
 

 

 العلوم اإلداريةكلية 
 سيةالخطة الدر 

 الخاصة جامعة الشام
 

 )٢٠١١(لعام  )٩٧(رقم التشريعي المرخصة بموجب المرسوم 

 

 

 

  ٢٠١٤-٢٠١٣ العام الدراسي

 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

  



 

 جامعة الشام: الجهة المانحة - أوالً 
 

 :اسم اإلجازة الممنوحة - ثانياً 
العلوم اإلدارية، في  لعلوم اإلدارية إجازةبناًء على اقتراح كلية ا،تمنح جامعة الشام

 االختصاصات اآلتية:
 إدارة الموارد البشرية.العلوم اإلدارية، اختصاص: في إجازة  -١
 التسويق.العلوم اإلدارية، اختصاص: في إجازة  -٢
 المصارف والمؤسسات المالية.العلوم اإلدارية، اختصاص: إجازة في  -٣
 المحاسبة.في العلوم اإلدارية، اختصاص: إجازة  -٤
 نظم المعلومات اإلدارية.في العلوم اإلدارية، اختصاص: إجازة  -٥

 

 العلوم اإلدارية :عنوان البرنامج - ثالثاً 
 

 :برنامجالمدة  -رابعاً 
تاريخ  )٣١(رقم بعن جملس التعليم العايل  ةمن قواعد االعتماد العلمي الصادر  )٤٩( حسب املادة

 كما يلي:يةاإلدار العلوم مدة الدراسة يف كلية  ُحتدد، )٢٩/١١/٢٠٠٧(

 مدة الدراسة الحد

 فصالً دراسياً) ١٤سنوات ( ٧ احلد األعلى
 

 ألغراض احتساب مدة الدراسة. دراسياً  وال يعد الفصل الصيفي فصالً 
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العلوم اإلدارية  اللغة العربية هي لغة التدريس األساسية يف كليةالتدريس:المستخدمة في اللغة  –خامسًا 

 نكليزية.هبا مقررين على األقل باللغة اإلس طالوجيوز للكلية أن تدرّ  ،بأقسامها كافة
 

 رسالة الكلية: –سادساً 
مجاالت العلوم اإلدارية من خالل إعداد اإلداريين مختلف نقل المعرفة ونشرها في 

وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من أداء المهام التي توكل إليهم  ،واألكاديميين
المجتمع المحلي والعربي بالكفاءات  ؤسساتمستقبًال وفق معايير الجودة وبما يسهم في رفد م

 ج تعليمية ذات تقنية متطورة.وكذلك تقديم برام ،والطاقات الفاعلة
 

 :سيةأهداف البرنامج والخطة الدر  -سابعاً 
 

على إدارة  ةالقادر  طر المؤهلةرفد المجتمع المحلي باألبناء شخصية الطالب و  -١
 .وقيادتها بشكل سليم ،ؤسسات بأنواعها كافةالم

والقيام بالبحوث العلميةفي مؤهلين على متابعة الدراسات العليا  اءفأكإعداد خريجين  -٢
 .لتلبية احتياجات المجتمع الضروريةتخصصات األعمال 

 المعلوماتي.التسويقي والمالي و كر اإلداري و المساهمة في تطوير مختلف جوانب الف -٣
 .ة التطبيقية والميدانية المختلفةالمشاركة في إعداد الدراسات البحثي -٤
والعالمية كافة ،قليميةواإل،والعربية،محليةوالجامعات ال،مع الكلياتالتواصل والتفاعل  -٥

 .من أجل تبادل الخبرات والتطوير،توطيد العالقات الجيدةل
توجيه الطلبة نحو القضايا والمشكالت التي تعترض القطاعات االقتصادية وتمكنهم من  -٦

 .لب عليها وتسخيرها لخدمة المجتمعالتغ

 

 .والتجارية،واألديب ،العلميبفروعها: الشهادة الثانوية :معايير القبول في البرنامج -ثامناً 
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 : م واستراتيجيات التقويمالتعلطرائق التدريس و  -تاسعاً 

 
 :أقسام كلية العلوم اإلدارية - ١ً

 تضم كلية العلوم اإلدارية األقسام التخصصية اآلتية:

 Human Resources إدارة الموارد البشرية ١
Management 

 Marketing التسويق ٢

 Banking& Financial ماليةؤسسات الالمصارف والم ٣
Institutions 

 Accounting المحاسبة ٤

 Management نظم المعلومات اإلدارية ٥
Information System 

 
 

 :النظام التدريسي - ٢ً

جيب إمتامها بنجاح تتبع كلية العلوم اإلدارية نظام الساعات املعتمدة اليت  :نظام الدراسة -أ 
 .يف العلوم اإلدارية على شهادة اإلجازة للحصول

يتكون العام الدراسي يف نظام الساعات املعتمدة من فصلني دراسيني مدة كل  :العام الدراسي -ب 
) مثانية أسابيع وال ٨مدته ( اختياريٍّ  صيفيٍّ  دراسيّ  كحد أدىن وفصلٍ   ) ستة عشر أسبوعاً ١٦منهما (

 .لغايات احتساب مدة الدراسة دراسياً  فصالً الفصل الدراسي الصيفي عد يُ 
مبا يف ذلك ، يف كل عام دراسي بني بدء الدراسة و�ايتها هو املدة الزمنية الفصل الدراسي: -ج 

، أما الفصل الدراسي الصيفي، دراسياً  ) ستة عشر أسبوعاً ١٦(إىل  اليت متتد، اتاالمتحانفرتة 
 .اتاالمتحان) مثانية أسابيع مبا يف ذلك فرتة ٨فالدراسة فيه اختيارية ومدهتا (
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 كما يلي:  يةاإلدار العلوم  يكون العبء الدراسي للطالب يف كلية العبء الدراسي: - د

 الفصل الدراسي
 الحد األدنى

( ساعة معتمدة(  

 الحد األعلى
)ساعة معتمدة ) 

 في الحاالت العادية

(الخريفي)األول   ١٨ ١٢ 

 ١٨ ١٢ الثاني(الربيعي)

 ٩ ٣ الثالث(الصيفي)

 
أو  )%٨٠(قل عنمعدله يف الفصل السابق ال ي وجيوز أن يأخذ الطالب ثالث ساعات إضافية إذا كان

كما جيوز أن يصل العبء الدراسي للطالب يف فصل التخرج بعد موافقة ،فأكثر) اطنق ٣ا (هلما يعاد
 ساعة معتمدة. )١٥(ويف الفصل الصيفي إىل  ،ساعة معتمدة )٢٥(جملس اجلامعة إىل 

 
 : المتطلب السابق –هـ

 .فيهال جيوز للطالب أن يدرس مقرراً ما، قبل أن يدرس متطلبه السابق وينجح 
  

، أي قسم من أقسام كلية العلوم اإلداريةلحصول على درجة اإلجازة يف ل متطلبات التخرج: - ز
 :ـياآلتــ توافريشرتط 

 سية.للخطة الدر  وثالثون ساعة معتمدة وفقاً  تسعمئة و  )١٣٩(أن ينهي الطالب بنجاح ما جمموعه** 
 .)نقاط ٤(من  )تنينقط ٢(أن ال يقل املعدل الرتاكمي للطالب اخلريج عن ** 

 .سنوات الدراسة يف خمابر احلاسوب يتبع الطلبة تدريباً إلزامياً خاللعلى أن   
يف القسم الذي خيتاره، على أال يقل عدد الساعات  هاختصاصمبشروع خترج ب** أن يتقدم الطالب 

 ) ساعة معتمدة. ١٠٣املعتمدة اليت يُنجزها للبدء باملشروع عن (
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 يتم اعتماد ترميز املقررات وفق اآليت: :ترميز المقررات -ح 

زالعنصر المرمّ   الرموز المستخدمة عدد الخانات 

 تصنيف املقرر

 مخسة حروف
RQBHM  متطلبات التخصص لقسم إدارة املوارد البشرية. 
RQFBM  ؤسسات املاليةمتطلبات التخصص لقسم املصارف وامل. 

   RQMIS.متطلبات التخصص لقسم نظم املعلومات اإلدارية 

 أربعة حروف
RQFE  ٤) إىل (١، من (متطلبات الكلية االختيارية.( 

 RQUE  ٥) إىل (١(متطلبات اجلامعة االختيارية من.( 

 ثالثة حروف

RQU    متطلبات اجلامعة. 
RQM  .متطلبات التخصص لقسم التسويق 
RQA  .متطلبات التخصص لقسم احملاسبة 
RQF   متطلبات كلية. 

 ).٨) إىل (١، من (اليسار هو رمز املستوى منالرقم األول  خانة واحدة املستوى 

 تسلسل 
املقررأو رقم   

 خانتان
الرقم من تبدأ و، )املقررم ــ(أو رقاملقرر تسلسل على دالنيأول رقمني من اليمني 

 .)٩٩(الرقم  ) إىل١(

 
تتوزع املقررات وأعداد ساعاهتا املعتمدة على متطلبات اجلامعة توزع المقررات وعدد ساعاتها المعتمدة:  –٣ً

 كما يلي:،  (التخصص) القسممتطلبات الكلية و متطلبات و 

 ،اإللزامية واالختيارية واليت تعكس رؤية اجلامعة وتشكل أرضية مشرتكة لطالهبا متطلبات الجامعةمقررات  أ ـ
تنقل من خالهلا اجلامعة رؤيتها اخلاصة وتكون قادرة من خالل هذه املقررات على اجلمع بني طلبة الكليات 

 له أرضية معرفية موحدة. متماسكاً  جامعياً  ليكونوا جسماً 
اليت تشكل القاعدة املعرفية اليت ينطلق منها الطالب ليبدأ واالختيارية اإللزامية  الكليةمتطلبات مقررات  ب ـ

 .داريةختصصه يف ميدان العلوم اإل
يف جمال اإلدارية اليت تشكل اجلزء املهم من املعارف والعلوم  )التخصصالقسم (متطلبات مقررات  ج ـ

 .االختصاص الدقيق
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اختصاصاهتا املختلفة باإلجازة لى درجةلحصول عالعلوم اإلدارية لاخلطة الدرسية لكلية : تتكون الدرسيةـ الخطة  ٤ً
 :يتساعة معتمدة موزعة على النحو اآل )١٣٩(من  (اخلمسة)

 التفاصيل م
 عدد الساعات المعتمدة

 النسبة المئوية
 اإلجمالية االختيارية اإللزامية

% ١٢,٢ ١٧ ٤ ١٣ متطلبات اجلامعة أ  

% ٣٦,٠ ٥٠ ٦ ٤٤ متطلبات الكلية ب  

% ٥١,٨ ٧٢ ٦ ٦٦ متطلبات القسم (التخصص) ج  

جماليةإلامجموع الساعات المعتمدة   ١٠٠ ١٣٩ ١٦ ١٢٣% 

 

 .من جمموع ساعات الدوام لكل مقرر )%١٥(ال جيوز للطالب أن يتغيب أكثر من  الدوام: - ٥ً

 

 : م والتدريسطرائق التعلّ  - ٦ً

 .احملاضرات داخل القاعة الدراسية** 

 املناقشات، املخابر واجللسات العملية.** 

 .التوضيحيةوالبيانات والوسائل الصور ** عرض 

 .اعتماد الكتاب املنهجي** 

 استراتيجيات التقويم: - ٧ً

 .وذلك بإجراء اختبارين على األقل ،الفصليةواالختبارات إجراء األعمال  -أ 

 .ائي والذي يكون حتريرياً وشامالً النه االمتحانإجراء  -ب 
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 العلوم اإلداريةتوزيع الساعات المعتمدة في كلية 
Distribution of the credit hours for faculty of  Administrative Sciences 

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ

 

 

 University Requirements (16 CH )ساعة معتمدة)                 ١٧متطلبات الجامعة ( -أ 
 ]Electiveة ساعات معتمدة اختياري ٤+ Obligatoryةساعة معتمدة إلزامي ١٣[

 ) ساعة معتمدة ١٣ة (لزاميمتطلبات الجامعة اإل

 المقرراسم  رمز المقرر
 عدد الساعات

الساعات 
 المعتمدة
CH 

المتطلب 
 السابق

Prerequisite 

   عملي نظري

RQU101 ٣ ٢ ٢ )١ليزية (اللغة اإلجن - 

RQU102 ) ٢ - ٢ )١اللغة العربية - 

RQU103 ٣ ٢ ٢ مهارات احلاسوب - 

RQU207 ٣ ٢ ٢ )٢ليزية (اللغة اإلجن 
 )١ليزية (اللغة اإلجن

RQU101 

RQU 211 (وطنية، قومية) ٢ - ٢ ثقافة عامة - 

 - ١٣ ٦ ١٠ المجموع
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 عتمدة)ساعات م ٤(االختيارية الجامعة متطلبات 

 رمز المقرر
 اسم المقرر

Subject Name 

الساعات  عدد الساعات
 المعتمدة
CH 

المتطلب 
 السابق

Prerequisite عملي نظري 

RQUE 1 ٢ - ٢ علم اإلدارة - 

RQUE 2  ٢ - ٢ االجتماععلم - 

RQUE 3 ٢ - ٢ املنطق العلمي - 

RQUE 4 ) ٢ - ٢ )٢اللغة العربية 
 )١اللغة العربية (

RQU102 

RQUE 5 ٢ - ٢ علم النفس - 

RQUE6 ٢ - ٢ االقتصاد السوري - 

 أعاله ) من المقررات االختيارية الستة، أي (مقررين) ساعات معتمدة٤(منها  الطالبيختار 
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 Faculty Requirements (51 CH )ساعة معتمدة)                  ٥٠متطلبات الكلية ( -ب 
 ]Electiveة ساعات معتمدة اختياري ٦+ Obligatoryةساعة معتمدة إلزامي ٤٤[

 ) ساعة معتمدة ٤٤ة (لزامياإل متطلبات الكلية

 رمز المقرر
 اسم المقرر

Subject Name 

 سبوعيةاأل عدد الساعات
Contact Hours 

الساعات 
 المعتمدة
CH 

 المتطلب السابق
Prerequisite 

 المجموع عملي نظري

RQF 104 ٣ ٣ - ٣ مبادئ اإلدارة - 

RQF 105 ) ٣ ٣ - ٣ )١محاسبة - 

RQF 208 ٣ ٣ - ٣ مبادئ علم االقتصاد - 

RQF 209 ٣ ٤ ٢ ٢ الرياضيات االقتصادية واإلدارية - 

RQF 210  ٣ ٣ - ٣ )٢(محاسبة 
 )١حماسبة (

RQF105 

RQF 106 ٣ ٤ ٢ ٢ مبادئ اإلحصاء - 

RQF 313 ٢ ٢ - ٢ مبادئ التسويق - 

RQF 212 ٣ ٣ - ٣ وظائف اإلدارة 
 مبادئ اإلدارة

RQF 104 

RQF 315 ٣ ٣ - ٣ إدارة النظم والعمليات اإلنتاجية 
 مبادئ اإلدارة

RQF 104 

RQF 418 ٣ ٣ - ٣ البيئة القانونية لألعمال - 

RQF 312 ٣ ٣ - ٣ محاسبة الشركات 
 )٢(حماسبة 

RQF 210 

RQF 419 ٣ ٤ ٢ ٢ اإلدارة المالية 
 وظائف اإلدارة
RQF 211 
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RQF 314 ٣ ٣ - ٣ التحليل االقتصادي 
 االقتصادعلم مبادئ 

RQF208 

RQF 420 ٣ ٣ - ٣ نقود ومصارف - 

RQF  421 ٣ ٤ ٢ ٢ اإلحصاء التطبيقي 
 مبادئ اإلحصاء
RQF 106 

 - ٤٤ ٤٨ ٨ ٤٠ المجموع

 

 عتمدة)ساعات م ٦(الكلية االختيارية متطلبات 

 رمز المقرر
 اسم المقرر

Subject Name 

الساعات  عدد الساعات
 المعتمدة
CH 

 المتطلب السابق
Prerequisite 

 عملي نظري

RQFE 1 ٣ ٢ ٢ إجنليزية األعمال 
 )٢اللغة اإلجنليزية (

RQU 207 

RQFE 2  ٣ - ٣ اقتصادية معاصرةقضايا - 

RQFE 3 ٣ - ٣ تشريعات مالية ومصرفية - 

RQFE4 ٣ - ٣ التنمية اإلدارية - 

RQFE5 
) ١( القانون التجاري

 األعمال التجارية
٣ - ٣ 

 
- 

RQFE6 
) ٢( القانون التجاري
 الشركات

٣ - ٣ 
- 

 أعاله  االختيارية الستة) من المقررات أي (مقررين ،) ساعات معتمدة٦يختار الطالب منها (

 

 

 

 

 ۱۱الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 الخطة االسترشادية/ توزيع المقررات على الفصول الدراسية -ج 
 .: مشتركة لالختصاصات كافة في كلية العلوم اإلداريةالسنة األولى

 الفصل األول (المستوى األول)السنة األولى/  

 عملي نظري اسم المقرر رمز المقرر
العبء 
 الدراسي

الساعات 
 المعتمدة

 متطلب السابقال

RQU101 ٣ ٤ ٢ ٢ )١ليزية (جناإللغة ال - 

RQU102 ) ٢ ٢ - ٢ )١اللغة العربية - 

RQU103 ٣ ٤ ٢ ٢ مهارات احلاسوب - 

RQF104 ٣ ٣ - ٣ ةاإلدار  ئمباد - 

RQF105 ) ٣ ٣ - ٣ )١حماسبة - 

RQF 106 ٣ ٤ ٢ ٢ مبادئ اإلحصاء - 

  ١٧ ٢٠ ٦ ١٤ للفصل األول المجموع

 
 )لثاني(المستوى ا لثانيالفصل االسنة األولى/ 

 عملي نظري اسم المقرر رمز المقرر
العبء 
 الدراسي

الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

RQU 207 ٣ ٤ ٢ ٢ )٢ليزية (جناإللغة ال 
 )١ليزية (جناإللغة ال

RQU101 

RQF 208 ٣ ٣ - ٣ مبادئ علم االقتصاد - 

RQF 209 
 الرياضيات االقتصادية

 واإلدارية
٣ ٤ ٢ ٢ - 

RQF 210 ) ٣ ٣ - ٣ )٢حماسبة 
 )١حماسبة (

RQF 105 

RQF 211 (وطنية، قومية) ٢ ٢ - ٢ ثقافة عامة - 

RQF 212 ٣ ٣ - ٣ وظائف اإلدارة 
 ةاإلدار  ئمباد

RQF104 

  ١٧ ١٩ ٤ ١٥ للفصل األول المجموع
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 .اإلداريةمشتركة لالختصاصات كافة في كلية العلوم  السنة الثانية:
 

 )لثالثالفصل األول (المستوى االسنة الثانية/ 

 عملي نظري اسم المقرر رمز المقرر
العبء 
 الدراسي

الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

RQF 312 ٣ ٣ - ٣ حماسبة الشركات 
 )٢حماسبة (

RQF 210    

RQF 313 ٢ ٢ - ٢ مبادئ التسويق - 

RQF 314 ٣ ٣ - ٣ التحليل االقتصادي 
 االقتصادعلم مبادئ 

 RQF 208 

RQF 315 
إدارة النظم والعمليات 

 نتاجيةاإل
٣ ٣ - ٣ 

 ةاإلدار  ئمباد
RQF 104 

RQUE ٢ - - - متطلب جامعة اختياري - 

RQFE ٣ - - - متطلب كلية اختياري - 

  ١٦ ١٦ - ١٦ للفصل األول المجموع

 
 )رابعل(المستوى ا لثانيالفصل االسنة الثانية/ 

 عملي نظري اسم المقرر المقرررمز 
العبء 
 الدراسي

الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

RQF418 ٣ ٣ - ٣ البيئة القانونية لألعمال - 

RQF419 ٣ ٤ ٢ ٢ دارة املاليةاإل 
 وظائف اإلدارة
RQF 211 

RQF420 ٣ ٣ - ٣ نقود ومصارف - 

RQF421 ٣ ٤ ٢ ٢ اإلحصاء التطبيقي 
 مبادئ اإلحصاء
RQF 106 

RQUE ٢ - - - متطلب جامعة اختياري - 

RQFE ٣ - - - متطلب كلية اختياري - 

  ١٧ ١٩ ٤ ١٥ لثانيللفصل ا المجموع
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 كلية العلوم اإلدارية
 توصيف المقررات

Courses Specification 

 متطلبات الجامعة اإللزاميةتوصيف مقررات 
 

 اإللزامية متطلبات الجامعة مقررات العلوم اإلدارية كلية

 RQU 101 رمز المقرر )١ليزية (اللغة اإلجن اسم المقرر

 - :المتطلب السابق  ٤:عملي ٢: نظري الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 .حماضراتالنظري: 
 حوار، خمرب لغة.العملي: 

 ١:المستوى المقترح للمقرر
 :السنة الدراسية

 األوىل

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، اجلامعةيف لكلية إدارة ايتم حتديده من قبل المرجع المعتمد: 
 أستاذ املقرر. ُحيدده المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارين:عن طريق إجراء من عالمة املقرر )%٤٠(
 .:عن طريق امتحان فصلي حتريري شاملمن عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 دراسته وعمله املهين املستقبلي.يف الالزمة له األساسية اللغوية اإلجنليزية ارف واملهارات املع

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب :  Intellectual skillsالمهارات الذهنية
 ا األكادميية والعملية.استخدام مصطلحاهتو باللغة اإلجنليزيةالتحدث  قادراً على

عند االنتهاء من :Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
 .يف حياته املهنية استخدامهاقادراً على متمكناً من اللغة، ليكون سيكون الطالب  الربنامج

 :General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 .ويف جماالت عمله املهيناليومية  تعامالتهاللغة يف  استخدامسيكون الطالب قادراً على

 مفردات المنهاج
بالتايل فهو الطالب باملهارات األساسية كتابًة وحمادثًة، و  يتم من خالل هذا املقرر تزويد

وخاصًة ما يتعلق باملصطلحات واملفاهيم ذات يتضمن مجيع املفردات اليت متكنه من ذلك، 
 املهين للطالب.العملي الصلة بالعمل األكادميي و 
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 اإللزامية متطلبات الجامعةمقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQU 207 :رمز المقرر )٢ليزية (اللغة اإلجن اسم المقرر

 )١ليزية (جناإللغة ال :المتطلب السابق ٢:عملي ٢نظري:  الساعات الفعلية
RQU101 

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 حوار، خمرب لغة.العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٢ 

 :السنة الدراسية
 األوىل

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، اجلامعةإدارة الكلية يف يتم حتديده من قبل المرجع المعتمد: 
 أستاذ املقرر. ُحيددهالمرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارين:عن طريق إجراء من عالمة املقرر )%٤٠(
 .:عن طريق امتحان فصلي حتريري شاملمن عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 دراسته وعمله املهين املستقبلي.يف الالزمة له األساسية اللغوية اإلجنليزية املعارف واملهارات 

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب :  Intellectual skillsالمهارات الذهنية
 ا األكادميية والعملية.استخدام مصطلحاهتو التحدث باللغة اإلجنليزية قادراً على

عند االنتهاء من  : Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
 .يف حياته املهنية استخدامهاقادراً على متمكناً من اللغة، ليكون الربنامج سيكون الطالب 

 :General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
الوظيفي ويف جماالت عمله اليومية  تعامالتهاللغة يف  استخدامسيكون الطالب قادراً على

 .و/أو املهين

 مفردات المنهاج
الطالب باملهارات األساسية كتابًة وحمادثًة، وسيتضمن املقرر  يتم من خالل هذا املقرر تزويد

مجيع املفردات اليت متكنه من ذلك، وخاصًة ما يتعلق باملصطلحات واملفاهيم ذات الصلة 
 بالعمل األكادميي واملهين للطالب.
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 اإللزامية متطلبات الجامعة مقررات اإلداريةالعلوم  كلية

 RQU 103 :رمز المقرر مهارات احلاسوب اسم المقرر

  - المتطلب السابق ٢:عملي ٢: نظري الساعات الفعلية

 حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 حاسوب.، خمرب تطبيقاتالعملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
١ 

 :السنة الدراسية
 األوىل

المرجعي الكتاب 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، اجلامعةإدارة الكلية يف يتم حتديده من قبل المرجع المعتمد: 
 أستاذ املقرر. ُحيدده:المرجع اإلضافي

 .فصليني اختبارين:عن طريق إجراء من عالمة املقرر )%٤٠( االمتحانطريقة 
 .شامل:عن طريق امتحان فصلي حتريري من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
احلاسوبية املستخدمة يف مكوناته والتعرف على الربامج فهم الالزمة يف أساسيات احلاسوب 

 العمل األكادميي والبحثي واملهين.

سيكون الطالب  االنتهاء من الربنامجعند : Intellectual skillsالمهارات الذهنية
 تطوير الربامج واالستخدامات اليت تساعده يف ممارسة العمل املهين أو األكادميي.قادراً على 

عند االنتهاء من  :Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
إجناز احلاسوب بشكل جيد استخدام توظيف معارفه يف سيكون الطالب قادراً على  الربنامج
 .األعمال

سيكون :General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 ال.اجملهذا يف ومعتمداً على نفسه استخدام احلاسوب  الطالب قادراً على

 مفردات المنهاج

بأساسيات تعريف الطالب على العناوين اليت من شأ�ا املقرر تشتمل حمتويات هذا 
والتعرف على أنوع الربجميات، وأساسيات التعامل مع شبكة االنرتنت  ،احلاسوب ومكوناته

وخدماهتا، وتزويد الطالب مبصطلحات التجارة اإللكرتونية واحلكومة اإللكرتونية والذكاء 
 الصنعي وكل ما يتعلق باحلاسوب واستخداماته.
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 اإللزامية الجامعةمتطلبات مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQU 102 :رمز المقرر )١اللغة العربية (  اسم المقرر

  - :المتطلب السابق -: عملي ٢: نظري الساعات الفعلية

 .حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 -العملي: 

 المستوى المقترح
 ١:للمقرر

 :السنة الدراسية
 األوىل

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، اجلامعةإدارة الكلية يف يتم حتديده من قبل المرجع المعتمد: 
 أستاذ املقرر. ُحيدده:المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارين:عن طريق إجراء من عالمة املقرر )%٤٠(
 .:عن طريق امتحان فصلي حتريري شاملمن عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة : Knowledge and understandingوالفهم المعرفة
 واستيعاهبا.اللغوية لنصوص اوفهم  قواعد اللغة والفهم يف

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب :Intellectual skills المهارات الذهنية
بشكل اللغة العربية ومفردات استخدام قواعد و صياغة األفكار بلغة سليمة قادرًا على 

 .صحيح

عند االنتهاء من  : Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
 الكتابة واملراسلة واملخاطبة بلغة عربية سليمة.  سيكون الطالب قادراً على الربنامج

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
الصحيحة بطالقة وعلى كتابة النصوص اللغة مفردات استخدام الطالب قادرًا على 

 األكادميية والوظيفية بشكل سليم.

 مفردات المنهاج
املوضوعات اليت من شأ�ا التعريف بالقواعد اللغوية والنصوص التوضيحية هذا املقرر  يتضمن

الالهتا وتنمية مهارات القراءة لديهم، واستيعاب د هامن فهمالطالب  متكنياليت ستسهم يف 
 وتزويدهم مبجموعة من القواعد النحوية و اللغوية .
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 جامعة اإللزاميةالمقررات متطلبات العلوم اإلدارية كلية

 RQF 211 :رمز المقرر ثقافة عامة (وطنية، قومية) اسم المقرر

 - :المتطلب السابق -:عملي ٢نظري: الساعات الفعلية

 اتحماضر النظري:  طريقة التدريس
 -العملي: 

المستوى المقترح 
 ٢:للمقرر

 :السنة الدراسية
 األوىل

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، اجلامعةإدارة الكلية يف يتم حتديده من قبل المرجع المعتمد: 
 أستاذ املقرر. ُحيدده :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارين:عن طريق إجراء من عالمة املقرر )%٤٠(
 .:عن طريق امتحان فصلي حتريري شاملمن عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
السياسية واالقتصادية، لبعض أهم املراحل التارخيية واملعاصرة لتطور األحداث والقضايا والفهم 

 احمللية واإلقليمية والعاملية.

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً  : Intellectual skillsالمهارات الذهنية
 حتليل األحداث والقضايا السياسية واالقتصادية الراهنة وفهمها بشكل موضوعي.  على

عند االنتهاء من الربنامج  Professional and Practical: المهارات المهنية والعملية
 يف استشراف سريورة املتغريات العامةاالستفادة من معارفه العامة سيكون الطالب قادرًا على 

 .وتوقع اجتاهاهتا

سيكون  :General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
وضع الرؤى استيعاب املتغريات العامة احمليطة بشكل أفضل مبا يساعده يف الطالب قادرًا على 

 املهنية بشكل أفضل.

 مفردات المنهاج

يهدف هذا املقرر ترسيخ الفكر الوطين والقومي السليم والصحيح يف ذهن الطالب وتوعيته فيما يتعلق 
ذلك من خالل توضيح الفكر السياسي بفهم املتغريات واألحداث احمللية والعربية واإلقليمية والدولية، و 

والوطين واملقاوم لقيادة وإدارة ومؤسسات الدولة يف اجلمهورية العربية السورية، مبا يف ذلك ورؤيتها 
التحليلية واالسرتاتيجية املتعلقة باملتغريات والتحوالت والتطورات اليت جتري على أرض الواقع، إضافًة إىل 

ضال احلزيب والسياسي والفكري والعمل النضايل واملؤسسايت لألحزاب توضيح الصريورة التارخيية للن
واألجهزة واملنظمات السياسية واحلكومية، منذ االستقالل، مرورًا بثورة الثامن من آذار واحلركة 

 التصحيحية وحىت التاريخ املعاصر.  

 ۱۸الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 متطلبات الجامعة االختيارية مقررات 

 
 يةجامعة االختيار متطلبات ال قرراتم العلوم اإلدارية كلية

 RQUE 1 :رمز المقرر اإلدارة علم اسم المقرر

  - :المتطلب السابق -: عملي ٢نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
 اختياري

 :السنة الدراسية
 الثانية

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، اجلامعةإدارة الكلية يف يتم حتديده من قبل المرجع المعتمد: 
 أستاذ املقرر. ُحيدده :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 تطور الفكر اإلداري والعلوم اإلدارية.إضافًة إىل مراحل ، علم اإلدارةأسس املعرفة والفهم في

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب : Intellectual skills المهارات الذهنية
 .االجتاهات احلديثة لعلم اإلدارةمبادئ وأسس الفكر اإلداري و استيعاب قادراً على 

من  عند االنتهاء: Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
اليت متكنه من ممارسه عمله املهين  فاهيم ومبادئ علم اإلدارةمب الربنامج سيكون الطالب ملماً 

 بشكل أفضل.

سيكون : General and transferable skills والقابلة لالنتقالالمهارات العامة 
 . العمل اإلداريخلفية فهم الطالب قادراً على 

 مفردات المنهاج
مبا يف ذلك الطالب يف علم اإلدارة، معارف تنمية العناوين اليت هتدف إىل املقرر  يتناول

/ الوظائف الرئيسة العمل اإلداريبيئة ا، مبادئها/ تطور الفكر اإلداري/ تعريفهمفهومها، 
 االجتاهات احلديثة واملعاصرة لإلدارة.لإلدارة/ 

 

 
 ۱۹الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 

 



 
 االختيارية متطلبات الجامعةمقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQUE2 :رمز المقرر علم االجتماع اسم المقرر

  - :المتطلب السابق -: عملي ٢نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
 اختياري

 :السنة الدراسية
 الثانية

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، اجلامعةإدارة الكلية يف يتم حتديده من قبل المرجع المعتمد: 
 أستاذ املقرر. ُحيدده :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارين:عن طريق إجراء من عالمة املقرر )%٤٠(
 .:عن طريق امتحان فصلي حتريري شاملمن عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
، موضوعاته وأسسه، وبالتايل سيسهم يف فهم أمهية علم االجتماعاملعرفة والفهم يف 

 العالقات االجتماعية والسلوك اإلنساين. 

يكون الطالب عند االنتهاء من الربنامج س:  Intellectual skillsالمهارات الذهنية
 .نظريات والقضايا املختلفة يف علم االجتماعاحملاجة الذهنية يف فهم ال قادراً على

عند االنتهاء من  Professional and Practical: والعمليةالمهارات المهنية 
تطوير لم االجتماع يف الربنامج سيكون الطالب قادرًا على استيعاب الدور الذي يلعبه ع

 .السليمة من جهة أخرى باألطر العلمية هرفدالنظرة الواقعية للمجتمع من جهة و 

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 اليومية.علم االجتماع يف احلياة وموضوعات أمهية ومناقشة الطالب قادراً على شرح 

 مفردات المنهاج
يف احلياة وأمهيته االجتماع تضمن هذا املقرر املوضوعات والعناوين املتعلقة بتعريف علم ي

 علم.املتعلقة هبذا الاملعروفة ظريات نإضافًة إىل أهم ال ،االجتماعية
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 االختيارية متطلبات الجامعة مقررات العلوم اإلدارية كلية

 RQUE3 :رمز المقرر املنطق العلمي اسم المقرر

  - :المتطلب السابق -: عملي ٢: نظري الساعات الفعلية

 .حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 -العملي: 

المستوى المقترح 
 اختياري:للمقرر

 :السنة الدراسية
 الثانية

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، اجلامعةإدارة الكلية يف يتم حتديده من قبل المرجع المعتمد: 
 أستاذ املقرر. ُحيدده :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارين:عن طريق إجراء من عالمة املقرر )%٤٠(
 .:عن طريق امتحان فصلي حتريري شاملمن عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 املواضيع ومناقشتها ونقدها مبفهوم علمي ومنطقي. تعريف املعرفة والفهم يف

الربنامج سيكون الطالب عند االنتهاء من :  Intellectual skillsالمهارات الذهنية
 .واملتغريات واملوضوعات الطارئة واملطروحة بشكل علمي حتليل األحداث قادراً على

عند االنتهاء من Professional and Practical: المهارات المهنية والعملية
ته وكيفية استخدام واإلملام بأمهياملنطق العلمي فهم  الربنامج سيكون الطالب قادرًا على

 أدواته.

سيكون  :General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 يف احلياة اليومية.واستخدام معارفه شرح أبعاد ومعىن املنطق العلمي فهم و الطالب قادراً على 

 مفردات المنهاج

 يتناول هذا المقرر:
 .مهارات التحليل املوضوعية لألحداث*
 .اخلاصة باألحباث اليت يقوم الطالب بإجرائهااالستبيانات *
 عرض املواضيع ونقدها ومناقشتها مبفهوم علمي ومنطقي.*
 .وم حبوث العملياتمفه*
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 االختيارية متطلبات الجامعة مقررات العلوم اإلدارية كلية

 RQUE 4 :رمز المقرر )٢اللغة العربية ( اسم المقرر

 )١اللغة العربية ( :المتطلب السابق -: عملي ٢نظري:  الساعات الفعلية
RQU 102 

 طريقة التدريس
 .حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
 اختياري

 :السنة الدراسية
 الثانية

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر. ،اجلامعةإدارة الكلية يف يتم حتديده من قبل المرجع المعتمد: 
 أستاذ املقرر. ُحيدده :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

يكتسب الطالب س Knowledge and understanding: المعرفة والفهم
 النحوية والنصوص اإلدارية.اللغوية و التطبيقات والفهم يف والصياغة، املعرفة 

سيكون الطالب  عند االنتهاء من الربنامج: Intellectual skills المهارات الذهنية
 يف مناقشة املسائل اإلدارية حبكمة ودراية.اللغوية املهارة الذهنية مؤهالً ملستوى أفضل يف 

عند االنتهاء من : Professional and Practical والعمليةالمهارات المهنية 
 والتحدث هبا بشكل أفضل. الكتابة بلغة عربية سليمةسيكون الطالب قادراً على  الربنامج

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
سليمة بلغة اآلخرين والتحدث مع  أمهيتهارح شفهم اللغة العربية و الطالب قادرًا على 

 ل سليم.وكتابة النصوص العادية واألكادميية واملهنية الوظيفية بشك واضحةو 

 مفردات المنهاج
هذا املقرر تطبيقات حنوية ونصوص إدارية، إلكساب الطالب مهارة الكتابة  يتضمن

 واإلدارية بلغة سليمة.واملهنية القانونية األكادميية و 
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 االختيارية متطلبات الجامعة مقررات العلوم اإلدارية كلية

 RQUE5 :رمز المقرر علم النفس اسم المقرر

  - :المتطلب السابق -: عملي ٢نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 :للمقررقترح المستوى الم
 اختياري

 :السنة الدراسية
 الثانية

المرجعي الكتاب 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، اجلامعةإدارة الكلية يف يتم حتديده من قبل المرجع المعتمد: 
 أستاذ املقرر. ُحيدده :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .شامل عن طريق امتحان فصلي حتريري :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 .بالسلوك الفردي املفاهيم األساسية لعلم النفس وعالقتهللمقوالت وااملعرفة والفهم 

سيكون الطالب  عند االنتهاء من الربنامج: Intellectual skills المهارات الذهنية
فهم العوامل النفسية اليت متكنه من املقدرة الذهنية مستوى أعلى من ك امتالقادرًا على 

 .واالجتماعية اليت تؤثر على تصرفات الفرد

عند االنتهاء من  : Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
أو  يعيشها الفردالقضايا واملشاكل اليت الكثري من معاجلة  سيكون الطالب قادراً على الربنامج

 .توجهه خالل سريورة احلياة اليومية

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 السلوك اإلنساين.استيعاب موضوعات علم النفس وأمهيته يف تفسري الطالب قادراً على 

 مفردات المنهاج

لعلم النفس وعالقته بالسلوك الفردي وهو يستعرض أوًال املفاهيم األساسية يتناول هذا املقرر 
حاسيس وملكات إدراكية وعواطف وأثرها يف تكوين هاز العصيب ووظائفه الرئيسية من أاجل

الشخصية، كما يعاجل هذا املقرر السلوك اإلنساين لفهم أفضل العوامل النفسية واالجتماعية 
السلوك ثانياً، ويركز املقرر يف هذه املعاجلة على مواضيع والبيئية والبيولوجية اليت تؤثر يف هذا 

 .عملية ذات صلة بتجارب الطلبة واملشاكل والقضايا النفسية واالجتماعية اليت يعيشو�ا

 

 ۲۳الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 
 االختيارية متطلبات الجامعةمقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQUE 6 :رمز المقرر االقتصاد السوري اسم المقرر

  - :المتطلب السابق -: عملي ٢نظري:  الفعليةالساعات 

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
 اختياري

 :السنة الدراسية
 الثانية

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، اجلامعةإدارة الكلية يف يتم حتديده من قبل المرجع المعتمد: 
 أستاذ املقرر. ُحيدده :اإلضافيالمرجع 

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

يكتسب الطالب املعرفة س:  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 وأهم قطاعاته االقتصادية.موارده ماهي ، االقتصاد السوري تركيبة ومكوناتوالفهم يف 

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب  : Intellectual skillsالمهارات الذهنية
 .االقتصاد السورينقاط القوة ونقاط الضعف يف  فهم قادراً على

عند االنتهاء من : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
 حتليل التغريات يف االقتصاد السوري.الربنامج سيكون الطالب قادراً على 

سيكون  :General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 أكثر إملاماً وتعمقاً يف فهم عالقة املؤشرات االقتصادية السورية بعضها ببعض.الطالب 

 مفردات المنهاج

حملة تارخيية عن مكونات وتطور االقتصاد السوري/ خصائص االقتصاد السوري/ التوزع الوزن 
القطاعي لالقتصاد السوري، الزراعة، الصناعة التحويلية واالستخراجية، السياحة، النقل 

الناتج واخلدمات/ أهم املؤشرات االقتصادية واالجتماعية واخلدمية الكلية، الدخل القومي، و 
احمللي والقومي/ العمالة والبطالة، الفقر والدخل الفردي/ اخلطط اخلمسية التاسعة والعاشرة/ 

 .�ج اقتصاد السوق االجتماعي، القطاع العام ودور الدولة يف االقتصاد.
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 متطلبات الكلية اإللزاميةمقررات 
 اإللزامية كليةمتطلبات ال قرراتم العلوم اإلدارية كلية

 RQF 104 :رمز المقرر مبادئ اإلدارة المقرر اسم

  - :المتطلب السابق -: عملي ٣نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
١ 

 :السنة الدراسية
 األوىل

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، اجلامعةإدارة الكلية يف يتم حتديده من قبل المرجع المعتمد: 
 أستاذ املقرر. ُحيدده :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 .هتا ومفاهيمهاونظرياعلم اإلدارة مبادئ  املعرفة والفهم يف

من الربنامج سيكون الطالب  عند االنتهاء:  Intellectual skillsالمهارات الذهنية
 .الفكر اإلداري، مبادئه وأسسهمببادئ  ملماً 

عند االنتهاء من :  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
 اليت متكنه من  مفاهيم ومبادئ علم اإلدارةاستيعاب الربنامج سيكون الطالب قادرًا على 

 فهم أسس العمل اإلداري.

