وأقل التكالٌف.
( )401131إدارة العمليات واإلنتاج المتقدمة

( 3ساعة)

تشتمل هذه المادة على موضوعات متقدمة فً إدارة العملٌات ،واالستراتٌجٌات الخاصة باإلنتاج ،وتخطٌط
الطاقة اإلنتاجٌة ،وتحدٌد موقع التسهٌالت ،والترتٌب الداخلً ،وتصمٌم الوظٌفة ومعاٌٌر العمل واإلنتاج،
والجدولة ،والرقابة على المخزون ،والرقابة على الجودة ،وتخطٌط احتٌاجات المواد ،والصٌانة والنظام
اآلنً ،مع التركٌز على استخدام الطرق الكمٌة.
( )401132اإلدارة اإلستراتيجية المتقدمة

( 3ساعة)

تتضمن هذه المادة دراسة الستراتٌجٌات المنظمة من حٌث تصمٌمها وتنفٌذها من خالل دراسة العوامل
البٌئٌة الداخلٌة والخارجٌة التً تواجه المنظمات والمإثرة على هذه اإلستراتٌجٌة .والتركٌز على عناصر
الخبرة التنافسٌة إضافة إلى دراسة الحاالت المتعمقة والتً تتضمن التحلٌل العلمً لإلدارات الوظٌفٌة
المختلفة والتً تشكل تكامال واضحا ما بٌن الجوانب النظرٌة والتطبٌقٌة فً بناء اإلدارة اإلستراتٌجٌة فً
المنظمة ونتائج األبحاث والدراسات والقراءات اإلضافٌة فً هذا المجال.
( )401141إدارة األعمال الدولية المتقدمة

( 3ساعة)

تبحث هذه المادة فً مفهوم إدارة األعمال الدولٌة عموما ً وفً األسالٌب والمناهج التً تتبناها منظمات
األعمال فً هذا المجال على وجه التحدٌد .كما وتتعرض إلى البٌانات االقتصادٌة والسٌاسٌة والحضارٌة،
وانعكاساتها على بٌانات األعمال واالقتصاد الخاصة بالمنظمات الدولٌة ،هذا فضالً عن مناقشة توجٌهات
الحكومات والدول نحو دعم وتشجٌع ومساندة الصناعات بؤنواعها ،بقصد توظٌف سٌاسات تعمل على
حماٌة الصناعات الوطنٌة .إلى جانب سعً المادة إلى شرح وجهات النظر اإلدارٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة
التً تتعلق بالمخاطر التً تتعرض لها التجارة واألعمال الدولٌتٌن.
( )401149مشروع بحث في اإلدارة

( 3ساعة)

تعرض هذه المادة نماذج ألبحاث منشورة فً مجاالت ومدارس فكرٌة مختلفة فً اإلدارة وٌقوم الطالب فً
هذه المادة بإجراء دراسة متعمقة وكتابة بحث مفصل حول موضوع ٌتم اختٌاره تحت إشراف مدرس المادة
بحٌث ٌقٌم البحث وٌناقش فً نهاٌة الفصل.
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( )401113نظرية المنظمة المتقدمة

( 3ساعة)

تغطً هذه المادة النظرٌات اإلدارٌة الحدٌثة من خالل مدخلٌن :المدخل الكلً وٌبحث فً ماهٌة المنظمة،
وأهمٌتها ،وثقافة المنظمة وبٌئتها وأبعادها باعتبارها نظاما مفتوحا .والمدخل الجزئً الذي ٌبحث بٌن النمط
التنظٌمً للفرد والجماعة ،وٌتناول التعلم ،والشخصٌة ،واالتصاالت ،وتبادل المعلومات ،واإلدراك ،ومفاهٌم
التحفٌز ،والتطوٌر التنظٌمً واإلبداع والصراع.
( )401121نظم المعلومات اإلدارية المتقدمة

( 3ساعة)

