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 المقدمة:

 تكمالا تسعى جامعة عجلون الوطنية إلى استحداث برنامج ماجستير في تخصص إدارة األعمال اس      

إلى أن معة وتحقيق رؤية الجا لباقي التخصصات والبرامج التعليمية في كلية إدارة األعمال وصولا إلى

ا منها فإسهاموتحقق مركزاا متميزاا بين الجامعات المحلية والعربية إثراءا لحياة األفراد في المجتمع  ي تحقيق ا

انب ية، إلى ججتماعالتنمية المستدامة للمجتمع والوطن واألمة، ل سيما في مجالت التنمية القتصادية وال

لبشري لمال ااواإلبداع في مختلف الميادين المعرفية و التكنولوجية ورفد رأس إيجاد بيئة محفزة للبحث 

 للجامعة والنفتاح والتواصل مع مؤسسات التعليم العالي داخل الوطن وخارجه. 

 أهداف البرنامج:

 يهدف هذا البرنامج، وبشكل أساسي إلى:

 .خصص إدارة األعمالتأهيل نخبة من الطلبة المميزين للحصول على درجة الماجستير في ت (1

 رفد السوق المحلية واإلقليمية بأفراد مؤهلين، وذوي كفاءات علمية عالية. (2

ارة صص إدتلبية حاجة المؤسسات العربية واإلقليمية، بتوفير حملة درجة ماجستير مهنيين في تخ (3

 األعمال وقادرين على حل المشكالت بصورة علمية.

جالت ى الملك من خالل رفده بكوادر مؤهلة لتعمل في شتتقديم خدمة مستدامة للمجتمع المحلي، وذ (4

 القتصادية.

ة مرحلة ف طلبالمساهمة في الحد من هجرة الموارد القتصادية إلى خارج األردن، والمتمثلة بتكالي (5

 الماجستير والدراسات العليا في الخارج.

قديم وم بتالمحافظة تق توفير فرص تعليم عليا ألبناء محافظة عجلون، وذلك لعدم وجود جامعة في (6

 برامج للدراسات العليا في تخصص إدارة األعمال.

 أهمية البرنامج:

 لتالية:قاط اتتمثل أهمية فتح برنامج الماجستير في تخصص إدارة األعمال في جامعة عجلون الوطنية بالن

لقائمة ية امإضافة ميزة تنافسية للجامعة وسمعة متراكمة، جنبا الى جنب مع بقية البرامج التعلي (1

 بشكل عام، وبرنامج البكالوريوس في تخصص إدارة األعمال، بشكل خاص.

 الرتقاء بالجامعة بزيادة برامج الدراسات العليا. (2

 تعميق دور الجامعة في مفهوم خدمة المجتمع المحلي.
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 مبررات فتح البرنامج:

رنامج فتح بهلة الالزمة لامتالك الجامعة بشكل عام للمقومات، والبنية التحتية، والكوادر المؤ (1

 الماجستير في إدارة األعمال.

 العليا. راساتامتالك كلية إدارة األعمال واألساتذة الموجودين فيها للخبرة والمعرفة ببرامج الد (2

 عدم وجود جامعات في محافظة عجلون تمنح درجة الماجستير في تخصص إدارة األعمال. (3

 عمال.ة األداريين مؤهلين علميا ومهنيا في تخصص إدارتلبية الطلب المتزايد محليا وإقليميا إل (4

على  لحصولوجود عدد ل يستهان به من حملة البكالوريوس الراغبين في إكمال دراساتهم العليا ل (5

 درجة الماجستير في تخصص إدارة األعمال.