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 اإلداري الذي يساعد يف ممارسة العمل املهين بشكل أفضل.فهم العمل الطالب قادراً على 

 مفردات المنهاج
املنهجية سس األو ا، تعريفهاإلدارة و  مبا يف ذلك مفهومدارة، أهم مبادئ اإلاملقرر  يتناول

 .فكر اإلداريلالعلمية احلديثة ل
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 اإللزامية ةكليمتطلبات ال مقررات العلوم اإلدارية كلية

 RQF 105 :رمز المقرر )١حماسبة( اسم المقرر

  - :المتطلب السابق -: عملي ٣: نظري الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
١ 

 :السنة الدراسية
 األوىل

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، اجلامعةإدارة الكلية يف يتم حتديده من قبل المرجع المعتمد: 
 أستاذ املقرر. ُحيدده :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
املدينة قيودها ، وبالتايل يف فهم اآللية اليت يتم فيها استخدام مبادئ احملاسبةيف جمال املعرفة 

 والدائنة.

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب : Intellectual skills المهارات الذهنية
واحملاسبية وكيفية بناء وتصميم العالقة بني املوازين وامليزانيات املالية ستيعاب اقادرًا على 

 قيودها الرقمية.

عند االنتهاء من  : Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
املستخدمة  احلساباتأهم قوائم إعداد ميزان املراجعة و الربنامج سيكون الطالب قادرًا على 

 والالزمة لعمل املؤسسة.

سيكون :  General and transferable skillsلالنتقالالمهارات العامة والقابلة 
 ها وتدقيقها.شرحفهم واستخدام املبادئ احملاسبية و الطالب قادراً على 

 مفردات المنهاج

اسبية أهم مبادئ احملاسبة املالية وطريقة تسجيل العمليات احملعلى هذا املقرر ترتكز مفردات 
 مفهوم األرباح واخلسائر وامليزانية/ املوجودات واملطاليبحسابات وفق طريقة القيد املزدوج/ 

/ العمليات التجارية وحسابات املشرتيات واملبيعات وحساباهتما الفرعية / تعريفتطورهاو 
إعداد ميزان املراجعة واحلسابات ، وأهم متطلبات األوراق التجارية والعمليات مع املصارف

 ة.تامياخل

 

 ۲٦الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 اإللزامية ةكليمتطلبات ال مقررات العلوم اإلدارية كلية

 RQF 208 :رمز المقرر االقتصادعلم مبادئ  اسم المقرر

  - :المتطلب السابق -عملي:  ٣نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٢ 

 :السنة الدراسية
 األوىل

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، اجلامعةإدارة الكلية يف يتم حتديده من قبل المرجع المعتمد: 
 أستاذ املقرر. ُحيدده :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
ومفهوم علم االقتصاد، مهامه وجماالت استخدامه وأهم عريف ت املعرفة والفهم يف

 املوضوعات االقتصادية املتعلقة به.

من الربنامج سيكون الطالب  عند االنتهاء:  Intellectual skillsالمهارات الذهنية
فامهًا ألهم خلصائص التشكيالت االقتصادية االجتماعية وألهم املوضوعات والنظريات 

 االقتصادية.

ُيسهم هذا املقرر يف : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
ستمكنه من فهم الظواهر متكني الطالب معرفة املتغريات والعالقات واألسس االقتصادية اليت 

 اليت جياهبها، ليستطيع بالتايل اختاذ القرار املناسب (وابتداع احللول) بشأ�ا.

سيكون :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
 فهم طبيعة الظواهر واملشكالت واملعطيات االقتصادية، وحتليلها وشرحهاالطالب قادراً على 

 واالستفادة منها يف تفسري سريورة احلياة االقتصادية االجتماعية اليومية.

 مفردات المنهاج

مفهوم احلاجات اإلنسانية واملشكلة االقتصادية  /التعريف بعلم االقتصاد ومفاهيمه األساسية
ونظريات القيمة ومفهوم لغز القيمة/ أساليب اإلنتاج، التشكيالت االقتصادية واالجتماعية 
واألنظمة االقتصادية وخصائصها (يف الفكر اإلسالمي والتقليدي)/ مفهوم الربح وتعريف 

والفيزيوقراط وأقطاب  دية املريكانتيليةعناصر أو عوامل اإلنتاج/ الكينزية واملدارس االقتصا
 الفكر االقتصادي/ التجارة الدولية، النقود والبنوك.

 ۲۷الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 اإللزامية ةكليمتطلبات ال مقررات العلوم اإلدارية كلية

 RQF 209 :رمز المقرر الرياضيات االقتصادية واإلدارية اسم المقرر

  - :المتطلب السابق ٢: عملي ٢نظري:  الساعات الفعلية

 .حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 .متارين رياضية وأمثلةالعملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٢ 

 :السنة الدراسية
 األوىل

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، اجلامعةإدارة الكلية يف يتم حتديده من قبل المرجع المعتمد: 
 أستاذ املقرر. ُحيدده :المرجع اإلضافي

 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠( االمتحانطريقة 
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
، االقتصادية واإلدارية يف الرياضيات وعالقتها باملتغريات واملفاهيمية املفاهيم األساساملتعلقة ب

 واستخدامها يف توضيح وتفسري وتطوير هذه املتغريات واملفاهيم.

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب : Intellectual skills المهارات الذهنية
 .االقتصاديةاألدوات الرياضية والتوابع واملتغريات بني النظري والعملي ربط القادراً على 

عند االنتهاء من :  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
استخدام الرياضيات باملستوى الذي ميكنه من فهم الربنامج سيكون الطالب قادرًا على 

 بشأ�ا.اذ القرار املناسب ختالظواهر واملعطيات واملؤشرات واملتغريات االقتصادية ال

سيكون :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
استخدام األسس واملعادالت والقواعد الرياضية يف تبسيط وشرح وحتليل الطالب قادرًا على 

 .الظواهر واملتغريات واملؤشرات االقتصادية

 مفردات المنهاج

ادالت من الدرجة ساسية يف الرياضيات واجلرب واملعاألفاهيم املهذا املقرر تتضمن مفردات 
حتليل الدوال من الدرجة األوىل والثانية ة باالقتصاد واإلدارة/ عالقة الرياضياألوىل والثانية/ 

والفائدة املركبة وآلية احتساب البسيطة احتساب معدالت الفائدة املتعلقة بواملعادالت اجلربية 
اإلداري القرار اختاذ ، اليت من شأ�ا اختاذ أن تساعد يف غ واألقساط املتحصلة والديوناملبال

 بشأ�ا. املناسب

 

 ۲۸الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 اإللزامية ةكليمتطلبات ال مقررات العلوم اإلدارية كلية

 RQF 210 :رمز المقرر )٢حماسبة ( اسم المقرر

 )١(حماسبة  :المتطلب السابق -عملي:  ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQF105 

 حماضرات النظري:  طريقة التدريس
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٢ 

 :السنة الدراسية
 ألوىلا

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، اجلامعةإدارة الكلية يف يتم حتديده من قبل المرجع المعتمد: 
 أستاذ املقرر. ُحيدده :المرجع اإلضافي

 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠( االمتحانطريقة 
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 املتعلقة بإعداد باجلرد واحلسابات اخلتامية. حملاسبةاملبادئ املتقدمة يف اهم ألوالفهم 

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب : Intellectual skills المهارات الذهنية
العالقة بني املوازين وامليزانيات املالية واحملاسبية وكيفية بناء وتصميم ستيعاب قادرًا على ا

 قيودها الرقمية.

عند االنتهاء من : Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
املستخدمة  احلساباتأهم قوائم إعداد ميزان املراجعة و الربنامج سيكون الطالب قادرًا على 

 والالزمة لعمل املؤسسة.

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 ها وتدقيقها.شرحاملبادئ احملاسبية و  فهم واستخدامالطالب قادراً على 

 مفردات المنهاج

،تبعاً اجلرد النهائي، اجلرد الدائم، مبا يف ذلك املفاهيم األساسية للمحاسبة يشرح املقرر
 ،، واملتداولةردية من حسابات األموال الثابتةالتسويات اجل/ ألسعار الشراءو  ألسعار البيع

فع وقروض جرد املطاليب من موردين وأوراق د/ واألموال اجلاهزة ،ابات الشخصيةواحلس
، التسويات اجلردية للحسابات الومهية والنفقات واإليرادات/ وحسابات مكشوفة للمصارف

 .اليت من خالهلا يتمكن الطالب من إعداد احلسابات اخلتامية والقوائم املالية

 ۲۹الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 اإللزامية ةكليمتطلبات ال قرراتم العلوم اإلدارية كلية

 RQF 106 رمز المقرر مبادئ اإلحصاء اسم المقرر

 - :المتطلب السابق ٢ :عملي ٢ نظري: الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضرات: النظري
 عملية حل مسائل/ مناقشات: العملي

 :المستوى المقترح للمقرر
٢ 

 :السنة الدراسية
 األوىل

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، اجلامعةإدارة الكلية يف يتم حتديده من قبل المرجع المعتمد: 
 أستاذ املقرر. ُحيدده :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء   :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل  :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 .اإلحصائية املختلفةواألساليب واملعادالت اإلحصاء العامة والطرق بادئ ملوالفهم 

املهارة الذهنية يهدف املقرر إكساب الطالب : Intellectual skills المهارات الذهنية
 الرقم اإلحصائي، مدلوالته وآليات احتسابه. فهم وحتليليف 

تنمية قدرة الطالب :  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
على إجراء العمليات الرياضية اإلحصائية واحتساب املؤشرات واملتغريات االقتصادية اليت 

 متكنه من فهمها بشكل أفضل، الختاذ القرار املناسب بشأ�ا.

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 التعامل بشكل أفضل مع األرقام اإلحصائية وفهمها وشرحها وحتليلها. الطالب قادراً على

 مفردات المنهاج

يهدف املقرر إىل تنمية مهارة الطالب على التحليل اإلحصائي جملموعة من البيانات اخلاصة 
بادئ اإلحصاء العامة والطرق اإلحصائية املختلفة جلمع وعرض يتناومل، لذا فهو مبشكلة ما

البيانات وحتليلها ودراسة مقاييس النزعة املركزية ومقاييس التشتت واالرتباط واالحندار على 
طرق القياس اإلحصائية املختلفة واستنتاج مدى جتمع تلك البيانات أو تشتتها / البيانات
 الرتباط فيما بينها.ومدى ا

 

 

 

 

 ۳۰الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 اإللزامية ةكليمتطلبات ال قرراتم العلوم اإلدارية كلية

 RQF 313 :رمز المقرر مبادئ التسويق اسم المقرر

 - :المتطلب السابق -:عملي ٢نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٣ 

 :الدراسيةالسنة 
 ثانيةال

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، اجلامعةإدارة الكلية يف يتم حتديده من قبل المرجع المعتمد: 
 أستاذ املقرر. ُحيدده :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 والفهم يف أساسيات علم التسويق.

اكتساب املهارة على طالب سيساعد ال: Intellectual skills المهارات الذهنية
 .والتسويقيالرتوجيي الذهنية يف اإلبداع 

 خلق املزيد من املعرفة : Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
أفضل إجياد اليت من شأ�ا أن متكن الطالب من  وأسسه السليمة والفاعلة مبفاهيم التسويق

 .يةلتسويق)إلجناح اخلطط ااحلديثةوالسبل (الطرق 

: متكني  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
احلديث يف إطار املعطيات العلمية احلديثة تسويق وتطوير مفاهيم الشرح  الطالب من

 للتسويق.

تعزيز اليت من شأ�ا متكني الطالب من تعريف بأساسيات علم التسويق، الاملقرر تضمن ي مفردات المنهاج 
 .قدراته يف صياغة االسرتاتيجيات التسويقية للمؤسساتمعارفه ومهاراته التسويقية وتطوير 

 

 

 

 ۳۱الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 اإللزامية ةكليمتطلبات ال قرراتم العلوم اإلدارية كلية

 RQF 211 :رمز المقرر وظائف اإلدارة اسم المقرر

 مبادئ اإلدارة :المتطلب السابق - :عملي ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQF 104 

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٢ 

 :السنة الدراسية
 األوىل

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، اجلامعةإدارة الكلية يف يتم حتديده من قبل المرجع المعتمد: 
 أستاذ املقرر. ُحيدده :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
من خالل  وكيفية النجاح يف العمل اإلداريوتطبيقاهتا، اإلدارة ائف وظعلوم  أمهية والفهم يف

 احلديثة. ألسس والقواعد اإلدارية العلمية اتباع ا

املعرفة الضرورية كتساب ا من الطالب متكني : Intellectual skills المهارات الذهنية
 .املدير الناجحعمل األسس السليمة اليت يستند إليها  تحديد نوعوالالزمة ل

إكساب الطالب :  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
املعرفة مبختلف املدارس الفكرية يف علم اإلدارة، ومبختلف الوظائف اإلدارية، مهامها، 
أسسها، مكوناهتا، خصائصها..، وبالتايل اإلملام مبختلف العلوم الضرورية والالزمة للعمل 

 اإلداري.

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
التعامل مع خمتلف املعطيات اإلدارية وتفهم خمتلف املتغريات املتعلقة  الطالب قادرًا على

 بالعمل اإلداري.

 مفردات المنهاج

يتناول هذا املقرر بشكل أساسي شرح وتوضيح وتصنيف وظائف اإلدارة الرئيسية، وهي 
وكذلك وظائف اإلدارة الفنية، املتمثلة بإدارة التخطيط، التنظيم والتوجيه، والقيادة والرقابة، 

املوارد البشرية، إدارة اإلنتاج، إدارة التسويق، البحوث والتطوير، العالقات العامة واإلدارة 
 املالية.

 

 ۳۲الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 اإللزامية ةكليمتطلبات ال قرراتم العلوم اإلدارية كلية

 RQF 315 :رمز المقرر إدارة النظم والعمليات اإلنتاجية اسم المقرر

 مبادئ اإلدارة :المتطلب السابق -عملي: ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQF 104 

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٣ 

 :السنة الدراسية
 الثانية

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، اجلامعةإدارة الكلية يف يتم حتديده من قبل المرجع المعتمد: 
 أستاذ املقرر. ُحيدده :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
وكيفية اختاذ القرار اإلداري السليم يف ختطيط  ،العملية اإلنتاجية وأهدافها ةهيام والفهم يف

 املشروعات اإلنتاجية وتشغيلها.

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب  :Intellectual skills المهارات الذهنية
القرار املناسب فيما يتعلق بالعمليات اإلنتاجية االستخدام اختاذ اكتساب املهارة يف  علىقادراً 

 .األمثل للموارد

عند االنتهاء من :  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
 اإلنتاجية العمليةانب ونظم وجو أهداف ختلف الربنامج سيكون الطالب قادراً على :اإلملام مب

 متطلبات إدارهتا.و 

سيكون :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
 الناجحة.اإلنتاجية اإلدارة فهم مستلزمات على الطالب قادراً 

 مفردات المنهاج

، املنظمة، واسرتاتيجيةالعمليات يهدف هذا املقرر لتعريف الطالب مباهية وظيفة العمليات يف
، تيب الداخلي للتسهيالت اإلنتاجيةواإلنتاجية وأساليب قياسها والرت واختيار موقع املصنع، 

بالعمليات، والطاقة اإلنتاجية، والتخطيط وتصميم املنتجات واخلدمات وتطويرها، والتنبؤ 
اإلمجايل للعمليات، وجدولة العمليات اإلنتاجية، وختطيط املشروعات وجدولتها، وإدارة 

، وإعادة اج الرشيق، والصيانة واملوثوقيةدة الشاملة واإلنت، ومفاهيم اجلو اإلمداد واملخزون
 هندسة العمليات.

 ۳۳الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 اإللزامية ةكليمتطلبات ال قرراتم العلوم اإلدارية كلية

 RQF 418 :رمز المقرر البيئة القانونية لألعمال اسم المقرر

  - :المتطلب السابق -:عملي ٣نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٤ 

 :السنة الدراسية
 الثانية

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، اجلامعةإدارة الكلية يف يتم حتديده من قبل المرجع المعتمد: 
 أستاذ املقرر. ُحيدده :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 .لألعمالوالتشريعية القانونية لألرضية والفهم 

واألسس بالقواعد واملعرفة اب اخلربة كتس: Intellectual skills المهارات الذهنية
 الناظمة ألنشطة قطاع األعمال، وضوابط ممارستها.القانونية واللوائح 

عند االنتهاء من :  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
، مبا يف اجلمهورية العربية السوريةيف النافذة بقوانني األعمال ملمًا الربنامج سيكون الطالب 

 وقواعد امللكية. قوانني التجارة اإللكرتونيةذلك ضوابط أنشطة التسويق و 

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 واألنظمةالقانون ممارسة األعمال من خالل تكييفها مبا يتناسب مع  علىالطالب قادرًا 

 النافذة.

 مفردات المنهاج

لرتكيز طبيعة وحمددات البيئة القانونية لألعمال يف اجلمهورية العربية السورية مع ا يتناول املقرر
، ومسؤولية لقة باملنتجات والتسويق واإلعالن، والقواعد القانونية املتععلى قوانني ولوائح البيئة

والوكاالت وأنظمة التوظيف واألوراق املالية ، والتعريف بالعقود جتاه األفراد املؤسسات
 .لكرتونيةلكية الفردية وقوانني التجارة اإلواملمتلكات الشخصية والعقارية وامل

 

 

 ۳٤الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 اإللزامية ةكليمتطلبات ال قرراتم العلوم اإلدارية كلية

 RQF 312 :رمز المقرر حماسبة الشركات اسم المقرر

 )٢(محاسبة  :المتطلب السابق - :عملي ٣: نظري الساعات الفعلية
RQF 210 

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٣ 

 :السنة الدراسية
 الثانية

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، اجلامعةإدارة الكلية يف يتم حتديده من قبل المرجع المعتمد: 
 أستاذ املقرر. ُحيدده :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
خصائصها،  بيعتها،طلشركات التجارية، الشكل القانوين والتنظيمي لة وطبيعة هيماوالفهم يف 

 .ومعاجلة مشاكلها احملاسبية

الطالب  الربنامج سيكونعند االنتهاء من :  Intellectual skillsالمهارات الذهنية
اختيار الشكل القانوين األفضل لألنشطة الذهنية يف كيفية ساب املهارة اكت علىقادرًا 

يف ظل البيئة االقتصادية السائدة، وحبسب خصائص ومزايا وعيوب كل نوع من  االقتصادية
 أنواع هذه الشركات.

عند االنتهاء من : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
لشركات وطبيعة املختلفة لنواع األمعرفة طبيعة تكوين الربنامج سيكون الطالب قادرًا على 

 .اهتا احملاسبيةومعاجلتكوينها 

سيكون :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
وفهم الفرق بني أنواعها  أنواع الشركات يف اجلهورية العربية السورية معرفة علىالطالب قادرًا 

 املختلفة.  

 مفردات المنهاج

 

، ،وشركات التضامن، وطبيعتهااملختلفة احلكومية واخلاصة الشركات التجاريةتناول هذا املقرر ي
هتا اخلتامية، وقوائمها املالية، ، وحساباوخصائصها، ومعاجلتها احملاسبية، وإعادة تنظيمها

، وانقضائها، وكذلك شركات التوصية البسيطة، وحماسبتها، وطبيعة تكوين شركات احملاّصة
 ومعاجلتها احملاسبية.

 ۳٥الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 اإللزامية ةكليمتطلبات ال قرراتم اإلداريةالعلوم  كلية

 RQF 419 :رمز المقرر اإلدارة املالية  اسم المقرر

 وظائف اإلدارة :المتطلب السابق ٢ :عملي ٢: نظري الساعات الفعلية
RQF 211 

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 وحل أمثلة.نقاش حلقات العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر

٤ 
 :الدراسيةالسنة 

 الثانية

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، اجلامعةإدارة الكلية يف يتم حتديده من قبل المرجع المعتمد: 
 أستاذ املقرر. ُحيدده :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 .النشاط املايل لألعمالوالفهم يف 

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب : Intellectual skills المهارات الذهنية
 .يف اختاذ القرار يف الشؤون املاليةاملهارة اب اكتس علىقادراً 

عند االنتهاء من : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
يف املؤسسات وكيفية إدارة ية باألمور التمويلإلملام الطالب قادرًا على ا لربنامج سيكونا

 .األموال واحلصول عليها

سيكون :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
 اختاذ القرارات املتعلقة بشؤون متويل املؤسسات. علىالطالب قادراً 

ملنشآت األعمال والقرارات املختلفة اليت تقع على عاتق  تمويليالنشاط التناول هذا املقرر ي مفردات المنهاج 
وحساب تكلفة احلصول على  ،وكيفية احلصول على األموال ،املدير املايل كقرارات التمويل

 .والرقابة املالية ،األموال
 

 

 

 ۳٦الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 

 اإللزامية ةكليمتطلبات ال قرراتم العلوم اإلدارية كلية

 RQF 314 :رمز المقرر التحليل االقتصادي اسم المقرر

 مبادئ علم االقتصاد :المتطلب السابق -: عملي ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQF 208 

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٣ 

 السنة الدراسية:
 الثانية

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، اجلامعةإدارة الكلية يف يتم حتديده من قبل المرجع المعتمد: 
 أستاذ املقرر. ُحيدده :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 اجلزئي والكلي. االقتصادي التحليل والفهم يف 

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
واملعرفة أسس ومكونات ومنهجية التحليل االقتصادي، ويف فهم أهم املهارة  اكتسابعلى 

 املؤشرات واملتغريات االقتصادية.

 لربنامجعند االنتهاء من ا: Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
 القطاعات االقتصاديةالفردي يف االستهالك والعالقة بني سلوك التفسري  سيكون الطالب قادراً على

 املختلفة.

سيكون الطالب General and transferable skills: المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 ، سواء على مستوى الفرد أم على مستوى اجملتمع. أمهية االقتصاد يف احلياة اليوميةملماً ب

 مفردات المنهاج

التحليل اجلزئي والكلي/ مفهوم القيمة االستعمالية والتبادلية/ نظريات وقوانني توازن 
املستهلك واملنشأة/ توابع ومنحنيات اإلنتاج والتكلفة واإليراد والربح/ طبيعة األسواق وتوازن 

واالستثمار واالستهالك واإلنفاق واالدخار القومي/ الناتج احمللي سوق السلعة. الدخل 
والقومي اإلمجايل والصايف/ مفهوم وأهداف السياسات االقتصادية الكلية ودور الدولة يف 

 النشاط االقتصادي/ مؤشرات التضخم والبطالة والنمو.

 

 ۳۷الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 

 اإللزامية ةكليمتطلبات ال قرراتم العلوم اإلدارية كلية

 RQF 420 :رمز المقرر نقود ومصارف  المقرر اسم

 - :المتطلب السابق -عملي: ٣نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٤ 

 :السنة الدراسية
 الثانية

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، اجلامعةإدارة الكلية يف يتم حتديده من قبل المرجع المعتمد: 
 أستاذ املقرر. ُحيدده :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
، وبأنواع فهوم النقود ونشأهتا ووظائفها وخصائصهامب املتعلقة املعلومات جمال والفهم يف

 وطبيعة املصارف التقليدية واملركزية.

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skillالمهارات الذهنية
 الكتلة النقدية والكتلة السلعية.استيعاب العالقة بني النقود و فهم طبيعة  على

عند االنتهاء من : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
 العالقة بينها. فهم السياسات املالية والنقدية وحتليل ىالربنامج سيكون الطالب قادراً عل

سيكون : General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
فهم أدوات السياسة النقدية وآليات عمل املصرف املركزي وخلفية حتديد  الطالب قادرًا على

 سعر الفائدة.

يزود هذا املقرر الطالب مبعلومات عن مفهوم النقود ونشأهتا، وظائفها وخصائصها وتطور  مفردات المنهاج 
ىل الوقت الراهن. كما يتناول النظريات النقدية وكيفية حساب الكتلة األنظمة النقدية وصوًال إ

النقدية والعرض والنقدي وتأثريه على النمو االقتصادي. ويبحث هذا املقرر أيضًا يف نشأة 
 متخصصة) ووظائفها، وينتهي بالسياسة النقدية وأدواهتا. ،املصارف وأنواعها (مركزية، جتارية

  

 ۳۸الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 اإللزامية ةكليمتطلبات ال قرراتم اإلداريةالعلوم  كلية

 RQF 421 :رمز المقرر اإلحصاء التطبيقي اسم المقرر

 مبادئ اإلحصاء :المتطلب السابق ٢عملي:  ٢نظري:  الساعات الفعلية
RQF 106 

 .اتحماضر النظري:  طريقة التدريس
 .أمثلة عملية وحل مسائلالعملي: 

المستوى المقترح 
 ٤: للمقرر

 السنة الدراسية: 
 الثانية

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، اجلامعةإدارة الكلية يف يتم حتديده من قبل المرجع المعتمد: 
 أستاذ املقرر. ُحيدده :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة  Knowledge and understanding:المعرفة والفهم
ما خيص األرقام القياسية وكيفية احتساهبا، وأمهية دراسة السالسل الزمنية والفهم في

 واستخداماهتا. 

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً Intellectual skills:  المهارات الذهنية
 على: اكتساب املهارة الذهنية يف معاجلة املسائل االقتصادية بواسطة األدوات اإلحصائية.

عند االنتهاء من الربنامج  Professional and Practical: المهارات المهنية والعملية
م األرقام القياسية الزمنية يف التحليل واملقارنة، وبالتايل يف استخداعلى سيكون الطالب قادرًا 

 اختاذ القرارات اإلدارية.  

سيكون  :General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 متمكناً بشكل أفضل يف استخدام األرقام وتوظيفها يف خدمة اهلدف االقتصادي.الطالب 

 المنهاجمفردات 

 الكلية، طالب حيتاجها اليت التطبيقية كادمييةاأل حصائيةاإل لفيةاخل بناء املقرر هذا يهدف
 بني العالقة وقوة طبيعة وقياس لدراسة واالحندار االرتباط مفاهيم يتناول فهو وبالتايل

 الرقم مثل ها،تكوين وآلية وفوائدها واستعماالهتا وأنواعها القياسية األرقام تعريف ات/تغري امل
 وحتليلها وتفسريها تعريفها الزمنية، السالسل مفهوم واملرجح/ البسيط التجميعي القياسي
 .حساهبا وطريقة املومسية التغريات الزمنية/ السالسل اتمركب دراستها/ وأهداف وجماالهتا
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 متطلبات الكلية االختيارية
 

 االختيارية ةكليمتطلبات ال قرراتم العلوم اإلدارية كلية

 RQFE 1 :رمز المقرر ليزية األعمالإجن اسم المقرر

 )٢اللغة اإلجنليزية ( :المتطلب السابق ٢عملي:  ٢نظري:  الساعات الفعلية
RQU 207 

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 حلقات، جلسات خمربية.العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
 اختياري

 السنة الدراسية:
 الثانية

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، اجلامعةإدارة الكلية يف يتم حتديده من قبل المرجع المعتمد: 
 أستاذ املقرر. ُحيدده :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .حتريري شامل عن طريق امتحان فصلي :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة والفهم  Knowledge and understanding:المعرفة والفهم
 املتعلقة بقطاع األعمال.املراسالت املصطلحات و يف 

 عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً على: Intellectual skills المهارات الذهنية
 .اليت متكنه من صياغة األفكار باللغة اإلجنليزيةالذهنية اللغوية اكتساب املهارة 

:عند االنتهاء من الربنامج Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
 يف جمال األعمال.بطالقة  استخدام اللغة اإلجنليزية سيكون الطالب قادراً على

سيكون :  General and transferable skillsوالقابلة لالنتقالالمهارات العامة 
 استخدام مصطلحات اللغة اإلجنليزية املهنية كتابًة وحمادثًة. الطالب قادراً على

 مفردات المنهاج

نكليزية موجهة لطلبة كلية العلوم يقوم هذا املقرر على أساس توفري مادة علمية متخصصة باإل
تزويدهم مبجموعة كبرية من املصطلحات العلمية واإلدارية اليت متكنهم من اإلدارية، غايتها 

عامل األعمال ق املناقشة يف وفهم مضامينها وتعمي ،املراسالت اإلدارية وكتابة وحتليل النصوص
 .واالقتصادية اجملاالت اإلداريةو 
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 االختيارية ةكليمتطلبات ال قرراتم العلوم اإلدارية كلية

 RQFE 2 :رمز المقرر قضايا اقتصادية معاصرة المقرراسم 

 - :المتطلب السابق  -عملي: ٣نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 -العملي: 

المستوى المقترح 
 ٢ :للمقرر

 :السنة الدراسية
 الثانية

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، اجلامعةإدارة الكلية يف يتم حتديده من قبل المرجع المعتمد: 
 أستاذ املقرر. ُحيدده :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة  Knowledge and understanding: المعرفة والفهم
والتحديات على املستوى احمللي  االقتصادية املعاصرةواملشكالت القضايا  يفواالطالع والفهم 

 واإلقليمي والدويل.

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً :  Intellectual skillsالمهارات الذهنية
أسس وخلفيات املشكالت االقتصادي والقدرة على يف فهم اكتساب املهارة الذهنية  على

 استنباط العالقة بني متغرياهتا.

عند االنتهاء من الربنامج  Professional and Practical: المهارات المهنية والعملية
واملشكالت بالقضايا ملمًا بشكل أفضل بعالقة التكتالت االقتصادية سيكون الطالب 
 .االقتصادية املعاصرة

سيكون :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
االقتصادية الكلية والقضايا واملشكالت املتغريات خمتلف حتليل العالقة بني  علىالطالب قادرًا 

 احمللية واإلقليمية والدولية.

 منهاجالمفردات 

عرض وحتليل أهم املشكالت والقضايا االقتصادية املعاصرة، احمللية واإلقليمية والدولية/ 
إشكاليات العالقات االقتصادية بني الدول والتكتالت واملنظمات االقتصادية (العربية 
والدولية)، وصراعات وقضايا جمموعة دول الثمانية، جمموعة دول العشرين، جتمع دول 

/ إشكاليات عمل وقضايا البنك الدويل وصندوق النقد الدويل/ الربيكس، شنغهاي...
صراع العمالت والنفط حوامل الطاقة بني الدول الكبار/ انتقال األشخاص والسلع 

 واخلدمات ورؤوس األموال/ أسباب وتداعيات األزمة املالية واالقتصادية العاملية.
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 الختياريةا ةكليمتطلبات ال قرراتم العلوم اإلدارية كلية

 RQFE 3 :رمز المقرر تشريعات مالية ومصرفية اسم المقرر

 - :المتطلب السابق -عملي: ٣نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
 اختياري

 :السنة الدراسية
 الثانية

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، اجلامعةإدارة الكلية يف يتم حتديده من قبل المرجع المعتمد: 
 أستاذ املقرر. ُحيدده :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة  : Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 واملؤسسات املالية األخرى.املصارف لألرضية واألطر القانونية اليت حتكم عمل والفهم 

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 القطاع املايل.املؤسسات العاملة فهم البيئة القانونية والتشريعية الناظمة لعمل  على

عند االنتهاء من الربنامج   Professional and Practical:المهارات المهنية والعملية
على اطالع أفضل على البنية التحتية القانونية والتشريعية اليت تعمل يف ظلها سيكون الطالب 

 املالية.املؤسسات 

سيكون  General and transferable skills: المهارات العامة والقابلة لالنتقال
التعامل بشكل أفضل والتواصل بشكل سليم مع اختاذ قرارات  علىقانونيًا الطالب قادرًا 

 املؤسسات املالية.

 مفردات المنهاج

األنظمة والقوانني الناظمة لعمل املؤسسات واملنظمات املالية والنقدية واملصرفية/  تتناول:
تشريعات املصرف املركزي وقانون النقد والتسليف/ التشريعات املتعلقة باملصارف العامة يف 
جمال االختصاص، جمالس اإلدارة، التسليف والتسهيالت االئتمانية، وللمصارف اخلاصة 

شروط  ،يدية/ شركات التأمني/ البورصات وسوق دمشق لألوراق املاليةاإلسالمية والتقل
 السوق املوازية.السوق النظامية و وتشريعات إصدار األوراق املالية وإدراج الشركات، 
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 االختيارية ةكليمتطلبات ال قرراتم العلوم اإلدارية كلية

 RQFE 4 :رمز المقرر التنمية اإلدارية اسم المقرر

 - :المتطلب السابق -عملي: ٣نظري:  الفعليةالساعات 

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
 اختياري

 :السنة الدراسية
 الثانية

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، اجلامعةإدارة الكلية يف يتم حتديده من قبل المرجع المعتمد: 
 أستاذ املقرر. ُحيدده :اإلضافيالمرجع 

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة  Knowledge and understanding: والفهمالمعرفة 
التطوير اإلداري، مبا يف اليت من شأ�ا أن تسهم يف تطوير املهارات واملعارف الالزمان لوالفهم 

 .ذلك تطوير آليات االتصال والتواصل داخل التنظيم اإلداري

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 اري.اإلدالالزمة للتطوير املهارة بشكل أفضل على امتالك 

عند االنتهاء من الربنامج  : Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
 نقل املعارف اليت من شأ�ا حتسني وتطوير العمل اإلداري. علىسيكون الطالب قادراً 

سيكون  General and transferable skills:المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 .يف بيئة العمل التنظيميةفهم امللكات اليت تساعد على حتسني التواصل  علىالطالب قادراً 

 مفردات المنهاج

يتطرق هذا املقرر إىل تطوير املهارات واملعارف املطلوبة للنجاح يف األداء اإلداري، ويركز 
م السلطة والتأثري، على تنمية اإلدراك الذايت، اإلبداع يف حل القضايا املطروحة، استخدا

إىل تزويد الطالب مبعارف كافية حول املقرر يسعى و تقنيات التحفيز و إدارة الصراعات. 
لتواصل يف بيئة العمل التنظيمية وآليات تطوير مهارات وقنوات امفهوم وأمهية وأنواع 

االتصال داخل التنظيم مبا يسهم بزيادة االنسجام واالندماج بني أفراد التنظيم مبختلف 
 مستوياهتم اإلدارية. 
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 االختيارية ةكليمتطلبات ال قرراتم العلوم اإلدارية كلية

 )١القانون التجاري ( اسم المقرر
 األعمال التجارية

 RQFE 5 :رمز المقرر

 - :المتطلب السابق -عملي:  ٣نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
 اختياري

 السنة الدراسية:
 الثانية

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، اجلامعةإدارة الكلية يف يتم حتديده من قبل المرجع المعتمد: 
 أستاذ املقرر. ُحيدده :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة : Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
قواعد القانونية الناظمة للعالقات التجارية، املركز القانوين للتاجر ومتجره، التمييز بني للوالفهم 

 .األعمال التجارية واملدنية، وماهية التصرفات الواردة على املتجر وحجيتها القانونية

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً :  Intellectual skillsالمهارات الذهنية
 التجاري.عمل لعلى فهم البيئة القانونية والتشريعية الناظمة ل

عند االنتهاء من الربنامج  Professional and Practical: المهارات المهنية والعملية
ة اليت تعمل يف ظلها القانونية والتشريعيعلى اطالع أفضل على البنية التحتية سيكون الطالب 
 .منظمات األعمال

سيكون  General and transferable skills: المهارات العامة والقابلة لالنتقال
التعامل بشكل أفضل والتواصل بشكل سليم مع اختاذ قرارات على قانونيًا الطالب قادرًا 

 املؤسسات املالية.

 مفردات المنهاج
بالقانون التجاري، تطوره، مصادره وتطبيقاته/ األعمال التجارية وأنواعها/  تتناول:التعريف

التنظيم القانوين لألعمال التجارية/ املركز القانوين للتاجر ومسؤوليته/ الطبيعة القانونية 
 للمتجر/ التصرفات الواردة على املتجر ومحايته/ السجل التجاري.  
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 االختيارية ةكليمتطلبات ال قرراتم اإلداريةالعلوم  كلية

 )٢القانون التجاري ( اسم المقرر
 الشركات

 RQFE 6 :رمز المقرر

 - :المتطلب السابق -عملي:  ٣نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
 اختياري

 السنة الدراسية:
 الثانية

المرجعي  الكتاب
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، اجلامعةإدارة الكلية يف يتم حتديده من قبل المرجع المعتمد: 
 أستاذ املقرر. ُحيدده :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .حتريري شاملعن طريق امتحان فصلي  :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة : Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
للقواعد القانونية الناظمة لألعمال والشركات التجارية، مبا يف ذلك تعريف ومفهوم والفهم 

 .الشركات التجارية

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 املرتتبة على عقد الشركة.واستخالص احلقوق وااللتزامات على فهم 

عند االنتهاء من الربنامج   Professional and Practical:المهارات المهنية والعملية
على اطالع أفضل على البنية التحتية القانونية والتشريعية اليت تعمل يف ظلها سيكون الطالب 

 منظمات األعمال.

