
 

 

 

 

 

 مـــن الرحيــرحمــم هللا الـــبس 

ة ـة والماليـوم اإلداريـي العلـوس فـدرجة البكالوريـة لــة الدراسيـالخط
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  ساعه معتمدة21)الممتطلبات ا المساندة اإلجبارية .  ب132دة ـــات المعتمـاعـدد السـع
 

:  موزعة عمى النحو التالي :  موزعة عمى النحو التالي (( ساعة معتمدة ساعة معتمدة2727))متطمبات الجامعة :  ووً 
ساعة معتمدة   (12): متطمبات اإلجبارية  ال .  

 

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 
 معتمدة

 المتطمب السابق

 ---- 3 *(1)مهارات المغة العربية  0110101

 ---- 3 العموم العسكرية 0111100

 ---- 3 التربية الوطنية 9111101

 ---- 3 *(1)مهارات المغة اإلنجميزية  0130101

 ( ساعة معتمدة15)متطمبات الجامعة اوختيارية . ب
ساعة من المجاوت التالية بحد  دنى مادة واحدة من كل مجال وبحد  (15)يدرس الطالب 

 : قصى مادتين من كل مجال

 ساعات معتمدة (6-3)العموم اإلنسانية من / المجال األول 

 0110101 3 (2)مهارات المغة العربية  0110102

 01310101 3 (2)مهارات المغة اونجميزية  0130102
 0130102 3 (3)مهارات المغة اونجميزية  0130103

 ---- 3 (1)مهارات المغة الفرنسية  0140101

 ---- 3 (1)مهارات المغة اويطالية  0140104

 ---- 3 (1)مهارات المغة العبرية  0140106

 ساعات معتمدة (6-3)العموم اوجتماعية واوقتصادية من / المجال الثاني 

 ---- 3 مقدمة في عمم اوجتماع 9111111

 ---- 3 مقدمة في عمم النفس 9111112

 ---- 3 (1)الفكر والحضارة اإلنسانية  9111133

 ---- 3 وسائل اوتصال والمجتمع 9111142

 ---- 3 ثقافة التنمية 0115255

 ساعات معتمدة (6-3)العموم والتكنولوجيا والزراعة والصحة من / المجال الثالث

 ---- 3 صحة اإلنسان والمجتمع 9910101

 ---- 3 مبادئ التمريض واإلسعافات األولية 9910105

 ---- 3 اإلنسان والبيئة 9240151

 ---- 3  ساسيات السيارات 9620105

 ---- 3 *مهارات حاسوب  9761111

 

 
     اإلنجميزيه يتوجب عمى جميع الطمبه التقدم إلمتحان تحديد المستوى  في المغه العربيه والمغه- 1: مالحظه 

يجتاز بنجاح  النجاح بهذا اإلمتحان  ن   وعمى الطالب الذي يخفق  ومهارات الحاسوب ،                  
.  اإلستدراكيه التي  خفق بها                  المادة

 

: موزعة عمى النحو التالي  ( ساعة معتمدة24)متطمبات الكمية : ثانياً 
  ( ساعة معتمدة 24): المتطمبات اوجبارية  -  

 المتطمب السابق
ساعة 
 معتمدة

 رقم المـادة  ســــم المـادة

اوعمال   رياضيات  3 - 0250105 

 0310110 (1)مبـادئ المحـاسبـة  3 -

 -  9320108  ساليب البحث واإلحصاء    3
 9320150 مبادئ اوقتصاد الجزئي 3 -

 0320211 اودارة الماليــــة  3 0310110

 0330110 مـقـدمـة فــي اإلدارة 3 -

مهارات اوتصال اوداري  3 0130102 0330250 
 0350110 مبـادئ التســويق 3 -

: موزعة عمى النحو التالي  ( ساعة معتمدة ( 81)متطمبات التخصص  : ثالثًا ً 
 (  ساعة معتمدة60 ): المتطمبات اإلجبارية  .  

المتطمب السابق  ساعة 
 معتمدة

رقم المـادة  ســــم المـادة 

 0381130  تاريخ و آثار األردى 3  -
 0381141 هثادئ االدارج الفٌدقيح والسياحيح  3  -

هثادئ إػداد واًتاج الطؼام  3 - 0381211 

ًظن الوؼلوهاخ السياحيح  3 - 0381251 

-  
 

 0381222  ادارج الوؼارض والوؤتوراخ 3

الرقاتح واالهي الفٌدقي  3 0381141 0381223 

السياحح الوستداهح  3 - 0381231 

بالمغة اويطالية الثقافح الفٌدقيح و السياحيح  3 - 0381242 

0130101 
0381141 

 0381243  لغت انجليزيت متخصصت لطلبت االدارة الفنذقيت والسياحيت 3

 0381312 (1)ادارة عمميات فندقية     3 0381141

 0381313 ادارج شركاخ السياحح والسفر 3 0381141

 0381314 ادارة الفنادق والمنتجعات السياحية  0381141
 0381331 القوانين والتشريعات الفندقية والسياحية 3 0381141
 0381332  االرشاد والداللح السياحيح 3 0381141
 0381411 إدارج الطؼام والشراب 3 0381141

 0381412 (2)ادارة عمميات فندقية  3 0381141

تطثيقاخ حاسوتيح في الفٌادق والسياحح  3 0381141 0381450 

 0381460 (1)تدرية هيداًي  3 الوستوى الراتغ

الوستوى الراتغ 

0130103 
 0381461 (2)تدرية هيداًي  3

هوافقح القسن  0381465   هشروع تحث  3  
 

 
  القسمموافقة  ( ساعات معتمدة3) المتطمبات اوختيارية .ب

المتطمب السابق  ساعة 
 معتمدة

 رقم المـادة ســــم المـادة 

 0350332 إدارة عالقات العمالء 3 0350110

0330420  تطوير المهارات القيادية والمهنية  3  0330110  
 
 ساعة معتمدة (18)المتطمبات ا المساندة اإلجبارية . ج

المتطمب السابق  ساعة 
 معتمدة

رقم المـادة  ســــم المـادة 

 9320208  اوحصاء اوداري 3 9320108
إدارة اونتاج والعمميات  3 0330110 0330223 
ادارة الموارد البشرية  3 0330110 0330317 
التسويق اولكتروني  3 0350110 0350220 
التسويق السياحي والفندقي  3 0350110 0350245 

التجارة اولكترونية   3 - 0371350 

 
 