 :في إدارة األعمال الماجستيرمتطلبات الحصول على درجة 

، حسب ( ساعة معتمدة33) إدارة األعمالالماجستير في درجة تكون متطلبات الحصول على  (1

عليمات ( من ت12وذلك بما ينسجم مع المادة رقم ) قرها مجلس العمداءي الخطة الدراسية التي

جب قرار والمعدلة بمو 2010( لسنة 4ومعايير العتماد العام لبرنامج الدراسات العليا رقم )

 .2017\3\15( تاريخ 2017\10\119مجلس الهيئة رقم )

 المواد الستدراكية: (2

 موادن الستدراكية الالزمة له م الموادأن يحدد عند قبول الطالب  اإلدارةلقسم  يحق -أ

على أن  لعلمي للطالب،التي يراها ضرورية لرفع المستوى ا مستوى البكالوريوس والدبلوم

  طلب القبول.( ساعات معتمدة، وتحدد هذه المواد في 9) نل تزيد ع

 رجة، الستدراكية ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل الد الموادسب ساعات تل تح -ب

 دون عالمات. منفي الكشف  الموادوتظهر هذه 

 التخصصات التي يمكن قبولها في برنامج الماجستير في تخصص إدارة األعمال

 خصصاتجميع التيمكن القبول في برنامج ماجستير إدارة األعمال كل من يحمل درجة البكالوريوس في 

 ة. لوزارمن جامعات معترف بها لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية وحسب تعليمات ا

 :الخطة الدراسية المقترحة لبرنامج الماجستير في تخصص إدارة األعمال

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يلي:33الخطة الدراسية من )تتكون 
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 ساعة معتمدة وموزعة كما يلي:  (33تتكون الخطة الدراسية من )

 : مسار الرسالةأوال

  ساعة معتمدة موزعة كما يلي:( 18: تتكون من )اإلجبارية. المواد 1

عدد الساعات  المادةاسم  رقم المادة

 المعتمدة

 3 التطبيقي واإلحصاءالبحث العلمي  أساليب 401702

 3 اإلدارة المالية المتقدمة 401703

 3 ارد البشرية المتقدمةإدارة المو 401711

 3 إدارة العمليات واإلنتاج المتقدمة  401731

 3 اإلدارة اإلستراتيجية المتقدمة 401732

 3 إدارة األعمال الدولية المتقدمة 401741

 

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

عدد الساعات  المادةاسم  رقم المادة

 المعتمدة

 3 إدارة التسويق المتقدمة 401712

 3 نظرية المنظمة المتقدمة 401713

 3 متقدمةالدارية اإلمعلومات النظم  401721

 3 إدارة األعمال االلكترونية المتقدمة 401722

 3 ريادة األعمال اإلستراتيجية 401733

 3 إدارة المخاطر اإلستراتيجية  401744

 

 ساعة( 9) ، وهي بواقعالرسالة . 3
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 الرسالةالمواد لمسار وصف 

ساعة( 3)                     أساليب البحث العلمي واإلحصاء التطبيقي  (401702)  

لوب تخدام أسركز على تحليل مشكالت األعمال واست وبصورةطرق البحث العلمي المختلفة  المادة هقدم هذت

ناسب ي الملفهم وتطبيق التصميم البحث تضمن كذلك مواضيع تهدفتالبحث العلمي كأداة لحل المشكالت. و

 ياناتواستخدام الحاسوب في تحليل الب ،)الكمي والنوعي( واستخدام مختلف طرق التحليل اإلحصائي

 وكتابة تقرير البحث وعرضه.

 ساعة( 3)                                              اإلدارة المالية المتقدمة (401703)

لمال هيكل رأس ا، وأدوات أسواق رأس المالو ،ى دراسة أساليب تمويل الشركاتعل تركز هذه المادة

هم، ية لألسعلى القيمة السوق، والعوامل المؤثرة توزيع األرباح اتسياسو تكلفة رأس المال،واألمثل، 

لمالية اات األدو تخداموتتناول عمليات الوساطة المالية واس القيمة الزمنية للنقود، وعالقة العائد والمخاطر.و

مؤسسات ق والفي تحليل أسواق المال، ودور المؤسسات المالية، وتداول األوراق المالية، وتقييم األسوا

 المالية.