سيكون  General and transferable skills: المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 القرار السليم مبا يتعلق باختيار الشكل األمثل لعقود الشركات.اختاذ على قانونياً الطالب قادراً 

 مفردات المنهاج
قانون الشركات التجارية والتعريف هبا/ عناصر الشركة، أنواعها، أركا�ا وشروط تتناول:

تأسيسها/ الشخصية االعتبارية للشركة/ حتول الشركات واندماجها/ احنالل الشركات 
 .وتصفيتها/ مسؤولية الشركات عن تصرفاهتا
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 كلية العلوم اإلدارية
 أقسام الكليةمتطلبات ومقررات 

 وتوزيعها على األقسام والفصول الدراسية
 

 

 كلية العلوم اإلدارية
 ساعة معتمدة) ٧٢( متطلبات قسم إدارة الموارد البشرية اإللزامية واالختيارية - ١
 ]Electiveة ساعات معتمدة اختياري ٦+ Obligatoryةساعة معتمدة إلزامي ٦٦[

 
 )ساعة معتمدة ٦٦( اإللزاميةإدارة الموارد البشرية متطلبات قسم 

 

 المجموع عملي نظري اسم المقرر رمز المقرر
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

RQBHM523 ٣ ٣ - ٣ التنظيمي السلوك 
 اإلدارة وظائف

RQF211 

RQBHM 524 ٣ ٣ - ٣ إدارةاملعرفة 
 اإلدارة وظائف

RQF 211 

RQBHM 525  ٣ ٤ ٢ ٢ واإلبداعإدارة التغيري 
إدارة النظم والعمليات 

 اإلنتاجية
RQF 315 

RQBHM 526 
دراسة اجلدوى وتقومي 

 املشروعات
٣ ٤ ٢ ٢ 

الرياضيات االقتصادية 
 واإلدارية 

RQF 208 

RQBHM 
527 

 ٣ ٤ ٢ ٢ تطبيقات احلاسوب يف اإلدارة
 مهارات احلاسوب
RQU 102 

RQBHM 
629 

 ٣ ٤ ٢ ٢ األساليب الكمية يف اإلدارة
الرياضيات االقتصادية 

 واإلدارية
RQF 208 

RQBHM 
 630 

 ٣ ٤ ٢ ٢ إدارة املوارد البشرية
 وظائف اإلدارة
RQF 211 

RQBHM 631 ٣ ٣ - ٣ إدارة األعمال الدولية 
 وظائف اإلدارة
RQF 211 

 ٤٦الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



RQBHM 632 ٣ ٣ - ٣ إدارة التدريب والتأهيل 
 وظائف اإلدارة
RQF 211 

RQBHM 633  ٣ ٣ - ٣ اإلدارية و املاليةالرقابة 
 وظائف اإلدارة
RQF 211 

RQBHM 735 ٣ ٣ - ٣ اإلدارة االسرتاتيجية 
 وظائف اإلدارة
RQF 211 

RQBHM 736 ٣ ٤ ٢ ٢ إدارة املؤسسات اخلدمية 
 وظائف اإلدارة
RQF 211 

RQBHM 737 ٣ ٤ ٢ ٢ إدارة العالقات العامة 
 وظائف اإلدارة
RQF 211 

RQBHM 738  ٣ ٣ - ٣ الرواتب واحلوافزسياسات 
 السلوك التنظيمي
RQF 523 

RQBHM 739 ٣ ٣ - ٣ اإلدارية نظم املعلومات 
تطبيقات احلاسوب يف 

 اإلدارة
RQBHM 527 

RQBHM 740 ٣ ٣ - ٣ االتصاالت اإلدارية 
تطبيقات احلاسوب يف 

 اإلدارة
RQBHM 527 

RQBHM 841 ٣ ٤ ٢ ٢ أخالقيات اإلدارة 
 السلوك التنظيمي
RQF 523 

RQBHM 842 ٣ ٤ ٢ ٢ ثقافة املنظمة 
 السلوك التنظيمي
RQF 523 

RQBHM 843 ٣ ٤ ٢ ٢ سياسة تقومي األداء 
 السلوك التنظيمي
RQF 523 

RQBHM 844 ٣ ٣ - ٣ البيئة اجلودة إدارة 
 وظائف اإلدارة
RQF 211 

RQBHM 845 ٣ ٣ - ٣ نظرية القرارات اإلدارية 
 وظائف اإلدارة
RQF 211 

RQBHM 846 ٣ ٤ ٢ ٢ مشروع حبث يف التخصص 
  ١٠٣إجناز 

 ساعة معتمدة

  ٦٦ ٧٧ ٢٢ ٥٥ المجموع

 

 
 ٤۷الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 

 



 

 ساعات معتمدة) ٦( : ةاالختياري الموارد البشريةإدارة قسم طلبات مت

 ساعة معتمدة المجموع عملي نظري اسم المقرر رمز المقرر
المتطلب 

 السابق

RQBHME1 ٣ ٣ - ٣ إدارة التفاوض - 

RQBHME2 ٣ ٣ - ٣ اإلدارة العامة - 

RQBHME3 ٣ ٣ - ٣ التحفيز اإلداري - 

 ، ) ساعات معتمدة٦مجموع الساعات التي يجب اختيارها تساوي (
 من المقررات الثالثة أعاله. مقررين)(أي 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤۸الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 الموارد البشريةإدارة قسم مقررات 
 الخامس)فصل األول (المستوى الالسنة الثالثة/ 

 عملي نظري اسم المقرر رمز المقرر
العبء 
 الدراسي

ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

RQBHM523 ٣ ٣ - ٣ السلوك التنظيمي 
اإلدارة  ئمباد

RQF104 

RQBHM 524 ٣ ٣ - ٣ إدارة املعرفة 
 اإلدارة وظائف

RQF 211 

RQBHM 525 ٣ ٤ ٢ ٢ إدارة التغيري واإلبداع 
إدارة النظم والعمليات 

 اإلنتاجية
RQF 315 

RQBHM 526 
مي و دراسة اجلدوى و تق

 املشروعات
٣ ٤ ٢ ٢ 

الرياضيات االقتصادية 
 واإلدارية 

RQF 208 

RQBHM 527 ٣ ٤ ٢ ٢ تطبيقات احلاسوب يف اإلدارة 
 مهارات احلاسوب
RQU 102 

RQBHME ٣ ٣ - ٣ االختياري القسم  متطلب - 

  ١٨ ٢١ ٦ ١٥ ع للفصل األولالمجمو 

 الفصل الثاني (المستوى السادس) السنة الثالثة/ 

العبء  عملي نظري اسم المقرر رمز المقرر
 الدراسي

ساعة 
 المتطلب السابق معتمدة

RQBHM629 ٣ ٤ ٢ ٢ األساليب الكمية يف اإلدارة 
الرياضيات االقتصادية 

 واإلدارية
RQF 208 

RQBHM 630 ٣ ٤ ٢ ٢ إدارة املوارد البشرية 
 اإلدارةوظائف 

RQF 211 

RQBHM 631 ٣ ٣ - ٣ إدارة األعمال الدولية 
 وظائف اإلدارة
RQF 211 

RQBHM 632 ٣ ٣ - ٣ إدارة التدريب والتأهيل 
 وظائف اإلدارة
RQF 211 

RQBHM 633 ٣ ٣ - ٣ الرقابة اإلدارية واملالية - 

RQBHME  ٣ ٣ - ٣ االختياريالقسم متطلب - 

  ۱۸ ۲۰ ٤ ۱٦ المجموع للفصل الثاني
 

 ٤۹الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 )سابع(المستوى ال ولالفصل األالرابعة/ السنة  

العبء  عملي نظري اسم المقرر رمز المقرر
 الدراسي

ساعة 
 المتطلب السابق معتمدة

RQBHM 735 ٣ ٣ - ٣ اإلدارة االسرتاتيجية 
 وظائف اإلدارة
RQF 211 

RQBHM 736 ٣ ٤ ٢ ٢ ؤسسات اخلدميةإدارة امل 
 وظائف اإلدارة
RQF 211 

RQBHM 737 ٣ ٤ ٢ ٢ لعالقات العامةإدارة ا 
 وظائف اإلدارة
RQF 211 

RQBHM 738 ٣ ٣ - ٣ سياسة الرواتب واحلوافز 
 السلوك التنظيمي

RQBHM523 

RQBHM 739 ٣ ٣ - ٣ نظم املعلومات اإلدارية 
تطبيقات احلاسوب يف 

 اإلدارة
RQBHM527 

RQBHM 740 ٣ ٣ - ٣ تصاالت اإلداريةاال 
احلاسوب يف تطبيقات 

 اإلدارة
RQBHM527 

  ۱۸ ۲۰ ٤ ۱٦ المجموع للفصل األول
 

 )ثامن(المستوى ال ثانيالفصل ال/الرابعةالسنة  

 عملي نظري اسم المقرر رمز المقرر
العبء 
 الدراسي

ساعة 
 المتطلب السابق معتمدة

RQBHM841  ٣ ٤ ٢ ٢ أخالقيات اإلدارة 
 السلوك التنظيمي
RQF 523 

RQBHM 842 ٣ ٤ ٢ ٢ ثقافة املنظمة 
 السلوك التنظيمي
RQF 523 

RQBHM 843 ٣ ٤ ٢ ٢ سياسة تقومي األداء 
 السلوك التنظيمي
RQF 523 

RQBHM 844 ٣ ٣ - ٣ إدارة  اجلودة والبيئة 
 وظائف اإلدارة
RQF 211 

RQBHM 845 ٣ ٣ - ٣ نظرية القرارات اإلدارية 
 وظائف اإلدارة
RQF 211 

RQBHM 846 
التخرج يف إدارة املوارد مشروع 

 البشرية
٣ ٤ ٢ ٢ 

 ١٠٣إجناز 
 ساعة معتمدة

  ۱۸ ۲۲ ۸ ۱٤ المجموع للفصل الثاني

 ٥۰الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 مقررات قسم إدارة الموارد البشرية اإللزامية

 اإللزامية إدارة الموارد البشريةمقررات قسم العلوم اإلدارية كلية

 RQBHM523 :رمز المقرر السلوك التنظيمي اسم المقرر

 اإلدارة وظائف :المتطلب السابق -عملي:  ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQF 211 

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٥ 

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .املقررالكلية وأستاذ إدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي :

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة  :Knowledge and understanding المعرفة والفهم
 يف العمل اإلداري واملؤسسايت. دراسة السلوك اإلنساين والفهم يف

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً :  Intellectual skillsالمهارات الذهنية
 السلوكيةتشخيص وحل املشكالت الذي يساعد على اكتساب املهارة الذهنية يف اإلبداع  على

 .يف العمل

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
ملمًا مبهارات فهم الشخصية اإلدارية، وبالتايل املساعدة على توجيهها وحتسني سيكون الطالب 

 سلوكها.

القدرة على : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 فهم وتوجيه وتطوير السلوك اإلداري الفردي واملؤسسة.

 مفردات المنهاج

يتناول هذا املقرر دراسة السلوك اإلنساين يف املؤسسات وتطوير املهارات التحليلية يف 
لسلوك على املستوى الفردي كما يتناول ا  ،تشخيص وحل املشكالت السلوكية يف العمل

وكذلك  ،والقيم واالجتاهات ،بداعواإل ،والتعّلم ،والدوافع ،والشخصية اإلدراكمن حيث: 
 ،والقيادة ،والصراع ،: ديناميكية اجلماعةسلوك على املستوى اجلماعي من حيثال

وباإلضافة إىل دراسة السلوك على مستوى املؤسسة نفسها من حيث التصميم  ،واالتصال
 والثقافة التنظيمية. ،التنظيمي وتطويره

 

 ٥۱الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 اإللزامية إدارة الموارد البشريةمقررات قسم  العلوم اإلدارية كلية

 RQBHM 524 :رمز المقرر إدارة املعرفة اسم المقرر

 اإلدارة وظائف :المتطلب السابق -عملي:  ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQF 211 

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٥ 

 السنة الدراسية:
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي :

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب  Knowledge and understanding: المعرفة والفهم
 املعرفة الالزمة ملفهوم إدارة املعرفة، وأمهيتها يف حتقيق أهداف املؤسسة. 

سيتمكن الطالب من اكتساب املهارة Intellectual skills: المهارات الذهنية
 الذهنية اليت متكنه من توظيف املعرفة البشرية خلدمة املؤسسة. 

عند االنتهاء من   Professional and Practical:المهارات المهنية والعملية
 من تسخري املعرفة يف حتقيق نتائج أفضل يف اإلدارة.الطالب تمكن الربنامج سي

يكون الطالب س General and transferable skills: والقابلة لالنتقالالمهارات العامة 
 .دارةاإلقادراً على فهم أمهية رأس املال الفكري وكيفية االستفادة منه يف  قادراً على

 مفردات المنهاج

على تعريف الطالب مبفهوم إدارة املعرفة وأمهيتها كتوجُّه جديد يف علوم  قرريقوم هذا امل
وتطويرها وتوضيح  ؤسسات، املاألعمال و اإلدارة وفهم أمهية رأس املال الفكري يف جناح 

وآلية احلصول على املعارف وطرق  ،ؤسسةامليف كيفية االستفادة من املعارف املتوفرة 
 .ؤسسةتسخريها خلدمة امل

 

 

 ٥۲الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 اإللزامية إدارة الموارد البشريةقسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQBHM 525 :رمز المقرر إدارة التغيري واإلبداع اسم المقرر

إدارة النظم والعمليات  :المتطلب السابق ٢عملي:  ٢نظري:  الساعات الفعلية
 اإلنتاجية

RQF 315 

 طريقة التدريس
 .حماضراتالنظري: 
 حوار، أمثلة.جلسات العملي: 

 :المستوى المقترحللمقرر
٥ 

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة  : Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 .عملها يف املؤسسة، وأثره يف تطوير املؤسسة وإجناحضرورة التغيري  والفهم يف

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً :  Intellectual skillsالمهارات الذهنية
خلدمة أهداف  اإلبداعإجراء التغيري وتوظيف يف اليت تساعده الذهنية ات اكتساب املهار  على

 .املؤسسة

عند االنتهاء من الربنامج   Professional and Practical:المهارات المهنية والعملية
 تسخري معارفه اإلدارية يف مواجهة املشاكل اليت قد تعرتض املؤسسة. علىسيكون الطالب قادراً 

القدرة على : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
تغيري وتطوير الوسائل  جتاوز التحديات اليت تواجه املؤسسة باستخدام املعارف اليت من شأ�ا

 اإلدارية املتناسبة مع ظروف عمل املؤسسة.

 مفردات المنهاج

 ،يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بضرورة التغيري يف أجزاء وجوانب العمل يف املؤسسة
جراءات وسياسات إوالتعديل يف التنظيم اهليكلي أو التكنولوجيا أو ثقافة املؤسسة أو يف 

أو يف توزيع ونشر وجدولة املوارد وأمهية ذلك بالنسبة للمؤسسة من خالل التأقلم  ،العمالة
بداع وعالقة اإل ،والتالؤم مع املستجدات أو مواجهة التحديات أو اهلروب من املعضالت

 .ومراحل االبتكار وأشكاله ومناذجه،باالبتكار

 ٥۳الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 اإللزامية إدارة الموارد البشريةقسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQBHM 526 :رمز المقرر دراسة اجلدوى وتقومي املشروعات اسم المقرر

الرياضيات االقتصادية  :المتطلب السابق  ٢ عملي: ٢نظري:  الساعات الفعلية
 واإلدارية 

RQF 208 

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 حل مسائل، وظائفالعملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٥ 

 الدراسية:السنة 
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي :

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

يف سيكتسب الطالب املعرفة : Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 .ألساسية لدراسة الدوى االقتصاديةاملفاهيم ا

الطالب قادراً عند االنتهاء من الربنامج سيكون : Intellectual skills المهارات الذهنية
حماكمة وتقومي البدائل املتاحة ملسودات املشاريع املطروحة على اكتساب املهارة الذهنية يف  على

 إدارة املؤسسة.

عند االنتهاء من الربنامج Professional and Practical : المهارات المهنية والعملية
 .للمشروعاتاألولية إعداد اجلدوى االقتصادية  سيكون الطالب قادراً على

: القدرة على General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
فهم وحتليل التقرير النهائي لدراسات اجلدوى االقتصادية، التجارية والقومية، بكافة مؤشراته، مبا 

 يساعد على اختاذ القرارات االستثمارية السليمة.

 مفردات المنهاج
املقرر على تعريف الطلبة باملفاهيم األساسية لدراسة اجلدوى االقتصادية يقوم هذا 

القانونية والتسويقية والفنية جلدوى األولية واجلدوى البيئية و للمشروعات ودراسة ا
 .إعداد التقرير النهائي لالستثمارواهلندسيةواملالية واالجتماعية وآلية حتديد األرباح و 

 

 ٥٤الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 اإللزامية إدارة الموارد البشريةقسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQBHM 527 :رمز المقرر تطبيقات احلاسوب يف اإلدارة اسم المقرر

 مهارات احلاسوب :المتطلب السابق ٢عملي:  ٢نظري:  الساعات الفعلية
RQU 102 

 حماضرات النظري:  طريقة التدريس
 خمربيةعملية و جلسات العملي: 

 :للمقررالمستوى المقترح 
٥ 

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

 سيكتسب الطالب املعرفة: Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 الالزمة بتطبيقات احلاسوب يف العمل اإلداري واملكتيب.

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
التعامل مع تقنيات وتطبيقات وبرامج احلاسوب مبا يسهم يف تطوير اكتساب املهارة يف  على

 دعم القرار.العمل اإلداري، وبالتايل 

عند االنتهاء من الربنامج Professional and Practical:  المهارات المهنية والعملية
 استخدام احلاسوب وتطبيقاته وبراجمه يف خدمة العمل املؤسسي. علىسيكون الطالب قادراً 

سيكون :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
وأمهية وعالقتها بالنظم اإلدارية ونظم املعلومات، فهم التقنيات احلاسوبية  علىالطالب قادرًا 

وضرورة استخدامها يف إجناز األعمال، مما ميكنه من التوسع يف تطبيقها يف خمتلف اجملاالت.  
 شرح أمهية احلاسوب يف احلياة العملية ويف اإلدارة.

 مفردات المنهاج

عليم الطالب كيفية االستفادة من احلاسوب وبراجمه وعلومه وتقنياته يهدف هذا املقرر إىل ت
يف العمل املكتيب واإلداري، لذا فهو يشرح الكيفية اليت يتم فيها استخدام احلاسوب 
لتحقيق ذلك/ أهم تطبيقات احلاسوب يف العمل اإلداري/ احلاالت العملية اليت تساعد 

 إجناز أعماله بالطريقة األسرع واألدق الطالب أو الباحث أو املوظف أو املدير يف
نظم معلومات املكتب من خالل الذكاء االصطناعي و واألسهل/ مفهوم وتطبيقات 

 .استخدام احلاسوب
 

 

 ٥٥الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 اإللزامية إدارة الموارد البشريةقسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQBHM 629 :رمز المقرر األساليب الكمية يف اإلدارة اسم المقرر

الرياضيات االقتصادية  :المتطلب السابق ٢عملي:  ٢نظري:  الساعات الفعلية
 واإلدارية 

RQF 208 

 طريقة التدريس
 .حماضراتالنظري: 
 حلقات عمل/ متارين.العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٦ 

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

املعرفة سب الطالب سيكت Knowledge and understanding:والفهمالمعرفة 
 خلفية وتركيبة النماذج الرياضية والربجمة اخلطية. والفهم يف

استيعاب العالقة بني  علىسيكون الطالب قادراً Intellectual skills : المهارات الذهنية
الصور اليت تقدمها النماذج الرياضية والربجمة اخلطية وبني املتغريات واملؤشرات الواقعية، والتمكن 

 بالتايل من استقرائها واالستفادة من ذلك يف اختاذ القرار املناسب.

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
وصياغة النماذج  األساليب الكمية يف اإلدارةو االستفادة من األدوات  علىسيكون الطالب قادرًا 

 الرياضية واستخدامها واالستفادة منها.

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
أو /استيعاب واستخدام العلوم الرياضية يف اختاذ القرارات االقتصادية و علىالطالب قادرًا 

 اإلدارية.

 مفردات المنهاج

الربجمة ، النماذج الرياضيةوتصميم كيفية صياغة بتعريف الطالب يف هذا املقرر  سهمي
، ة يف الربجمة اخلطية وقضايا النقل والتخصيص والتعيني، الثنائياخلطية وحلوهلا املختلفة

، وختطيط الربامج الزمنية رتاتيجية، الربجمة الديناميكية، ونظرية األلعاب اإلسوالشبكات
نتظار  ومناذج إدارة املخزون، وصفوف اال ،)وحتليل ماركوف خدام أسلوب بريتباست(

 وأساليب التنبؤ واحملاكاة وغريها.

 ٥٦الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 اإللزامية إدارة الموارد البشريةقسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQBHM 630 :رمز المقرر إدارة املوارد البشرية اسم المقرر

 وظائف اإلدارة :المتطلب السابق ٢عملي:  ٢نظري:  الساعات الفعلية
RQF 211 

 طريقة التدريس
 .حماضراتالنظري: 
 / أوراق عمل.مناقشاتالعملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٦ 

 السنة الدراسية:
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .حتريري شامل عن طريق امتحان فصلي :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سب الطالب املعرفة سيكت Knowledge and understanding: المعرفة والفهم
 يف إجناح العملية اإلدارية. املوارد البشريةوالفهم يف أمهية ودور 

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 .إجناح العمل اإلدارييف الوظيفية وكيفية توظيفها املهارة فهم طبيعة  على

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
حتديد طبيعة املهارات البشرية الضرورية والالزمة ملؤسسته، وكيفية  سيكون الطالب قادرًا على

 تأهيلها وتدريبها وتشغيلها واستخدامها لتحقيق أهدافها.

القدرة على : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
العصب األساسي حتديد طبيعة وحدود وإمكانات املوارد البشرية اليت من شأ�ا أن تشكل 

 ؤسسة.امليف الفاعل 

 مفردات المنهاج

اإلدارة ها/ وتنظيماملؤسسات احلديثة، طبيعة املوارد البشرية يف :هذا املقرريتناول 
 استقطاب املوارد/ ملؤسسةوظائف ا/ آلية حتليل أعمال/ االسرتاتيجية للموارد البشرية

ختطيط مسارها حتفيزهاو ، تقومي أدائها، تنمية مهاراهتا، تدريبها، تعيينها، اختيارهاالبشرية، 
 . الوظيفي

 

 

 ٥۷الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 اإللزامية إدارة الموارد البشريةقسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQBHM 631 :رمز المقرر إدارة األعمال الدولية اسم المقرر

 وظائف اإلدارة :المتطلب السابق  -عملي: ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQF 211 

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٦ 

 السنة الدراسية:
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .املقررالكلية وأستاذ إدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة  : Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 تطورها واسرتاتيجياهتا.تاريخ مفهوم إدارة األعمال الدولية و و تعريف  والفهم يف

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
يف فهم آلية وشروط وضوابط اإلدارة املتعلقة الالزمة والكافية اكتساب املهارة الذهنية ى عل

 باألعمال الدولية (العابرة للحدود).

عند االنتهاء من الربنامج  : Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
على معرفة القواعد الناظمة للعالقات الدولية، وبالتايل كيفية تصميم سيكون الطالب قادرًا 

 اإلدارية املناسبة إلدارهتا، ضبطها والرقابة عليها.الربامج 

سيكون General and transferable skills:  المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 .التعامل مع قطاع األعمال الدويلفهم واستيعاب أسس لى الطالب قادراً ع

 مفردات المنهاج

البيئة ، تطورها التارخيي، الدولية يهدف هذا املقرر إىل التعريف مبفهوم إدارة األعمال
آلية التخطيط يف / بيئتها الثقافية واألخالقية والقتصادية واملاليةلالسياسية والقانونية هلا و 

واسرتاتيجيات ،اسرتاتيجيات الدخول إىل األسواق الدولية/ الشركات متعددة اجلنسيات
 رقابتهاواختيار العاملني فيها.،تنظيمها،حتويلها

 

 

 

 ٥۸الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 اإللزامية إدارة الموارد البشريةقسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQBHM 632 :رمز المقرر إدارة التدريب والتأهيل اسم المقرر

 وظائف اإلدارة :المتطلب السابق - عملي: ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQF 211 

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٦ 

 السنة الدراسية:
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة  : Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 .يف املؤسسة تدريب وتأهيل العاملنيوالفهم يف خلفيات وأمهية 

من الربنامج سيكون الطالب قادراً عند االنتهاء :  Intellectual skillsالمهارات الذهنية
 .والتأهيلية اكتساب املهارة الذهنية يف إعداد الربامج التدريبية على

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
وضع اخلطط والربامج والتصورات الالزمة والضرورية واملناسبة لتدريب  سيكون الطالب قادراً على

 يف املؤسسة. وتأهيل العاملني 

كتسب سي: General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
الطالب ما يلزم ليكون قادرًا على امتالك الرؤى املناسبة وعلى االستخدام األفضل للربامج 

 املتعلقة بتأهيل وتدريب العاملني يف املؤسسة.

 مفردات المنهاج

يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعارف الالزمة حول طبيعة وأمهية تدريب العنصر 
وآلية  ،البشري وتزويده بكافة املهارات الالزمة لتحديد االحتياجات التدريبية

زيادة كفاءة العاملينورفع لرفع و مي الربامج التدريبية والتطويرية و وتنفيذوتق،صميمت
إكساهبم مهارات للتغلب تالفيها من جهة و وكشف جماالتضعفهم للعمل علىمعنوياهتم

 .من اجلهة األخرى عليها وتطويرها
 

 

 

 

 ٥۹الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 اإللزامية إدارة الموارد البشريةقسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQBHM 633 :رمز المقرر الرقابة اإلدارية واملالية اسم المقرر

 وظائف اإلدارة :المتطلب السابق -عملي:  ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQF 211 

 حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٦ 

 السنة الدراسية:
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم إدارة التعتمده المرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠( االمتحانطريقة 
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة  : Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 .واملالية يف املؤسسة الرقابة اإلداريةوفعالية وضرورة أمهية والفهم يف 

الطالب لدى عند االنتهاء من الربنامج سيكون :  Intellectual skillالمهارات الذهنية
 .ة املالية واإلدارية يف املؤسسةرقابالاملعارف الالزمة لتطبيق مبادئ 

الربنامج هذا عند انتهاء  :Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
قادرًا على استخدام األدوات الرقابية املناسبة والالزمة على العمل  اإلداري  سيكون الطالب
 واملايل للمؤسسة.

القدرة على :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
فهم خلفية العمل الرقايب املايل واإلداري يف املؤسسة، وبالتايل فرصة تطبيقها على خمتلف 

 النواحي والشؤون اإلنتاجية والتسويقية هلذه املؤسسة.

وبأنواعها ،إلداريةاالرقابة اإلداريةوبعملية الرقابة  مباهيةتعريف الهذا املقرر يف جوهره  تناولي مفردات المنهاج 
مداخلها التطبيقية وبآلية وضع املعايري الرقابية لألداء وكيفية تصميم النظام الرقايب الفعال و 
 ،واملخزون ،واجلودة ،امليزانيات  ورقابة ،ونظمها األساسية ،باالسرتاتيجيات اإلدارية للرقابةو 

 .وتقييم نظام الرقابة ،ازنةوالرقابة بالبطاقات املتو 
 

 

 

 ٦۰الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 اإللزامية إدارة الموارد البشريةقسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQBHM 735 :رمز المقرر اإلدارة االسرتاتيجية اسم المقرر

 وظائف اإلدارة :المتطلب السابق - عملي: ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQF 211 

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٧ 

 السنة الدراسية:
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة  : Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 .هوم اإلدارة االسرتاتيجيةمف والفهم يف

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً :  Intellectual skillsالمهارات الذهنية
 .للمؤسسة حتليل املوقف االسرتاتيجيوالقدرة على اكتساب املهارة الذهنية  على

عند االنتهاء من الربنامج Professional and Practical:  المهارات المهنية والعملية
 .وغاياهتا املؤسسة يف إطار رسالتهاوضع أهداف سيكون الطالب قادراً 

سيكون  General and transferable skills: المهارات العامة والقابلة لالنتقال
بشكل أفضل على اختاذ القرارات اإلدارية ووضع خططها مبا يتوافق مع رؤية الطالب قادرًا 

 .االسرتاتيجيةاملؤسسة وأهدافها 

 مفردات المنهاج

مفهوم اإلدارة االسرتاتيجية وتطور الفكر االسرتاتيجي وحتليل البيئة هذا املقرر يتناول 
ورسالتها وغاياهتا وأهدافها وحتليل املوقف االسرتاتيجي  ؤسسةالداخلية واخلارجية ورؤية امل

مي األداء و والبدائل واخليارات االسرتاتيجية وآلية تطبيق االسرتاتيجية ورقابتها وتق
 االسرتاتيجي.

 

 
 ٦۱الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 

 



 

 اإللزامية إدارة الموارد البشريةقسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQBHM 736 :رمز المقرر إدارة املؤسسات اخلدمية اسم المقرر

 وظائف اإلدارة :المتطلب السابق ٢عملي:  ٢نظري:  الساعات الفعلية
RQF 211 

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 نقاشات/ حلقات عمل العملي: 

 :المقترح للمقررالمستوى 
٧ 

 السنة الدراسية:
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. :مرجع اإلضافيال

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة   Knowledge and understanding:المعرفة والفهم
 والفهم لطبيعة وخصائص املؤسسات اخلدمية ويف كيفية وضع األسس الالزمة إلدارهتا.

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً   Intellectual skills:المهارات الذهنية
 املؤسسات اخلدمية.اليت متكنه من إدارة اكتساب املهارة الذهنية  على

عند االنتهاء من الربنامج  Professional and Practical: المهارات المهنية والعملية
املؤسسات اخلدمية وأساسياهتا ومنط كل ملمًا مبفهوم وطبيعة وأنواع وخصائص سيكون الطالب 
 واحدة على منها.

سيكون :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
 إدارة املؤسسات اخلدمية.معرفة الكيفية اليت يتم هبا  الطالب قادراً على

 مفردات المنهاج
ة ينيأمتإىل التعريف باملؤسسات اخلدمية من تعليمية وطبية وسياحية و هذا املقرر يهدف 

ميتها وأساسيات ومصرفية وغريها وبآلية تنظيم وإدارة هذه املنشآت واسرتاتيجيات تن
 ، مبا ميكن من وضع األسس املناسبة إلدارهتا. جناحها و أمناطها

 

 

 ٦۲الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 اإللزامية الموارد البشريةإدارة قسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQBHM 737 :رمز المقرر إدارة العالقات العامة اسم المقرر

 وظائف اإلدارة :المتطلب السابق  ٢ عملي: ٢نظري:  الساعات الفعلية
RQF 211 

 حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 عمل حلقاتالعملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٧ 

 السنة الدراسية:
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠( االمتحانطريقة 
 .طريق امتحان فصلي حتريري شاملعن  :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة  : Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 لعلمية إلدارة العالقات العامة.كيفية وضع األسس اوالفهم يف  

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً   Intellectual skills:المهارات الذهنية
فهم اآللية اليت ميكن من خالهلا إعداد الربامج واخلطط الالزمة لتطوير العالقات العامة 

 .للمؤسسة

عند االنتهاء من الربنامج  : Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
 ها.العالقات العامة وتنمية مهارات العاملني فيبطبيعة األسس املناسبة إلدارة ملماً سيكون الطالب 

سيكون General and transferable skills:  المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 بالشكل األفضل.العالقات العامة وضع األسس العلمية اليت من شأ�ا إدارة  الطالب قادراً على

يقوم هذا املقرر على أساس تعريف الطالب باألسس العلمية إلدارة العالقات العامة  مفردات المنهاج 
تنظيمها ووسائل االتصال يف العالقات العامة و ، االسرتاتيجي هاوختطيطخططها وبراجمها و 

 .ها وتنمية مهارات العاملني فيهامي براجمو و تق

 

 

 ٦۳الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 اإللزامية البشريةإدارة الموارد قسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQBHM 738 :رمز المقرر سياسات الرواتب واحلوافز اسم المقرر

 السلوك التنظيمي :المتطلب السابق -عملي: ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQF 523 

 حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٧ 

 :السنة الدراسية
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠( االمتحانطريقة 
 .حتريري شامل عن طريق امتحان فصلي :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة  : Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 وأمهية إدارهتا بالكيفية املناسبة. الرواتب واحلوافز للعاملني طبيعة ومفهوم والفهم يف

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 .العاملني يف املؤسسة حوافزمناسب ألجور اكتساب املهارة الذهنية يف وضع نظام  على

عند االنتهاء من الربنامج Professional and Practical:  المهارات المهنية والعملية
 لحوافز.العادل لتوزيع األجور والرواتب و املناسبة للسياسات البأمهية وضع حميطاً سيكون الطالب 

سيكون  General and transferable skills: المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 زيادة اإلنتاجية.على العاملني وحتفيز لتشجيع وضع األسس املناسبة  علىالطالب قادراً 

احلوافز املادية واملعنوية وأثرها على زيادة اإلنتاج يتناول املقرر أمهية الرواتب للعاملني،  مفردات المنهاج 
التوزيع العادل للحوافز ووضع األسس  ،إجياد نظام يربط احلافز باإلنتاج ،وتطوير نوعيته

 العلمية ملنح الرواتب.

 

 
 ٦٤الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 

 



 

 اإللزامية إدارة الموارد البشريةقسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQBHM 739 :رمز المقرر اإلداريةنظم املعلومات  اسم المقرر

تطبيقات الحاسوب في  :المتطلب السابق -عملي:  ٣نظري:  الساعات الفعلية
 اإلدارة

RQBHM 527 

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٧ 

 :السنة الدراسية
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم إدارة التعتمده المرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة  : Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 املتعلقة جبميع نواحي عمل املنظمة.جمال نظم املعلومات والفهم يف 

الطالب قادراً  الربنامج سيكونعند االنتهاء من :  Intellectual skillsالمهارات الذهنية
 املعلقة خبصائص وأسس نظم املعلومات الالزمة لعمل املنظمة.اكتساب املهارة الذهنية  على

الربنامج عند االنتهاء من  :Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
 ملماً بتطبيقات نظم املعلومات وكيفية استخدمها يف إدارة املنظمة.الطالب  سيكون

سيكون  General and transferable skills: المهارات العامة والقابلة لالنتقال
وضع األسس الالزمة لنظم املعلومات بالكيفية املناسبة لكل نشاط من  علىالطالب قادرًا 
 أنشطة املنظمة.

 مفردات المنهاج

تعريف مباهية نظم املعلومات اإلدارية وأمهيتها يف املنظمة،والعوامل املؤثرة الاملقرر تضمن ي
، وتعريف نظم دارةة إىل مفاهيم النظم وعالقتها باإلاملعلومات، باإلضافعلى قيمة 

دارية وتطورها ووصفها وتشغيلها وأجزاؤها وتطبيقاهتا وأنواعها وآثارها املعلومات اإل
ظم دعم القرارات ونظم والتحديات اليت تتعرض هلا، ونظم تشغيل ومعاجلة البيانات ون

اجلودة ومعلومات و ونظم معلومات التصنيع  ،التسويقو  املوارد البشريةو دارة معلومات اإل
الشراء والتخزين،ونظم معلومات اإلدارة العليا وجمموعات العمل ونظم اخلربة واملعارف 

 .دارة املعلوماتإتقييم ، و والذكاء االصطناعي ونظم املكتب

 ٦٥الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 اإللزامية إدارة الموارد البشريةقسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQBHM 740 :رمز المقرر االتصاالت اإلدارية المقرر اسم

تطبيقات الحاسوب في  :المتطلب السابق - عملي: ٣نظري:  الساعات الفعلية
 اإلدارة

RQBHM 527 

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٧ 

 السنة الدراسية:
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .شامل عن طريق امتحان فصلي حتريري :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة  : Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 التصال اإلداري وأمهيته يف املؤسسات.والفهم يف ماهية وفلسفة ا

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً Intellectual skills:  المهارات الذهنية
 الذهنية يف كيفية تنمية املهارات االتصالية. اكتساب املهارة على

عند االنتهاء من الربنامج  : Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
مشاكلها وإجياد  ما هياالتصاالت اإلدارية وأنواعها ومناذجها و وآلية بأمهية ملمًا سيكون الطالب 

 احللول هلذه املشاكل.

سيكون : General and transferable skills والقابلة لالنتقالالمهارات العامة 
 الطالب قادراً على اعتماد األسس املناسبة لالتصال والتواصل بني أركان املؤسسة.

 مفردات المنهاج

وبأنواع  ة،أمهيته يف املنظماالتصال اإلداري و  مباهيةيهدف هذا املقرر إىل التعريف 
املتعلقة وكيفية تنمية املهارات ، االتصاالت ومناذجهاهذه لية وآ االتصاالت اإلدارية

وكيفية حتسني االتصاالت اإلدارية ومعوقات  ،والسياق التنظيمي لالتصالباالتصاالت 
 .تصال اإلداري و طرق التغلب عليهااال

 

 

 ٦٦الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 اإللزامية إدارة الموارد البشريةقسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQBHM 841 :رمز المقرر أخالقيات اإلدارة اسم المقرر

 السلوك التنظيمي :المتطلب السابق ٢عملي:  ٢نظري:  الساعات الفعلية
RQF 523 

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 حلقات عملالعملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٨ 

 :السنة الدراسية
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم إدارة ال تعتمدهالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة  : Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 مفهوم أخالقيات العمل اإلداري وكيفية ترسيخه يف عمل املؤسسة. والفهم يف

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 اف املؤسسة.الالزمة لتوظيف األسس األخالقية يف حتقيق أهداكتساب املهارة الذهنية  على

عند االنتهاء من الربنامج   Professional and Practical:المهارات المهنية والعملية
 وضع األسس األخالقية واالجتماعية املناسبة للعمل املؤسسي.  علىسيكون الطالب قادراً 

سيكون   General and transferable skills:العامة والقابلة لالنتقالالمهارات 
 العمل املناسبة.رسم األطر الناجحة إلدارة املؤسسة يف ظل أخالقيات  علىالطالب قادراً 

ونظريات  ،هاوتطور  ،فهوم أخالقيات اإلدارةمبيهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب  مفردات المنهاج 
أخالقيات اإلدارة بني الفردية / مدونة أخالقيات اإلدارة/ ومداخل أخالقيات اإلدارة

أخالقيات / بعض التجارب اإلدارية يف القضايا يف أخالقيات اإلدارة/ أهم واجلماعية
مفهوم / أخالقيات اإلدارة وأخالقيات املهنة /املسؤولية البيئية وأخالقيات اإلدارة/ اإلدارة
ها وأسسها/ أبعاد ،تطور مفهوم املسؤولية االجتماعيةللمؤسسة/  ولية االجتماعيةاملسؤ 

مواطنة الشركة / املسؤولية االجتماعية والقانون/ املسؤولية االجتماعية وأخالقيات اإلدارة
 ،االستجابة االجتماعية وأنشطة املسؤولية االجتماعية ووظائف اإلدارة/ وأخالقيات اإلدارة
 .عمال اجملتمع يف التقاء االلتزامات االجتماعيةوكيف تساعد األ

 ٦۷الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 اإللزامية إدارة الموارد البشريةقسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQBHM 842 :رمز المقرر ثقافة املنظمة اسم المقرر

 السلوك التنظيمي :المتطلب السابق ٢عملي:  ٢نظري:  الساعات الفعلية
RQF 523 

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 حلقات عملالعملي: 

 :للمقررالمستوى المقترح 
٨ 

 السنة الدراسية:
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة  : Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 وضروراهتا للعمل املؤسسي. متطلبات ثقافة املنظمةماهية و والفهم يف 

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 اليت تساعده يف ترسيخ مفاهيم وأسس ثقافة املنظمة. اكتساب املهارة الذهنية  على

من الربنامج عند االنتهاء  :Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية 
ى تطبيق ما من شأنه إجياد بيئة ثقافية مناسبة يف عمل املؤسسة، تقوم سيكون الطالب قادرًا عل

 على التغيري والتنوع، وكالمها من شروط التطوير.

