
 

 مـــن الرحيــرحمــ الم هللاـــبس 

 ةـة والماليـوم اإلداريـي العلـوس فـدرجة البكالوريـة لــة الدراسيـالخط
 

 كليــــة العلـوم اإلداريــة والمـاليــــــــة
 2008   إدارة األعمالالتخصص : 

 132دة ـــات المعتمـاعـدد السـع
 

  ((ساعة معتمدةساعة معتمدة  2727))أواًل: متطلبات الجامعة 
 (  ساعة معتمدة12متطلبات الجامعة اإلجبارية  ) .أ

 

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 (  ساعة معتمدة12المجال األول / متطلبات الجامعة اإلجبارية  )

 ---- 3 (1العربية  ) مهارات اللغة 0110101

 ---- 3 علوم عسكرية 0111100

1011110  ---- 3 التربية الوطنية 

 ---- 3 (1مهارات اللغة اإلنجليزية ) 0130101

 ساعة معتمدة( 15ب. متطلبات الجامعة االختيارية )
( ساعة من المجاالت التالية بحد أدنى مادة واحدة من كل مجال وبحد 15يدرس الطالب )

 مادتين من كل مجال:أقصى 
 ( ساعات معتمدة6-3المجال الثاني / العلوم اإلنسانية من )

 0110101 3 (2مهارات اللغة العربية ) 0110102

 0130102 3 (3مهارات اللغة االنجليزية ) 0130103
 ---- 3 (1مهارات اللغة الفرنسية ) 0140101

 ---- 3 (1) لغة أجنبية )إيطالي( 0140104
 ---- 3 (1) لغة أجنبية )عبري( 0140106

 ( ساعات معتمدة6-3المجال الثالث / العلوم االجتماعية واالقتصادية من )
 ---- 3 مقدمة في علم االجتماع 0111111

 ---- 3 مقدمة في علم النفس 0111112

1111330  ---- 3 (1الفكر والحضارة اإلنسانية ) 

1111420  ---- 3 وسائل االتصال والمجتمع 

 ---- 3 ثقافة التنمية 0115255

 ( ساعات معتمدة6-3المجال الرابع / العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة من )

 ---- 3 صحة اإلنسان والمجتمع 0910101

 ---- 3 مبادئ التمريض واإلسعافات األولية 0910105

 ---- 3 اإلنسان والبيئة 0240151

 ---- 3 أساسيات السيارات 0620105

 ---- 3 مهارات حاسوب 0750103

 
يتوجب على جميع الطلبه التقدم لإلمتحان  في اللغه العربيه واللغه اإلنجليزيه ومهارات الحاسوب ،  -مالحظه :

% ( أن يجتاز بنجاح الماده اإلستدراكيه التي 50وعلى الطالب الذي يخفق في النجاح بهذا اإلمتحان ) أقل من 
 أخفق بها . 

 

 ساعة معتمدة( 24ثانيًا: متطلبات الكلية )
 ساعة معتمدة( 21أ. متطلبات الكلية اإلجبارية )

 رقم المـادة أســــم المـادة ساعة معتمدة المتطلب السابق
 0310101 (1ة )ــــاسبـادئ المحـــــــمب 3 -
 0320102 مبادئ االقتصاد الجزئي 3 -

 0320110 مبـادئ فــــي الماليــــــــــة 3 
 0330101 ي اإلدارةـــــــة فــــدمـقــم 3 -
 0350160 مبـــــادئ التســــــــــويق 3 -
 0371101 تطبيقـات حاسوبيـة فـي العلـوم اإلداريـة 3 -

 0130102 (2مهارات اللغة االنجليزية ) 3 0130101
 ساعات معتمدة( 3ب. متطلبات الكلية االختيارية )

 رقم المـادة أســــم المـادة ساعة معتمدة المتطلب السابق

- 3 
غة بالل   مبادئ  اإلدارة السياحية والفندقية

 االنجليزية
0381101 

3901010 مقدمة في علم المكتبات 3 -  
 ساعة معتمدة(  81 )متطلبات التخصص ًً : ثالثاً 

 ساعة معتمدة(  60) متطلبات التخصص اإلجبارية .أ
 رقم المـادة أســــم المـادة ساعة معتمدة المتطلب السابق
 0330212 ة العالقات العامةإدار  3 0330101

0033022 (1اإلنتاجية )العمليات  ةإدار  3 0330330  

 0330221 ة المشروعاتإدار  3 0330101

 0330222 إدارة المنشآت الصغيرة 3 0330101

 0330240 وك التنظيميالسل 3 0330101

 0330241 مةنظة المنظري 3 0330101

 0330261 ة المشتريات والمخازن إدار  3 0330101

0301033 اإلدارة اإلستراتيجية 3 0330101  

 0330311 ة الموارد البشريةإدار  3 0330101

 0330330 (1العمليات ) بحوث 3 0330101

 0330342 إدارة الجودة الشـاملـة 3 0330101

 0330350 معلوماتا الاإلدارة اإللكترونية وتكنولوجي 3 0371101

 0330421 إدارة األعمال الدولية 3 0330101

 0330442 الت تجارية باللغة اإلنجليزيةمراس 3 0130102

0371101 

0330101 
 0330450 ة المعلومات في اإلدارةأنظم 3

0371101 

0330101 
 0330451 قات حاسوبية في اإلدارةتطبي 3

 0330453 إدارة المعرفة 3 0330101

 0330490  ب ميدانيتدري 3 توى الرابعالمس

 0330491  ع بحثمشرو  3  توى الرابعالمس

4930330 أخالقيات األعمال 3 0330101  
 

معتمدة(ه ساع 12اإلجبارية ) . متطلبات التخصص المساندةب  
 

 المتطلب السابق
ساعة 
 رقم المـادة أســــم المـادة معتمدة

1162011 أساليب البحث العلمي 3 -  

 0310102 (2ئ المحاسبة )مباد 3 0310101

0363503 ة المبيعاتإدار  3 0350160  

 0410121 خل إلى القانون التجاري المد 3 -
 
 
 معتمدة( اتساع  9) متطلبات التخصص االختيارية .ج
 

ساعة  المتطلب السابق
 معتمدة

 رقم المـادة أســــم المـادة

1032021 ارة الماليةاإلد 3 0320110  

 0330403 إدارة األزمات 3 0330101

 0330492 عات خاصةموضو  3 موافقة القسم

 0330454 إدارة التغيير والتطوير 3 0330101

 0350466 ويق الدولي باللغة اإلنجليزيةالتس 3 0350160

 
 
 
 

 امتحانات المستوى 
 إنجليزي  استدراكي 3 
 حاســــــوب 3 
 عربي مستوى  3 

 أســـم الطالـب 
 رقم الطالب الجامعي : 

 