 ساعة( 3)                                       المتقدمة  الموارد البشرية إدارة( 401711)

ساسية ة واألس النظرية، والمفاهيم الضروريإلى تطوير مهارات الطلبة في التعرف على األس تهدف المادة

لى الدور افة إفي مجال إدارة الموارد البشرية، مع التركيز على دورها الستراتيجي في المنظمات، باإلض

عة من على تقديم مجمو المادةركز تالحيوي الذي تلعبه على مستوى منظمات األعمال الدولية. كما 

لعملية االت رة الموارد البشرية، من خالل مزيج من النظريات، والحالمعارف عن الوظائف األساسية إلدا

 ،رهتطويو ،واجتذابه ،وحلقات المناقشة. وتحسين الممارسات فيما يتعلق بالعنصر البشري من حيث فهمه

 .وحفزه واستخدامه بشكل فعال لتحقيق أهداف المنظمة ،ومكافآته ،وتقييمه

 ساعة( 3)                                         لمتقدمةا نتاجدارة العمليات واإلإ (401731)

يط ، وتخطتاجباإلنالعمليات، والستراتيجيات الخاصة  إدارةقدمة في تم وضوعاتمه المادة على هذ تشتمل 

ج، مل واإلنتاوتحديد موقع التسهيالت، والترتيب الداخلي، وتصميم الوظيفة ومعايير الع  الطاقة اإلنتاجية،

النظام انة وولة، والرقابة على المخزون، والرقابة على الجودة، وتخطيط احتياجات المواد، والصيوالجد

 .لتركيز على استخدام الطرق الكميةاآلني، مع ا
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 ة(ساع 3)                                     اإلستراتيجية المتقدمة اإلدارة(401732)

ل العوام  نظمة من حيث تصميمها وتنفيذها من خالل دراسةستراتيجيات الملدراسة  المادة هتضمن هذت

ى عناصر كيز علوالتر .اإلستراتيجيةالبيئية الداخلية والخارجية التي تواجه المنظمات والمؤثرة على هذه 

ظيفية رات الودراسة الحالت المتعمقة والتي تتضمن التحليل العلمي لإلدا إلى إضافة الخبرة التنافسية

ي ف تراتيجيةاإلس تي تشكل تكامال واضحا ما بين الجوانب النظرية والتطبيقية في بناء اإلدارةالمختلفة وال

 .المنظمة ونتائج األبحاث والدراسات والقراءات اإلضافية في هذا المجال

 ساعة( 3)                                       الدولية المتقدمة األعمال إدارة(401741) 

ا وفي األساليب والمناهج التي تبحث هذه الماد  ا منظمات تبناهتة في مفهوم إدارة األعمال الدولية عموما

لحضارية، ية وااألعمال في هذا المجال على  وجه التحديد. كما وتتعرض إلى البيانات القتصادية والسياس

وجيهات تقشة ن مناعلى بيانات األعمال والقتصاد الخاصة بالمنظمات الدولية، هذا فضالا ع اوانعكاساته

لى الحكومات والدول نحو دعم وتشجيع ومساندة الصناعات بأنواعها، بقصد توظيف سياسات تعمل ع

لسياسية ية واحماية الصناعات الوطنية. إلى جانب سعي المادة إلى شرح وجهات النظر اإلدارية والقتصاد

 ين.التي تتعلق بالمخاطر التي تتعرض لها التجارة واألعمال الدوليت

 ة(ساع 3)                                            المتقدمة ( إدارة التسويق401712)

لتسويقية اهيم اإلى دراسة التسويق من منظور إداري تحليلي استراتيجي ضمن إطار يتناول المف المادة تهدف

ركز تو لتسويقية.ات اودعم القرار األساسية، وتحليل البيئة التسويقية لتوفير قواعد البيانات المطلوبة لتخاذ

ية ت التسويقتيجياعلى معرفة الزبون واختيار السترا ةعلى دراسة وتحليل التوجهات الحديثة المعتمد المادة

ط ثل التخطيضوعات مدراسة شاملة لمو المادةناول كما وتتالمناسبة الكفيلة بتوفير السلع والخدمات المناسبة 

ا ت وتسعيرهمنتجايل األسواق والمنافسة ثم تصميم الخطط والبرامج المتعلقة بالالتسويقي الستراتيجي وتحل

 اليف.وتوزيعها وترويجها. وتنفيذها بالشكل الذي يحقق أهداف المنظمة بأحسن الوسائل وأقل التك