سيكون   General and transferable skills:المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 العمل املؤسسي ونقل هذه الثقافة إىل أعضاء املؤسسة.الطالب قادراً على استيعاب ثقافة 

 مفردات المنهاج

ها، ومفهوم البيئة ومفهومالتنظيمية  الثقافة ىندف هذا املقرر لتعريف الطالب مبعيه
إدارة ثقافة / تكوين ثقافة املنظمة /مناذج ثقافة املنظمة /املستويات الثقافيةالثقافية/ 

والتنوع  ،قافة املنظمة والتغيري الثقايفبث، وثقافة واجلودة وعالقتها الفروق الثقافية /املنظمة
 .تقومي آثار ثقافة املنظمة /الثقايف

 

 

 

 

 ٦۸الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 

 اإللزامية إدارة الموارد البشريةقسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQBHM 843 :رمز المقرر سياسات تقومي األداء اسم المقرر

 السلوك التنظيمي :المتطلب السابق ٢: عملي ٢نظري:  الساعات الفعلية
RQF 523 

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 جلسات عمل.العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٨ 

 السنة الدراسية:
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. اإلضافي:المرجع 

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة  Knowledge and understanding: المعرفة والفهم
 والفهم يف نظم وأساليب تقومي األداء. 

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً :  Intellectual skillsالمهارات الذهنية
 يف فنون وعلوم تقومي األداء املؤسسي، والقدرة على تطويرها.  اكتساب املهارة الذهنية على

عند االنتهاء من الربنامج  : Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
 سيكون الطالب قادراً على وضع وتطبيق معايري وأسس تقييم األداء املؤسسي واإلداري.

سيكون :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
 ترسيخ مفهوم األداء املؤسسي املعاصر يف املنظمة. الطالب قادراً على

 مفردات المنهاج
يهدف هذا املقرر لتعريف الطالب مباهية تقومي األداء وأهدافه ومعايريه ونظم تقومي األداء 

واختبارات تقومي األداء وتقومي األداء يف ضوء  ،واجتماعات تقومي األداء ،وأساليبه املختلفة
 وتقومي األداء املؤسسي ومداخله املعاصرة. ،يق نتائج تقومي األداءوتوث ،اجلودة الشاملة

 

 

 

 

 
 ٦۹الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 

 



 

 

 

 اإللزامية إدارة الموارد البشريةقسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQBHM 844 :رمز المقرر إدارة اجلودة والبيئة اسم المقرر

 وظائف اإلدارة :المتطلب السابق -عملي:  ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQF 211 

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٨ 

 السنة الدراسية:
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. :اإلضافي المرجع

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

املعرفة سيكتسب الطالب  Knowledge and understanding: المعرفة والفهم
 املفاهيم األساسية إلدارة اجلودة والبيئة. والفهم يف

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 اكتساب املهارة الذهنية يف نظم اإلدارة واجلودة والبيئة. على

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
النظم الواجب وضعها  ما هياإلملام بأمهية اجلودة والبيئة وكيفية إدارهتما و  سيكون الطالب قادرًا على

 وكيفية املراقبة وتقييم األداء البيئي.

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 بشكل أفضل على ترسيخ نظم عمل أكثر حماباة للبيئة.الطالب قادراً 

 مفردات المنهاج
البيئة وطرق التلوث ومعاجلته جودة يتناول هذا املقرر التعريف باملفاهيم األساسية إلدارة 

 .ية الرقابة وتقييم األداء البيئيونظم اإلدارة واجلودة البيئية وآل

 

 

 ۷۰الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 اإللزامية إدارة الموارد البشريةقسم مقررات  اإلداريةالعلوم  كلية

 RQBHM 845 :رمز المقرر نظرية القرارات اإلدارية اسم المقرر

 وظائف اإلدارة :المتطلب السابق - عملي: ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQF 211 

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٨ 

 الدراسية :السنة 
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 دده أستاذ املقرر.حيُ  :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .امتحان فصلي حتريري شاملعن طريق  :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة   Knowledge and understanding :المعرفة والفهم
 حبسب طبيعتها. املشاكل اإلدارية وكيفية حلهاوالفهم يف 

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 اكتساب املهارة الذهنية يف اختاذ القرار يف معاجلة املشاكل اإلدارية يف املؤسسة. على

عند االنتهاء من الربنامج :  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
بالشكل األمثل واآللية  اإلملام باملشاكل اإلدارية وأنواعها وكيفية حلها سيكون الطالب قادرًا على

 األفضل.

سيكون   General and transferable skills:المهارات العامة والقابلة لالنتقال
، وبالتايل على االستفادة من ذلك أمهية اختاذ القرار يف الوقت املناسبفهم  علىالطالب قادرًا 

 لدى الوسط اإلداري يف املؤسسة. 

 مفردات المنهاج
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة باملشاكل اإلدارية وكيفية اختاذ القرار ومداخل اختاذ 

بني املعلومات والقرارات ونظرية النظم واألساليب الكمية  ةالعالقساليبه و وأالقرار ومناذجه 
 .املستخدمة يف اختاذ القرار

 

 
 ۷۱الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 

 



 اإللزامية إدارة الموارد البشريةقسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQBHM 846 :رمز المقرر مشروع التخرج اسم المقرر

٢نظري: الساعات الفعلية ٢عملي:   :المتطلب السابق   ساعة معتمدة ١٠٣إجناز  

 طريقة التدريس
وتواصل ، مناقشات حماضراتالنظري: 

.املشرفاألستاذ مع   
جوالت/ خمابر/ مكتباتالعملي:   

 المستوى المقترح للمقرر:
٨ 

:الدراسيةالسنة   
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 املراجع واملصادر واملنهجية وخمطط البحث اليت حيددها األستاذ املشرف.المرجع المعتمد:

 . باحملتوى والنتائج ذلك مناقشة الطالبمبا يف املشرف، األستاذ يتم تقييم املشروع البحثي من قبل  االمتحانطريقة 

المخرجات 
 التعليمية

 سيكتسب الطالب املعرفة والفهم:  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
ووضع احللول وتوضيح مشكلته البحثية، لعرضها وحتليلها واستقرائها متكامل معاجلة مشروع في 

 .هلا العملية

: عند االنتهاء من الربنامج، سيكون الطالب قادرًا على Intellectual skills المهارات الذهنية 
ألي مشروع يف هذا املناسبة ووضع احللول بإدارة املوارد البشرية املفاهيم املتعلقة اكتساب املهارة يف 

 . يف اجلامعة اليت تعلمهاالعلمية واألكادميية اجملال استناداً لألسس والنظريات 

عند االنتهاء من الربنامج، :  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
إدارة يف جمال  ليت تعلمهاة والعلمية واألكادميية النظرياملعارف استخدام  سيكون الطالب قادرًا على

 .وعلومها املختلفة األعمالعمله املهين يف إدارة ، وتطبيقها يف كل جماالت املوارد البشرية

سيكون الطالب قادراً  :General and transferable skills والقابلة لالنتقالاملهارات العامة 
من خالل بعلوم وفنون إدارة املوارد البشرية متعلقة االستفادة مما تعلمه من مقوالت  على

أو ة حالة عملية حمددة بدراسفيه يقوم أرض الواقع يف إطار مشروع حبثي تطبيقها على 
ووضع للوصول إىل النتائج  احتليله، ليقوم استقرائها و خدمية مؤسسة أو شركة إنتاجية أو

 .واملقرتحات املناسبةاحللول 

 مفردات المنهاج

إدارة يف جمال  اتيهدف املقرر إىل تزويد الطالب باملهارات واملعارف الالزمة لتطبيق النظري
إنتاجية أو  ؤسسةملحلالة إشكالية أو من خالل اختياره  ،املوارد البشريةمن الواقع العملي

العلوم املتعلقة بإدارة املوارد ، ويكون اختيار موضوع أو مشروع البحث متوافقًا مع خدمية
مشكلة البحث وأمهيته وأهدافه، املنهجية يلخص ويتضمن مشروع البحث خمططاً  البشرية،

سبقة املتوقع مناقشتها، للوصول إىل النتائج.
ُ
 العلمية املتبعة، الفروض امل

 

 ۷۲الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 معتمدة) اتساع ٦( االختياريةمتطلبات قسم إدارة الموارد البشرية 

 

 ساعة معتمدة) ٦٦( االختياريةإدارة الموارد البشرية قسم مقررات 

 االختيارية إدارة الموارد البشريةقسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQBHME 1 :رمز المقرر إدارة التفاوض اسم المقرر

 - :المتطلب السابق - عملي:  ٣ :نظري الساعات الفعلية

 حماضرات النظري:  طريقة التدريس
 -العملي: 

 :للمقررالمستوى المقترح 
 اختياري

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

: سيكتسب الطالب املعرفة  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 .التفاوض وأمهيتهوتقنيات إدارة مفهوم والفهم يف 

اً االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادر عند Intellectual skills:  المهارات الذهنية
 التفاوض.وقيادة اكتساب املهارة يف فن  علىبشكل أفضل 

عند االنتهاء من  :Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
قق القيام به بالشكل الذي حي قوماتوممتلكًا ملالتفاوض علىالربنامج سيكون الطالب قادرًا 

 .أو املنظمة املؤسسةمصلحة 

سيكون General and transferable skills:  المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 .أمهية التفاوض يف احلياة العملية شرحترسيخ ثقافة  علىالطالب قادراً 

 مفردات المنهاج
تقنيات وأساليب إدارة  ، ويتناولهذا املقرر مفهوم التفاوض وأمهيته ومقومات جناحهيُعرف 

هارات واملعارف واخلصائص الواجب توافرها يف القائمني على عملية التفاوض / املالتفاوض
 ة .ؤسسمن أجل متكينهم من الوصول إىل حتقيق أهداف امل

 

 ساعة معتمدة) ٧٢متطلبات قسم إدارة الموارد البشرية اإللزامية واالختيارية ( - ١تابع.. 

 ]Electiveة ساعات معتمدة اختياري ٦+ Obligatoryةساعة معتمدة إلزامي ٦٦[

 ۷۳الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 االختيارية إدارة الموارد البشريةقسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQBHME 2 :المقرررمز  اإلدارة العامة اسم المقرر

 - :المتطلب السابق - عملي:  ٣ :نظري الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
 اختياري

 :السنة الدراسية 
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .وأستاذ املقررالكلية إدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

: سيكتسب الطالب املعرفة  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 طبيعة اإلدارة العامة.والفهم يف 

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً :  Intellectual skillsالمهارات الذهنية
 اكتساب املهارة الذهنية يف وضع آلية لتنظيم اإلدارة العامة.على 

عند االنتهاء من الربنامج :  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
اإلملام بطبيعة اإلدارة العامة ونظام املعلومات، أخالقيات اخلدمة العامة  علىسيكون الطالب قادرًا 

 وجودهتا.

سيكون :General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
 العامة.شرح أبعاد اإلدارة على:الطالب قادراً 

 مفردات المنهاج

يف املؤسسات حتليل السياسات  خالتمدو ،يتناول هذا املقرر التعريف بطبيعة اإلدارة العامة
وبالتنظيم  ،وبآلية تنظيم اإلدارة العامة ،والتخطيط االسرتاتيجي ،بنظام املعلوماتو  ،العامة

وبأخالقيات اخلدمة  ،العامة ؤسساتوالتطوير يف امل ،بكيفية التغيريو  ،الرئيس احلايل للدولة
 .هتاوبإدارة جود، العامة
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 ختياريةاال إدارة الموارد البشريةقسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQBHME3 :رمز المقرر التحفيز اإلداري اسم المقرر

 - :المتطلب السابق -عملي: ٣نظري: الساعات الفعلية

 حماضرات النظري:  طريقة التدريس
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
 اختياري

 :السنة الدراسية 
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة   Knowledge and understanding: المعرفة والفهم
 دور القيادة يف حتفيز العاملني واستقطاب الكفاءات. والفهم يف

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً :  Intellectual skillsالمهارات الذهنية
 اكتساب املهارة الذهنية يف إجياد صيغة وآلية لزيادة كفاءة األداء. على

عند االنتهاء من الربنامج Professional and Practical:  المهارات المهنية والعملية
 اإلملام بأمهية التحفيز للعاملني يف املؤسسة ووضع األسس الالزمة لذلك.على سيكون الطالب قادراً 

سيكون General and transferable skills:  المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 شرح أمهية احلوافز. علىالطالب قادراً 

 مفردات المنهاج

العاملني وحتقيق والئهم يهدف هذا املقرر إىل متكني الطالب من فهم دور القيادة يف حفز 
واستمرارية االحتفاظ هبا وآلية  ،وقدرهتا على استقطاب الكفاءات وحتفيزها ،مؤسسةلل

زيادة فعالية وكفاءة األداء من خالل اعتماد وممارسة طرائق التحفيز املادية وغري املادية 
 املناسبة .

 

 

 ۷٥الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 كلية العلوم اإلدارية
 ساعة معتمدة) ٧٢واالختيارية (متطلبات قسم التسويق اإللزامية  - ٢

 ]Electiveة ساعات معتمدة اختياري ٦+ Obligatoryةساعة معتمدة إلزامي ٦٦[
 

 ساعة معتمدة) ٦٦اإللزامية (التسويق متطلبات قسم 

 المتطلب السابق ساعة معتمدة المجموع عملي نظري اسم المقرر رمز المقرر

RQM523 ٣ ٣ - ٣ إدارة النشاط التنافسي 
 التسويق ئمباد

RQF313 

RQM524 ٣ ٣ - ٣ بتكاريالتسويق اال 
 التسويق ئمباد

RQF313 

RQM525 ٣ ٤ ٢ ٢ لكرتوينالتسويق اإل 
 التسويق دئمبا

RQF313 

RQM526 ٣ ٣ - ٣ نظريات سلوك املستهلك 
 التسويق دئمبا

RQF313 

RQM527 ٣ ٣ - ٣ الدعاية واإلعالن التجاري 
 التسويق دئمبا

RQF313 

RQM 629  إدارة النشاط التنافسي ٣ ٣ - ٣ العالقات العاّمةإدارة 
RQM 523 

RQM630 ٣ ٣ - ٣ التسويق اخلدمي 
 التسويق دئمبا

RQF313 

RQM 631 التسويق االبتكاري ٣ ٣ - ٣ االتصاالت التسويقية 
RQM 524 

RQM 632 إدارة النشاط التنافسي ٣ ٣ - ٣ اسرتاتيجيات تطوير املنتج 
RQM 523 

RQM 633  إدارة النشاط التنافسي ٣ ٣ - ٣ قنوات التوزيعإدارة 
RQM 523 

RQM 735 االتصاالت التسويقية ٣ ٣ ٢ ٢ نظم املعلومات التسويقية 
RQM 524 

RQM 736 التسويق االبتكاري ٣ ٣ - ٣ التسويق االسرتاتيجي 
RQM 524 

RQM 737 التسويق االبتكاري ٣ ٣ - ٣ التسويق الدويل 
RQM 524 
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RQM 738 إدارة النشاط التنافسي ٣ ٣ - ٣ حبوث التسويق 
RQM 523 

RQM 739 اسرتاتيجيات تطوير  ٣ ٣ - ٣ اسرتاتيجيات التسعري
 RQM 632املنتج 

RQM 740 التسويق دئمبا ٣ ٣ - ٣ إدارة التسويق 
RQF 313 

RQM 841 اسرتاتيجيات التسعري ٣ ٣ - ٣ اسرتاتيجيات الرتويج 
RQM 739 

RQM 842 اسرتاتيجيات التسعري ٣ ٣ - ٣ إدارة التفاوض 
RQM 738 

RQM 843 التسويق اخلدمي ٣ ٣ - ٣ التسويق املصريف 
RQM 630 

RQM 844 اسرتاتيجيات تطوير  ٣ ٣ - ٣ املاركة والعالمة التجارية
 RQM 632املنتج 

RQM 845 التسويق دئمبا ٣ ٣ - ٣ إدارة العالقة مع الزبائن 
RQF 313 

RQM 846 ١٠٣اجتياز  ٣ ٤ ٢ ٢ مشروع تخرج في التسويق 
 ساعة معتمدة

  ٦٦ ٦۹ ٦ ٦۳ المجموع

 
 معتمدة)ات ساع ٦( التسويق االختياريةمتطلبات قسم 

ساعة  المجموع عملي نظري اسم المقرر رمز المقرر
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

RQME1 ٣ ٣ - ٣ إدارة الشراء والتخزين - 

RQME2 ٣ ٣ - ٣ التسويقيةمنشآت إدارة ال - 

RQME3 ٣ ٣ - ٣ لكترونيةالتجارة اإل - 

 ساعات معتمدة )٦ (منها الطالب يختار  
 من املقررات االختيارية األربعة أعاله  )ين(مقرر أي 
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 السنوات وحسب المستوياتقسم التسويق موزعة على متطلبات 
 الفصل األول (المستوى الخامس)/السنة الثالثة 

 العبء الدراسي عملي نظري اسم المقرر المقرررمز 
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

RQM 523 التسويق ئمباد ٣ ٣ - ٣ إدارة النشاط التنافسي 
RQF 313 

RQM 524 مبادئ التسويق ٣ ٣ - ٣ بتكاريالتسويق اال 
RQF 313 

RQM 525 مبادئ التسويق ٢ ٤ ٢ ٢ لكرتوينالتسويق اإل 
RQF 313 

RQM 526 مبادئ التسويق ٣ ٣ - ٣ نظريات سلوك املستهلك 
RQF 313 

RQM 527 مبادئ التسويق ٣ ٣ - ٣ التجاري الدعاية واإلعالن 
RQF 313 

RQME ٣ ٣ - ٣ ختياري القسم اال متطلب - 

 ١٨ ١٩ ٢ ١٧ المجموع للفصل األول
 
 

 الفصل الثاني (المستوى السادس)/ السنة الثالثة

 عملي نظري اسم المقرر رمز المقرر
ساعة  العبء الدراسي

 معتمدة
 المتطلب السابق 

RQM 629  إدارة النشاط التنافسي ٣ ٣ - ٣ العالقات العامةإدارة 
RQM 523 

RQM 630 ٣ ٣ - ٣ التسويق اخلدمي 
 التسويق ئمباد

RQF 313 

RQM 631 ٣ ٣ - ٣ االتصاالت التسويقية 
 التسويق االبتكاري
RQM 524 

RQM 632 إدارة النشاط التنافسي ٣ ٣ - ٣ اسرتاتيجيات تطوير املنتج 
RQM 523 

RQM 633  إدارة النشاط التنافسي ٣ ٣ - ٣ قنوات التوزيعإدارة 
RQM 523 

RQME  ٣ ٣ - ٣ ختياري االمتطلب القسم - 

  ١٨ ١٨ - ١٨ ع للفصل الثانيالمجمو 
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 الفصل األول (المستوى السابع)/ السنة الرابعة 

 عملي نظري اسم المقرر المقرررمز 
العبء 
 الدراسي

ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

RQM 735 ٣ ٤ ٢ ٢ نظم املعلومات التسويقية 
 االتصاالت التسويقية
RQM 524 

RQM 736 ٣ ٣ - ٣ سرتاتيجيالالتسويق ا 
 التسويق االبتكاري
RQM 524 

RQM 737 ٣ ٣ - ٣ دويلالتسويق ال 
 التسويق االبتكاري
RQM 524 

RQM 738 إدارة النشاط التنافسي ٣ ٣ - ٣ حبوث التسويق 
RQM 523 

RQM 739 ٣ ٣ - ٣ اسرتاتيجيات التسعري 
اسرتاتيجيات تطوير 

 املنتج
RQM 632 

RQM 740 ٣ ٣ - ٣ إدارة التسويق 
 التسويقمبادئ 

RQF 313 

  ١٨ ١٩ ٢ ١٧ ع للفصل األولالمجمو 

 (المستوى الثامن)الفصل الثاني السنة الرابعة/ 

 عملي نظري اسم المقرر رمز المقرر
العبء 
 الدراسي

ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

RQM 841 ٣ ٣ - ٣ رتاتيجيات الرتويجاس 
 اسرتاتيجيات التسعري
RQM 739 

RQM 842 ٣ ٣ - ٣ إدارة التفاوض 
 اسرتاتيجيات التسعري
RQM 739 

RQM 843  ٣ ٣ - ٣ املصريفالتسويق 
 اخلدميالتسويق 

RQM 630 

RQM 844 ٣ ٣ - ٣ املاركةوالعالمة التجارية 
اسرتاتيجيات تطوير 

 املنتج
RQM 632 

RQM 845 ٣ ٣ - ٣ إدارة العالقة مع الزبائن 
 مبادئ التسويق
RQF313 

RQM 846 ٣ ٤ ٢ ٢ مشروع التخرج 
  ١٠٣اجتياز 

 ساعة معتمدة

  ١٨ ١٩ ٢ ١٧ ع للفصل الثانيالمجمو 
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التسويق اإللزاميةمقررات قسم   

 اإللزامية التسويققسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQM 523 :رمز المقرر إدارة النشاط التنافسي اسم المقرر

 التسويق ئمباد :المتطلب السابق -عملي:  ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQF 313 

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 -العملي: 

 :للمقررالمستوى المقترح 
٥ 

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة  Knowledge and understanding: المعرفة والفهم
ه وكيفية التنافس نتاج ونوعيتواملعلومات الواجب توافرها عن اإلإدارة النشاط التنافسي  والفهم يف

 خرى.األمع املؤسسات 

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً Intellectual skills:  المهارات الذهنية
 جات األخرى.تطوير اإلنتاج وجعله ينافس املنتاكتساب املهارة يف  على

الربنامج عند االنتهاء من  Professional and Practical: المهارات المهنية والعملية
 اإلملام بإدارة النشاط التنافسي. علىالطالب قادراً  سيكون

سيكون General and transferable skills:  المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 شرح أمهية النشاط التنافسي. علىالطالب قادراً 

ألنشطة لوأمهيته بالنسبة ، مفهومه، تعريفه، أسسه يتناول هذا املقرر إدارة النشاط التنافسي مفردات المنهاج 
 .واملؤسسات اإلنتاجية االقتصادية
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 اإللزامية التسويققسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQM 525 :رمز المقرر التسويق االبتكاري اسم المقرر

 التسويق ئمباد :المتطلب السابق -عملي: ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQF 313 

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٥ 

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 بتكاري.الالزمة ملفهوم نظام التسويق اال

على عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب : Intellectual skills المهارات الذهنية
 تطبيق أسس التسويق االبتكاري يف عمل املؤسسة.يف اليت تساعده املهارة  مستوى من 

الربنامج عند االنتهاء من :  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
البتكاري يف تطوير عمل التسويق ااالستفادة من أدوات ووسائل  علىالطالب قادرًا  سيكون

 املؤسسة.

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 التسويق االبتكاري وحتديد جماالته. معىن شرحو تعريف  علىالطالب قادراً 

 مفردات المنهاج
وسائله ، االبتكارينظام التسويق  تعريفتزود الطلبة باملفاهيم اليت هذا املقرر تناول ي
 .بهوقراراته وآلية العمل مميزاته جماالته وأسباب اعتماده و و 
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 اإللزامية التسويققسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQM 525 :رمز المقرر التسويق اإللكرتوين اسم المقرر

 التسويق ئمباد :المتطلب السابق ٢عملي:  ٢نظري:  الساعات الفعلية
RQF 313 

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 مناقشاتالعملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٥ 

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

يكتسب الطالب املعرفة س Knowledge and understanding: المعرفة والفهم
 تقنية املعلومات وتطبيقاهتا التسويقية.والفهم يف 

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 اكتساب املهارة يف تطبيق آليات جديدة بتنفيذ األعمال التجارية. على

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
 وأسس التسويق عرب اإلنرتنت. اإلملام بتقنية املعلومات التسويقية علىسيكون الطالب قادراً 

سيكون  General and transferable skills: المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 مفاهيمه. وشرحه  التسويق اإللكرتوين تطبيق علىالطالب قادراً 

 مفردات المنهاج
املعارف املتعلقة بتقنية املعلومات وتطبيقاهتا التسويقية  بهذا املقرر تعريف الطالب  تناولي

على الصعيدين احمللي ،و التسويقية،وبآليات استخدامها يف تنفيذ األعمال التجارية،كافة
 ، وبالتايل سيتناول املقرر أسس التسويق عرب الشبكة العنكبوتية. الدويلو 
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 اإللزامية التسويققسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQM 526 :رمز المقرر نظريات سلوك املستهلك اسم المقرر

 التسويق ئمباد :المتطلب السابق - عملي: ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQF 313 

 التدريسطريقة 
 حماضرات النظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٥ 

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة  Knowledge and understanding: المعرفة والفهم
 املستهلك.سلوك اخللفيات النفسية وحسابات املنفعة اليت تفسر  والفهم يف

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 لالستفادة من ذلك يف ختطيط وإدارة اإلنتاج والتسويق. املستهلكحتليل وتفسري سلوك  على

عند االنتهاء من الربنامج :  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
هذا وتفسري سلوك املستهلك وحتليل باخللفيات النفسية واملنطقية لاإلملام  علىسيكون الطالب قادرًا 

 السلوك.

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
اختاذ القرارات اإلدارية اإلنتاجية والتسويقية استنادًا إىل الفهم  علىبشكل أفضل الطالب قادرًا 

 سلوك املستهلك.العلمي خللفيات 

 مفردات المنهاج

 

يف العمل التسويقي ألن جناح املستهلك، وأمهيته كمرتكز أساسي هذا املقرر سلوك  شرحي
ئمة على ماللسلوك من أجل العمل حتليل هذا او العمل التسويقي يتوقف على دراسة 

إحاطة الطلبة بكافة ، ويهدف املقرر إىل مع هذا السلوكالتسويقي تكييف النشاط و 
الداخلية واخلارجية املؤثرة يف اختاذ القرارات الشرائية وتناول كافة النظريات اليت  عواملال

 املستهلك.وسلوك تغطي وتفسر سيكولوجية 

 ۸۳الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 اإللزامية التسويققسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQM 527 :رمز المقرر الدعاية واإلعالن التجاري اسم المقرر

 التسويق ئمباد :المتطلب السابق - عملي: ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQF 313 

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٥ 

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .شامل عن طريق امتحان فصلي حتريري :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

: سيكتسب الطالب املعرفة  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 فهوم الدعاية واإلعالن ونشأهتما وآلية االستفادة منهما.مب

الطالب قادراً  الربنامج سيكونعند االنتهاء من  Intellectual skills : المهارات الذهنية
املتعلقة بتوظيف الدعاية واإلعالن يف خدمة  تنفيذ أهداف املؤسسة اكتساب املهارة يف على

 أهدافها.

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
االستفادة من أدوات ووسائل وتقنيات الدعاية واإلعالن يف حتقيق  لىعسيكون الطالب قادرًا 

 أهداف املؤسسة.

سيكون :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
 واإلعالن يف عمل املؤسسة. الدعايةوتعميم األسس العلمية لتقنيات شرح  علىالطالب قادراً 

 مفردات المنهاج
/ النشأة وآلية اإلعالنو  مفهوم الدعاية/ اإلعالمالدعاية و هذا املقرر التعريف بوسائل  تناولي

، أساليب التخطيط والتنفيذ أنواعهما،أهدافهماتوظيفهما يف خدمة أهداف املؤسسة، 
 واختاذ القرار بذلك من قبل إدارة املؤسسة.

 

 ۸٤الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 اإللزامية التسويققسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQM 629 :رمز المقرر إدارة العالقات العامة اسم المقرر

 إدارة النشاط التنافسي :المتطلب السابق - عملي: ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQM 523 

 حماضرات النظري:  طريقة التدريس
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٦ 

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠( االمتحانطريقة 
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 .مفهوم العالقات العامة وأمهيتها والفهم يف

الطالب لدى  الربنامج سيكونعند االنتهاء من Intellectual skills: المهارات الذهنية
 القات عامة ناجحة.الالزمة لتطوير أسس عالذهنية املهارة 

عند االنتهاء من الربنامج :  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
على وضع األسس والضوابط املناسبة إلقرار االسرتاتيجية الناجحة سيكون الطالب قادرًا 

 يف املؤسسة.العالقات العامة والسليمة إلدارة 

سيكون General and transferable skills:  المهارات العامة والقابلة لالنتقال
املتبعة يف  العالقات العامةاختاذ القرارات اإلدارية السليمة خبصوص أسس  علىالطالب قادرًا 

 املؤسسة.

يف تطوير عمل يسعى هذا املقرر إىل تزويد الطالب مبفهوم العالقات العامة وأمهيتها  مفردات المنهاج 
أهداف حتقيق يف أساليبها الناجحة ، املهارات الالزمة ملمارستهااملؤسسة وحتقيق أهدافها، 

عدم وحماذير وسلبيات وخماطر ،أسسهاومرتكزاهتاوأهدافها ،مهامها ووظائفها، ؤسسةامل
 .تطبيقها بالشكل املناسب

 

 
 ۸٥الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 

 



 

 اإللزامية التسويققسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQM 630 :رمز المقرر التسويق اخلدمي اسم المقرر

 التسويق ئمباد :السابقالمتطلب  - عملي: ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQF 313 

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٦ 

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

املعرفة سيكتسب الطالب  Knowledge and understanding: المعرفة والفهم
 .اخلدمية -لألنشطة اإلنتاجية التسويق جمال  والفهم يف

الطالب قادراً  الربنامج سيكونعند االنتهاء من : Intellectual skills المهارات الذهنية
ومتطلبات على حاجة املرتكزات األساسية للتسويق اخلدمي، تستند اكتساب املهارة يف  على

 املستهلك.الزبون 

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهنية والعمليةالمهارات 
 على وضع اخلطط املناسبة لتسويق األنشطة اخلدمية. سيكون الطالب قادراً 

سيكون General and transferable skills:  المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 وكيفية تطبيق قواعده وأسسه.شرح أمهية التسويق اخلدمي و تعميم  علىالطالب قادراً 

 مفردات المنهاج

األنشطة دور التسويق يف جمال مفهوم و /تعريف الطالب بقطاع اخلدماتهذا املقرر  تناولي
تطلبات الرئيسية امل/ اخلدمية ؤسساتيف املأسس التسويق اخلدمي ى تطبيقمدة/ اخلدمي

عاية الر و  ،التعليمأنشطة تسويق / أو الزبون،املستفيدلرتكيز على للتسويق اخلدمي ..ا
 .الصحية واخلدمات االجتماعية

 

 

 ۸٦الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 اإللزامية التسويققسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQM 631 :رمز المقرر االتصاالت التسويقية اسم المقرر

 التسويق االبتكاري :المتطلب السابق - عملي:  ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQM 524 

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٦ 

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. :افيالمرجع اإلض

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

املعرفة سيكتسب الطالب :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 االتصاالت التسويقية.وطبيعة وأسس ة هيما والفهم يف

من الربنامج سيكون لدى الطالب  عند االنتهاء: Intellectual skills المهارات الذهنية
 يف خدمة أهداف املؤسسة. االتصاالت التسويقية علوم وتقنيات املهارة يف توظيف

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
واختاذ القرارات اإلدارية  االتصاالت التسويقيةتطبيق تقنيات وأساليب  علىسيكون الطالب قادرًا 

 املناسبة اليت ختدم أهداف املؤسسة.

سيكون :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
 .التسويقية وشرح أبعاد استخدامها اإلجيابية تصاالتاالتعميم استخدام  علىالطالب قادراً 

االتصاالت التسويقية بشكل عام ومفهوم وطبيعة مباهيةتعريف ال: ررهذا املق تناولي مفردات المنهاج 
أمهيته ووظائفه والعوامل املؤثرة على ، أبعاده، واالتصال التسويقي املتكامل بشكل خاص

 .األساسية ومقوماته وعناصرهقواعده ، أدواته

 

 

 ۸۷الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 اإللزامية التسويققسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQM 632 :رمز المقرر اسرتاتيجيات تطوير املنتج اسم المقرر

 إدارة النشاط التنافسي :المتطلب السابق -عملي:  ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQM 523 

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٦ 

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 وتطويره.اجلديد (غري النمطي) كيفية تصميم املنتج والفهم يف  

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
اجلديدة غري النمطية  اتاكتساب املهارة الذهنية يف ابتكار طرق جديدة لتصميم املنتجعلى 

 .اوتطويره

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
 .ات اجلديدةطوير املنتجتاختاذ القرار املناسب خبصوص  علىسيكون الطالب قادراً 

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 .بشكل أفضل على تعميم ثقافة التطوير اإلنتاجي يف املؤسسةالطالب قادراً 

 المنهاجمفردات 

وابتكار منتجات ،يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بكيفية تصميم املنتجوتطويره
ومىت يتم ،يف املنتجات وطرائق التنويع،وآليات،غري معروفة مسبقاً جديدة (غري منطية)، 

ومعايري جودة  ،ومراحله،خطوات دورة االبتكار/ سات التنميط وجماالتهاسي/ استخدامها
 .التصميم

 

 ۸۸الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 اإللزامية التسويققسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQM 633 :رمز المقرر إدارة قنوات التوزيع اسم المقرر

 إدارة النشاط التنافسي :المتطلب السابق -عملي:  ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQM 523 

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٦ 

 :الدراسيةالسنة 
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 قنوات إيصال السلع من املنتج إىل املستهلك. والفهم يف

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
تفعيل أنشطة التسويق وبيع ل واملناطق األفضلاألماكن األقنية و اكتساب املهارة يف حتديد على 

 .وتصريف املنتجات

عند االنتهاء من الربنامج  Professional and Practical : المهارات المهنية والعملية
 .األفضلأمهية قنوات التوزيع ماهية و  معرفة علىسيكون الطالب قادراً 

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
قنوات التوزيع األفضل  اختاذ القرار اإلداري املناسب خبصوص حتديد علىالطالب قادرًا 

 .للمؤسسة

 مفردات المنهاج
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة بقنوات إيصال السلع من املنتج إىل املستهلك بكافة 

إجراءات تفعيلها بالشكل املناسب لضمان توفري السلع يف األزمنة و أشكاهلا وأهدافها 
 واألمكنة املناسبة.

 

 ۸۹الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 اإللزامية التسويققسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQM 735 :رمز المقرر املعلومات التسويقيةنظم  اسم المقرر

 االتصاالت التسويقية :المتطلب السابق ٢عملي:  ٢نظري:  الساعات الفعلية
RQM 524 

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 مناقشات، جلسات عملالعملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٧ 

 السنة الدراسية:
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .شامل عن طريق امتحان فصلي حتريري :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة  Knowledge and understanding: المعرفة والفهم
 نظم املعلومات التسويقية وأمهيتها.والفهم في

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 آلية استخدام املعلومات يف معاجلة املشاكل التسويقية.تحديد ل الكافيةاكتساب املهارة  على

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
يف  عناصرها وأهدافهاحتديد نظم املعلومات التسويقية و أسس تطبيق  سيكون الطالب قادرًا على

 خدمة مصاحل املؤسسة.

سيكون  General and transferable skills: والقابلة لالنتقالالمهارات العامة 
 .شرح أمهية نظم املعلومات يف التسويقعلى تعميم استخدام و الطالب قادراً 

 مفردات المنهاج

 

ا عناصرهها..، أمهيتهاوخصائص، إىل التعريف بنظم املعلومات التسويقيةهذا املقرر يهدف 
ت شكالاملاملعلومات يف معاجلة نظم وآلية استخدام ،التسويقييف املزيج اوأمهيتها ودوره

 .ؤسسةتعرتض املاليت تسويقية ال

 

 

 
 ۹۰الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 

 



 

 اإللزامية التسويققسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQM 736 :رمز المقرر التسويق االسرتاتيجي اسم المقرر

 االبتكاريالتسويق  :المتطلب السابق -عملي:  ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQM 524 

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٧ 

 :السنة الدراسية
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

املعرفة سيكتسب الطالب  Knowledge and understanding: المعرفة والفهم
 االسرتاتيجي بعيد املدى. سم سياسة املؤسسة يف التسويقوالفهم فري 

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
املتعلقة بالتسويق  اكتساب املهارة يف معرفة نقاط القوة والضعف يف سياسة املؤسسة على

 االسرتاتيجي.

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
لتسويق (االسرتاتيجية بعيدة املدى) اإلملام الكامل بالرؤية املستقبلية  علىسيكون الطالب قادرًا 

 منتجات املؤسسة.

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
يف حتقيق أهداف  التسويق االسرتاتيجيعلى استخدام مفاهيم وأساسيات الطالب قادرًا 

 املؤسسة.

 مفردات المنهاج
رسم سياستها يف إطار وجمال مؤسسةيهدف إىل تزويد الطالب بالرؤى املستقبلية لل

الفرص احملدقة ة بعيدة املدى وإظهار املخاطر و حتديد غاياهتا وأهدافها التسويقيالتسويقية و 
 .الضعف فيهاسويقية ونقاط القوة و من الناحية الت ؤسسةبامل

 

 
 ۹۱الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 

 



 

 

 اإللزامية التسويققسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQM 737 :رمز المقرر التسويق الدويل اسم المقرر

 التسويق االبتكاري :المتطلب السابق ٣عملي:  ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQM 524 

 التدريسطريقة 
 حماضرات النظري: 
 مناقشات وجلسات عمليةالعملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٧ 

 :السنة الدراسية
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

املعرفة سيكتسب الطالب :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 مفهوم التسويق الدوايل وأمهيته.والفهم يف 

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً Intellectual skills: المهارات الذهنية
 اكتساب املهارة يف وضع اسرتاتيجيات للدخول إىل السوق الدولية.على 

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
 اإلملام بأمهية ومفهوم التسويق الدويل وآلية التوزيع والرتويج.على سيكون الطالب قادراً 

سيكون :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
 شرح أمهية التوزيع والتسويق الدويل. علىالطالب قادراً 

 مفردات المنهاج
اسرتاتيجياتدخول / أمهيتهو يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة مبفهوم التسويق الدولي

سرتاتيجيات / اللتسويق الدويلوالسياسية والقانونية البيئة االقتصادية / األسواق الدولية
 .والرتويج يف السوق الدوليةتسعريةوآلية التوزيع/ املنتج الدويل

 

 

 ۹۲الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 اإللزامية التسويققسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQM 738 :رمز المقرر حبوث التسويق اسم المقرر

 إدارة النشاط التنافسي :المتطلب السابق - عملي: ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQM 523 

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٧ 

 :السنة الدراسية
 الرابعة

المرجعي الكتاب 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .امتحان فصلي حتريري شاملعن طريق  :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 اليت تسهم تطوير وإجناح عمل املؤسسة. حبوث التسويقأسس  والفهم يف

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 إجياد صيغ جديدة لتسويق املنتجات.اكتساب املهارة يف على 

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
تصميم اخلطط والربامج املناسبة لتطوير التسويق الذي حيقق أهداف  علىسيكون الطالب قادرًا 

 املؤسسة.

سيكتسب General and transferable skills:  المهارات العامة والقابلة لالنتقال
من شأ�ا أن تساعده يف تطوير عمل املؤسسة باجتاه حتقيق أهدافها اليت البحثية القدرة الطالب 

 التسويقية.

 منهاجمفردات ال
، وتلك اليت توضح أمهية حبوث التسويقمجيع املقوالت املتعلقة باملقرر مفردات تناول ت
 تسويق املنتجات.اليت تسهم يف ديدة اجلصيغ ال

 

 

 ۹۳الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 اإللزامية التسويققسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQM 739 :رمز المقرر اسرتاتيجيات التسعري اسم المقرر

 اسرتاتيجيات تطوير املنتج :المتطلب السابق -عملي:  ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQM 632 

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٧ 

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة والفهم  Knowledge and understanding: المعرفة والفهم
 .وحتديدها األسعارقوائم إعداد وآليات طرق في

ى علعند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادرًا : Intellectual skills المهارات الذهنية
من خالل حتديد املستويات املناسبة ألسعار املبيع يف ضوء  كتساب املهارة يف تطوير القدرة التنافسيةا 

 مستويات أسعار املؤسسات األخرى املنافسة.