توضح هذه المادة التطورات والنظرٌات والتقنٌات الخاصة بإدارة تكنولوجٌا المعلومات مع التركٌز على
التحدٌات والفرص والمخاطر .وتتضمن هذه المادة مجموعة من المفردات منها ،التحوالت فً نظم
المعلومات اإلدارٌة ،وإدارة المنظمات الرقمٌة ،ونظم المعلومات والمنظمات واإلدارة ،واألعمال
االلكترونٌة  ،وإدارة المعدات المادٌة والبرمجٌة ،وإدارة موارد البٌانات ،وبٌئة تكنولوجٌا المعلومات ونظم
االتصاالت والنظم الالسلكٌة ونظم االتصاالت النقالة والشبكات وأهم التحدٌات التً تواجه نظم المعلومات
اإلدارٌة ،ودراسة حاالت تطبٌقٌة معاصرة.
( )401122إدارة األعمال االلكترونية المتقدمة

( 3ساعة)

تهدف المادة إلى تحسٌن وتطوٌر المعارف المتعلقة باألعمال االلكترونٌة والتجارة االلكترونٌة ،والبنٌة
التحتٌة الالزمة لها ،وكذلك استراتٌجٌات وتطبٌقات األعمال االلكترونٌة ،وتعرٌف بؤنظمة إدارة التطبٌقات
الخاصة ،مثل نظم إدارة سالسل التورٌد ،وإدارة عالقات الزبائن ،والمشترٌات ،والتسوٌق االلكترونً،
وإدارة التغٌٌر ،وتحلٌل وتصمٌم وتنفٌذ وصٌانة نظم وتطبٌقات األعمال االلكترونٌة.
( )401133ريادة األعمال اإلستراتيجية المتقدمة

( 3ساعة)

تهدف المادة إلى توضٌح األنماط المختلفة للمنظمات الرٌادٌة ،والمراحل والخصائص المتعلقة بالمشارٌع
الرٌادٌة ،واستعراض األبعاد اإلستراتٌجٌة للمنظمات الرٌادٌة ،ورٌادة المشروعات الصغٌرة والمتوسطة
ودور القطاع العام والخاص والمإسسات الداعمة فً تموٌل وتنمٌة المشروعات ،وآلٌات تشجٌع االستثمار
فً القطاعات االقتصادٌة الرٌادٌة.
( )401144إدارة المخاطر اإلستراتيجية

( 3ساعة)

تهدف هذه المادة إلى دراسة مختلف المخاطر التً تواجه المنظمات والنظرٌات المتعلقة بها وتحلٌل اثر هذه
المخاطر على تلك المنظمات ،وتركز أٌضا على المخاطر المالٌة التً قد تواجه منظمات األعمال كمعدل
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الفائدة ومخاطر االقتراض واإلقراض من خالل عملٌة اتخاذ قرار ومتابعة القروض وكذلك مخاطرة
السٌولة من خالل طرق قٌاس السٌولة وإدارتها فً منظمات األعمال ودراسة مخاطر لمخاطر استخدام
التكنولوجٌا والعملٌات اإلستراتٌجٌة المختلفة.
( )224431المحاسبة اإلدارية المتقدمة

( 3ساعة)

تهدف هذه المادة إلى تعرٌف الطالب بصورة تفصٌلٌة بدور المحاسبة اإلدارٌة فً تحلٌل العالقة بٌن
التكالٌف ومستوى النشاط واألرباح فً ضوء أنظمة التكالٌف والمنتجات المشتركة والثانوٌة وأنظمة تكالٌف
الوقت المحدد والباك فالش والقرارات على أساس األنشطة والتكالٌف المستهدفة فً مشروعات الخدمات
والتجارة والصناعة والتكالٌف المستهدفة إضافة إلى التعرف على بطاقة األداء المتوازنة وأنظمة الموازنات
ومحاسبة المسإولٌة الموازنة الثابتة والمرنة وقٌاس األداء .كما تشتمل على قرارات التسعٌر والربحٌة
وإدارة التكالٌف والتكالٌف النوعٌة واإلٌرادات وانحرافاتها وتحلٌل الربحٌة وتوجهات العمالء إلى جانب
التعرف على األسالٌب الكمٌة المستخدمة فً المحاسبة اإلدارٌة.
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