 اعة(س 3)                                          نظرية المنظمة المتقدمة( 401713)

ة، المنظمية ماهيبحث في و المدخل الكلي: اإلدارية الحديثة من خالل مدخلين تالنظريا دةالما ههذ تغطي

  النمط بين يبحثذي الالمدخل الجزئي . ووأبعادها باعتبارها نظاما مفتوحاوثقافة المنظمة وبيئتها أهميتها، و

م ك، ومفاهيإلدرامعلومات، وايتناول التعلم، والشخصية، والتصالت، وتبادل الوالتنظيمي للفرد والجماعة، 

 .والتطوير التنظيمي واإلبداع والصراع، تحفيزال
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 اعة(س 3)                                المتقدمة  داريةاإلمعلومات النظم  (401721)

لى لتركيز عاإدارة تكنولوجيا المعلومات مع بوالنظريات والتقنيات الخاصة  التطورات المادة هوضح هذت

م نظ التحولت فيمجموعة من المفردات منها،  المادة هتضمن هذتت والفرص والمخاطر. والتحديا

عمال األونظم المعلومات والمنظمات واإلدارة، والرقمية،  اتالمنظم إدارةوالمعلومات اإلدارية، 

ظم علومات ونمجيا البيئة تكنولووموارد البيانات،  إدارةوالمعدات المادية والبرمجية،  إدارةواللكترونية ، 

ت المعلوما ه نظموأهم التحديات التي تواج التصالت والنظم الالسلكية ونظم التصالت النقالة والشبكات

 اإلدارية، ودراسة حالت تطبيقية معاصرة. 

 ساعة( 3( إدارة األعمال االلكترونية المتقدمة                               )401722)

بنية ترونية، والاألعمال اللكترونية والتجارة اللكب المتعلقةالمعارف وتطوير  تحسينإلى  المادة تهدف 

لتطبيقات دارة اإأنظمة بوتعريف  ،استراتيجيات وتطبيقات األعمال اللكترونيةكذلك و ،لها التحتية الالزمة

 ،ونيلكترالوالتسويق  ،والمشتريات ،وإدارة عالقات الزبائن ،مثل نظم إدارة سالسل التوريد ،الخاصة

 وتحليل وتصميم وتنفيذ وصيانة نظم وتطبيقات األعمال اللكترونية. ،وإدارة التغيير

ساعة( 3)                           ريادة األعمال اإلستراتيجية المتقدمة  (733401)  

مشاريع قة بالالمتعل المراحل والخصائصو إلى توضيح األنماط المختلفة للمنظمات الريادية، المادةهدف ت 

توسطة والم الصغيرة وريادة المشروعات واستعراض األبعاد اإلستراتيجية للمنظمات الريادية، الريادية،

 رلستثمااات تشجيع آليو ،تمويل وتنمية المشروعاتفي والمؤسسات الداعمة ودور القطاع العام والخاص 

 القطاعات القتصادية الريادية.في 

ساعة( 3)                             يجية          لمخاطر اإلستراتإدارة ا (401744)  

اثر هذه  وتحليل دراسة مختلف المخاطر التي تواجه المنظمات والنظريات المتعلقة بها إلى المادة ههذ تهدف

 دلمعكمال التي قد تواجه منظمات األععلى المخاطر المالية  أيضاركز تو ،المخاطر على تلك المنظمات

طرة من خالل عملية اتخاذ قرار ومتابعة القروض وكذلك مخاواإلقراض  راضتالقطر اخومالفائدة 

تخدام ودراسة مخاطر لمخاطر اس منظمات األعمالفي  وإدارتهاالسيولة من خالل طرق قياس السيولة 

 المختلفة.  اإلستراتيجيةالتكنولوجيا والعمليات 
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 الشاملاالمتحان : مسار ثانيا

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يلي: 24: تتكون من )اإلجباريةالمواد . 1