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية 
صياغة هيكلية سليمة وسياسة واقعية لتحديد املستوى التنافسي املناسب  علىسيكون الطالب قادراً 

 .لألسعار

سيكون الطالب General and transferable skills:  المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 تسعري.اهليكلية واألسس املناسبة للشرح تعميم و  علىقادراً 

 مفردات المنهاج
الطلبة بطرق إعداد األسعار والسياسات املتبعة يف إعدادها وآلية الغاية من هذا املقرر تعريف 

انية قادرة على املنافسة من خالل إمك ؤسسةرسم هذه السياسات السعرية لكي تكون امل
 .سوقحصتها الزيادةتسويق كامل منتجاهتا و 

 

 ۹٤الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 اإللزامية التسويققسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQM 740 :رمز المقرر التسويقإدارة  اسم المقرر

 التسويقمبادئ  :المتطلب السابق - عملي: ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQF 313 

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٧ 

 :السنة الدراسية
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingوالفهمالمعرفة 
 باالجتاه الذي يعزز األهداف التسويقية. مفهوم إدارة التسويق وتطوير املنتجات والفهم يف

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً :  Intellectual skillsالمهارات الذهنية
 .التسويقية التنافسيةربامج الاكتساب املهارة  يف وضع  على

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
وضع وتصميم و/أو األسس السليمة اليت ميكن االستناد إليها يف  علىسيكون الطالب قادرًا 

 إقرار هيكلية الربامج التسويقية التنافسية اليت حتقق أهداف املؤسسة.

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
ملمًا بشكل أفضل بكيفية بناء فلسفة تسويقية مناسبة للمؤسسة، وتعميم وشرح هذه الطالب 
 الفلسفة.

 مفردات المنهاج

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بكيفية ممارسة ختطيط وتنفيذ وتطوير املنتجات من 
وأفكار وتسعريها وتروجيها وتوزيعها وتبادهلا من أجل دعم وتسهيل عملية  ،ات خدمو سلع 

كما يتضمن حتليًال لألسواق وبرامج   ،التسويق اليت من خالهلا تتحقق أهداف املؤسسة
 ا ودراسة التحديات التنافسية وحلوهلا.ختطيطها واسرتاتيجياهت

 
 ۹٥الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 

 



 

 

 اإللزامية التسويققسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQM 841 :رمز المقرر اسرتاتيجيات الرتويج اسم المقرر

 اسرتاتيجيات التسعري :المتطلب السابق -عملي:  ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQM739 

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٨ 

 :السنة الدراسية
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 الرتويج والتسويق ويف كيفية وضع الربامج املناسبة.أمهية  والفهم يف

لب قادراً عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطاIntellectual skills:  المهارات الذهنية
الرتويج املناسبة اليت من شأ�ا حتقيق أهداف  إعداد اسرتاتيجياتيف  اكتساب املهارة  على

 املؤسسة.

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
 ملماً بشكل أفضل بالسياسات واآلليات الرتوجيية األفضل من اجملال التسويقي.سيكون الطالب 

سيكون :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
والسياسات الرتوجيية التعامل واملعاجلة واالستفادة بشكل أفضل مع األسس على الطالب قادرًا 

 تها يف حتقيق أهداف املؤسسة.أمهي حشر السليمة، وتعميمها و 

 مفردات المنهاج

هذا املقرر إىل تزويد الطلبة باملعارف املتعلقة مبفهوم وأمهية الرتويج يف اجملال  هدفي
وبآلية إعداد ،يف هذا اجملال ؤسسةن تعتمدها املأوبكافة السياسات التييمكن ،التسويقي

جمال التنافس يف  ؤسسةاليت من شأ�ا تعزيز مكانة امل ،االسرتاتيجياتواخلطط الرتوجيية الفعالة
 .مع املؤسسات األخرى

 
 ۹٦الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 

 



 

 

 اإللزامية التسويققسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQM 842 :رمز المقرر إدارة التفاوض اسم المقرر

 اسرتاتيجيات التسعري :السابقالمتطلب  - عملي: ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQM 739 

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٨ 

 :السنة الدراسية
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

املعرفة سيكتسب الطالب  Knowledge and understanding: المعرفة والفهم
 مفهوم التفاوض وأمهيته ومقوماته. والفهم يف

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 اكتساب املهارة يف فن التفاوض. على

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
وضع وتطبيق األسس اليت متكنه من التفاوض باملستوى الذي حيقق  علىسيكون الطالب قادرًا 

 بالشكل األمثل مصاحل وأهداف املؤسسة.

سيكون :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
وتعميم مفهوم التفاوض واألسس األهم اليت ينبغي االستناد إليها يف شرح  علىالطالب قادرًا 

 التفاوض.إدارة 

 مفردات المنهاج
، ومقومات جناحه،أمهيته،ملماً مبفهوم التفاوضليكون الطالب  تأهيلهذا املقرر إىل  هدفي

 .عليهامني واملهاراتواملعارف الواجب توافرها لدى القائته بنجاح، وأساليب إدار ،تقنياته
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 اإللزامية التسويققسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQM 843 :رمز المقرر التسويق املصريف اسم المقرر

 التسويق اخلدمي :المتطلب السابق - عملي: ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQM 630 

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٨ 

 :الدراسية السنة
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. :المرجع اإلضافي

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 والكيفية األفضل للتسويق املصريف.  مفهوم اخلدمة املصرفية وخصائصها والفهم يف

الطالب قادراً  الربنامج سيكونعند االنتهاء من : Intellectual skills المهارات الذهنية
 اكتساب املهارة يف تطوير حبوث تسويق اخلدمات املصرفية. على

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
 املصرفيةاخلدمة األسس املوضوعية األفضل لتقدمي وضع وتطبيق  علىسيكون الطالب قادرًا 

 .وتسويقها

سيكون : General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
التسويق املصريف ودوره يف تنشيط عمل املصرف وحتقيق شرح أمهية على تعميم و الطالب قادرًا 

 .ألهدافه

 مفردات المنهاج

ؤثرة يف املصرفية وخصائصها والعوامل املإىل تزويد الطلبة مبفهوم اخلدمة هذا املقرر  يهدف
جتاهها وبآلية تقسيم السوق للخدمة املصرفية وببحوث تسويق  عميلتسويقها وبسلوك ال

اخلدمات املصرفية وبنظام املعلومات التسويقية للخدمات املصرفيةوباسرتاتيجيات تسويق 
 .بيئة التسويقية للخدمة املصرفيةاخلدمة املصرفية وبال
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 اإللزامية التسويققسم مقررات  العلوم اإلدارية ةكلي

 RQM 844 :رمز المقرر املاركة والعالمة التجارية اسم المقرر

 اسرتاتيجيات تطوير املنتج :المتطلب السابق - عملي: ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQM 632 

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٨ 

 :السنة الدراسية
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة : Knowledge and understandingالمعرفة والفهم 
 .اموأحكامهواالسم التجاري مفهوم العالمة التجارية  والفهم يف

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
اكتساب املهارة الذهنية يف استخدام العالمات التجارية اليت جتذب املستهلك وتؤدي إىل  على

 .وترويج منتجات املؤسسةتسويق حتسني وزيادة 

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
معرفة واختيار املاركة واالسم التجاري األفضل واألنسب لنشاط املؤسسة  علىسيكون الطالب قادراً 

 وبيئة عملها مبا يسهم يف حتسني وضعها التنافسي.

سيكون :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
 .األكثر جذباً النتباه العمالءشرح أمهية وضع العالمة التجارية  علىالطالب قادراً 

 مفردات المنهاج
سم اال، وكذلك هذا املقرر إىل تزويد الطالب مبفهوم العالمة التجارية وأحكامها هدفي

ومحايتها ،شروطها ،تسجيلها،حاالت استخدام العالمات التجارية/ خرتاعالتجاري وبراءات اال
 .الرمسية املعنية أصوالً لدى اجلهات
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 اإللزامية التسويققسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQM 845 :رمز المقرر إدارة العالقة مع الزبائن اسم المقرر

 التسويقمبادئ  :المتطلب السابق -عملي:  ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQF 313 

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 -العملي: 

 :المقترح للمقررالمستوى 
٨ 

 :السنة الدراسية
 رابعةال

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 .يف كيفية التعامل مع الزبائن وإدارة ملفاهتماكتساب املعرفة  والفهم يف

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 ابط إدارة العالقة مع الزبائن.و وضع أسس وضاكتساب املهارة يف كيفية  على

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
والضوابط واخلطط الكفيلة بإدارة ملفات  األسسوضع وتطبيق  علىسيكون الطالب قادرًا 

 الزبائن وحماكاهتم والتجاوب مع أذواقهم ومتطلباهتم وأوضاعهم بالشكل األفضل.

سيكون :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
العالقات تعميم وتطبيق اخللفيات واألسس األفضل إلدارة  بشكل أفضل علىالطالب قادرًا 

 .وترسيخها بني املؤسسة وعمالئهااإلنسانية 

 مفردات المنهاج

من  ؤسسةيهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب بطرائق اكتساب املعرفة الكاملة بزبائن امل
حيث فهم طبيعتهم وأفضل الطرق إلرضائهم عن طريق التواصل املباشر معهم للتعرف 
إليهم عن قرب واحلصول على والئهم من خالل حتقيق رغباهتم بأفضل طريقة ممكنة 
وجبودة عالية وبأقل كلفة ممكنة والعمل على حتقيق رضاهم وضمان االحتفاظ هبم كزبائن 

 أصدقائهم وزمالئهم .دائمني وتشجيعهم على استقطاب 
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 اإللزامية التسويققسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQM 846 :رمز المقرر مشروع التخرج اسم المقرر

٢نظري: الساعات الفعلية ٢عملي:   :المتطلب السابق   ساعة معتمدة ١٠٣اجتياز  

حماضرات وتواصل مع املشرفالنظري:  طريقة التدريس  
خمابر/ مكتباتجوالت/ : العملي  

 المستوى المقترح للمقرر:
٨ 

:السنة الدراسية  
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 املراجع واملصادر واملنهجية وخمطط البحث اليت حيددها األستاذ املشرفالمرجع المعتمد: 
 بالتنسيق واملناقشة مع الطالب.

 . باحملتوى والنتائج ذلك مناقشة الطالبمبا يف املشرف، األستاذ يتم تقييم املشروع البحثي من قبل  االمتحانطريقة 

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة والفهم  :Knowledge and understanding المعرفة والفهم
ووضع احللول وتوضيح مشكلته البحثية، لعرضها وحتليلها واستقرائها متكامل معاجلة مشروع  يف

 .العملية

 عند االنتهاء من الربنامج، سيكون الطالب قادرًا على : Intellectual skillsالمهارات الذهنية 
ألي مشروع يف هذا املناسبة ووضع احللول املفاهيم املتعلقة بأنشطة وعلوم التسويق اكتساب املهارة يف 

 . يف اجلامعة اليت تعلمهاالعلمية واألكادميية اجملال استناداً لألسس والنظريات 

عند االنتهاء من الربنامج،  :Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
، يف جمال التسويق ليت تعلمهاة والعلمية واألكادميية النظرياملعارف استخدام سيكون الطالب قادراً على 

 .املختلفةوأنشطتها وعلومها  األعمالعمله املهين يف إدارة وتطبيقها يف كل جماالت 

:سيكون الطالب  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
االستفادة مما تعلمه من مقوالت متعلقة بأنشطة وعلوم التسويق من خالل تطبيقها على  قادرًا على

متوافقة مع هذا االختصاص، أرض الواقع يف إطار مشروع حبثي يقوم فيه بدراسة حالة عملية حمددة 
 للوصول إىل النتائج ووضع احللول واملقرتحات املناسبة. ليقوم استقرائها وحتليلها

يف جمال  اتيهدف املقرر إىل تزويد الطالب باملهارات واملعارف الالزمة لتطبيق النظري مفردات المنهاج 
إنتاجية أو خدمية  ؤسسةملحلالة إشكالية أو من خالل اختياره  ،على أرض الواقعالتسويق 

، ويكون اختيار موضوع أو حتت إشراف أستاذ متخصص يف نظم املعلومات اإلدارية
مشروع البحث متوافقًا مع االختصاص الذي اختاره الطالب. ويتضمن مشروع البحث 
خمططًا يبني ملخصًا ألفكاره، مشكلة البحث وأمهيته وأهدافه، املنهجية العلمية املتبعة، 

سبقة املتوقع مناقشتها، للوصول إىل النتائج. الفروض
ُ
 امل
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 ساعة معتمدة) ٧٢متطلبات قسم التسويق اإللزامية واالختيارية ( - ٢تابــــــع.. 
 ]Electiveة ساعات معتمدة اختياري ٦+ Obligatoryةساعة معتمدة إلزامي ٦٦[

 
 معتمدة) اتساع ٦( التسويق االختياريةمتطلبات قسم 

 ختياريةاال التسويققسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQME 1 :رمز المقرر إدارة الشراء والتخزين اسم المقرر

 - :المتطلب السابق - عملي:  ٣ نظري: الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
 اختياري

 :السنة الدراسية
 الثالثة

المرجعي الكتاب 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .امتحان فصلي حتريري شاملعن طريق  :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة : Knowledge and understandingالمعرفة والفهم 
 عمليات الشراء والتخزين.والفهم ب

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 .لتخزينيف إدارة الشراء واثلى املطريقة الاكتساب املهارة يف إجياد على 

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
بني والتوائم والتنسيق اإلملام بعمليات التخزين والشراء وحتقيق التكامل على سيكون الطالب قادرًا 

 املوردين والبضائع واملخازن.

سيكون : General and transferable skills العامة والقابلة لالنتقالالمهارات 
إدارة الشراء والتخزين، األسس واآلليات والضوابط األفضل يف شرح و تطبيق علىالطالب قادرًا 

 بالشكل الذي يضمن مصلحة املؤسسة وحيقق أهدافها التجارية. 

 مفردات المنهاج
املتعلقة بعمليات الشراء والعناوين عات و افة املوضكمناقشة  عرض و يهدف هذا املقرر إىل 

كميات والشراء بال، والتخزين وحتقيق التكامل الكفء بني املوردين واملصانع واملخازن
 .ناسبةاألوقات املواألسعار املالئمة و  الزمةال
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 ختياريةاال التسويققسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQME 2 :رمز المقرر التسويقيةإدارة املنشآت  اسم المقرر

 - :المتطلب السابق - عملي: ٣ نظري: الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
 اختياري

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
باملستوى الذي ميكنه من فهم خصائص املنشآت التسويقية أو التجارية مبختلف والفهم 

 اختصاصاهتا وأحجامها.

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 أسس التمييز بني أنواع وأحجام املنشآت التسويقية. الذهنية يفاكتساب املهارة  على

الربنامج عند االنتهاء من : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
اختاذ القرارات اإلدارية املناسبة جتاه خمتلف أشكال وطبيعة وأحجام  علىالطالب قادرًا  سيكون

 .املنشآت التسويقية

سيكون :  General and transferable skillsوالقابلة لالنتقالالمهارات العامة 
بشكل أفضل على التعامل مع خمتلف مكونات قطاع األعمال اخلدمي واإلنتاجي الطالب قادرًا 

 السلعي انطالقاً من فهمه خلصائصه مبختلف مكوناته. 

 مفردات المنهاج

ارة منشآت جتمبا فيها ، التسويقيةيهدف هذا املقرر لتعريف الطالب مبفهوم املنشآت 
ط التخطي/ وظائفها وتقسيماهتا، من حيث ةزئجتارة التجونصف اجلملة، و اجلملة

ت النقل مؤسسا/ أنشطة منشآت التوزيع املادي /اإلسرتاتيجي للمنشآت التسويقية
وكاالت اإلعالن وفن البيع يف منشآت التجزئة، ومهارات / واملخازن وإدارة املخزون

 ض للعاملني يف املنشآت التسويقية.التفاو 
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 ختياريةاال التسويققسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQME 3 :رمز المقرر التجارة اإللكرتونية اسم المقرر

 - :المتطلب السابق - عملي: ٣ نظري: الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 -العملي: 

 :للمقررالمستوى المقترح 
 ختياريا

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 فهوم التجارة اإللكرتونية.والفهم مب

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 والتعامل معها. دعم خدمات التجارة اإللكرتونيةكيفية اكتساب املهارة  يف   على

االنتهاء من الربنامج  عند: Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
 أسسها. وتطبيقالتجارة اإللكرتونية إمتام صفقات  سيكون الطالب قادراً 

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
وشرح وتعميم هذا النوع  التجارة اإللكرتونيةاختاذ القرارات املناسبة املتعلقة بعلى الطالب قادرًا 

 من النشاط يف مؤسسته. 

 مفردات المنهاج

هياكل األسواق / مبفهوم التجارة اإللكرتونيةيهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة 
 ،اإللكرتونية اذج التجارةمن/ كيفية البيع بالتجزئة يف التجارة اإللكرتونية/ آلياهتاو اإللكرتونية
أمن التجارة ا/ وتنفيذه اسرتاتيجيات التجارة اإللكرتونية/ وخدمات دعمها تطبيقاهتا

 .اإللكرتونية
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 كلية العلوم اإلدارية
 ساعة معتمدة) ٧٢متطلبات قسم المصارف والمؤسسات اإللزامية واالختيارية ( - ٣
 ]Electiveة ساعات معتمدة اختياري ٦+ Obligatoryةساعة معتمدة إلزامي ٦٦[

 

 ساعة معتمدة) ٦٦اإللزامية (المصارف والمؤسسات المالية متطلبات قسم 

 

 المتطلب السابق معتمدةساعة  المجموع عملي نظري اسم المقرر رمز المقرر

RQFBM 523 ٣ ٣ - ٣ مبادئ التمويل 
 نقود ومصارف
RQF 420 

RQFBM 524 ٣ ٣ - ٣ إدارة املصارف التجارية 
 نقود ومصارف
RQF 420 

RQFBM 525 ٣ ٣ - ٣ املالية والتشريع الضرييب 
 البيئة القانونية لألعمال

RQF 418 

RQFBM 526 ٣ ٣ - ٣ التسويق املصريف 
 التسويقمبادئ 

RQF 313 

RQFBM 527 ٣ ٣ - ٣ األسواق املالية 
 اإلدارة املالية

RQF 419 

RQFBM 629 ٣ ٣ - ٣ الرياضيات املالية 
 الرياضيات االقتصادية واإلدارية

RQF 208 

RQFBM 630 ٣ ٣ - ٣ إدارة املصارف اإلسالمية 
 إدارة املصارف التجارية
RQFBM 524 

RQFBM 631  ٣ ٣ - ٣ املالية واملصرفيةنظم املعلومات 
 مهارات احلاسوب
RQU 102 

RQFBM 632 ٣ ٣ - ٣ إدارة احملافظ االستثمارية 
 األسواق املالية

RQFBM 527 

RQFBM 633 ٣ ٣ - ٣ إدارة املخاطر 
 مبادئ التمويل

RQFBM 523 

RQFBM 735 ٣ ٣ - ٣ إدارة االئتمان 
 إدارة املخاطر

RQFBM 633 
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RQFBM 736  ٣ ٣ - ٣ املالية الدوليةاألسواق 
 األسواق املالية

RQFBM 527 

RQFBM 737 ٣ ٣ - ٣ إدارة العمالت األجنبية 
 إدارة احملافظ االستثمارية
RQFBM 632 

RQFBM 738 ٣ ٣ - ٣ املصارف اإللكرتونية 
املصرفية نظم املعلومات املالية و 

RQFBM 631 

RQFBM 739 ٣ ٣ - ٣ نظم دعم القرارات املصرفية 
 مهارات احلاسوب
RQU 102 

RQFBM 740 ٣ ٣ - ٣ إدارة التأمني 
 إدارة املخاطر

RQFBM 633 

RQFBM 841 
 احملاسبة يف املؤسسات املالية

 واملصرفية
٣ ٣ - ٣ 

 حماسبة الشركات
RQF 312 

RQFBM 842 ٣ ٣ - ٣ العمليات املصرفية الدولية 
 إدارة العمالت األجنبية
RQFBM 737 

RQFBM 843 ٣ ٣ - ٣ عاصرةاملنقدية الالية و السياساتامل 
 مبادئ التمويل

RQFBM 523 

RQFBM 844 ٣ ٣ - ٣ اهلندسة املالية 
 إدارة احملافظ االستثمارية
RQFBM 632 

RQFBM 845 ٣ ٣ - ٣ اإلدارة املالية املتقدمة 
 اإلدارة املالية

RQF 419 

RQFBM 846 ساعة معتمدة ١٠٣اجتياز  ٣ ٤ ٢ ٢ مشروع خترج يف التخصص 

  ٦٦ ٦٧ ٢ ٦٥ المجموع

 

 معتمدة)ات ساع ٦( المصارف والمؤسسات المالية االختياريةمتطلبات قسم 

 المجموع عملي نظري اسم المقرر رمز المقرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

RQFBME1 ٣ ٣ - ٣ السياسات االستثمارية - 

RQFBME2 ٣ ٣ - ٣ املؤسسات املالية و النقدية الدولية - 

RQFBME3 ٣ ٣ - ٣ ةاألسواق واملؤسسات املالية يف سوري - 

 أعالهاالختيارية  من المقررات الثالثة )مقررين، أي (اعات معتمدة) س٦(يختار الطالب منها 
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 على السنوات وحسب المستوياتالمصارف والمؤسسات المالية توزيع متطلبات قسم 
 الخامس)الفصل األول (المستوى / السنة الثالثة

 عملي نظري اسم المقرر رمز المقرر
العبء 
 الدراسي

ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

RQFBM 523 ٣ ٣ - ٣ مبادئ التمويل 
 نقود ومصارف
RQF 420 

RQFBM 524 ٣ ٣ - ٣ إدارة املصارف التجارية 
 نقود ومصارف
RQF 420 

RQFBM 525 ٣ ٣ - ٣ املالية والتشريع الضرييب 
 لألعمال البيئة القانونية

RQF 418 

RQFBM 526 ٣ ٣ - ٣ التسويق املصريف 
 مبادئ التسويق
RQF 313 

RQFBM 527 ٣ ٣ - ٣ األسواق املالية 
 اإلدارة املالية

RQF 419 

RQFBME  ٣ ٣ - ٣ االختياريالقسم متطلب - 

  ١٨ ١٨ - ١٨ للفصل األول المجموع

 الفصل الثاني (المستوى السادس)/السنة الثالثة

 عملي نظري اسم المقرر المقرررمز 
العبء 
 الدراسي

ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

RQFBM 629 ٣ ٣ - ٣ الرياضيات املالية 
 واإلداريةالرياضيات االقتصادية
RQF 208 

RQFBM 630 ٣ ٣ - ٣ إدارة املصارف اإلسالمية 
 إدارة املصارف التجارية
RQFBM524 

RQFBM 631  ٣ ٣ - ٣ واملصرفيةنظم املعلومات املالية 
 مهارات احلاسوب
RQU102 

RQFBM 632 ٣ ٣ - ٣ إدارة احملافظ االستثمارية 
 األسواق املالية

RQFBM527 

RQFBM 633 ٣ ٣ - ٣ إدارة املخاطر 
 مبادئ التمويل

RQFBM523 

RQFBME  ٣ ١٨ - ٣ االختياريالقسم متطلب - 

  ١٨ ١٨ - ١٨ المجموع للفصل الثاني 
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 )سابعالفصل األول (المستوى ال/ رابعةالسنة ال 

 عملي نظري اسم المقرر رمز المقرر
العبء 
 الدراسي

ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

RQFBM 735 ٣ ٣ - ٣ إدارة االئتمان 
 إدارة املخاطر

RQFBM 633 

RQFBM 736 ٣ ٣ - ٣ األسواق املالية الدولية 
 األسواق املالية

RQFBM 527 

RQFBM 737 ٣ ٣ - ٣ عمالت األجنبيةإدارة ال 
 احملافظ االستثماريةإدارة 

RQFBM 632 

RQFBM 738 ٣ ٣ - ٣ املصارف اإللكرتونية 
 نظم املعلومات املالية واملصرفية

RQFBM 631 

RQFBM 739 ٣ ٣ - ٣ نظم دعم القرارات املصرفية 
 مهارات احلاسوب
RQU 102 

RQFBM 740 ٣ ٣ - ٣ إدارة التأمني 
 إدارة املخاطر

RQFBM 633 

  ١٨ ١٨ - ١٨ للفصل األول المجموع
 

 )ثامن(المستوى ال ثانيالفصل ال/ رابعةالسنة ال 

 عملي نظري اسم المقرر رمز المقرر
العبء 
 الدراسي

ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

RQFBM 841 
احملاسبة يف املؤسسات املالية 

 واملصرفية
٣ ٣ - ٣ 

 حماسبة الشركات
RQF 312 

RQFBM 842 ٣ ٣ - ٣ العمليات املصرفية الدولية 
 إدارة العمالت األجنبية
RQFBM 737 

RQFBM 843 
السياسات املالية والنقدية 

 املعاصرة
٣ ٣ - ٣ 

 مبادئ التمويل
RQFBM 523 

RQFBM 844 ٣ ٣ - ٣ اهلندسة املالية 
 إدارة احملافظ االستثمارية
RQFBM 632 

RQFBM 845  ٣ ٣ - ٣ اإلدارة املالية املتقدمة 
 اإلدارة املالية

RQF 419 

RQFBM 846 ساعة معتمدة ١٠٣اجتياز  ٣ ٤ ٢ ٢ مشروع التخرج يف التخصص 

  ١٨ ١٩ ٢ ١٧ للفصل الثاني المجموع

 ۱۰۸الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 المصارف والمؤسسات المالية اإللزاميةقسم مقررات 

 اإللزامية قسم المصارف والمؤسسات الماليةمقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQFBM 523 :رمز المقرر مبادئ التمويل المقرراسم 

 نقود ومصارف :المتطلب السابق - عملي: ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQF 420 

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٥ 

 السنة الدراسية:
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم التعتمده إدارة المرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
يف مبادئ التمويل يف املؤسسات، مبا يف ذلك حتليل القوائم املالية والقدرة على املقارنة  والفهم

 بني تكلفة متويل االستثمار والعائد منه.  

الربنامج سيكون الطالب قادراً عند االنتهاء من : Intellectual skills المهارات الذهنية
 ة يف حماكمة وحتليل املعطيات واألرقام والقوائم واملؤشرات املالية.اكتساب املهارة الذهني على

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
 اختاذ القرارات املناسبة املتعلقة باألساليب األفضل للتمويل.    سيكون الطالب قادراً على

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
اختاذ القرار املناسب يف حتديد املصدر األفضل للتمويل، الذي حيقق الوضع  الطالب قادرًا على

 األفضل للمؤسسة. 

 المنهاجمفردات 

أساليب التحليل املايل تشمل مفردات املقرر على: أساسيات التمويل/ مفهوم املالية و 
املعلومات / ودراسة التكاليف بغية اختاذ القرار املناسب بشأن املصدر األمثل للتمويل

أمهيتها،  ،مؤشرات األداء املايل /القيمة الزمنية للنقود /قراءة القوائم املالية وحتليلها/ املالية
حتليل وإدارة  /العالقة بني العائد واملخاطرة /وأهدافها، وطرق احتساهبا وتفسري نتائجها

 األموال.احلصول على اهليكل املايل وكلفة  /مصادر األموال واستخداماهتا
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 مقررات قسم المصارف والمؤسسات المالية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

 RQFBM 524 :رمز المقرر املصارف التجاريةإدارة  اسم المقرر

 نقود ومصارف :المتطلب السابق - عملي: ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQF 420 

 حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٥ 

 السنة الدراسية:
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠( االمتحانطريقة 
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 والفهم يف أهم األسس املطبقة يف إدارة املصارف التجارية وكيفية إجناحها.

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 األصول والسيولة.اإلدارة املصرفية، مبا يف ذلك إدارة اكتساب املهارة الذهنية يف أسس  على

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
اإلملام بإدارة املصارف التجارية وبأهم اخلدمات اليت تقدمها علىبشكل أفضل سيكون الطالب قادراً 

 .وسياسات االستثمار فيها

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
وشرحها وتعميم أسس  صارف التجاريةًا على اختاذ القرارات اإلدارية املتعلقة باملالطالب قادر 

 .إدارهتا

 مفردات المنهاج

وبأهم  إىل تزويد الطالب باملعارف األساسية حول املصارف التجاريةهذا املقرر يهدف 
اخلدمات اليت تقدمها املصارف التجارية وبأسس إدارة األصول والسيولة واخلصوم وحقوق 

العمليات عريفهبثمار يف املصارف التجارية وتاملسامهني وتعريف الطالب بسياسات االست
 .(التقليدية) ة واالستثمارية للمصارف التجاريةاخلاصة باملعامالت املالي
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 مقررات قسم المصارف والمؤسسات المالية اإللزامية اإلداريةالعلوم  كلية

 RQFBM 525 :رمز المقرر املالية والتشريع الضرييب اسم المقرر

 البيئة القانونية لألعمال :المتطلب السابق - عملي: ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQF 418 

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 :للمقررالمستوى المقترح 
٥ 

 السنة الدراسية:
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

 سيكتسب الطالب املعرفة:  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 والفهم يف أسس وقواعد املالية العامة للدولة واملوازنة والنفقات واإليرادات والضرائب.

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 اكتساب املهارة الذهنية يف حتديد الفائض العجز يف املوازنة. على

عند االنتهاء من الربنامج :  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
لى فهم فلسفة بناء وتصميم املوازنة العامة للدولة وحتليل عبشكل أفضل سيكون الطالب قادرًا 

 املعرفة الالزمة املتعلقة بالضرائب.أرقام إيراداهتا ونفقاهتا، وكذلك اكتساب 

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
التعامل مع القضايا ذات الصلة باملالية العامة، وخباصة ما يتعلق منها  الطالب قادرًا على

 بالضرائب.

 مفردات المنهاج

 املتعلقة باملالية العامةواألسس والقواعد يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب بكافة املعلومات 
فائض وعجز ستثمارية، وحول النفقات العامة اجلارية واالو وظائفها وبالضرائب والرسوم و 
. كما يتطرق املقرر إىل موارد اخلزينة العامة للدولة بشكل عام، وخباصة الضرائب ملوازنةا

 بأنواعها املباشرة وغري املباشرة.

 

 ۱۱۱الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 مقررات قسم المصارف والمؤسسات المالية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

 RQFBM 526 :رمز المقرر التسويق املصريف اسم المقرر

 مبادئ التسويق :المتطلب السابق - عملي: ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQF 313 

 حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 -العملي: 

المستوى المقترح 
  ٥ :للمقرر

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .املقررالكلية وأستاذ إدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة : Knowledge and understandingالمعرفة والفهم 
التعامل مع العمالء يف ضوء وضعهم املايل والسلوكي يف التسويق املصريف وأصوله اهيم مففي

 التعامل مع املصرف.

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً :  Intellectual skillsالمهارات الذهنية
لتحسني التسويق املصريف، مبا  كيفية إدارة العالقات مع الزبائناكتساب املهارة الذهنية يف   على

 يف ذلك التسويق اإللكرتوين.

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
استخدامه اإلملام بالتسويق املصريف وطرق التسويق اإللكرتوين وآلية توسيع على سيكون الطالب قادراً 

 يف العمل املصريف.

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
وضع األسس املناسبة لوضع اخلطط التسويقية التقليدية  علىبشكل أفضل الطالب قادرًا 

 العاملني ذوي الصلة يف املؤسسة.واإللكرتونية وتعميم وشروح ذلك على 

 المنهاجمفردات 
وكيفية إدارة  سلوك الزبائن يف املصارف/ مفهوم التسويق املصريف وأصولهيتناول هذا املقرر 

توسيع استخدامه يف العمل آلية لكرتوين و مفاهيم وطرق التسويق االمعهم/ عالقات ال
 .املصريف

 

 ۱۱۲الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 مقررات قسم المصارف والمؤسسات المالية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

 RQFBM 527 :رمز المقرر األسواق املالية المقرراسم 

 اإلدارة املالية :المتطلب السابق -عملي:  ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQF 419 

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٥ 

 السنة الدراسية: 
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم إدارة ال تعتمدهالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

الالزمة سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 ماهية األسواق املالية واجلهات واهليئات املرتبطة هبا وبعملها.لفهم 

 عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادرًا على: Intellectual skills المهارات الذهنية
اليت متكنه من فهم العالقة بني األسواق املالية وسريورة النشاط االقتصادي اكتساب املهارة الذهنية 

 ومتويله.

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
 تقييم القرارات املتعلقة بالتعامل مع األسواق املالية واهليئات املرتبطة هبا. سيكون الطالب قادراً على

سيكون الطالب :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
لى مناقشة املسائل والقضايا اإلدارية واإلنتاجية واالستثمارية يف ضوء معرفته بأسس وقوانني قادرًا ع

 وضوابط عمل األسواق املالية.

 مفردات المنهاج
املالية (البورصات وأسواق األوراق املالية)، يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب باألسواق 

، تأسيسها، تشريعات، أسس يف االقتصاد الوطينوهيئة األسواق املالية، التعريف هبا وبدورها 
 وآلية عملها والرقابة عليها.

  

 ۱۱۳الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 مقررات قسم المصارف والمؤسسات المالية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

 RQFBM 629 :رمز المقرر الرياضيات املالية اسم المقرر

 الرياضيات االقتصادية واإلدارية :المتطلب السابق -عملي:  ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQF 208 

 حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 - العملي:

المقترح المستوى 
 ٦ :للمقرر

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة والفهم :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 .جمال املصارف واملؤسسات املالية التطبيقات اإلدارية يفب

 علىعند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادرًا : Intellectual skills المهارات الذهنية
 املالية.التطبيقات الرياضية للمشتقات أسس وماهية اكتساب املهارة الذهنية يف 

عند االنتهاء من : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
على بشكل أفضل اإلملام بالتطبيقات اإلدارية والتعرف على الربنامج سيكون الطالب قادرًا 

 واملشتقات املايل األخرى. احلسابات املالية واألسهم والسندات

سيكون :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
العمل بالرياضيات وعالقة أمهية املشتقات املالية وشرحها، ومعرفة ب التعامل علىالطالب قادرًا 

 .املصريف

 مفردات المنهاج
 ؤسساتامليقات اإلدارية يف جمال املصارف و ويهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بالتطب

التطبيقات و (والزمنية) القيمة احلالية هم والسندات و األسوالتعرف على احلسابات املالية و املالية 
 .تطبيقاهتا االحتماالت و و املالية شتقات الرياضية للم

 

 

 

 ۱۱٤الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 مقررات قسم المصارف والمؤسسات المالية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

 RQFBM 630 :رمز المقرر إدارة املصارف اإلسالمية اسم المقرر

 إدارة املصارف التجارية :المتطلب السابق - عملي: ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQFBM524 

 حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 -العملي: 

المستوى المقترح 
 ٦:للمقرر

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 .املصارف اإلسالميةأسس عمل قواعد وأنواع و الالزمة لفهم 

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً :  Intellectual skillsالذهنيةالمهارات 
 التمييز بني أنشطة املصارف اإلسالمية واملصارف التقليدية. اكتساب املهارة الذهنية يف  على

عند االنتهاء من : Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية 
املصارف باخللفية الشرعية اليت تعمل يف إطارها اإلملامعلىالربنامج سيكون الطالب قادرًا 

 ، والتمييز بالتايل بينها وبني أنشطة املصارف األخرى.اإلسالمية

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
على اختاذ القرارات اإلدارية ذات الصلة بالتمويل واالستثمار يف ضوء معرفته الطالب قادرًا 
 (إضافًة إىل معرفته بأسس عمل املصارف التقليدية). املصارف اإلسالميةبأسس عمل 

 مفردات المنهاج

ملصارف املتعلقة خصوصًا بايهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعارف األساسية 
ة هذا النوع من املصارف، أساليب الرقابة على أنشطا التسليفية/ وأنشطتهسالمية اإل

مي أدائها يف ضوء أحكام الشريعة و وتقوأنشطتها األخرى سياساهتا املاليةواالستثمارية 
 .التقليدية املصارف التجاريةاملصارف اإلسالمية و  الفروق اجلوهرية بني/ سالميةاإل

 

 ۱۱٥الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 المصارف والمؤسسات المالية اإللزاميةمقررات قسم  العلوم اإلدارية كلية

 RQFBM 631 :رمز المقرر نظم املعلومات املالية واملصرفية اسم المقرر

 مهارات احلاسوب :المتطلب السابق - عملي: ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQU 102 

 حماضرات النظري:  طريقة التدريس
 -العملي: 

المستوى المقترح 
 ٦:للمقرر

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 .واملصرفية نظم املعلومات املاليةماهية وأسس والفهم يف 

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
خمتلف القضايا ذات احلاسوب وتطبيقاته يف استغالل وتوظيف برامج اكتساب املهارة يف  على

 املصرفية.املالية و العمليات الصلة ب

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
تسريع وتدقيق وختطيط استخدام نظم املعلومات املالية واملصرفية يف  علىسيكون الطالب قادرًا 

 .ملوازناتالعمل اإلداري واالستثماري واحملاسيب يف املؤسسة، وإعداد ا

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 استخدام احلاسوب يف العمليات املصرفية.وتعميم شرح تطبيق و  الطالب قادراً على

 مفردات المنهاج

املرتبطة واملصرفية إىل تعريف الطالب مبفهوم نظم املعلومات املالية هذا املقرر  و يهدف
نشآت املالية يف العمليات املالية واالستثمارية للمصارف وامل هباحلاسب اآليل وتطبيقات

والربجميات املستخدمة يف أعمال املصارف واملنشآت املالية وتطبيقات احلاسب يف جمال 
التنبؤ املايل والتخطيط املايل والتحليل املايل وإعداد املوازنات التخطيطية واإلدارة النقدية 

 .البورصاتو وإدارة االستثمار وحتليل القوائم واألوراق املالية وأعمال املصارف 
 

 

 ۱۱٦الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 مقررات قسم المصارف والمؤسسات المالية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

 RQFBM 632 :رمز المقرر إدارة احملافظ االستثمارية اسم المقرر

 األسواق املالية :المتطلب السابق - عملي: ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQFBM 527 

 حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 -العملي: 

المستوى المقترح 
 ٦:للمقرر

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 .االستثماريةأسس إدارة احملافظ والفهم في

سيكون الطالب قادراً عند االنتهاء من الربنامج :  Intellectual skillsالمهارات الذهنية
 .الفين واألساسي املتعلق باألوراق املاليةتحليل المعرفة أساليب اكتساب املهارة الذهنية يف  على

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
باملالية واالستثمار يف ضوء معرفته القرارات املتعلقة  و/أوتقييم املسائل سيكون الطالب قادرًا على 

 .االستثمارية  ظإدارة احملافألسس 

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 .أمهية املصارف وخماطر االستثمار شرح علىالطالب قادراً 

 مفردات المنهاج

يهدف هذا املقرر إىل التعريف بأسس إدارة احملافظ االستثمارية وسياسات االستثمار يف 
أساليب حتليل األوراق املالية وسياسات التنويع وكيفية قياس العائد و األوراق املالية 

واملخاطر وتكوين حمفظة االستثمار املثلى والتحليل الفين واألساسي لألوراق املالية 
ي واجلماعي وخماطر االستثمار وصناديق االستثمار ومنوذج تسعري واالستثمار الفرد

 .مي أداء حمافظ االستثمارو األصول الرأمسالية وتق

 

 ۱۱۷الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 مقررات قسم المصارف والمؤسسات المالية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

 RQFBM 633 :رمز المقرر إدارة املخاطر اسم المقرر

 مبادئ التمويل :المتطلب السابق - عملي: ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQFBM 523 

 حماضرات النظري:  طريقة التدريس
 -العملي: 

المستوى المقترح 
 ٦:للمقرر

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

 المخرجات
 التعليمية

املعرفة سيكتسب الطالب :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 االئتمانية والتشغيلية والسوقية. والفهم يف كافة جوانب إدارة املخاطر املالية

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 اكتساب املهارة يف كيفية التعامل مع املخاطر.  على

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية 
 استخدام آليات إدارة املخاطر.سيكون الطالب قادراً على

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 وكيفية توقعها.  املخاطرمتفهماً بشكل أفضل أمهية إدارة الطالب 

 مفردات المنهاج

 إدارة املخاطر املاليةاملتعلقة بوانب اجليهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب بكافة 
تزويد الطالب و ،ميهاوآلية التعامل معهاو تق، حتديدها، السوقية)) و(التشغيلية) و((االئتمانية

ر عملية إدارة هذه املخاطإضافًة إىل  ،هاوتتبع، باملهارة الالزمة إلعداد خريطة املخاطر
 .الفائدةاملتعلقة بالسيولة واألسعار واالئتمان و 
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 مقررات قسم المصارف والمؤسسات المالية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

 RQFBM 735 :رمز المقرر إدارة االئتمان اسم المقرر

 إدارة املخاطر :المتطلب السابق - عملي: ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQFBM 633 

 حماضرات النظري:  التدريسطريقة 
 -العملي: 

المستوى المقترح 
 ٧ :للمقرر

 :السنة الدراسية
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 .االئتمان واالقرتاضوإدارة سياسات والفهم ب

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 أداء االئتمان وتنظيم أنشطته.تقييم املعرفة واملهارة يف اكتساب  على

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
 وطرق السداد اآلمنة. الئتمان واالقرتاض وشروط العقودحتليل سياسات ا سيكون الطالب قادراً على

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 املصريف. االئتمانبشكل أفضل على اختاذ القرار املناسب يف جمال منح الطالب قادراً 

 مفردات المنهاج

حتليل خماطر االئتمان والقروض االقرتاض و و تعريف الطالب بسياسات االئتمان  يهدف هذا املقرر إىل
مي االئتماين وإدارة دورة و السياسة االئتمانية والتقاالقرتاض اجليد و  ئآلية التعامل معها ومبادو املتعثرة 

بط االئتمان وتنظيم أنشطة االئتمان ورقابتها والضمانات وشروط العقود وطرق السداد اآلمنة وض
 حمددات االئتمانوالتدهور االئتماين.و املخاطرة والتصنيف االئتماين 
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 مقررات قسم المصارف والمؤسسات المالية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

 RQFBM 736 :رمز المقرر األسواق املالية الدولية اسم المقرر

 املالية األسواق :المتطلب السابق - عملي: ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQFBM 527 

 حماضرات النظري:  طريقة التدريس
 -العملي: 

المستوى المقترح 
 ٧ :للمقرر

 :السنة الدراسية
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارين:عن طريق إجراء من عالمة املقرر )%٤٠(
 .:عن طريق امتحان فصلي حتريري شاملمن عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

 سيكتسب الطالب املعرفة:  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 املفاهيم األساسية لألسواق املالية.: والفهم يف

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً :  Intellectual skillsالمهارات الذهنية
 .سعري األوراق املاليةأسس تيف  اكتساب املهارة على

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
 .لبورصة األوراق املالية اإلملام باألبعاد اإلدارية والتنظيمية علىسيكون الطالب قادراً 

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 .وأسس تسعريها األوراق املاليةالقرارات املتعلقة ب فهم أو اختاذ الطالب قادراً على

 مفردات المنهاج
اعد بقو و الدولية ألسواق املاليةيهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملفاهيم األساسية ل

س كفاءة أسواق أسس قيا/ أسس تسعري األوراق املاليةيف هذه األسواق/ ء الشراالبيع و 
 .املاليةنظيمية لبورصة األوراق التو األبعاد اإلدارية/ املال وطرق حساهبا
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 مقررات قسم المصارف والمؤسسات المالية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

 RQFBM 737 :رمز المقرر إدارة العمالت األجنبية اسم المقرر

 إدارة احملافظ االستثمارية :المتطلب السابق - عملي: ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQFBM632 

 حماضرات النظري:  طريقة التدريس
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٧ 

 :السنة الدراسية
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 فاهيم األساسية للتعامل بالعمالت األجنبية.بامل

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
وعالقتها أسعار العمالت  وأنظمتها يف العاملالعاملية أسعار الصرف توقع يف  اكتساب املهارةعلى 

 بعضها ببعض.  

