
 

 مـــن الرحيــرحمــم هللا الـــبس 

 ةـة والماليـوم اإلداريـي العلـوس فـدرجة البكالوريـة لــة الدراسيـالخط
 جامعة فيالدلفيــــــــا

 ــة العلـوم اإلداريــة والمـاليـــةكلي

 132عدد الساعات المعتمدة                       2 012 إدارة األعمال  التخصص :                                            
 132دة ـــات المعتمـاعـدد السـع

  موزعة على النحو التالي :موزعة على النحو التالي :  ((ساعة معتمدةساعة معتمدة  2727))أواًل: متطلبات الجامعة  
 (  ساعة معتمدة12) : متطلبات اإلجبارية ال .أ

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 

 دةمعتم
 المتطلب السابق

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

 ---- 3 العلوم العسكرية 0111100

 ---- 3 التربية الوطنية 9111101

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

 ساعة معتمدة( 15ب. متطلبات الجامعة االختيارية )
ية بحد أدنى مادة واحدة من كل مجال وبحد ( ساعة من المجاالت التال15يدرس الطالب )

 أقصى مادتين من كل مجال:

 ( ساعات معتمدة6-3المجال األول / العلوم اإلنسانية من )

 0110101 3 (2مهارات اللغة العربية ) 0110102

 0130101 3 (2مهارات اللغة االنجليزية ) 0130102
 0130102 3 (3مهارات اللغة االنجليزية ) 0130103

1401010  ---- 3 (1مهارات اللغة الفرنسية ) 

 ---- 3 (1مهارات اللغة االيطالية ) 0140104

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

 ( ساعات معتمدة6-3المجال الثاني / العلوم االجتماعية واالقتصادية من )

1111119  ---- 3 مقدمة في علم االجتماع 

1111129  ---- 3 لنفسمقدمة في علم ا 

1111339  ---- 3 (1الفكر والحضارة اإلنسانية ) 

1111429  ---- 3 وسائل االتصال والمجتمع 

 ---- 3 ثقافة التنمية 0115255

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

9101019  ---- 3 صحة اإلنسان والمجتمع 

9101059  ---- 3 مريض واإلسعافات األوليةمبادئ الت 

2401519  ---- 3 اإلنسان والبيئة 

6201059  ---- 3 أساسيات السيارات 

1116179  ---- 3 *مهارات حاسوب  

 

 نجليزيهاإل   في اللغه العربيه واللغة  تحديد المستوى  يتوجب على جميع الطلبه التقدم إلمتحان -1مالحظه : 

 أن يجتاز بنجاح  لذي يخفق في النجاح بهذا اإلمتحانوعلى الطالب ا  لحاسوب ،ومهارات ا                  
 اإلستدراكيه التي أخفق بها .   المادة              

 

 :ساعة معتمدة( موزعة على النحو التالي  24ات الكلية )ثانيًا: متطلب
 ساعة معتمدة (  24المتطلبات االجبارية : ) -أ

 المتطلب السابق
ساعة 
 معتمدة

 رقم المـادة أســــم المـادة

 0250105   ل رياضيات االعما 3 -

 0310110 (1مبـــادئ المحـاسبــة ) 3 -

 9320108      أساليب البحث واإلحصاء  3 -
 9320150 مبادئ االقتصاد الجزئي 3 -

2110320 االدارة الماليـــــة   3 0310110  

 0330110 مـقـدمـة فـــي اإلدارة 3 -

 0330250 مهارات االتصال االداري  3 0130102
1100350 مبـــادئ التســـويق 3 -  

 الي :موزعة على النحو الت ساعة معتمدة(  ( 81)متطلبات التخصص ًً : ثالثاً 
 ساعة معتمدة(  39)  : متطلبات اإلجباريةال .أ

ساعة  المتطلب السابق
 معتمدة

 رقم المـادة أســــم المـادة

1003301 3103302 وك التنظيميالسل 3   

1003301 2103302 ة المشروعاتإدار  3   

3033022 االنتاج والعملياتادارة  3 0330110  
1703303 ة الموارد البشريةإدار  3 0330110  

2501050  
     3203303 بحوث العمليات 3     0330110

0330110 
2480371  0330324 تطبيقات حاسوبية في االدارة 3 

2503303 إدارة الجودة الشـاملـة 3 0330110  

1003301 1603304 االدارة االستراتيجية 3   

 0330417 ادارة التغيير والتطوير 3 0330110
 0330418 ادارة الموارد البشرية المتقدمة 3 0330317
4003304 الريادة واألعمال الصغيرة  3 0330110  
 0330441 ادارة االعمال الدولية 3 0330110

موافقة القسم    0330452 مشروع بحث  3 
 

 القسم موافقة  ساعات معتمدة( 3) متطلبات االختياريةال ب.    
 المتطلب السابق

ساعة 
 رقم المـادة م المـادةأســــ معتمدة

2003304 تطوير المهارات القيادية والمهنية 3 موافقة القسم  
 0330455 تدريب ميداني 3 موافقة القسم

 

( ساعه معتمدة 27اإلجبارية ) متطلبات ا المساندةالم. ج  

 

 المتطلب السابق
ساعة 
 رقم المـادة أســــم المـادة معتمدة

 0310111 (2ئ المحاسبة )مباد 3 0310110
3201519 مبادئ االقتصاد الكلي 3 -  

 9320208 االحصاء االداري  3 9320108

 0320315 ات المساهمةاالدارة المالية في الشرك 3 0320211

 0350211 ادارة المبيعات 3 0350110
 0350220 التسويق االلكتروني 3 0350110

 0371248 نظم المعلومات االدارية 3 -

5003713  التجارة األلكترونية 3 -  
 0410322 قانون وأخالقيات األعمال 3 -

 
     :. المجموعات التاليةب من ختارها الطالساعة معتمدة (:  ي 12المتطلبات المساندة االختياريةة)  د.

 اسم المادة رقم المادة المجموعة
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

العلوم المالية 
 والمصرفية

 

 

 

 9320151 3 النقود والبنوك 0320221
4130320  0320211 3 التحليل المالي  

3203204  0320211 3 االسواق المالية 

2032043  0320211 3 مارادارة االستث 

 التسويق

 0350110 3 التسويق الصناعي 0350342

 0350110 3 االتصاالت التسويقية 0350313

2035033  0350110 3 ادارة عالقات العمالء 

 0350110 3 تسويق الخدمات 0350341

ادارة نظم 
وشبكات 
 االعمال

 - 3 نظم االتصاالت وشبكات الحاسوب 0371120

 - 3 دارة قواعد البياناتنظم ا 0371230

 0371120 3 سياسات أمن وسرية المعلومات 0371325

 - 3 المعلومات واالنترنت 0371451

ادارة 
 المستشفيات

 
 

1110380  - 3 ادارة منظمات األعمال الصحية 

6003803  - 3 الصحيةالجودة  تطبيقات عملية في 

4038041  0380111 3 ادارة المستشفيات 

5038041  - 3 ادارة النظام الصحي الشامل 

االدارة الفندقية 
 والسياحية

 
 

 

 

 - 3  االدارة الفندقية والسياحيةمبادئ  0381141

2310381  - 3 السياحة المستدامة 

2038131  0381141 3 (1عمليات فندقية )ادارة  

4038131  0381141 3 ادارة الفنادق والمنتجعات السياحية 

 

 