عدد الساعات  المادةاسم  رقم المادة

 المعتمدة

 3 أساليب البحث العلمي واإلحصاء التطبيقي 401702

 3 اإلدارة المالية المتقدمة 401703

 3 إدارة الموارد البشرية المتقدمة 401711

 3 ةإدارة التسويق المتقدم 401712

 3 إدارة العمليات واإلنتاج المتقدمة  401731

 3 اإلدارة اإلستراتيجية المتقدمة 401732

 3 إدارة األعمال الدولية المتقدمة 401741

 3 مشروع بحث في اإلدارة 401749

 ( ساعة معتمدة مما يلي : 9. المواد االختيارية: يختار الطالب )2

 عدد الساعات المادةاسم  رقم المادة

 المعتمدة

 3 نظرية المنظمة المتقدمة 401713

 3 متقدمةالدارية اإلمعلومات النظم  401721

 3 إدارة األعمال االلكترونية المتقدمة 401722

 3 ريادة األعمال اإلستراتيجية 401733

 3 إدارة المخاطر اإلستراتيجية  401744

 3 المتقدمة اإلداريةالمحاسبة  402731
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 جاح.المطلوبة منه بن الموادامل:  يخضع الطالب المتحان شامل بعد دراسة االمتحان الش

 

 وصف المواد لمسار الشامل

ساعة( 3)                     أساليب البحث العلمي واإلحصاء التطبيقي  (401702)  

سلوب أ تخداموبصورة تركز على تحليل مشكالت األعمال واسطرق البحث العلمي المختلفة  المادة هقدم هذت

ناسب ي المالبحث العلمي كأداة لحل المشكالت. وتتضمن كذلك مواضيع تهدف لفهم وتطبيق التصميم البحث

 يانات)الكمي والنوعي( واستخدام مختلف طرق التحليل اإلحصائي، واستخدام الحاسوب في تحليل الب

 وكتابة تقرير البحث وعرضه.

 ساعة( 3)                                              اإلدارة المالية المتقدمة( 401703)

لمال هيكل رأس ا، وأدوات أسواق رأس المالو ،على دراسة أساليب تمويل الشركات تركز هذه المادة

هم، ية لألسعلى القيمة السوق، والعوامل المؤثرة توزيع األرباح اتسياسو تكلفة رأس المال،واألمثل، 

لمالية ااألدوات  تخداموتتناول عمليات الوساطة المالية واس العائد والمخاطر. القيمة الزمنية للنقود، وعالقةو

مؤسسات ق والفي تحليل أسواق المال، ودور المؤسسات المالية، وتداول األوراق المالية، وتقييم األسوا

 المالية.

 ساعة( 3)                                       المتقدمة  الموارد البشرية إدارة( 401711)

ساسية ة واألإلى تطوير مهارات الطلبة في التعرف على األسس النظرية، والمفاهيم الضروري تهدف المادة

لى الدور افة إفي مجال إدارة الموارد البشرية، مع التركيز على دورها الستراتيجي في المنظمات، باإلض

عة من على تقديم مجمو المادةركز تالحيوي الذي تلعبه على مستوى منظمات األعمال الدولية. كما 

لعملية االت المعارف عن الوظائف األساسية إلدارة الموارد البشرية، من خالل مزيج من النظريات، والح

 ،رهتطويو ،واجتذابه ،وحلقات المناقشة. وتحسين الممارسات فيما يتعلق بالعنصر البشري من حيث فهمه

 .ل فعال لتحقيق أهداف المنظمةوحفزه واستخدامه بشك ،ومكافآته ،وتقييمه

 ة(ساع 3)                                            المتقدمة ( إدارة التسويق401712)

إلى دراسة التسويق من منظور إداري تحليلي استراتيجي ضمن إطار يتناول المفاهيم التسويقية  المادة تهدف

ركز تالبيانات المطلوبة لتخاذ ودعم القرارات التسويقية. و األساسية، وتحليل البيئة التسويقية لتوفير قواعد

على معرفة الزبون واختيار الستراتيجيات التسويقية  ةعلى دراسة وتحليل التوجهات الحديثة المعتمد المادة
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دراسة شاملة لموضوعات مثل التخطيط  المادةناول كما وتتالمناسبة الكفيلة بتوفير السلع والخدمات المناسبة 