عند االنتهاء من : Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية 
اإلملام مبخاطر التعامل بالعمالت األجنبية والتنبؤ بأسعار الطالب قادرًا على سيكونالربنامج 

 الصرف وشهادات اإليداع وسوق اليورو والدوالر.

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 بينها.، أسعارها والعالقة العمالت األجنبيةمفهوم شرح  علىالطالب قادراً 

 مفردات المنهاج

املفاهيم األساسية للتعامل بالعمالت األجنبية عرب تعريفها وبيان أمهيتها واألسواق هذا املقرر يتناول 
 ،وأنظمتها يف العاملوالتنبؤ هبا أسعار الصرف كما يتناول   ،هبا وأسس وأدوات التعاملللعمالت الرئيسية 

وحماسبة عمليات العمالت األجنبية وشهادات اإليداع وسوق  ،ت األجنبيةوخماطر التعامل بالعمال
 اليورو/دوالر.
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 مقررات قسم المصارف والمؤسسات المالية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

 RQFBM738 :رمز المقرر املصارف اإللكرتونية اسم المقرر

املصرفية املعلومات املالية و نظم  :المتطلب السابق -عملي:  ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQFBM631 

 حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 -العملي: 

المستوى المقترح 
 ٧ :للمقرر

 :السنة الدراسية
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 املصرفية.اإلدارة اإللكرتونية جال والفهم مب

راً عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قاد: Intellectual skills المهارات الذهنية
 استخدام شبكات اإلدارة اإللكرتونية يف التعامالت املصرفية. يف اكتساب املهارة على

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
 يف جمال املؤسسات املالية. اإللكرتوينالتعامل سيكون الطالب قادراً على

سيكون : General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
 .اإلداري واملؤسسييف العمل اإلدارة اإللكرتونية استخدام أسس  الطالب قادراً على

 مفردات المنهاج
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة بعمل اإلدارة االلكرتونية يف جمال املؤسسات املالية 

 .اخلارجيةلكرتونية الداخلية و شبكات اإلدارة اإلو واملصرفية 
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 مقررات قسم المصارف والمؤسسات المالية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

 RQFBM 739 :رمز المقرر نظم دعم القرارات املصرفية المقرراسم 

 مهارات احلاسوب :المتطلب السابق -عملي:  ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQU102 

 حماضرات النظري:  طريقة التدريس
 - العملي:

 :المستوى المقترح للمقرر
٧ 

 :السنة الدراسية
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .شامل عن طريق امتحان فصلي حتريري :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 نظم دعم القرارات املصرفية.والفهم يف 

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
كيفية اختصار زمن اختاذ القرار يف معاجلة املعلومات   ذهنية يفاكتساب املهارة ال على

 واملشكالت املصرفية.

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية 
 ملماً باألسس الالزمة لتطيق نظم املعلومات احملوسبة. سيكون الطالب 

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
أدوات نظم دعم القرار يف معاجلة املعلومات  علىاستخدام وتعميم استخدامالطالب قادرًا 

 املصرفية على معاجلة املعلومات األخرى املشاهبة.

 مفردات المنهاج

اختاذ القرار يف معاجلة املعلومات اختصار زمن  توسيع قدرة الطالب على هم هذا املقرر يفسيس
وتتمحور املفردات حول اختاذ القرار.ف أساليب جديدة يف حل املشكالت و اكتشاو واملشكالت، 

دور نظم املعلومات احملوسبة يف دعم القرارات اإلدارية املصرفية يف كافة املستويات املوضوعات املتعلقة ب
هذه النظم، مكونات  ..يت تدعم عملية اختاذ القرار املصريفلفة الختأنواع نظم املعلومات امل /التنظيمية

االستفادة من االنرتنت وتطبيقاته املختلفة يف دعم اختاذ القرار / طرق بنائها وكيفية االستفادة املثلى منها
 املصريف.
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 مقررات قسم المصارف والمؤسسات المالية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

 RQFBM 740 :رمز المقرر إدارة التأمني اسم المقرر

 إدارة املخاطر :المتطلب السابق -عملي:  ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQFBM 633 

 حماضرات النظري:  طريقة التدريس
 -العملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٧ 

 :السنة الدراسية
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 .املالمح األساسية لنظام التأمنيوالفهم ب

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 وأنواعه. ، أسسهاكتساب املهارة الذهنية يف معرفة خصائص التأمني على

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
 وأنواعه.شركات التأمني باختاذ القرار املالئم باملسائل املتعلقة  سيكون الطالب قادراً على

سيكون :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
وأصول  على املمتلكاتمبختلف أشكاله، مبا يف ذلك شرح أمهية التأمني  على الطالب قادراً 
 املؤسسات.

 مفردات المنهاج
 ،اسية لنظام التأمينات يف سوريةاملالمح األسبيئة العمل التأمينية و يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة ب

الفاعل يف تنمية االستثمارات من خالل ودورها أعمال التأمني وشركات التأمينو نظم متويل التأمينات و 
 .التأمني وخصائصه وأنواعه ئمبادشكال املتعددة للتأمني وأسس و األ، درء املخاطر
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مقررات قسم المصارف والمؤسسات المالية  العلوم اإلدارية كلية
 اإللزامية

 RQFBM 841 :رمز المقرر احملاسبة يف املؤسسات املالية واملصرفية اسم المقرر

 حماسبة الشركات :المتطلب السابق - عملي: ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQF 312 

 حماضرات النظري:  طريقة التدريس
 -العملي: 

المستوى المقترح 
 ٨: للمقرر

 :السنة الدراسية
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .وأستاذ املقررالكلية إدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠( االمتحانطريقة 
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 واملصرفية.  املاليةيف املؤسسات فاهيم احملاسبة مب

اً عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادر : Intellectual skills المهارات الذهنية
 األسس احملاسبية املصرفية.اكتساب املهارة يف فهم  على

عند االنتهاء من : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
مبفاهيم احملاسبة املالية امتالك املعرفة الالزمة  سيكون الطالب قادرًا علىالربنامج 

 واحلسابات اخلتامية والقوائم املالية.

سيكون :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
شرح أمهية احملاسبة يف املؤسسات و التعامل مع القيود احملاسبية التخصصية الطالب قادرًا على

 املالية.

نظرية القيد / معادلة امليزانية/ يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب مبفاهيم احملاسبة املالية مفردات المنهاج 
/ البضاعةواألوراق التجاريةاحملاسبة عن عمليات / مقومات النظام احملاسبيوإجراءاته/ املزدوج

والقوائم  يةاحلسابات اخلتام/ والتسويات اجلردية اجلرد/ والثابتة احملاسبة عن األصول النقدية
 .وتصحيح األخطاء الطرق احملاسبية/ املالية

  

 ۱۲٥الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 مقررات قسم المصارف والمؤسسات المالية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

 RQFBM 842 :رمز المقرر املصرفية الدوليةالعمليات  اسم المقرر

 :المتطلب السابق - عملي: ٣نظري:  الساعات الفعلية
- 

 إدارة العمالت األجنبية
RQFBM737 

 حماضرات النظري:  طريقة التدريس
 -العملي: 

المستوى المقترح 
 ٨ :للمقرر

 :السنة الدراسية
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

 المخرجات
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 .احمللية املؤسسات املالية املصرفيةعالقتها أو مقارنتها بالعمليات املصرفية الدولية و  والفهم يف

سيكون الطالب قادراً عند االنتهاء من الربنامج : Intellectual skills المهارات الذهنية
 فهم دور العمليات املصرفية الدولية يف تنمية االقتصاد.اكتساب املهارة الذهنية يف  على

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
فهم األسس والقواعد والضوابط اليت تعمل يف ظلها املؤسسات  سيكون الطالب قادرًا على

 والبوالص.   الدولية، مبا فيها ما خيص تعامالت التبادل التجاري، مثل االعتمادات املستندية

سيكون :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
 المصرفية الدولية.فية ذات الصلة باملؤسسات إدارة العمليات املصر  الطالب قادراً على

 مفردات المنهاج
يتناول هذا املقرر التعريف بالعمليات املصرفية الدوليةودورها يف املنشآت املالية املصرفية من خالل 

 التمويل / وخطابات الضمان والص التحصيل/ باالتفاقات مع البنوك/ واالعتمادات املستندية الودائع
 .فاالتوالك واألعراف املوحدة لالعتمادات املستندية األصول/ وطويل األجل ومتوسط املصريف قصري

 

 

 ۱۲٦الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 مقررات قسم المصارف والمؤسسات المالية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

 RQFBM 843 :رمز المقرر السياسات املالية والنقدية املعاصرة اسم المقرر

 مبادئ التمويل -: المتطلب السابق -عملي:  ٣نظري:  الساعات الفعلية
RQFBM523 

 حماضرات النظري:  طريقة التدريس
 -العملي: 

المستوى المقترح 
 ٨:للمقرر

 :السنة الدراسية
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

املعرفة سيكتسب الطالب :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 أهم السياسات املتبعة يف اجملال املايل والنقدي. والفهم يف

سيكون الطالب قادراً عند االنتهاء من الربنامج :  Intellectual skillsالمهارات الذهنية
 اكتساب املهارة الذهنية يف السياسات النقدية املعاصرة. على

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية 
 اإلملام بالسياسات املالية والنقدية املعاصرة. سيكون الطالب قادراً على

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 شرح أبعاد السياسات النقدية املعاصرة. الطالب قادراً على

 مفردات المنهاج

مبفهوم وتعريف وخصائص السياسة النقدية/ مفهوم وتعريف يتناول هذا املقرر تعريف الطالب 
وخصائص السياسة املالية/ أدوات السياسة النقدية والسياسة املالية/ العالقة والفرق بني السياستني 

ستثمارية التشغيلية بالسياسات االقتصادية، االالنقدية واملالية/ تأثري وتأثر السياسات النقدية واملالية 
 وغريها من السياسات واخلطط االقتصادية احلكومية.

  

 ۱۲۷الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 مقررات قسم المصارف والمؤسسات المالية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

 RQFBM 844 :رمز المقرر اهلندسة املالية اسم المقرر

 :المتطلب السابق - عملي: ٣نظري: الساعات الفعلية
- 

 االستثماريةإدارة احملافظ 
RQFBM632 

 حماضرات النظري:  طريقة التدريس
 -العملي: 

المستوى المقترح 
 ٨ :للمقرر

 :السنة الدراسية
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠( االمتحانطريقة 
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

املعرفة سيكتسب الطالب :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 .املعارف األساسية ملدخل اهلندسة املالية والفهم يف

سيكون الطالب قادراً عند االنتهاء من الربنامج : Intellectual skills المهارات الذهنية
 املالية.واملؤسسات املالية يف األسواق اهلندسة م تطبيقات هفاكتساب املهارة الذهنية يف : على

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية 
تطبيق و/أو فهم تطبيق مدخل اهلندسة املالية يف القطاع املايل، مبا يف  سيكون الطالب قادراً على

 .يف جمال التمويل االستثماريذلك 

سيكون :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
 .وتعميم وشرح أسس وتطبيقات اهلندسة املالية استخدام الطالب قادراً على

يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعارف األساسية ملدخل اهلندسة املالية يف جمال  مفردات المنهاج 
..، املالية يف األسواقواملؤسسات املاليةنه من فهم تطبيقاهتا يومتك،وبأدواهتاومنتجاهتا،التمويلواالستثمار

العوامل الداعمة هلاوجماالت تطبيقهاواملخاطر املرتبطة هباوكيفية التعامل معها واملمارسات اخلاطئة 
 ى).األخر  املاليةاملشتقات ،التسويات  ،العقود املستقبلية ،العقود اآلجلة(/ ألدواهتا

 

 

 

 ۱۲۸الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 المصارف والمؤسسات المالية اإللزاميةمقررات قسم  العلوم اإلدارية كلية

 RQFBM 845 :رمز المقرر اإلدارة املالية املتقدمة  اسم المقرر

 اإلدارة املالية :المتطلب السابق - عملي: ٣نظري: الساعات الفعلية
RQF 419 

 حماضرات النظري:  طريقة التدريس
 -العملي: 

المستوى المقترح 
 ٨ :للمقرر

 :السنة الدراسية
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 .مهارات التعامل مع إدارة املال العام واخلاص باستخدام أدوات التحليل املايل احلديثة والفهم يف

سيكون الطالب قادراً عند االنتهاء من الربنامج : Intellectual skills المهارات الذهنية
 طويل األجل. ، مبا فيها االستثمارفهم قرارات االستثمار اكتساب املهارة الذهنية يف على

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
واآلليات املستخدمة يف  عام على التعامل إدارة املال العام واخلاصسيكون الطالب قادرًا بشكل 

 .التمويل

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 ها وتعميمها.شرح علىقادراً متمكناً من األسس املتعلقة باإلدارة املالية و الطالب 

 مفردات المنهاج

مبهارات التعامل مع إدارة املال العام واخلاص   إىل تزويد الطالب يهدف هذا املقرر
واآلليات  املايل احلديثة واالهتمام مبوضوع كلف التحويلباستخدام أدوات التحليل 
ويتناول أيضاً قرارات  ،كنموذج للتوازن  )CAMP(ومنوذج  ،املستخدمة والعائد واملخاطرة

تثمارية) وهيكل التحويل والعالقة مع القيمة السوقية االستثمار الطويل األجل (املوازنة االس
 ،كما يتطرق لنظريات صياغة هيكل التحويل (النظرية التقليدية ونظرية صايف الربح  ،للسهم

وأسلوب  ،وأمهية تقديرها  )WACC(وكلفة التحويل  ،ونظرية صايف ربح العمليات)
 حساهبا وسياسات توزيع األرباح.

 

 ۱۲۹الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 مقررات قسم المصارف والمؤسسات المالية اإللزامية اإلداريةالعلوم  كلية

 RQFBM 846 :رمز المقرر مشروع التخرج  اسم المقرر

٢ نظري: الساعات الفعلية ٢عملي:   :المتطلب السابق   ساعة معتمدة ١٠٣اجتياز  

حماضرات وتواصل مع أ. املشرفالنظري:  طريقة التدريس  
جوالت/ خمابر/ مكتباتالعملي:   

 المستوى المقترح للمقرر:
٨ 

:السنة الدراسية  
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

املراجع واملصادر واملنهجية وخمطط البحث اليت حيددها األستاذ المرجع المعتمد: 
 املشرف.

 . باحملتوى والنتائج ذلك مناقشة الطالبمبا يف املشرف، األستاذ يتم تقييم املشروع البحثي من قبل  االمتحانطريقة 

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة والفهم : Knowledge and understanding المعرفة والفهم
 ووضع احللول العمليةوتوضيح مشكلته البحثية، لعرضها وحتليلها واستقرائها متكامل معاجلة مشروع في 
 .هلا

 االنتهاء من الربنامج، سيكون الطالب قادرًا على عند:  Intellectual skillsالمهارات الذهنية 
ألي املناسبة وضع احللول مبفاهيم املصارف واملؤسسات املالية، وبالتايل  اكتساب املهارة بكل ما يتعلق

 . يف اجلامعة اليت تعلمهاالعلمية واألكادميية مشروع يف هذا اجملال استناداً لألسس والنظريات 

عند االنتهاء من الربنامج، :  Professional and Practicalوالعمليةالمهارات المهنية 
يف جمال القطاع  ليت تعلمهاة والعلمية واألكادميية النظرياملعارف استخدام  سيكون الطالب قادرًا على

 األعمالعمله املهين يف إدارة ، وتطبيقها يف كل جماالت النقدي واملايل واملصارف واملؤسسات املالية
 .وعلومها املختلفة

سيكون :General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
من خالل عن قطاع املصارف واملؤسسات املالية االستفادة مما تعلمه  الطالب قادرًا على

ة حالة عملية حمددة بدراسفيه يقوم أرض الواقع يف إطار مشروع حبثي تطبيقها على 
ووضع احللول للوصول إىل النتائج  احتليلهمع هذا االختصاص، ليقوم استقرائها و متوافقة 

 .واملقرتحات املناسبة

قطاع يف جمال  اتيهدف املقرر إىل تزويد الطالب باملهارات واملعارف الالزمة لتطبيق النظري مفردات المنهاج 
حلالة إشكالية أو من خالل اختياره  ،على أرض الواقعاملصارف واملؤسسات املالية األخرى 

، ويكون متخصص أو خدمية حتت إشراف أستاذ إنتاجيةمصرفية أو مالية أو ؤسسةمل
. املصارف واملؤسسات املاليةاختيار موضوع أو مشروع البحث متوافقاً مع اختصاص 

ويتضمن مشروع البحث خمططاً يبني ملخصاً ألفكاره، مشكلة البحث وأمهيته وأهدافه، 
سبقة املتوقع مناقشتها، للوصول إىل النتائج.ا

ُ
 ملنهجية العلمية املتبعة، الفروض امل

 ۱۳۰الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 مقررات قسم المصارف والمؤسسات المالية االختيارية

 االختيارية مقررات قسم المصارف والمؤسسات المالية العلوم اإلدارية كلية

 RQFBME 1 :رمز المقرر السياسات االستثمارية اسم المقرر

 - :المتطلب السابق - عملي: ٣ نظري: الساعات الفعلية

 حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 -العملي: 

المستوى المقترح 
 اختياري :للمقرر

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. اإلضافي:المرجع 

 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠( االمتحانطريقة 
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

الطالب املعرفة سيكتسب :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
القرار االستثماري وجماالت االستثمار الفوري واملستقبلي وأدواته  القدرة على فهم خلفيةو 

 وعوائده.

سيكون الطالب قادراً عند االنتهاء من الربنامج :  Intellectual skillsالمهارات الذهنية
اليت متكنه من فهم أدوات االستثمار احلايل واالسرتاتيجي، مبا يف اكتساب املهارة الذهنية  على

 .االستثمارهذا حساب السعر املناسب ألدوات ذلك إمكانية 

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
ه وعوائد باالستثمار وسياساته وأدواتهاختاذ القرار املناسب فيما يتعلق  علىسيكون الطالب قادرًا 

 .وخماطره ومفهوم احملفظة املثلى

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
االستفادة من معارفه اليت اكتسبها من هذا املقرر يف اختاذ القرارات  ىالطالب قادرًا عل

 االستثمارية بأنواعها املختلفة.

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة بالقرار االستثماري وجماالت االستثمار الفوري  مفردات المنهاج 
عوائده وخماطره واملقارنة بني العوائد واملخاطر وحساب السعر املناسب و واملستقبلي وأدواته  

ألدوات االستثمار املايل واخليارات االسرتاتيجية وأدوات االستثمار يف األسواق املالية 
والنماذج السلوكية بني العائد واملخاطر ومفهوم احملفظة املثلى ونظرية التوزيع ونظرية فاعلية 

 .والتمويلتثمار السوق وصناديق االس
 

 ۱۳۱الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 يةاالختيار  مقررات قسم المصارف والمؤسسات المالية العلوم اإلدارية كلية

 RQFBME 2 :رمز المقرر املؤسسات املالية والنقدية الدولية اسم المقرر

 - :المتطلب السابق - عملي: ٣ نظري: الساعات الفعلية

 حماضرات النظري:  طريقة التدريس
 -العملي: 

المستوى المقترح 
 اختياري :للمقرر

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠( االمتحانطريقة 
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة : Knowledge and understandingالمعرفة والفهم 
 املؤسسات املالية والنقدية الدولية. تركيبة ومهام ووظائف وخدمات هم يفوالف

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً :  Intellectual skillsالذهنيةالمهارات 
 اكتساب املهارة الذهنية يف معرفة آليات عمل املؤسسات املالية والنقدية الدولية. على

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
 .املؤسسات املالية والنقدية العامليةبعمل اإلملام الكامل  علىسيكون الطالب قادراً 

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 املؤسسات الدولية.على التعامل بشكل أفضل مع املسائل املتعلقة بالطالب قادراً 

الطالب باملؤسسات املالية و النقدية الدولية و بآليات عملها و دورها يهدف هذا املقرر إىل تعريف  مفردات المنهاج 
 : االقتصادي مثل

  برنامج األمم املتحدة للتنميةUNDP)( 
  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعيةUNIDO)( 
 . الصندوق الدويل للتنمية الزراعية 
 صندوق النقد الدويل(IMF) 
  مؤسسة التمويل الدويل(IFC). 
  جمموعة البنك الدويل(World Bank) 
 .الصناديق العربية والدولية 
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 االختيارية مقررات قسم المصارف والمؤسسات المالية العلوم اإلدارية كلية

 األسواق واملؤسسات املالية اسم المقرر
 ةيف سوري 

 RQFBME 3 :رمز المقرر

 - :المتطلب السابق - عملي: ٣ نظري: الساعات الفعلية

 حماضرات النظري:  طريقة التدريس
 -العملي: 

المستوى المقترح 
 اختياري :للمقرر

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 مكونات ومؤسسات القطاع املايل يف سورية.والفهم يف 

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skillsاملهارات الذهنية 
 الربط (و/أو العالقة) بني مكونات القطاع املايل.  يفاكتساب املهارة الذهنية على

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical والعمليةالمهارات المهنية 
 التعامل مع القضايا املؤسسية، املالية واملصرفية.   علىقادراً سيكون الطالب 

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
أو التأميين أو فهم و/ أو اختاذ القرارات ذات الصلة بالعمل املصريف  علىالطالب قادرًا 

 االستثماري.

 مفردات المنهاج

يف سورية أو القطاع املايل لنظام ا/ تعريف باألسواق واملؤسسات املالية العاملة يف سوريةال
 ،املصرف املركزي /)التأسيس وتشريعات التأسيس، املهام، حجم األنشطة وطبيعتها ..(

املصارف و  التقليدية/ املصارف املصارفلدى  مفوضية احلكومة ،جملس النقد والتسليف
شركات و التكافلي)  –شركات التأمني (التقليدي  /سوق دمشق لألوراق املالية/ اإلسالمية
 الصرافة.
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 كلية العلوم اإلدارية
 ساعة معتمدة) ٧٢اإللزامية واالختيارية ( محاسبةمتطلبات قسم ال - ٤

 ]Electiveة ساعات معتمدة اختياري ٦+ Obligatoryةساعة معتمدة إلزامي ٦٦[
 

 ساعة معتمدة) ٦٦اإللزامية (محاسبة المتطلبات قسم 

 

 المتطلب السابق ساعة معتمدة المجموع عملي نظري اسم المقرر رمز المقرر

RQA523 ٢(حماسبة  ٣ ٤ ٢ ٢ نظرية احملاسبة( RQF210 

RQA 524  ٢(حماسبة  ٣ ٤ ٢ ٢ )١متوسطة (حماسبة ( RQF 210 

RQA525 ٢(حماسبة  ٣ ٤ ٢ ٢ معايري حماسبة دولية ( RQF 210 

RQA526 ٢(حماسبة  ٣ ٤ ٢ ٢ احملاسبة اإلدارية ( RQF 210 

RQA527 ٢(حماسبة  ٣ ٤ ٢ ٢ حماسبة حكومية ( RQF 210 

RQA629  ٢(حماسبة  ٣ ٤ ٢ ٢ )١(حماسبة تكاليف ( RQF 210 

RQA630  ٢(حماسبة  ٣ ٤ ٢ ٢ )٢(حماسبة تكاليف ( RQF 210 

RQA631 
 حماسبة املؤسسات املالية

 RQA527حماسبة حكومية ٣ ٤ ٢ ٢ و املصرفية

RQA632 مهارات احلاسوب ٣ ٤ ٢ ٢ نظم املعلومات احملاسبيةRQU102 

RQA633 حماسبة حكومية ٣ ٤ ٢ ٢ تقدمةحماسبة مRQA527 

RQA735 متقدمةحماسبة  ٣ ٤ ٢ ٢ املالية حتليل القوائمRQA633 

RQA736 ٢(حماسبة  ٣ ٤ ٢ ٢ احملاسبة الضريبية ( RQF 210 

RQA737 ٢(حماسبة  ٣ ٤ ٢ ٢ احملاسبة الدولية ( RQF 210 

RQA738 ٣ ٤ ٢ ٢ حماسبة شركات األموال 
 املؤسسات املالية واملصرفيةحماسبة 

 RQA631 

RQA739 )١حماسبة متوسطة ( ٣ ٣ - ٣ )٢حماسبة متوسطة(RQF 524 

RQA740 ٢(حماسبة  ٣ ٤ ٢ ٢ ساباتتدقيق احل ( RQF 210 

RQA841 احلسابات تدقيق ٣ ٤ ٢ ٢ التدقيق الداخليRQA740 
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RQA842 احلسابات تدقيق ٣ ٤ ٢ ٢ معايري التدقيق الدوليةRQA740 

RQA843 ٣ ٤ ٢ ٢ رياضيات مالية 
 الرياضيات االقتصادية واإلدارية

RQF 208 

RQA844 ٣ ٤ ٢ ٢ بورصات األوراق املالية 
 حماسبة املؤسسات املالية واملصرفية

RQA631 

RQA845 ٢(حماسبة  ٣ ٣ - ٣ حماسبة مالية خاصة ( RQF 210 

RQA846 ساعة معتمدة ١٠٣اجتياز  ٣ ٤ ٢ ٢ مشروع تخرج في االختصاص 

  ٦٦ ٨٦ ٤٠ ٤٦ المجموع

 

 

 

 ة)معتمدات ساع ٦( االختياريةمتطلبات قسم المحاسبة 

 المجموع عملي نظري اسم المقرر رمز المقرر
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

RQAE 1 ٣ ٣ - ٣ مشكالت حماسبية معاصرة - 

RQAE 2 ٣ ٣ - ٣ حماسبة األعمال املوحدة - 

RQAE 3 ٣ ٣ - ٣ تطبيقات حاسوبية يف احملاسبة - 

 ة أعاله االختياري أي (مقررين) من المقررات الثالثة معتمدة،) ساعات ٦يختار الطالب منها (
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 وحسب المستويات ،على السنواتالمحاسبة توزيع متطلبات قسم 
 

  
 الفصل األول (المستوى الخامس) /السنة الثالثة

 عملي نظري اسم المقرر رمز المقرر
ساعة  العبء الدراسي

 معتمدة
 المتطلب السابق

RQA 523 ٢(حماسبة  ٣ ٤ ٢ ٢ نظرية احملاسبة ( RQF 210 

RQA 524 ) ٢(حماسبة  ٣ ٤ ٢ ٢ )١حماسبة متوسطة ( RQF 210 

RQA 525 ٢(حماسبة  ٣ ٤ ٢ ٢ معايري حماسبة دولية ( RQF 210 

RQA  526 ٢(حماسبة  ٣ ٤ ٢ ٢ احملاسبة اإلدارية ( RQF 210 

RQA  527 ٢(حماسبة  ٣ ٤ ٢ ٢ حماسبة حكومية ( RQF 210 

RQAE ٣ ٣ - ٣ متطلب القسم االختياري - 

  ١٨ ٢٣ ١٠ ١٣ المجموع

 

 الفصل الثاني (المستوى السادس)/ السنة الثالثة 

 المتطلب السابق ساعة معتمدة العبء الدراسي عملي نظري اسم المقرر رمز المقرر

RQA 629 ) ٢(حماسبة  ٣ ٤ ٢ ٢ ) ١حماسبة تكاليف ( RQF 210 

RQA 630 ) ٢(حماسبة  ٣ ٤ ٢ ٢ ) ٢حماسبة تكاليف ( RQF 210 

RQA 631 حماسبة حكومية ٣ ٤ ٢ ٢ حماسبة املؤسسات املالية واملصرفيةRQA527 

RQA 632  مهارات احلاسوب  ٣ ٤ ٢ ٢ علومات حماسبيةاملنظمRQU 102 

RQA 633  حماسبة حكومية ٣ ٤ ٢ ٢ متقدمةحماسبةRQA 527 

RQAE  ٣ ٣ - ٣ االختياريمتطلب القسم - 

  ١٨ ٢٣ ١٠ ١٣ المجموع
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 الفصل األول (المستوى السابع)  /السنة الرابعة 

 المتطلب السابق ساعة معتمدة العبء الدراسي عملي نظري اسم المقرر رمز المقرر

RQA 735 ٣ ٤ ٢ ٢ حتليل القوائم املالية 
 تقدمةحماسبة م

RQA633 

RQA  736 ٢(حماسبة  ٣ ٤ ٢ ٢ احملاسبة الضريبية ( RQF 210 

RQA  737 ٢(حماسبة  ٣ ٤ ٢ ٢ احملاسبة الدولية ( RQF 210 

RQA  738 ٣ ٤ ٢ ٢ حماسبة شركات األموال 
املؤسسات املالية حماسبة 

 واملصرفية
 RQA631 

RQA 739 ) ٣ ٣ - ٣ )٢حماسبة متوسطة 
 )١حماسبة متوسطة (
RQF524 

RQA  740  ٢(حماسبة  ٣ ٤ ٢ ٢ ساباتاحلتدقيق ( RQF 210 

  ١٨ ٢٣ ١٠ ١٣ المجموع

 ي (المستوى الثامن)نالفصل الثا /السنة الرابعة 

 المتطلب السابق ساعة معتمدة العبء الدراسي عملي نظري اسم المقرر رمز المقرر

RQA 841  تدقيق احلسابات ٣ ٤ ٢ ٢ التدقيق الداخلي 
RQA740 

RQA 842 تدقيق احلسابات ٣ ٤ ٢ ٢ معايري التدقيق الدولية 
RQA740 

RQA 843 ٣ ٤ ٢ ٢ رياضيات مالية 
الرياضيات االقتصادية 

 واإلدارية
RQF 208 

RQA 844 ٣ ٤ ٢ ٢ بورصات األوراق املالية 
حماسبة املؤسسات املالية 

 واملصرفية
RQA631 

RQA 845 ٢(حماسبة  ٣ ٣ - ٣ حماسبة مالية خاصة ( RQF 210 

RQA 846  ٣ ٤ ٢ ٢ التخصصمشروع التخرج في - 

  ١٨ ٢٣ ١٠ ١٣ المجموع
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قسم المحاسبة اإللزاميةقررات م  

 اإللزامية قسم المحاسبةمقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQA 523 :رمز المقرر نظرية احملاسبة اسم المقرر

 )٢(حماسبة  :المتطلب السابق ٢ عملي: ٢ نظري: الساعات الفعلية
210RQF 

 حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 حل متارين العملي: 

 :للمقررالمستوى المقترح
٥ 

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 .حملاسبةعلوم الالنظرية األساسية األسس املبادئ احملاسبية و والفهم يف

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 اكتساب املهارة الذهنية يف فهم منهج البحث العلمي يف احملاسبة.على

لربنامج عند االنتهاء من ا:  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
ملام بنظرية احملاسبة ونظرية الوكالة وسلسلة الدراسات اإل الطالب قادرًا علىسيكون 
 احملاسبية.

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 .شرح أمهية نظرية احملاسبةواستيعاب و بةفهم فلسفة علوم احملاس علىالطالب قادراً 

 مفردات المنهاج

هيئة / املبادئ احملاسبية املقبولة عموماً / نشوء اإلفصاح /يهدف هذا املقرر إىل التعريف بنظرية الوكالة
/ سلسلة الدراسات احملاسبية/ التأصيل العلمي /التوحيد على املستوى الدويل /معايري احملاسبة املالية

حتديد مستوى املعرفة العلمية ، مبا يف ذلك الطبيعة العلمية للمحاسبة/ لنظرية األساسية للمحاسبةا
املدخل  ،املنهج االستنباطي وتقوميه يف بناء النظرية ،منهج البحث العلمي يف احملاسبة ،للمحاسبة

مدخل ،واملنهج االستقرائي وتقوميه والوضعية املنطقية ،األخالقيواالقتصاديواالجتماعي واملعياري
واملنهج  ،واملدخل السلوكي والتنبئي ،احملاسبية املقبولة عموماً  ومدخل املبادئ ،الرباغماتية،األحداث
 .املختلط
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 اإللزامية قسم المحاسبةمقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQA 524 :رمز المقرر )١حماسبة متوسطة ( اسم المقرر

 )٢(حماسبة  :المتطلب السابق ٢ عملي: ٢ نظري: الساعات الفعلية
210RQF 

 حماضراتالنظري:  التدريسطريقة 
 -العملي: 

المستوى المقترح 
 ٥ :للمقرر

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 ذلك القوائم احملاسبية واملركز املايل.، مبا يف ةاإلطار النظري للمحاسبة املتوسطوالفهم يف

لربنامج سيكون الطالب قادراً عند االنتهاء من ا: Intellectual skills المهارات الذهنية
ملختلف العناصر املالية اليت ذات الصلة بعمل احملاسبية ات فهم املعاجلاكتساب املهارة الذهنية يف على

 املؤسسة.

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
 فهم القيود احملاسبية والقوائم املالية واحملاسبية األخرى. علىسيكون الطالب قادراً 

سيكون :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
 وغريها من املستويات احملاسبية. توسطةة املياحملاسبالقيود شرح وتفسري و  فهم علىالطالب قادراً 

 مفردات المنهاج

والقوائم املالية  ،يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب باإلطار النظري للمحاسبة املالية
 ،والذمم املدينة ،واملعاجلة احملاسبية للنقدية ،ويشمل قائمة الدخل وقائمة املركز املايل

املعاجلة احملاسبية لألصول الثابتة ومشاكل تقوميها واألصول  وكذلك ،واملخزون السلعي
 الثابتة غري املادية .

 

 

 

 

 ۱۳۹الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 

 اإللزامية قسم المحاسبةمقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQA 525 :رمز المقرر معايري حماسبية دولية اسم المقرر

 )٢(حماسبة  :المتطلب السابق ٢ عملي: ٢ نظري: الساعات الفعلية
210RQF 

 .حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 حل متارين ومسائل.العملي: 

المستوى المقترح 
 ٥ :للمقرر

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 طريقة االمتحان
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

املعرفة سيكتسب الطالب :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 . الدوليةاحملاسبية أمهية املعايري أسس و والفهم يف

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 .إمكانية إعداد التقارير املالية وفق املعايري الدولية اكتساب املهارة الذهنية يفعلى

عند االنتهاء من الربنامج :  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
 املعايري الدولية وقواعدها وتطبيقاهتا.فهم وتطبيق أسس  علىسيكون الطالب قادراً 

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 الدولية وكيفية تطبيقها. شرح أمهية املعايري احملاسبيةعلىالطالب قادراً 

 مفردات المنهاج
مع مراعاة  ،يتضمن املقرر دراسة املعايري الدولية الصادرة عن جلنة معايري احملاسبة الدولية

عدم تكرار املعايري وتثبيت دور املعايري الدولية احملاسبية كقواعد عمل يف إعداد التقارير 
 املالية.

