
 



 رؤيتنا:

تحقيق الريادة من خالل تأهيل الخريجين القادرين على التعامل 

 . مع بيئة االعمال المعاصرة

 رسالتنا:

توفير البنية والبيئة االكاديمية التي يستطيع الطلبة من خاللها 

تطوير المعرفة االساسية وتحسين القدرات التحليلية والتفكير 

في القدرات  النقدي ومهارات االتصال الفعال الالزمة للتفوق

القيادية التي تمكنهم من النجاح في حياتهم المهنية والشخصية ، 

 .مع التأكيد على السلوك االخالقي والمهني في ممارسة االعمال

 :أهدافنا. 

كساب الطالب المهارات االساسية في ادارة االعمال بمختلف  -1

 . فروعها االساسية

ات االنتاجية تأهيل الخريجين للعمل في مختلف القطاع  -2

 . والخدمية العامة والخاصة
ويد الطالب بأحدث المعارف في حقل ادارة االعمال ، وبما تز  -3

 . يتناسب مع البيئة المحلية والخارجية
تنمية مهارات الطالب الخاصة بتحليل المشكالت والعمل  -4

 . ضمن فرق العمل الجماعي ، والتفكير االبداعي واالبتكاري
ة الطالب العلمية التي تجعل منه قادراَ على بناء شخصي -5 

 . مواجهة التحديات في بيئة العمل
توثيق التعاون في مجال البحث العلمي واالستشارات  -6

 . والتدريب بين القسم والقطاعات االنتاجية والخدمية المختلفة

 

 مجاالت عمل الخريجين:

 إدارة الموارد البشرية -1

 يةصياغة وتنفيذ االستراتيج -2

 التخطيط والتنظيم لمنظمات االعمال -3

 القيادة والرقابة في منظمات االعمال -4

 الشركات الصناعية -5

 إدارة االعمالل الدولية -6

 المرافق التعليمية:

يتوووفر لوودك الكليووة قاعووات تدريسووية مجهووزة بشووكل جيوود، إضووافة 

إلوووووى قاعوووووات تدريسوووووية إلكترونيوووووة مجهوووووزة بشاشوووووات العووووور  

DataShow   وأجهووووزة الكمبيوووووتر المتصوووولة بشووووبكة ا نترنوووو

ممووووا يوووودعم العمليووووة التعليميووووة. وتحتوووووي مكتبووووة الجامعووووة علووووى 

العديوووود موووون الكتووووب والوووودوريات الحديصووووة فووووي مجووووال التخصوووو  

وتوووووووفر المكتبووووووة وصوووووووالا سووووووهالا لقواعوووووود البيانووووووات والكتووووووب 

(,وقاعووووودة (EBSCOLIBRARYا لكترونيوووووة المعروفوووووة مصووووول 

ترونيوووووة  ل بحووووواث العلميوووووة والطبيوووووة ت وووووم مجوووووالت بيانوووووات الك

 . (SCIENCE DIRECT)وكتب الكترونية  ةأكاديمي

 التدريب الميداني ومشروع البحث :

بوجوووود موووادة التووودريب الميوووداني  إدارة االعمووواليتميوووز تخصووو  

للطلبووووة فوووووي السووووونة ابخيووووورة اموووووادة اجباريوووووة( حيوووووث ان موووووادة 

لهوووا أهميوووة كبيووورة.  عموووالإدارة االالتووودريب الميوووداني لطلبوووة قسوووم 

باعتبارهوووووا النافوووووذة التوووووي يطووووول منهوووووا الطالوووووب علوووووى الميووووودان, 

ويتعووووورف مووووون خاللهوووووا علوووووى العالقوووووة بوووووين الجانوووووب النظوووووري 

ابكووواديمي الوووذي يحصووول عليوووه مووون خوووالل دراسوووته فوووي الجامعوووة 

موووع  اتفاقيوووات  إدارة االعموووالوبوووين الجانوووب العملوووي .ولووودك قسوووم 

 . إنتاجية وخدمية مختلفةشركات 

يووووووفر القسوووووم بووووورام  تدريبيوووووة  أخووووورك تسووووواعد الطالوووووب علوووووى 

اكتسووووواب المهوووووارات والمعرفوووووة المرتبطوووووة بالتخصووووو  بشوووووكل 

 يساعد على الدخول إلى سوق العمل بسهولة.

تت ووومن الخطووووة الدراسوووية أي وووواا موووادة مشووووروع البحوووث والووووذي 

يووووتمكن الطالووووب موووون خاللهووووا إكتسوووواب مهووووارة إعووووداد البحوووووث 

 مادة اجبارية(.والدراسات في التخص ا

ويخطوووط القسوووم فوووي بدايوووة كووول سووونة وعلوووى مووودك الفصووولين االول 

إنتاجيووووة وخدميووووة مؤسسووووات والصوووواني لزيووووارات ميدانيووووة  الووووى 

يطلوووع مووون خاللهوووا الطلبوووة ميووودانياا علوووى  اليوووة عمووول هوووذ   مختلفوووة

 .يساعدهم على اكتساب مهارات عمليةالمؤسسات وهذا 

 

 

 

 جامعة فيالدلفيا

 

 

 

 

 

إدارة االعمالقسم   

Department of Business Administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

2273سكرتيرة القسم:  

 

 

 