التسويقي الستراتيجي وتحليل األسواق والمنافسة ثم تصميم الخطط والبرامج المتعلقة بالمنتجات وتسعيرها 

 مة بأحسن الوسائل وأقل التكاليف.وتوزيعها وترويجها. وتنفيذها بالشكل الذي يحقق أهداف المنظ

 ساعة( 3)                                         المتقدمة نتاجدارة العمليات واإلإ( 401731)

خطيط ، وتنتاجمتقدمة في إدارة العمليات، والستراتيجيات الخاصة باإل وضوعاتمه المادة على هذ تشتمل 

ج، مل واإلنتاوتحديد موقع التسهيالت، والترتيب الداخلي، وتصميم الوظيفة ومعايير الع  الطاقة اإلنتاجية،

لنظام انة واعلى الجودة، وتخطيط احتياجات المواد، والصيوالجدولة، والرقابة على المخزون، والرقابة 

 .لتركيز على استخدام الطرق الكميةاآلني، مع ا

 عة(سا 3)                                     اإلستراتيجية المتقدمة اإلدارة (401732)

ل العوام  دراسة ستراتيجيات المنظمة من حيث تصميمها وتنفيذها من خالللدراسة  المادة هتضمن هذت

ى عناصر كيز علوالتر .اإلستراتيجيةالبيئية الداخلية والخارجية التي تواجه المنظمات والمؤثرة على هذه 

ظيفية رات الودراسة الحالت المتعمقة والتي تتضمن التحليل العلمي لإلدا إلى إضافة الخبرة التنافسية

 في راتيجيةاإلست النظرية والتطبيقية في بناء اإلدارةالمختلفة والتي تشكل تكامال واضحا ما بين الجوانب 

 .المنظمة ونتائج األبحاث والدراسات والقراءات اإلضافية في هذا المجال

 ساعة( 3)                                       إدارة األعمال الدولية المتقدمة (401741) 

ا وفي األساليب والمناهج التي تبحث هذه المادة في مفهوم إدارة األعمال الدولية عم  ا منظمات تبناهتوما

لحضارية، ية وااألعمال في هذا المجال على  وجه التحديد. كما وتتعرض إلى البيانات القتصادية والسياس

وجيهات تاقشة على بيانات األعمال والقتصاد الخاصة بالمنظمات الدولية، هذا فضالا عن من اوانعكاساته

لى و دعم وتشجيع ومساندة الصناعات بأنواعها، بقصد توظيف سياسات تعمل عالحكومات والدول نح

لسياسية ية واحماية الصناعات الوطنية. إلى جانب سعي المادة إلى شرح وجهات النظر اإلدارية والقتصاد

 التي تتعلق بالمخاطر التي تتعرض لها التجارة واألعمال الدوليتين.

 عة(سا 3)                                          اإلدارةفي  مشروع بحث (401749)

الب في م الطتعرض هذه المادة نماذج ألبحاث منشورة في مجالت ومدارس فكرية مختلفة في اإلدارة  ويقو

ادة س المهذه المادة بإجراء دراسة متعمقة وكتابة بحث مفصل حول موضوع يتم اختياره تحت إشراف مدر

 في نهاية الفصل. بحيث يقيم البحث ويناقش

 



 جامعة عجلون الوطنية

 

Ajloun National University 

 

 2018/2019 إدارة األعمالالخطة الدراسية لتخصص  –جامعة عجلون الوطنية  11
 

 

 ساعة( 3)                                          نظرية المنظمة المتقدمة( 401713) 

ة، المنظمية ماهيبحث في و المدخل الكلي: اإلدارية الحديثة من خالل مدخلين تالنظريا المادة ههذ تغطي

  النمط بين يبحثذي الالمدخل الجزئي . وفتوحاوأبعادها باعتبارها نظاما موثقافة المنظمة وبيئتها أهميتها، و

م ك، ومفاهياإلدرايتناول التعلم، والشخصية، والتصالت، وتبادل المعلومات، ووالتنظيمي للفرد والجماعة، 