 

 

 

 ۱٤۰الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 اإللزامية قسم المحاسبةمقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQA 526 :رمز المقرر احملاسبة اإلدارية اسم المقرر

 )٢(حماسبة  :المتطلب السابق ٢ عملي: ٢ نظري: الساعات الفعلية
210RQF 

 حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 -العملي: 

المستوى المقترح 
 ٥ :للمقرر

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 طريقة االمتحان
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .حتريري شامل عن طريق امتحان فصلي :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 .مفهوم احملاسبة اإلداريةاملالية واحملاسبية، مبا يف ذلك امليزانيات طبيعة وهيكلية يف  والفهم

سيكون الطالب قادراً عند االنتهاء من الربنامج : Intellectual skills المهارات الذهنية
حتليل العالقة فهم أسس احملاسبة اإلدارية وحتليل معطياهتا، مبا يف ذلك اكتساب املهارة الذهنية يف على
 .كلفة والربحتبني ال

عند االنتهاء من الربنامج :  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
التخطيطية املوازنات بإعداد احملاسبة اإلدارية استخدام أدوات وتقنيات  علىسيكون الطالب قادرًا 

 واالستثمارية ودراسة وإقرار بدائل االستثمار األفضل للمؤسسة. 

سيكون :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
 يف خمتلف اجملاالت. اإلداريةاحملاسبة فهم وشرح وتطبيق أسس  علىالطالب قادراً 

 مفردات المنهاج

طبيعة احملاسبة اإلدارية بشكل عام/  امليزانياتبطبيعة وتركيبة يهدف هذا املقرر إىل تعريف 
العالقة بني و املوازنات التخطيطية  ،النسب احملاسبية/ تحليل املايل للمشروع/ الومفهومها

حبوث / املوازنة الرأمسالية ودراسة بدائل االستثمار/ التكلفة والربح واحلجم وحتليل التعادل
دور و  األوراق املالية والبورصات املتقدمة والبورصات الناشئة/ العمليات واحملاسبة اإلدارية

 .تقنية املعلومات يف تنشيط التداول

 

 ۱٤۱الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 اإللزامية قسم المحاسبةمقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQA 527 :المقرر رمز حماسبة حكومية اسم المقرر

 )٢(حماسبة  :المتطلب السابق ٢ عملي: ٢ نظري: الساعات الفعلية
RQF 210 

 حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 حل متارين وأمثلة العملي: 

المستوى المقترح 
 ٥ :للمقرر

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 طريقة االمتحان
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingوالفهمالمعرفة 
 .وأهدافها، أمهيتها احملاسبة احلكوميةأسس  والفهم يف

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 ألي مؤسسةللدولة، وبالتايل تبويب املوازنة العامة فهم اكتساب املهارة الذهنية واملقدرة على على

 .حكومية أخرى

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
اإلملام باحملاسبة احلكومية ومعرفة أهدافها وكيفية إعداد املوازنة العامة للدولة علىسيكون الطالب قادرًا 

 تنفيذها.وكيفية 

سيكون :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
 لدولة.العامة لوازنة املباحملاسبة احلكومية و اختاذ (أو فهم) أي قرار يتعلق علىالطالب قادراً 

 مفردات المنهاج

املوازنة العامة احملاسبة احلكومية/ دور احملاسبة احلكومية يف إعداد  يتناول هذا املقرر أهداف
طبيق نظرية / تتبويب املوازنة العامة للدولة/ تنفيذ املوازنة العامة للدولة/ للدولة وإقرارها

دليل احملاسبة احلكومية الصادرة عن / القيد املزدوج على حسابات املوازنة العامة للدولة
 .القيود احملاسبية واملعاجلة احملاسبية لعمليات الصرف/ املتحدةمنظمة األمم 

 

 

 ۱٤۲الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 اإللزامية قسم المحاسبةمقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQA 629 :رمز المقرر )١تكاليف (حماسبة  اسم المقرر

 )٢(حماسبة  :المتطلب السابق ٢ عملي: ٢ نظري: الساعات الفعلية
210RQF 

 حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 حل متارين وأمثلةالعملي: 

المستوى المقترح 
 ٦ :للمقرر

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 طريقة االمتحان
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 مبادئ حماسبة التكاليف ومهامها. والفهم يف

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 أنواعها وأشكاهلا.لف مبخت اإلنتاجوتكاليف اكتساب املهارة الذهنية يف تصنيف نفقات  على

عند االنتهاء من الربنامج :  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
اإلملام خبصائص حماسبة التكاليف واإليرادات واملصروفات والكشف  علىسيكون الطالب قادرًا 

 .التقديري للنفقات

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 بالنفقات.أمهية اإليرادات وعالقتها شرح علىالطالب قادراً 

 مفردات المنهاج

/ خصائص احملاسبة يف ظل التشكيالت االقتصاديةاالجتماعية املختلفة: ملقرريتضمن هذا ا
احملاسبة املالية وحماسبة / مهامهاو تعريف حماسبة التكاليف / شرح مبادئ حماسبة التكاليف

عرضوتصنيف / لفةالتكلفة والوحدة التكاليفية وأمثان التك..الفرتة التكاليفية/ التكاليف
املصروفات املباشرة وغري املباشرة ضوعاته، مل ومو وسائل العمبا فيها نفقات اإلنتاج 

 ،الكشف التقديري للنفقات/ املصروفات اإليرادية والرأمسالية ،واملصروفات الثابتة واملتغرية
 .البنود التكاليفية وقوائم التكاليف

 

 ۱٤۳الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 اإللزامية المحاسبةقسم مقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQA 630 :رمز المقرر )٢تكاليف (حماسبة اسم المقرر

 )٢(حماسبة  :المتطلب السابق ٢ عملي: ٢ نظري: الساعات الفعلية
RQF 210 

 حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 ومسائل.متارين العملي: 

المستوى المقترح 
 ٦ :للمقرر

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 طريقة االمتحان
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .حتريري شامل عن طريق امتحان فصلي :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 .اإلنتاج حماسبة نفقات والفهم يف

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 .التكاليف املعياريةاكتساب املهارة الذهنية يف حساب على

عند االنتهاء من الربنامج :  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
بأمهية حماسبة التكاليف وطرق حتديد نفقات اإلنتاج وحساب كلفة الوحدة ملمًا سيكون الطالب 

 املنتجة.

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 حساب و/أو على فهم وشرح التكلفة الوحدية وتكلفة املراحل. علىالطالب قادراً 

 مفردات المنهاج

 ،)١الغاية من هذا املقرر هو تعليم الطالب متابعة األحباث املطروحة يف حماسبة التكاليف (
كما يبحث يف طرق   ،وكذلك حماسبة العقود واألنشطة وقضايا أخرى مبحاسبة التكاليف

تكلفة  ،: التكلفة املباشرةحساب كلفة الوحدة املنتجة ويتضمنحتديد نفقات اإلنتاج و 
 .التكاليف املعياريةو تكلفة املراحل،أوامر التشغيل

 

 

 

 ۱٤٤الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 اإللزامية قسم المحاسبةمقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQA 631 :المقرررمز  حماسبة املؤسسات املالية واملصرفية اسم المقرر

 حماسبة حكومية :المتطلب السابق ٢ عملي: ٢ نظري: الساعات الفعلية
RQA 527 

 حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 -العملي: 

المستوى المقترح 
 ٦ :للمقرر

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 طريقة االمتحان
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 املتعلقة هبا.  والنظم احملاسبيةواملصرفية أنظمة املؤسسات املالية والفهم يف

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 احملاسبية اخلاصة باملؤسسات املالية.وفهم األنظمة اكتساب املهارة الذهنية يف معرفة على

عند االنتهاء من الربنامج :  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
بأنظمة املؤسسات املالية والنظم احملاسبية املختلفة لبشكل أفضاإلملام  علىسيكون الطالب قادرًا 

 وامليزانية العامة للمصرف.ومفاهيم احملاسبة املصرفية وحساب النتائج 

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
وتعميم معارفه احملاسبية يف هذا شرح والتعامل احملاسيب يف املؤسسات املالية،  علىالطالب قادرًا 

 اجملال على أنشطة ذات أخرى يف احلدود املمكنة. 

 مفردات المنهاج

 شركات تأمني) والنظم احملاسبـية ،مصارفيتــناول هذا املــقرر التعريف بأنظمة املؤسسات املالية (
قيودها) ويتناول العمليات احملاسبية جلميع األقسام يف املصارف و تبويبها  ،(تسجيل العملياتاملختلفة 

من خالل التعرف على  )والكفاالتالقروض ، األوراق التجارية، احلسابات اجلارية، اخلزينة :مثل قسم(
 :مفاهيم أساسية يفكما يتناول املقرر . ود احملاسبية اليت جيريها كل قسمالسجالت واملستندات والقي

القروض والسلف  ،الودائع واحلسابات اجلارية الدائنة ،األموال اجلاهزة يف املصرف ،احملاسبة املصرفية
عمليات املصرف على العمالت ،رف على السندات التجاريةعمليات املص ،واحلسابات اجلارية املدينة

والقيم برسم القبض  ،وعمليات غرفة املقاصة ،والكفاالت املصرفية ،متويل التجارة اخلارجية ،األجنبية
 وحسابات النتائج وامليزانية العامة للمصرف.، برسم الدفعو 

 

 ۱٤٥الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 اإللزامية قسم المحاسبةمقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQA 632 :رمز المقرر نظم املعلومات احملاسبية اسم المقرر

 مهارات احلاسوب :المتطلب السابق ٢ عملي: ٢ نظري: الساعات الفعلية
RQU 102 

 .حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 حل متارين ومسائل.العملي: 

المستوى المقترح 
 ٦ :للمقرر

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 طريقة االمتحان
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .حتريري شامل عن طريق امتحان فصلي :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 .املفاهيم األساسية لنظم املعلومات احملاسبية واملالية والفهم يف

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 .احملاسبية علوماتامل أسس ومكونات نظماكتساب املهارة الذهنية يف على

عند االنتهاء من الربنامج :  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
احملاسبية املعاصرة القادرة املعلومات نظم وقادرًا على استخدام ملمًا بشكل أفضل سيكون الطالب 

 .الزبائنعلى تلبية احتياجات 

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
على خمتلف أقسام وأعمال ى شرح وتعميم أسس نظم املعلومات احملاسبية علالطالب قادرًا 

 املؤسسة غري احملاسبية بالقدر الالزم واملمكن.

 مفردات المنهاج

الطالب باملفاهيم األساسية لنظم املعلومات احملاسبية وإملامه يهدف هذا املقرر إىل تزويد 
بكيفية تطوير وتصميم واستخدام ومحاية نظم املعلومات احملاسبية املعاصرة القادرة على 

دقيقة والسليمة يف تلبية احتياجات املستخدمني الداخليني واخلارجيني من املعلومات ال
عاجلة نقل البيانات احملاسبية إىل احلاسوب من يهدف املقرر إىل م، كما الوقت املناسب

خالل استخدام لغة مناسبة متكن الطالب من معاجلة تشكيل البيانات وحل بعض 
التطبيقات يهدف أيضًا إىل تعميق وبالتايل فهو ،املشكالت احملاسبية عن طريق احلاسوب

 .يف العمل اإلدارياحملاسبية 
 

 

 ۱٤٦الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 اإللزامية المحاسبة قسممقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQA 633 :رمز المقرر حماسبة متقدمة اسم المقرر

 حماسبة حكومية :المتطلب السابق ٢ عملي: ٢ نظري: الساعات الفعلية
RQA 527 

 .حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 حل متارين ومسائل.العملي: 

المستوى المقترح 
 ٦ :للمقرر

 :السنة الدراسية
 الثالثة

المرجعي الكتاب 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 طريقة االمتحان
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .امتحان فصلي حتريري شاملعن طريق  :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 ، مبا فيها موضوعات توحيد األعمال.املفاهيم األساسية يف احملاسبة املتقدمة والفهم يف

الربنامج سيكون الطالب قادراً عند االنتهاء من : Intellectual skillsة المهارات الذهني
 وحتليلها واستخالص النتائج.املتقدمة ة ة الذهنية يف كيفية التعامل مع بيانات احملاسباكتساب املهار على

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
الضبط احملاسيب املعاصرة القادرة على   -بنظم احملاسبة املتقدمة ملمًا بشكل أفضل سيكون الطالب 

 واملايل ألعمال املؤسسة.

سيكون :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
عمال وتعميم أسس احملاسبة املتقدمة، مبا يف ذلك تقنيات توحيد األرح شفهم وى علالطالب قادرًا 

 وإعداد القوائم املالية بعد التوحيد. 

 مفردات المنهاج

/ احملاسبة اوعيوهب ا، مزاياهاوأنواعه اأشكاهل ،توحيد األعماليتطرق هذا املقرر إىل املوضوعات املتعلقة ب
االستثمارات يف ظل توحيد يف جمال وائم املالية بتاريخ التوحيد/ احملاسبة عن توحيد األعمال وإعداد الق

األعمال وإعداد القوائم املالية يف �اية العامني األول والثاين/ حاالت خاصة يف توحيد األعمال/ 
العمليات املتبادلة بني شركات اجملموعة، العمليات املتعلقة باألصول طويلة األجل، املتعلقة باملخزون 

 السلعي وبالسندات.
 

  

 ۱٤۷الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 اإللزامية قسم المحاسبةمقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQA 735 :رمز المقرر حتليل القوائم املالية اسم المقرر

 متقدمةحماسبة  :المتطلب السابق ٢ عملي: ٢ نظري: الساعات الفعلية
RQA 633 

 .حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 حل متارين ومسائل.العملي: 

المستوى المقترح 
 ٧: للمقرر

 :السنة الدراسية
 الرابعة

المرجعي الكتاب 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 طريقة االمتحان
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .امتحان فصلي حتريري شاملعن طريق  :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 .التحليل املايلفهم أسس وأساليب وأمهية وأدوات اليت متكنه من 

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
اإلنتاجية ملنشآت ختلف أنواع وطبيعة ااكتساب املهارة الذهنية يف كيفية حتليل القوائم املالية ملعلى

 واخلدمية.

عند االنتهاء من الربنامج :  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
 ،زراعية ،صناعية ،(جتاريةللمنشآت المختلفة  القوائم املاليةحتليل  سيكون الطالب قادرًا على

 ).مالية

سيكون :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
 .إعداد القوائم املالية والنقديةوأسس أمهية وتعميم شرح فهم و الطالب قادراً على

 مفردات المنهاج
أدواته ، أمهيته، املايلبالتحليل املعارف املتعلقة يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطلبة ب

 ،صناعية ،للمنشآت املختلفة (جتارية(والنقدية) وكيفية حتليل القوائم املالية  ،وأساليبه
 للقوائم املالية.كيفية احتساب النسب املالية املختلفة )، إضافًة إىل  مالية ،زراعية

 

 

 

 

 

 ۱٤۸الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 اإللزامية قسم المحاسبةمقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQA 736 :رمز المقرر احملاسبة الضريبية المقرراسم 

 )٢(حماسبة  :المتطلب السابق ٢ عملي: ٢ نظري: الساعات الفعلية
210RQF 

 حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 حل متارين ومسائل.العملي: 

المستوى المقترح 
 ٧ :للمقرر

 :السنة الدراسية
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 طريقة االمتحان
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .شامل عن طريق امتحان فصلي حتريري :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم 
 وكيفية احتساهبا. ائب على الدخول واألنشطة االقتصاديةأمهية الضر و مبفهوم 

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً :  Intellectual skillsالمهارات الذهنية
 .األرباحالدخل وعلى اكتساب املهارة الذهنية يف كيفية احتساب الضريبة على على

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
والرواتب  التمييز بني أنواع الضرائب، على أرباح األنشطة االقتصادية علىسيكون الطالب قادرًا 

 واألجور، مبا يف ذلك حتديد وعاء الضريبة واألعباء واجبة اخلصم منه.

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 فهم وشرح طرق وآلية احتساب الضرائب وحتديد الوعاء الضرييب. علىالطالب قادراً 

 مفردات المنهاج

الضريبة على األرباح الصناعية والتجارية وغري فهوم إىل تعريف الطلبة مب يهدف هذا املقرر
اإليرادات  /نظرية عمليات االستغالل العادية ونظرية امليزانية/ الضريبةهذه مطرح / التجارية

/ االهتالكات واملؤن ،النفقات واألعباء واجبة اخلصم من وعاء الضريبة/ اخلاضعة للضريبة
والضريبة على الرواتب واألجور والضريبة على ريع رؤوس األموال طرائق حتديد الربح 

 ...املتداولة
 

 

 

 ۱٤۹الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 اإللزامية قسم المحاسبةمقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQA 737 :رمز المقرر احملاسبة الدولية اسم المقرر

 )٢(حماسبة  :المتطلب السابق ٢ عملي: ٢ نظري: الساعات الفعلية
210RQF 

 حماضراتالنظري:  التدريسطريقة 
 أمثلة وحل متارين العملي: 

المستوى المقترح 
 ٧ :للمقرر

 :السنة الدراسية
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 طريقة االمتحان
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

املعرفة سيكتسب الطالب :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 .احملاسبة الدوليةمعايري والفهم يف

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب : Intellectual skills المهارات الذهنية
ومعايري  معايري احملاسبية الدوليةالتقاطعات بني اكتساب املهارة الذهنية يف معرفة  قادراً على

 احملاسبة املعتمد حملياً.

عند االنتهاء من الربنامج : Professional and Practical والعمليةالمهارات المهنية 
كقواعد عمل يف إعداد   قواعد ومفاهيم املعايري احملاسبية الدوليةاستخدام  علىسيكون الطالب قادرًا 

 التقارير املالية.

سيكون :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
 احملاسبة الدولية.وتطبيق وتعميم مبادئ ومعايري شرح علىالطالب قادراً 

 مفردات المنهاج

يتضمن هذا املقرر تزويد الطلبة بدراسة بعض املعايري الدولية الصادرة عن جلنة معايري 
 ،احملاسبة الدولية مع مراعاة عدم تكرار املعايري اليت سبقت دراستها يف املواد األخرى

واألخذ باحلسبان أية تعديالت تصدر للمعايري اجلديدة وذلك هبدف استكمال التناسق 
 يف العمل احملاسيب وتثبيت دور املعايري كقواعد عمل يف إعداد التقارير املالية.

 

  

 ۱٥۰الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 اإللزامية قسم المحاسبةمقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQA 738 :رمز المقرر حماسبة شركات األموال اسم المقرر

املؤسسات املالية حماسبة  :المتطلب السابق ٢ عملي: ٢ نظري: الساعات الفعلية
 واملصرفية

 RQA 631 

 حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 أمثلة وحل متارينالعملي: 

المستوى المقترح 
 ٧ :للمقرر

 :السنة الدراسية
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم إدارة التعتمده المرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 طريقة االمتحان
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 اهلا ونظم احملاسبة فيها.رأمساألموال، شركات وطبيعة أنواع والفهم يف

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 واملعرفة يف األسس املعتمدة يف حماسبة شركات األموال.اكتساب املهارة الذهنية على

عند االنتهاء من الربنامج :  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
شركات واستخدام القواعد احملاسبية املتعلقة بالشركات املسامهة  علىسيكون الطالب قادرًا 

 املماثلة.احملاصة باألسهم وغريها من الشركات 

سيكون :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
واستخدام وتطبيق أسس احملاسبة يف شركات األموال وكذلك، وبالوقت نفسه  شرح الطالب قادرًا على

 متويل األنشطة االقتصادية.الشركات يف هذه أمهية 

 مفردات المنهاج

/ املسامهةاألموال، مبا يف ذلك الشركات شركات هذا املقرر إىل تعريف الطلبة ب يهدف
التقارير والقوائم املالية وحتديد )/ املقرتض والسنداتاهلا (ورأمس ،طبيعة الشركات املسامهة

تها طبيع، شركات التوصية باألسهم/ التصفية واالندماج يف الشركات املسامهة/ وتوزيع الربح
 .حماسبة شركات التوصية باألسهم/ وينها وإدارهتاوإجراءات تك

 

  

 ۱٥۱الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 اإللزامية قسم المحاسبةمقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQA 739 :رمز المقرر )٢حماسبة متوسطة ( اسم المقرر

 )١حماسبة متوسطة ( :المتطلب السابق ٢ عملي: ٢ نظري: الساعات الفعلية
RQF 524 

 حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 أمثلة وحل متارينالعملي: 

المستوى المقترح 
 ٧ :للمقرر

 :السنة الدراسية
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 االمتحانطريقة 
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 وطويلة األجل. ةواحملتملاملعاجلة احملاسبية لاللتزامات املتداولة  والفهم يف

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 ها.حتليليف آلية عمل حماسبة االلتزامات وكيفية كشف األخطاء و اكتساب املهارة الذهنية على

عند االنتهاء من الربنامج :  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
التعامل السليم مع احملاسبة املتعلقة بالتزامات املؤسسة وحقوق  علىسيكون الطالب قادرًا 

 املسامهني.

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 توسطة.امل اسبةاحملوقواعد أسس  ، وبالتايل شرحفهم وتطبيقى علقادراً ملماً و الطالب 

 مفردات المنهاج
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة باملعاجلة احملاسبية لاللتزامات املتداولةواحملتملة وطويلة 

  /التغريات احملاسبية وحتليل األخطاء/ املعاجلة احملاسبية لالستثمارات املالية/ األجل
 قائمة التدفقات النقدية./ قائمة حقوق املسامهني/ احملاسبة عن حقوق املسامهني

 

  

 ۱٥۲الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 اإللزامية قسم المحاسبةمقررات  العلوم اإلدارية كلية
 RQA 740 :رمز المقرر تدقيق احلسابات اسم المقرر

 )٢(حماسبة  :المتطلب السابق ٢ عملي: ٢ نظري: الساعات الفعلية
RQF 210 

 حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 أمثلة وحل متارينالعملي: 

 :المستوى المقترح للمقرر
٧ 

 :السنة الدراسية
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 طريقة االمتحان
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة والفهم :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 .ءاهتاأنواعها وإجرا، مراجعة احلساباتأسس  يف

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 إطارها.كيفية مراقبة اجلودة يف مهام مراجع احلسابات و اكتساب املهارة الذهنية يف على

عند االنتهاء من الربنامج :  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
املراجعة الدولية واحلكومية والرقابة على جودة عملية  يق معايريفهم وتطب علىسيكون الطالب قادرًا 

 مراجعة احلسابات والتخطيط واإلشراف على عملية املراجعة.

سيكون الطالب : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 مراجعة احلسابات.قواعد شرح تطبيق واستخدام و فهم و  علىقادراً 

 المنهاجمفردات 

الدولية معايري املراجعة/ عوامل نشوء مراجعة احلسابات وأنواعهاـ: يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة ب
رقابة / قواعد السلوك املهين/ )GAAاملبادئ احملاسبية املقبولة عمومًا (/ إجراءات املراجعة/ واحلكومية

حقوق املراجع ، خطر املراجعة ،املراجعةمنهج / مستويات املعرفة يف مراجعة احلسابات/ اجلودة
دراسة املراجعة االختيارية من خالل املدخل الشخصي أو / اخلطأ والتالعب ومسؤولية املراجع/ وواجباته

/ املدخل االحتمايل الشرطيو ،التحكميواملدخل اإلحصائي واملعاينات اإلحصائيةواألحكام املهنية
ط ختطي/ وسائل االرتباط (االلتزام )/ ختيار العميل وإبقائها/ التخطيط واإلشراف على عملية املراجعة

وتدقيق دورة  ،املراجعة التحليلية، اإلجراءات التنفيذية لعملية التدقيق، عملية املراجعة واإلشراف عليها
إجراءات  /إجراءات مراجعة األصول طويلة األجل/ دورة الرواتب واألجور/ اإليرادات واملشرتيات

 .التمويل واالستثماراتراجعة دورة م
 

 

 ۱٥۳الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 اإللزامية قسم المحاسبةمقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQA 841 :رمز المقرر التدقيق الداخلي اسم المقرر

 احلسابات تدقيق :المتطلب السابق ٢ عملي: ٢ نظري: الساعات الفعلية
RQA 740 

 حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 أمثلة وحل متارينالعملي: 

المستوى المقترح 
 ٨ :للمقرر

 :السنة الدراسية
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 طريقة االمتحان
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 ووظائفه. أنواعه، أمهيته، التدقيق الداخليماهية والفهم يف

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 مبختلف مستوياهتا وأنواعها.  اكتساب املهارة الذهنية يف تطبيق معايري التدقيق الداخليعلى

عند االنتهاء من الربنامج :  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
الداخلي يف املصارف لتدقيق اأسس وقواعد فهم وتطبيق واستخدام  علىسيكون الطالب قادرًا 

 واملؤسسات املالية األخرى.

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 .املالية ملؤسساتيف اأمهية التدقيق الداخلي أسس وقواعد و شرح و فهم وتطبيق  علىالطالب قادراً 

 المنهاج مفردات

 /وظائف التدقيق الداخليه/ وأنواعته أمهي ،مفهوم التدقيق الداخلييتناول هذا املقرر: 
إجراءات التدقيق الداخلي حسب دورات العمل يف  /معايري اهليئة الدولية للتدقيق الداخلي

دور / إجراءات التدقيق الداخلي يف شركات التأمني وشركات الوساطة املالية /صارفامل
 التدقيق الداخلي يف حوكمة املؤسسات.

 

  

 ۱٥٤الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 اإللزامية قسم المحاسبةمقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQA 842 :رمز المقرر معايري التدقيق الدولية اسم المقرر

 احلسابات تدقيق :المتطلب السابق ٢ عملي: ٢ نظري: الساعات الفعلية
RQA 740 

 حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 أمثلة وحل متارينالعملي: 

المستوى المقترح 
 ٨ :للمقرر

 السنة الدراسية 
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 طريقة االمتحان
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

يف سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 الشركات.املستخدمة يف تدقيق حسابات التدقيق الدولية معايري وأسس مفهوم 

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 .ة واملعايري املطبقة حملياً الدولياملقارنة بني معايري التدقيق اكتساب املهارة الذهنية يف  على

من الربنامج  عند االنتهاء: Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
 الدولية وقادراً على تطبيقها.تدقيق المبعايري ملماً سيكون الطالب 

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 .ة وكيفية تطبيقها واالستفادة منها يف تدقيق احلساباتالدوليملماً بأسس معايري التدقيق الطالب 

 المنهاجمفردات 
خدمة يف تدقيق حسابات التدقيق الدولية املستيهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة مبعايري 

على خمتلف أنواع املؤسسات االقتصادية واخلدمية، مبا يف ،الشركات وتطبيقاهتا املختلفة
 ذلك الصناعية والتجارية واملالية.

 

  

 ۱٥٥الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 اإللزامية قسم المحاسبةمقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQA 843 :رمز المقرر رياضيات مالية اسم المقرر

الرياضيات االقتصادية  :المتطلب السابق ٢ عملي: ٢ نظري: الساعات الفعلية
 واإلدارية

RQF 208 

 حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 أمثلة وحل متارينالعملي: 

المستوى المقترح 
 ٨ :للمقرر

 :السنة الدراسية
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 طريقة االمتحان
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .طريق امتحان فصلي حتريري شاملعن  :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 املتعلقة بالتعامالت والقيم املالية.املستخدمة الرياضية واألسس املعادالت القواعد و والفهم يف

االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً عند : Intellectual skills المهارات الذهنية
 املالية. مبالغالقيم احلالية واملستقبلية للو  اكتساب املهارة الذهنية يف كيفية احتساب الفوائدعلى

عند االنتهاء من الربنامج :  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
واألسس واملعادالت الرياضية يف احتساب الفوائد وتقومي القواعد تطبيق  علىسيكون الطالب قادرًا 

 األدوات االستثمارية والقيم الزمنية للنقود.

سيكون :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
املايل مدلوالت األساليب الرياضية وتطبيقاهتا يف العمل شرح فهم واستخدام و علىالطالب قادرًا 

 واحملاسيب.

 مفردات المنهاج

 /يتناول هذا املقرر أهم املعادالت املالية الرياضية حلساب قيمة الفائدة البسيطة واملركبة
 ،كيفية حساب القيمة احلالية واملستقبلية لدفعات مالية حمددة/ معدل املردود الداخلي

كيفية تقومي / ممتازةكانت ودائع أو قروض أو سندات أو حقوق ملكية أو أسهم أسواء 
األدوات االستثمارية املتنوعة يف األسواق املالية والدفعات احلالية وتسديد واستبدال الديون 

 قصرية األجل وطويلة األجل مبعدل فائدة أو خصم بسيط أو مركب.

 

  

 ۱٥٦الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 اإللزامية قسم المحاسبةمقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQA 844 :رمز المقرر املاليةبورصات األوراق  اسم المقرر

حماسبة املؤسسات املالية  :المتطلب السابق ٢ عملي: ٢ نظري: الساعات الفعلية
 واملصرفية

RQA 631 

 حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 أمثلة وعرض حاالت عمليةالعملي: 

المستوى المقترح 
 ٨: للمقرر

 :السنة الدراسية
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 طريقة االمتحان
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني٤٠(
 .شامل %) من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 تعريف وأنواع وطبيعة عمل أسواق األوراق املالية.والفهم يف 

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 فهم طبيعة البورصات وآلية عملها.اكتساب املهارة الذهنية يف على

عند االنتهاء من الربنامج :  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
تقييم أو اختاذ القرارات واملتعلقة بأسواق األوراق املالية وصكوكها  سيكون الطالب قادرًا على

 وتقييم أدائها.

سيكون : General and transferable skills العامة والقابلة لالنتقالالمهارات 
 البورصات واألوراق املالية. هيةشرح ماتطبيق و الطالب قادراً على

 مفردات المنهاج
(أسواق األوراق املالية) يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملفاهيم األساسية للبورصات 

وتعريفه بأسس  ،وأسس تسعري األوراق املالية يف البورصةوتزويده بقواعد البيع والشراء 
 .ات ومبؤشرات البورصة وطرق حساهباقياس كفاءة أسواق املال والبورص

 

 

 

 ۱٥۷الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 اإللزامية قسم المحاسبةمقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQA 845 :رمز المقرر حماسبة مالية خاصة اسم المقرر

 )٢(حماسبة  :المتطلب السابق ٢عملي: ٢نظري: الساعات الفعلية
RQF 210 

 حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 أمثلة وحل متارينالعملي: 

المستوى المقترح 
  ٨ :للمقرر

 :السنة الدراسية
 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 طريقة االمتحان
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

املعرفة سيكتسب الطالب :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
املعاجلات احملاسبية املتعلقة باحلاالت اخلاصة، مبا يف ذلك البيع التأجريي وحماسبات  والفهم يف

 الفروع املستقلة للمؤسسات والفروع اخلارجية هلا.

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
املتعلقة باحلاالت اليت تتطلب معاجلة حماسبية تسوية احلسابات و اكتساب املهارة الذهنية يف فهم على

 .خاصة

عند االنتهاء من الربنامج :  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
 فهم وتطبيق املبادئ والقواعد احملاسبية املتعلقة باحلاالت اخلاصة. علىسيكون الطالب قادراً 

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 واستخدام تقنيات وأسس احملاسبة اخلاصة.شرح علىالطالب قادراً 

 مفردات المنهاج

كما يتعرض إىل   ،بالتقسيط واملعاجلة احملاسبية هلمايتضمن هذا املقرر البيع التأجريي والبيع 
اتفاقات الدفع بني األصيل والوكيل والبضاعة  /مراحلهاواملعاجلة احملاسبية هلا،بضاعة األمانة

روع والف ،تقلةسبة الفروع املستقلة وغري املسحما/ الباقية لدى الوكيل يف �اية السنة املالية
والتحويل باتباع  ،وتسوية احلسابات اجلارية ،ات اخلتاميةاحلساب/ عرياخلارجية  وطرق التس

احملاسبة / التحويالت بني األقسام والربح غري احملقق /وحماسبة األقسام ،تكلفة االستبدال
/ احملاسبة يف شركات الوساطة ويف صناديق االستثمار/ يف شركات التأمني وإعادة التأمني

 .اجلة احملاسبية للمشتقات املاليةاملع
 

 

 ۱٥۸الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 اإللزامية قسم المحاسبةمقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQA 846 :رمز المقرر مشروع التخرج اسم المقرر

٢نظري: الساعات الفعلية ٢عملي:   :المتطلب السابق   ساعة معتمدة ١٠٣اجتياز  

حماضرات وتواصل مع أ. املشرفالنظري:  طريقة التدريس  
جوالت/ خمابر/ مكتباتالعملي:   

 المستوى المقترح للمقرر:
٨ 

الرابعة: السنة الدراسية  

 املراجع واملصادر واملنهجية وخمطط البحث اليت حيددها املشرف.المرجع المعتمد:  الكتاب المرجعي

 . باحملتوى والنتائج ذلك مناقشة الطالبمبا يف املشرف، األستاذ يتم تقييم املشروع البحثي من قبل  طريقة االمتحان

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة والفهم  : Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
وتوضيح مشكلته البحثية من وجهة النظر احملاسبية ويف إطار التخصص، متكامل معاجلة مشروع في

 .هلا ووضع احللول العمليةلعرضها وحتليلها واستقرائها 

عند االنتهاء من الربنامج، سيكون الطالب قادراً على : Intellectual skills المهارات الذهنية 
ة ووضع احللول ألي مشروع يف هذا يدار النواحي احملاسبية للقضايا املتعلقة بالعلوم اإلاكتساب املهارة يف 

 اجملال استناداً لألسس والنظريات اليت تعلمها. 

عند االنتهاء من الربنامج، :  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
يف جمال  ليت تعلمهاة والعلمية واألكادميية النظرياملعارف استخدام  سيكون الطالب قادرًا على

 .وعلومها املختلفة األعمالعمله املهين يف إدارة ، وتطبيقها يف كل جماالت اختصاصه

سيكون الطالب :General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
أرض الواقع يف االستفادة مما تعلمه من مقوالت نظرية من خالل تطبيقها على قادراً على 

ة حالة عملية حمددة متوافقة مع االختصاص احملاسيب بدراسفيه يقوم إطار مشروع حبثي 
واملقرتحات احللول  ووضعللوصول إىل النتائج  احتليلهالذي درسه الطالب، يتم استقرائها و 

 .املناسبة

 مفردات المنهاج

األسس يف جمال  اتيهدف املقرر إىل تزويد الطالب باملهارات واملعارف الالزمة لتطبيق النظري
 ؤسسةملحلالة إشكالية أو من خالل اختياره  ،اليت اكتسبها خالل دراسته على أرض الواقع،احملاسبية
، ويكون اختيار موضوع أو مشروع البحث متوافقاً مع أو خدمية حتت إشراف أستاذ متخصص إنتاجية

الذي اختاره الطالب يف إطار العلوم اإلدارية. ويتضمن مشروع البحث خمططًا يبني  ه احملاسيباختصاص
سبق

ُ
ة املتوقع ملخصًا ألفكاره، مشكلة البحث وأمهيته وأهدافه، املنهجية العلمية املتبعة، الفروض امل

 مناقشتها، للوصول إىل النتائج والتمكن من وضع املقرتحات واحللول املناسبة.
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 مقررات قسم المحاسبة االختيارية

 االختيارية قسم المحاسبةمقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQAE 1 :رمز المقرر مشكالت حماسبية معاصرة اسم المقرر

 - :المتطلب السابق - عملي: ٣ نظري: الساعات الفعلية

 حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 -العملي: 

المستوى المقترح 
 اختياري :للمقرر

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 طريقة االمتحان
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 احملاسبية اليت ال يوجد اتفاق و/أو إمجاع بشأن البت هبا.مناقشة املشكالت والفهم يف 

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 .املشكالت احملاسبية املعاصرةأسس اكتساب املهارة الذهنية يف على

عند االنتهاء من الربنامج :  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
املوارد البشرية وحماسبة فهم واستخدام قواعد وضوابط حماسبة  علىسيكون الطالب قادرًا 

 املسؤولية االجتماعية وغريها من احلاالت اخلاصة.