 .والتطوير التنظيمي واإلبداع والصراع، تحفيزال

 اعة(س 3)                                المتقدمة  داريةاإلمعلومات النظم  (401721)

لى لتركيز عاإدارة تكنولوجيا المعلومات مع بوالنظريات والتقنيات الخاصة  التطورات المادة هوضح هذت

م نظ التحولت فيمجموعة من المفردات منها،  المادة هتضمن هذتالتحديات والفرص والمخاطر. و

عمال األونظمات واإلدارة، نظم المعلومات والموالرقمية،  اتالمنظم إدارةوالمعلومات اإلدارية، 

ظم علومات ونجيا المبيئة تكنولووموارد البيانات،  إدارةوالمعدات المادية والبرمجية،  إدارةواللكترونية ، 

ت المعلوما ه نظموأهم التحديات التي تواج التصالت والنظم الالسلكية ونظم التصالت النقالة والشبكات

 معاصرة. اإلدارية، ودراسة حالت تطبيقية 

 ساعة( 3( إدارة األعمال االلكترونية المتقدمة                               )401722)

بنية ترونية، والاألعمال اللكترونية والتجارة اللكب المتعلقةالمعارف تحسين وتطوير إلى  المادة تهدف 

لتطبيقات دارة اإأنظمة بوتعريف  ،ةاستراتيجيات وتطبيقات األعمال اللكترونيكذلك و ،لها التحتية الالزمة

 ،رونيلكتوالتسويق ال ،والمشتريات ،وإدارة عالقات الزبائن ،مثل نظم إدارة سالسل التوريد ،الخاصة

 وتحليل وتصميم وتنفيذ وصيانة نظم وتطبيقات األعمال اللكترونية. ،وإدارة التغيير

ساعة( 3)                           ريادة األعمال اإلستراتيجية المتقدمة  (733401)  

مشاريع لقة بالالمراحل والخصائص المتعو إلى توضيح األنماط المختلفة للمنظمات الريادية، المادةهدف ت 

توسطة والم الصغيرة وريادة المشروعات واستعراض األبعاد اإلستراتيجية للمنظمات الريادية، الريادية،

 رلستثمااات تشجيع آليو ،تمويل وتنمية المشروعاتفي اعمة والمؤسسات الدودور القطاع العام والخاص 

 القطاعات القتصادية الريادية.في 

ساعة( 3( إدارة المخاطر اإلستراتيجية                                       )401744)  

حليل اثر هذه إلى دراسة مختلف المخاطر التي تواجه المنظمات والنظريات المتعلقة بها وت المادة ههذ تهدف

معدل التي قد تواجه منظمات األعمال كركز أيضا على المخاطر المالية تو ،المخاطر على تلك المنظمات
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من خالل عملية اتخاذ قرار ومتابعة القروض وكذلك مخاطرة واإلقراض راض تطر القاخومالفائدة 

ة مخاطر لمخاطر استخدام ودراس منظمات األعمالالسيولة من خالل طرق قياس السيولة وإدارتها في 

 التكنولوجيا والعمليات اإلستراتيجية المختلفة. 

 ساعة(          3)                                               المحاسبة اإلدارية المتقدمة (402731)

ين بالقة تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بصورة تفصيلية بدور المحاسبة اإلدارية في تحليل الع

 ة تكاليفوأنظم التكاليف ومستوى النشاط واألرباح في ضوء أنظمة التكاليف والمنتجات المشتركة والثانوية

لخدمات افي مشروعات والتكاليف المستهدفة الوقت المحدد والباك فالش والقرارات على أساس األنشطة 

 لموازناتاأنظمة واألداء المتوازنة  والتجارة والصناعة والتكاليف المستهدفة إضافة إلى التعرف على بطاقة

لربحية عير واومحاسبة المسؤولية الموازنة الثابتة والمرنة وقياس األداء. كما تشتمل على قرارات التس

لى جانب إمالء وتوجهات العوإدارة التكاليف والتكاليف النوعية واإليرادات وانحرافاتها وتحليل الربحية 

  مستخدمة في المحاسبة اإلدارية.التعرف على األساليب الكمية ال

 