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 أسس احلاالت اليت تعاجلها املشكالت املعاصرة.شرح تطبيق و علىالطالب قادراً 

 مفردات المنهاج
يهتم هذا املقرر يف حبث ومناقشة املشكالت املعاصرة اليت تثري جدًال الختالف النظر 

/ عن التغريات يف األسعاربشأ�ا واليت تؤثر يف دقة وموثوقية البيانات؛ ويتناول احملاسبة 
 حماسبة املسؤولية االجتماعية واإلفصاح عنها./ حماسبة املوارد البشرية
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 االختيارية قسم المحاسبةمقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQAE 2 :رمز المقرر حماسبة األعمال املوحدة اسم المقرر

 - :المتطلب السابق ٢ عملي: ٢ نظري: الساعات الفعلية

 حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 أمثلة وحل متارينالعملي: 

المستوى المقترح 
 اختياري :للمقرر

 :السنة الدراسية
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 طريقة االمتحان
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

املعرفة سيكتسب الطالب :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 أسس حماسبة األعمال املوحدة. والفهم يف

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 اكتساب املهارة الذهنية يف فهم املعايري املعتمدة يف حماسبة األعمال املوحدة.على:

عند االنتهاء من :  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
االندماج احملاسبة املتعلقة بتطبيق واستخدم أسس  الربنامج سيكون الطالب قادرًا على

 .والشراكة والتحالفات االسرتاتيجية

سيكون :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
 املوحدة.األعمال حماسبة فهم وتطبيق أسس علىالطالب قادراً 

 مفردات المنهاج
ويهدف هذا املقرر إىل تعليم الطالب حسابات االندماج والشراكة والتحالفات 
االسرتاتيجية بني املؤسسات اليت جتعل من هذه املنشآت وحدة اقتصادية واحدة على 

 .نية معتمدة وفق املعايري الدوليةأسس قانو 
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 االختيارية قسم المحاسبةمقررات  العلوم اإلدارية كلية

 RQAE 3 :رمز المقرر تطبيقات حاسوبية يف احملاسبة اسم المقرر

 - :المتطلب السابق ٢ عملي: ٢ نظري: الساعات الفعلية

 حماضراتالنظري:  طريقة التدريس
 متارين/ جلسات عمليةالعملي: 

المستوى المقترح 
 اختياري :للمقرر

 :السنة الدراسية
 الثالثة

المرجعي  الكتاب
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

 طريقة االمتحان
 .فصليني اختبارينعن طريق إجراء  :من عالمة املقرر )%٤٠(
 .امتحان فصلي حتريري شاملعن طريق  :من عالمة املقرر )%٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 احلاسوب يف احملاسبية.التقنيات والتطبيقات  والفهم يف

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنية
 اكتساب املهارة الذهنية يف فهم الربامج احلاسوبية واستخدامها وتطبيقاهتا.على

عند االنتهاء من الربنامج :  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
 النوعية والتعامل معها. الربامج احملاسبيةفهم  علىسيكون الطالب قادراً 

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 جمال العلوم احملاسبية.يف  يةسوباحلاإجراء التطبيقات  علىالطالب قادراً 

 مفردات المنهاج
يعتمد هذا املقرر على تعميق التطبيقات على احلاسوب باالعتماد على بعض الربامج 

 .احملاسبية اليت تُعطى للطالب ليقوم بالتدريب عليها
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 كلية العلوم اإلدارية
 ساعة معتمدة) ٧٢متطلبات قسم نظم المعلومات اإلدارية اإللزامية واالختيارية ( - ٥
 ]Electiveة ساعات معتمدة اختياري ٦+ Obligatoryةساعة معتمدة إلزامي ٦٦[

 ساعة معتمدة) ٦٦اإللزامية (نظم المعلومات اإلداريةمتطلبات قسم 

 ساعة معتمدة المجموع عملي نظري اسم المقرر رمز المقرر
المتطلب 

 السابق

RQMIS 523 ) مهارات احلاسوب ٣ ٤ ٢ ٢ )١تطبيقات احلاسوب يف اإلدارة 
RQU 102 

RQMIS 524 مهارات احلاسوب ٣ ٣ - ٣ نظم املعلوماتدخل إىل م 
RQU 102 

RQMIS 525 مهارات احلاسوب ٣ ٣ - ٣ )١( ونظم إدارهتا قواعد البيانات 
RQU 102 

RQMIS 526  مهارات احلاسوب ٣ ٣ - ٣ صدرتشغيل مفتوحة املنظم 
RQU 102 

RQMIS 527 مهارات احلاسوب ٣ ٣ - ٣ أساسيات االنرتنت وشبكات األعمال 
RQU 102 

RQMIS 629 ٣ ٣ - ٣ األساليب الكمية 
الرياضيات االقتصادية 

 واإلدارية
RQF 208 

RQMIS 630  ٣ ٣ - ٣ املعلوماتإدارة أمن 
نظم  مدخل إىل

  RQMISاملعلومات
 524 

RQMIS 631 ٣ ٣ - ٣ تطبيقات أمن املعلومات 
نظم  مدخل إىل

 RQMISاملعلومات
524 

RQMIS 632 
 ٣ ٣ - ٣ تصميم وحتليل نظم املعلومات

مدخل إىل نظم 
 RQMISاملعلومات

524 

RQMIS 633 ٣ ٤ ٢ ٢ تصاالتإدارة الشبكات واال 

أساسيات االنرتنت 
وشبكات 

 RQMISاألعمال
527 

RQMIS 735 ٣ ٣ - ٣ )٢( ونظم إدارهتا قواعد البيانات 
ونظم  قواعد البيانات

 )١( إدارهتا
RQMIS 525 

RQMIS 736 ٣ ٣ - ٣ األعمال اإللكرتونية 

أساسيات االنرتنت 
وشبكات 

 RQMISاألعمال
527 
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RQMIS 737 
 ٣ ٤ ٢ ٢ )٢تطبيقات احلاسوب يف اإلدارة (

يف تطبيقات احلاسوب 
 )١اإلدارة (

RQMIS 523 

RQMIS 738 
 ٣ ٣ - ٣ التوريدإدارة سلسلة 

إدارة النظم والعمليات 
 نتاجيةاإل

RQF 315 

RQMIS 739 ٣ ٣ - ٣ املعرفة والتنقيب يف البيانات إدارة 
مدخل إىل نظم 

 RQMISاملعلومات 
524 

RQMIS 740 ٣ ٣ - ٣ سرتاتيجيةنظم املعلومات اال 
مدخل إىل نظم 

 RQMISاملعلومات
524 

RQMIS 841  ٣ ٣ - ٣ مفتوحة املصدراألعمال تطبيقات 
تشغيل مفتوحة نظم 

 املصدر
RQMIS 526 

RQMIS 842  ٣ ٣ - ٣ موارد املشروعاتنظم ختطيط 
مدخل إىل نظم 

 RQMISاملعلومات
524 

RQMIS 843  ٣ ٣ - ٣ املعلومات نظمإدارة مشاريع 
تطبيقات احلاسوب يف 

 )٢(اإلدارة 
RQMIS 737 

RQMIS 844 األعمال اإللكرتونية ٣ ٣ - ٣ التسويق والتجارة اإللكرتونية 
RQMIS 736 

RQMIS 845  األساليب الكمية ٣ ٣ - ٣ اتنظم دعم القرار 
RQMIS 629 

RQMIS 846 ١٠٣اجتياز  ٣ ٤ ٢ ٢ مشروع تخرج في االختصاص 
 ساعة معتمدة

  ٦٦ ٧٠ ٨ ٦٢ المجموع

 ة)معتمدات ساع ٦( المعلومات اإلدارية االختياريةنظم متطلبات قسم 

 المتطلب السابق
ساعة 
 معتمدة

 رمز المقرر اسم المقرر نظري عملي المجموع

- ٣ - ٣ ٣ 
ذكاء األعمال ووسائل اإلعالم 

جتماعيةاال  
RQMISE1 

- ٣ - ٣ ٣ 
موضوعات خمتارة يف نظم املعلومات 

 اإلدارية
RQMISE2 

املعلوماتتكنولوجيا  ٣ - ٣ ٣ -  RQMISE3 

االختيارية أعاله ) من المقررات الثالثةساعات معتمدة)، أي (مقررين ٦يختار الطالب منها (  
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 وحسب المستويات ،على السنواتنظم المعلومات اإلدارية توزيع متطلبات قسم 
الفصل األول (المستوى الخامس) السنة الثالثة/   

 المتطلب السابق
ساعة 
 معتمدة

 العبء
الدراسي   

ظري عملي  رمز المقرر اسم المقرر 

مهارات احلاسوب 
RQU102 ١يف اإلدارة (احلاسوب تطبيقات  ٢ ٢ ٤ ٣( RQMIS 523 

 مهارات احلاسوب
RQU102 

 RQMIS 524 نظم املعلومات مدخل إىل ٣ - ٣ ٣

 مهارات احلاسوب
RQU102 

 RQMIS 525 ونظم إدارهتا قواعد البيانات ٣ - ٣ ٣

 احلاسوبمهارات 
RQU102 

 RQMIS 526 تشغيل مفتوحة املصدرنظم  ٣ - ٣ ٣

 مهارات احلاسوب
RQU102 

 RQMIS 527 أساسيات االنرتنت وشبكات األعمال ٣ - ٣ ٣

 RQMISE متطلب القسم االختياري ٣ - ٣ ٣ -

 المجموع ١٧ ٢ ١٩ ١٨ -
 

  
 الفصل الثاني (المستوى السادس)/ السنة الثالثة

 المتطلب السابق
ساعة 
 معتمدة

 العبء
لدراسي  

ظري عملي  رمز المقرر اسم المقرر 

 الرياضيات االقتصادية واإلدارية
RQF 208 األساليب الكمية ٣ - ٣ ٣ RQMIS 629 

 نظماملعلومات مدخل إىل
RQMIS 524 أمن املعلوماتإدارة  ٣ - ٣ ٣ RQMIS 630 

 نظم املعلومات مدخل إىل
RQMIS 524 أمن املعلوماتتطبيقات  ٣ - ٣ ٣ RQMIS 631 

 نظم املعلومات مدخل إىل
RQMIS 524 تصميم وحتليل نظم املعلومات ٣ - ٣ ٣ RQMIS 632 

أساسيات االنرتنت وشبكات 
 األعمال

RQMIS 527 
٣ 

٤ 
 RQMIS 633 تصاالتإدارة الشبكات واال ٢ ٢

 RQMISE متطلب القسم االختياري ٣ - ٣ ٣ -

 المجموع ١٧ ٢ ١٩ ١٨ -        
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 )الفصل األول (المستوى السابعالسنة الرابعة/  

 المتطلب السابق
ساعة 
 معتمدة

 العبء
لدراسي  

 رمز المقرر اسم المقرر نظري عملي

 )1(ونظم إدارهتا تقواعد البيانا
RQMIS 525 ٢(ونظم إدارهتا قواعد البيانات  ٣   - ٣ ٣( RQMIS 735 

أساسيات االنرتنت وشبكات 
 األعمال

RQMIS 527 
 RQMIS 736 األعمال اإللكرتونية ٣ - ٣ ٣

تطبيقات احلاسوب يف اإلدارة 
)١( 

RQMIS 523 
 RQMIS 737 )٢تطبيقات احلاسوب يف اإلدارة ( ٢ ٢ ٤ ٣

 نتاجيةإدارة النظم والعمليات اإل
RQF 315 

 RQMIS 738 إدارة سلسة التوريد ٣ - ٣ ٣

 مدخل إىل نظم املعلومات
RQMIS 524 إدارة املعرفة والتنقيب يف البيانات ٣ - ٣ ٣ RQMIS 739 

مدخل إىل نظم 
  RQMIS 524املعلومات

 RQMIS 740 نظم املعلومات االسرتاتيجية ٣ - ٣ ٣

 المجموع ١٧ ٢ ١٩ ١٨ 
 

الفصل الثاني (المستوى الثامن)/ السنة الرابعة   

 المتطلب السابق
ساعة 
 معتمدة

 العبء
 الدراسي

 رمز المقرر المقرراسم  نظري عملي

 نظم التشغيل مفتوحة املصدر
RQMIS 526 تطبيقات األعمال مفتوحة املصدر  ٣ - ٣ ٣ RQMIS 841 

مدخل إىل نظم 
  RQMIS 524املعلومات

 RQMIS 842 نظم ختطيط موارد املشروعات ٣ - ٣ ٣

 )٢تطبيقات احلاسوب يف اإلدارة (
RQMIS 737 

 RQMIS 943 املعلوماتإدارة مشاريع نظم  ٣ - ٣ ٣

 األعمال اإللكرتونية
RQMIS 736 التسويق والتجارة اإللكرتونية ٣ - ٣ ٣ RQMIS 844 

 األساليب الكمية
 RQMIS 629 

 RQMIS 845 نظم دعم القرارات ٣ - ٣ ٣

 RQMIS 846 مشروع التخرج في االختصاص ٢ ٢ ٤ ٣ ساعة معتمدة ١٠٣اجتياز 

 المجموع ١٧ ٢ ١٩ ١٨ -

 

 ۱٦٦الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 مقررات قسم نظم المعلومات اإلدارية اإللزامية

 

 مقررات قسم نظم المعلومات اإلدارية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

:رمز المقرر تطبيقات احلاسوب يف اإلدارة اسم المقرر  RQMIS 523 
٢نظري:  الساعات الفعلية :المتطلب السابق ٢ عملي:   مهارات احلاسوب 

RQU 102 

التدريسطريقة   
حماضرات  النظري:  
متارين/ جلسات عمليةالعملي:   

 ٥ المستوى المقترح للمقرر:
:السنة الدراسية  

 الثالثة
الكتاب المرجعي 

 للمقرر
 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

االمتحانطريقة   
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني٤٠(
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

تكنولوجيا املعرفة والفهم فيسيكتسب الطالب : Knowledge and understandingالمعرفة والفهم 
 .احلاسوب يف اإلدارةوتطبيقات 

اكتساب علىسيكون الطالب قادرًا  ،عند االنتهاء من الربنامج: Intellectual skillsالمهارات الذهنية  
 التعامل مع تقنيات احلاسوب واستخدامه يف حتقيق األهداف اإلدارية.املهارة الذهنية يف 

سيكون  ،عند االنتهاء من الربنامج: Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية 
 استخدام التقنيات التكنولوجية واإلنرتنيت واحلاسوب يف تطوير العمل اإلداري يف املؤسسة. الطالب قادراً على

: سيكون الطالب قادراً على:  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
 .شرح أمهية احلاسوب

 مفردات المنهاج

 والتنظيمية لتجاريةاتكنولوجيا احلاسوب وتأثريات اإلنرتنت على القضايا : يتناول هذا املقرر
 اسوبعلى أجهزة احل كافٍ   بشكلٍ الطالب  ، ويهدف إىل تطوير معارفواالجتماعية والشخصية

اآلراء الصحيحة حوهلا، فضال عن اكتساب وصقل املهارات الالزمة وغريها من القضايا الختاذ 
 مي دورها يف التفاعل مع شبكة اإلنرتنت.و لتمييز وتق

 

 

 

 

 ۱٦۷الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 

 مقررات قسم نظم المعلومات اإلدارية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

:رمز المقرر مدخل إىل نظم املعلومات اسم المقرر  RQMIS 524 
٣نظري:  الساعات الفعلية - عملي:  :المتطلب السابق   مهارات احلاسوب 

RQU 102 

 طريقة التدريس
حماضرات النظري:   
-العملي:   

٥المستوى المقترح للمقرر:  
:السنة الدراسية  

 الثالثة
الكتاب المرجعي 

 للمقرر
 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 

 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. اإلضافي:المرجع 

االمتحانطريقة   
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني٤٠(
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

الالزمة الستيعاب سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 نظم املعلومات ونظم قاعدة املعلومات وتطبيقاهتما.

اكتساب  علىسيكون الطالب قادرًا  ،عند االنتهاء من الربنامج: Intellectual skills المهارات الذهنية
 .املهارة يف تصميم نظام قاعدة املعلومات

سيكون  ،عند االنتهاء من الربنامج: Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية 
 يف تذليل الصعوبات وحل املشكالت اإلدارية. نظم املعلوماتاستخدام  علىالطالب قادراً 

 علىسيكون الطالب قادراً   General and transferable skills:المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 .اإلدارية وقادراً على شرحها واالستفادة من تطبيقاهتا يف حتقيق أهداف املؤسسة تنظم املعلومافهم 

 مفردات المنهاج

تصميم نظام قاعدة  ،مزاياها وعيوهبا ،أمهيتها ،مفهوم وأركان نظم املعلومات :يتناول هذا املقرر
نظام اسرتجاع املعلومات وأسسه  ،العالقات املنطقية يف تصميم نظام قاعدة البيانات ،املعلومات
املستلزمات  ،عناصر نظام املعلومات اإلدارية ،اختيار املداخل وحتويلها وصياغتها ،وخطواته

دور نظام  ،املستلزمات الضرورية يف نظام املعلومات اإلدارية ،الضرورية يف نظام املعلومات اإلدارية
 .لومات اإلدارية يف جناح املؤسساتاملع

 

 

 

 

 

 ۱٦۸الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 

 مقررات قسم نظم المعلومات اإلدارية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

) ١قواعد البيانات ونظم إدارهتا ( اسم المقرر :رمز المقرر   RQMIS 525 

٣نظري:  الساعات الفعلية :المتطلب السابق - عملي:   مهارات احلاسوب 
RQU 102 

 طريقة التدريس
محاضرات النظري:   
-العملي:   

٥:المقترح للمقررالمستوى   
:السنة الدراسية  

 الثالثة
الكتاب المرجعي 

 للمقرر
 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

االمتحانطريقة   
 .اختبارين فصليني%) من عالمة املقرر: عن طريق إجراء ٤٠(
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

قواعد سيكتسب الطالب املعرفة والفهم في: Knowledge and understandingالمعرفة والفهم 
 .إدارهتانظم البيانات و 

اكتساب  علىسيكون الطالب قادرًا  ،الربنامجعند االنتهاء من :  Intellectual skillsالمهارات الذهنية
 .املهارة الذهنية يف إدارة قواعد البيانات

سيكون الطالب  عند االنتهاء من الربنامج: Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية 
 .تصميمهافهم قواعد البيانات وإدارهتا و  استخدام قادراً على

 علىسيكون الطالب قادراً : General and transferable skills والقابلة لالنتقالالمهارات العامة 
 فهم تقنيات نظم املعلومات واستخدامها والتمكن من تطبيقها.و شرح 

 مفردات المنهاج

ملعلومات ادور قواعد البيانات يف تطوير نظم / مدخل وتعريف بقواعد البيانات املقرر:هذا  يتناول
لغة اسرتجاع / تصميم قواعد البيانات وتكاملها /ماذج العالقية يف قواعد البياناتالن/ اإلدارية

تطبيق / أمن وإدارة قواعد البيانات)/  SQL/Structure Query Language(البيانات 
يهدف املقرر إىل تزويد الطالب مبهارات و لتطوير قواعد البيانات يف جمال إدارة األعمال.عملي

البيانات عن طريق دراسة موضوعات متقدمة يف قواعد البيانات وخاصة يف استخراج قواعد 
 .لبيانات املوزعة وخمازن البياناتجماالت إدارة قواعد ا

 

 

 

 

 ۱٦۹الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 

 

 مقررات قسم نظم المعلومات اإلدارية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

صدرنظم التشغيل مفتوحة امل  اسم المقرر :رمز المقرر   RQMIS 526 
٣نظري:  الساعات الفعلية - عملي:  :المتطلب السابق   مهارات احلاسوب 

RQU 102 

 طريقة التدريس
محاضرات النظري:   
-العملي:   

٥:المستوى المقترح للمقرر  
:السنة الدراسي  

 الثالثة
الكتاب المرجعي 

 للمقرر
 .املقررالكلية وأستاذ إدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

االمتحانطريقة   
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني٤٠(
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

نظم  سيكتسب الطالب املعرفة والفهم يف: Knowledge and understandingالمعرفة والفهم 
 التشغيل مفتوحة املصدر.

فهم نظم  علىسيكون الطالب قادراً  ،عند االنتهاء من الربنامج: Intellectual skillsالمهارات الذهنية  
 ر وكيفية استخدامه.املعلومات مفتوحة املصد

سيكون  ،عند االنتهاء من الربنامج: Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية 
 استخدام الربجميات مفتوحة املصدر يف خدمة العمل املؤسسي. ىعلالطالب قادراً 

 علىسيكون الطالب قادراً : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 .والربجميات وشرحها وتسخريها خلدمة أهداف املؤسسة واعد البياناتفهم أسس وق

 مفردات المنهاج
 ،مفتوحة املصدر أهم نظم التشغيل /تطورها ،نشأهتا، مفهوم الربجميات املفتوحة املصدريتناول املقرر 

جمموعاهتا  ،مكوناهتا األساسية ،أسباب تفوقها ،أسباب تفضيلها،جناحها،استخداماهتا األساسية
 .ة املصدرخدام نظم التشغيل املفتوحاست/األساسية

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۷۰الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 

 مقررات قسم نظم المعلومات اإلدارية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية  

أساسيات االنرتنت وشبكات األعمال  اسم المقرر :رمز المقرر   RQMIS 527 
٣نظري:  الساعات الفعلية - عملي:  :المتطلب السابق   مهارات احلاسوب 

RQU 102 

 طريقة التدريس
حماضرات النظري:   
-العملي:   

٥المستوى المقترح للمقرر:  
:السنة الدراسية  

 الثالثة
الكتاب المرجعي 

 للمقرر
 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

االمتحانطريقة   
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني٤٠(
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة والفهم يف أساسيات :  Knowledge and understandingوالفهمالمعرفة 
 مواقع التواصل ..) وشبكات األعمال.اإلنرتنيت (البحث التصميم، 

التعامل مع  علىسيكون الطالب قادراً  ،عند االنتهاء من الربنامج: Intellectual skills المهارات الذهنية 
 تقنيات وبرامج الشبكة العنكبوتية، فهم آلية عملها واالستفادة من خدماهتا.

سيكون الطالب  ،عند االنتهاء من الربنامج:  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
والتواصل مع  ،من مزاياها وخدماهتا، مبا يف ذلك تصميم املواقعاستخدام شبكة اإلنرتنت واالستفادة  علىقادرًا 

 شبكات األعمال التجارية.
 علىسيكون الطالب قادرًا : General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال

 التطبيقات العملية اليت ُمتكن من ذلك.شرح وفهم تقنيات اإلنرتنت وكيفية االستفادة من خدماهتا

مفردات 
 المنهاج

 /تصميم املواقع على اإلنرتنت /البحث يف اإلنرتنت /استخدامات اإلنرتنت /مكونات اإلنرتنت :يتناول املقرر
التسوق  /شبكات التسويق واإلعالن /شبكات التواصل االجتماعي /البيانات وامللفاتختزين / الربيد اإللكرتوين

شبكات األعمال /الشبكات املصرفية)/ الوزارات واجلامعات واملديريات(شبكات اخلدمات العامة  /عرب اإلنرتنت
 .التجارية

 

 

 

 

 

 

 ۱۷۱الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 

اإللزاميةمقررات قسم نظم المعلومات اإلدارية  العلوم اإلدارية كلية  

األساليب الكمية  اسم المقرر :رمز المقرر   RQMIS 629 
٣نظري: الساعات الفعلية - عملي:  :المتطلب السابق   الرياضيات االقتصادية واإلدارية 

RQF 208 

 طريقة التدريس
حماضرات النظري:   
-العملي:   

٦:المستوى المقترح للمقرر  
:السنة الدراسية  

 الثالثة
الكتاب المرجعي 

 للمقرر
 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

االمتحانطريقة   
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني٤٠(
 .حتريري شامل %) من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

تقنية  سيكتسب الطالب املعرفة والفهم يف: Knowledge and understandingالمعرفة والفهم 
 األساليب الكمية يف اإلدارة.

حماكمة  علىسيكون الطالب قادرًا  ،عند االنتهاء من الربنامج:  Intellectual skillsالمهارات الذهنية 
 القرارات اإلدارية وحتليلها يف ضوء املعطيات اليت يتيحها استخدام األساليب الكمية يف اإلدارة.

سيكون الطالب  ،عند االنتهاء من الربنامج:  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
املؤسسة مبساعدة النتائج اليت ميكن  أهدافاختاذ القرارات اإلدارية اليت حتقق حتليل السياسات و  علىقادرًا 

 احلصول عليها باستخدام الربجمة اخلطية والديناميكية والنماذج الرياضية املناسبة.
 علىسيكون الطالب قادرًا : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال

 خدمة العمل اإلداري يف املؤسسة.واستخدام تقنيات الربجمة اخلطية يف شرح فهم و 

مفردات 
 المنهاج

ل تقييم البدائل يف صنع القرار اإلداري وحتلييتناول هذا املقرر: العناوين اليت هلا عالقة ب
مقدمة توضيحية للتحليل الكمي ومراحل تطبيقه/ الربجمة بأنواعها اخلطية والديناميكية السياسات،

وحتليله باستخدام النماذج الرياضية/ شجرة القرارات ونظرية املنفعة، وغريها/ أساليب اختاذ القرار 
 نظرية املباريات أو األلعاب.. حتليل ماركوف.

 

 

 

 

 

 ۱۷۲الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 

 

 مقررات قسم نظم المعلومات اإلدارية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

إدارة أمن املعلومات  اسم المقرر :رمز المقرر   RQMIS 630 
٣نظري:  الساعات الفعلية - عملي:  :المتطلب السابق   مدخل إىل نظم املعلومات 

RQMIS 524 

 طريقة التدريس
حماضرات النظري:   
-العملي:   

٦المستوى المقترح للمقرر:  
:السنة الدراسية  

 الثالثة
الكتاب المرجعي 

 للمقرر
 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

االمتحانطريقة   
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني٤٠(
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

تقنيات  سيكتسب الطالب املعرفة والفهم يف:  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 .احلاجة إىل أمن املعلومات، مبا يف ذلك مربرات أمن املعلوماتوسياسات 

اكتساب علىسيكون الطالب قادرًا  ،عند االنتهاء من الربنامج: Intellectual skillsالمهارات الذهنية  
 املتعلقة بأمن املعلومات اإلدارية. املهارة الذهنية يف إدارة املخاطر

سيكون الطالب  ،عند االنتهاء من الربنامج: Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
 .قلهذا احلأمن املعلومات واملفاهيم األساسية يف فهم سياسات وتقنيات وتطبيقات  علىقادراً 

 علىسيكون الطالب قادرًا : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 ومتابعتها والرقابة عليها. أمن املعلوماتفهم وشرح وتطبيق املبادئ الرقابية، مبا فيها وضع خطط 

مفردات 
 المنهاج

قضايا حمرتفة وأخالقية املعلومات/ حول  احلاجة ألمن/مربرات أمن املعلومات يتناول هذا املقرر:
خمّطط وسياسات  /سيَطرة على اخلطرالمي اخلطرو و خاطر: متييز وتقاملإدارة / وقانونية يف أمن املعلومات

تعريف الطالب باملفاهيم واملبادئ األساسية يف إىل املقرر كما يهدف . املعلومات أمنوتقنيات 
 حقل أمن املعلومات مع الرتكيز على وظيفة الرقابة وإدارة املعلومات.

 

 

 

 

 

 ۱۷۳الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 

 

 مقررات قسم نظم المعلومات اإلدارية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

تطبيقات أمن املعلومات  اسم المقرر :رمز المقرر   RQMIS 631 

٣نظري:  الساعات الفعلية - عملي:  :المتطلب السابق   مدخل إىل نظم املعلومات 
RQMIS 524 

 طريقة التدريس
حماضرات النظري:   
-العملي:   

٦المقترح للمقرر: المستوى  
:السنة الدراسية  

 الثالثة
الكتاب المرجعي 

 للمقرر
 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

االمتحانطريقة   
 .اختبارين فصليني%) من عالمة املقرر: عن طريق إجراء ٤٠(
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

تطبيقات  سيكتسب الطالب املعرفة والفهم يف: Knowledge and understandingالمعرفة والفهم 
 أمن املعلومات.

اكتساب علىسيكون الطالب قادرًا  ،الربنامجعند االنتهاء من : Intellectual skillsالمهارات الذهنية  
 .فلسفة إدارة املخاطر يف إطار تطبيقات أمن املعلوماتاملهارة الذهنية يف 

سيكون الطالب  ،عند االنتهاء من الربنامج: Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية 
 .أمن املعلوماتاملتعلقة بالقيام بالتطبيقات علىقادراً 

 علىسيكون الطالب قادرًا :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
 ، مبا يف ذلك التشفري اإلليكرتوين وبقية طرق احلماية.أمن املعلوماتفهم وشرح وتطبيق تقنيات 

مفردات 
 المنهاج

اهليكل / ختطيط تطوير أمن التطبيقاتاملعلومات/ إدارة أمن / قياس االتصاليتناول هذا املقرر: 
 /وسبلها ةطرق احلماي/ ةاع التشفري والتواقيع اإللكرتونيأنو / عمالختطيط استمرارية األ/ البنائي لألمن

إىل رفع قدرات ومهارات الطالب يف إدارة أمن يضًا أاملقرر هذا يهدف كما إدارة األمن الفيزيائي.
 العمليات.

 

 

 

 

 

 ۱۷٤الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 

 

اإلداريةالعلوم  كلية  مقررات قسم نظم المعلومات اإلدارية اإللزامية 

تصميم وحتليل نظم املعلومات  اسم المقرر :رمز المقرر   RQMIS 632 
٣نظري:  الساعات الفعلية - عملي:  :المتطلب السابق   مدخل إىل نظم املعلومات 

RQMIS 524 

 طريقة التدريس
حماضرات النظري:   
-العملي:   

٦:للمقررالمستوى المقترح   
:السنة الدراسية  

 الثالثة
الكتاب المرجعي 

 للمقرر
 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

االمتحانطريقة   
 .فصليني%) من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين ٤٠(
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

التحليل سيكتسب الطالب املعرفة والفهم في: Knowledge and understandingالمعرفة والفهم 
 .وتصميم نظم املعلومات اإلدارية املنطقي يف إدارة األعمال

فهم التقنيات علىسيكون الطالب قادراً  ،عند االنتهاء من الربنامج: Intellectual skillsالمهارات الذهنية  
 املؤمتتة وغري املؤمتتة يف تصميم نظم املعلومات اإلدارية.

سيكون  ،عند االنتهاء من الربنامج:  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية 
 فهم تصميم وتطبيق نظم املعلومات اإلدارية وتقنيات مجع وحتليل متطلبات نظم املعلومات. علىالطالب قادراً 

 علىسيكون الطالب قادرًا : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 اإلمكان والتوافق.، فهمها وشرحها وتطبيق أسسها يف جماالت أخرى قدر نظم املعلوماتاستخدام تقنيات 

مفردات 
 المنهاج

ركزة على املنظم املعلومات اإلدارية تصميم التحليل املنطقي يف إدارة األعمال و  :يتناول هذا املقرر
ع وحتليل متطلبات نظم تقنيات مج /وحتليل التكلفة العائدة للمشروع إدارة /دورة حياة تطوير النظم

ق اهليكلية يف تطوير الطر / استخدام التقنيات املؤمتتة وغري املؤمتتة لتصميم نظام منطقي /املعلومات
 .املعلومات اإلدارية نظم

 

 

 

 

 

 ۱۷٥الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 

 مقررات قسم نظم المعلومات اإلدارية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

إدارة الشبكات واالتصاالت  اسم المقرر :رمز المقرر   RQMIS 633 
الفعليةالساعات  ٢نظري:   ٢عملي:  :المتطلب السابق   أساسيات االنرتنت وشبكاتاألعمال 

RQMIS 527 

 طريقة التدريس
حماضراتالنظري:   
متارين/ جلسات عمليةالعملي:   

٦:المستوى المقترح للمقرر  
:السنة الدراسية  

 الثالثة
الكتاب المرجعي 

 للمقرر
 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

االمتحانطريقة   
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني٤٠(
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

بشبكات سيكتسب الطالب املعرفة والفهم في: Knowledge and understandingالمعرفة والفهم 
 ودور يف مشاريع نظم املعلومات اإلدارية. احلاسوب ومفاهيم االتصاالت

على توظيف سيكون الطالب قادرًا  ،عند االنتهاء من الربنامج: Intellectual skillsالمهارات الذهنية  
 يف خدمة أهداف املؤسسة. ظم املعلومات اإلداريةاالتصاالت ونتقنيات 

سيكون الطالب  ،عند االنتهاء من الربنامج: Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية 
دامها يف حتليل واختاذ فهم تقنيات الشبكات ونظم املعلومات اإلدارية وتطبيقاهتا، وبالتايل استخ علىقادرًا 

 القرارات اإلدارية يف املؤسسة.
 علىسيكون الطالب قادرًا : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال

 ومفاهيم االتصاالت يف خدمة أهداف املؤسسة. شبكات احلاسوبوتطبيق شرح فهم و 

مفردات 
 المنهاج

دور شبكات احلاسب  /ومفاهيم االتصاالتبشبكات احلاسب مدخل وتعريف يتناول هذا املقرر: 
نرتنت شبكة اإل /وسائط الرتاسل /أنواع شبكات احلاسب /مات اإلداريةيف مشاريع نظم املعلو 
تطوير إىل هذا املقرر أيضًا يهدف و تطبيق عملي. - إدارة وأمن الشبكات/ وتطبيقاهتا وبروتوكوالهتا

 املعلومات اإلدارية.إدارة شبكات احلاسب يف نظم استخدام و يف القدرات 

 

 

 

 

 

 

 ۱۷٦الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 

 مقررات قسم نظم المعلومات اإلدارية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

)٢( قواعد البيانات ونظم إدارهتا  اسم المقرر :رمز المقرر   RQMIS 735 
-عملي:   ٣نظري:  الساعات الفعلية :المتطلب السابق   )١( ونظم إدارهتا قواعد البيانات 

RQMIS 525 

 طريقة التدريس
حماضراتالنظري:   
-العملي:   

٧:المستوى المقترح للمقرر  
:السنة الدراسية  

رابعةال  
الكتاب المرجعي 

 للمقرر
 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

االمتحانطريقة   
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني٤٠(
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

قواعد  لفهم يف: سيكتسب الطالب املعرفة وا Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 .البياناتومفاهيم وأسس 

فهم  علىسيكون الطالب قادرًا  ،عند االنتهاء من الربنامج:  Intellectual skillsالمهارات الذهنية 
 املتعلقة بأسس إدارة املؤسسة. املعلوماتالبيانات و تطوير تطبيقات قواعد و 

سيكون الطالب  ،عند االنتهاء من الربنامج:  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
 .إدارة قواعد البيانات وهيكلتهافهم وتطبيق و/أو استخدام أسس قواعد  علىقادراً 

 علىسيكون الطالب قادرًا : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 تطبيقات قواعد البيانات.ونظم إدارهتا، مبا يف ذلك  تطبيقاهتا ،البياناتقواعد شرح مفاهيم إدارة فهم و 

مفردات 
 المنها ج

هيكلية نظام إدارة قواعد / مراجعة متقدمة ألسس ومفاهيم إدارة قواعد البياناتيتناول املقرر:  
/ التطبيع يف قواعد البيانات/ منوذج قواعد البيانات العالئقية/ التعريف والتحكم بالبيانات/ البيانات

خمازن / قواعد البيانات الشيئية واملوزعة/ أمن قواعد البيانات/ البياناتتطوير وتنفيذ تطبيقات قواعد 
إىل تعريف الطالب أيضًا يهدف املقرر كما   مواضيع معاصرة يف قواعد البيانات./ البيانات

مبوضوعات متقدمة يف قواعد البيانات وخاصة يف جماالت إدارة قواعد البيانات املوزعة وخمازن 
 البيانات.

 

 

 
 

 

 

 ۱۷۷الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 

 

 

 مقررات قسم نظم المعلومات اإلدارية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

األعمال اإللكرتونية  اسم المقرر :رمز المقرر   RQMIS 736 
٢نظري:  الساعات الفعلية ٢عملي:  :المتطلب السابق   أساسيات االنرتنت وشبكاتاألعمال 

RQMIS 527 

 طريقة التدريس
حماضراتالنظري:   
متارين/ جلسات عمليةالعملي:   

٧المستوى المقترح للمقرر:  
:السنة الدراسية  

 الرابعة
الكتاب المرجعي 

 للمقرر
 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

االمتحانطريقة   
 .عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني%) من ٤٠(
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

أساسيات سيكتسب الطالب املعرفة والفهم يف:: Knowledge and understandingالمعرفة والفهم 
 .مفهومها وعناصرها ،األعمال اإللكرتونية

اكتساب  علىسيكون الطالب قادرًا  ،عند االنتهاء من الربنامج:  Intellectual skillsالمهارات الذهنية 
 .يف التبادل اإللكرتوين للبياناتواملعرفة الذهنية اخلربة 

سيكون  ،عند االنتهاء من الربنامج:  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية 
اليت تؤدي يف النهاية إىل املساعدة  بأساسيات األعمال اإللكرتونيةاستخدام التطبيقات املتعلقة علىالطالب قادرًا 

 اسرتاتيجياهتا وحمدداهتا. ،جماالهتا ،أهدافها ومبادئ تطبيقها ،يف اختاذ القرار اإلدارية اليت حتقق أهداف املؤسسة
 علىسيكون الطالب قادرًا :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال

 يف املؤسسة. األعمال اإللكرتونيةوتطبيق أسس إدارة شرح فهم و 

مفردات 
 المنهاج

الفرص والتحديات  ،املفهوم والعناصر واألمهية، اإللكرتونية: أساسيات اإلدارة يتناول هذا املقرر
وظائف  /تطور اإلدارة اإللكرتونية على مستوى املنظماتمراحل / والعوملة والتغريات يف بيئة األعمال

مساندة ، نظم املعلومات اإلدارية/ نظم دعم القرار /منظومة اإلدارة اإللكرتونية /اإلدارة اإللكرتونية
، ونيةاحلكومة اإللكرت  ،دعم العمليات اإلدارية ،الذكاء الصناعي ،املعلومات التنفيذية، القرار

حمددات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف  /اسرتاتيجياهتاو جماالهتا ،تطبيقها ادئمب ،أهدافها ،مفهومها
ة لإلدارة البيئة الشبكي /ارية اإللكرتونيةجتارب رائدة يف اإلداألخرى/ الدول النامية سورية ويف 
عالقات إدارة و إدارة العمليات الداخلية/ سلسلة التوريد /التبادل اإللكرتوين للبيانات /اإللكرتونية

 الزبائن .

 

 

 ۱۷۸الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 

 مقررات قسم نظم المعلومات اإلدارية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

)٢تطبيقات احلاسوب يف اإلدارة ( اسم المقرر :رمز المقرر   RQMIS 737 
٢نظري:  الساعات الفعلية ٢عملي:  :المتطلب السابق   )١تطبيقات احلاسوب يف اإلدارة ( 

RQMIS 523 

التدريسطريقة   
حماضرات النظري:   
متارين/ جلسات عمليةالعملي:   

٧:المستوى المقترح للمقرر  
:السنة الدراسية  

 الرابعة
الكتاب المرجعي 

 للمقرر
 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

االمتحانطريقة   
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني٤٠(
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

أهم  املعرفة والفهم يفسيكتسب الطالب : Knowledge and understandingالمعرفة والفهم 
 فة.و الربامج احملاسبية املعر 

على معرفة سيكون الطالب قادرًا  ،عند االنتهاء من الربنامج: Intellectual skillsالمهارات الذهنية  
 الربامج احملاسبية املختلفة واملقارنة بينها.

سيكون الطالب  ،االنتهاء من الربنامجعند : Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية 
 لى استخدام وتطبيق الربامج احملاسبية.عقادراً 

 علىسيكون الطالب قادرًا :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
 الربامج احملاسبية.  فهم وشرح وتطبيق مفاهيم

مفردات 
 المنهاج

 التالية:احملاسبية لربامج اتناول املقرر ي
 .إكسل •
 .أكسس •
 .قواعد البيانات أوراكل •
 .نظم األمتتة •
 .برجميات إدارة املشروعات •

 

 

 

 

 

 ۱۷۹الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 

 

 مقررات قسم نظم المعلومات اإلدارية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

:رمز المقرر إدارة سلسلة التوريد اسم المقرر  RQMIS 738 

٣نظري:  الساعات الفعلية -  عملي:  :المتطلب السابق   إدارة النظم والعمليات اإلنتاجية 
RQF 315 

 طريقة التدريس
محاضرات النظري:   
-العملي:   

٧المستوى المقترح للمقرر:  
:السنة الدراسية  

 الرابعة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. اإلضافي:المرجع 

االمتحانطريقة   
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني٤٠(
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

إدارة سيكتسب الطالب املعرفة والفهم يف Knowledge and understanding:والفهم المعرفة 
 استرياد املواد األولية.التوريد، مبا يف ذلك وضبط عمليات 

فهم علىسيكون الطالب قادرًا  ،عند االنتهاء من الربنامج: Intellectual skillsالمهارات الذهنية  
 مراقبة املخزون.العمليات ذات الصلة بالتوريدات و 

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب :  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية 
 .التوريدات للمؤسسةوضبط عمليات  إدارةضبط وتطبيق اخلطط املتعلقة بعلى قادراً 

 علىسيكون الطالب قادرًا : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 وتطبيق األسس والقواعد املتعلقة بتوريدات املؤسسة.شرح فهم و 

مفردات 
 المنهاج

/ والتوريدات األخرى وليةضبط عمليات استرياد املواداألو إدارة و تنظيم  :قررهذا امل تناولي
ازين يف ومراقبة املخ والنقل والتخزين التسليم/ املستورداتاملتعلقة بسرتاتيجيات اللوجستية اال

 .املؤسسة
 

 

 

 

 

 

 ۱۸۰الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 

 

 مقررات قسم نظم المعلومات اإلدارية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

:رمز المقرر إدارة املعرفة والتنقيب يف البيانات اسم المقرر  RQMIS 739 

٣نظري:  الساعات الفعلية -  عملي:  :المتطلب السابق   مدخل إىل نظم املعلومات 
RQMIS 524 

 طريقة التدريس
حماضراتالنظري:  
-العملي:   

٧:المستوى المقترح للمقرر  
:السنة الدراسية  

 الرابعة
الكتاب المرجعي 

 للمقرر
 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

االمتحانطريقة   
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني٤٠(
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

مفاهيم سيكتسب الطالب املعرفة والفهم يف : Knowledge and understandingالمعرفة والفهم 
 والتعّلم.ومبادئ إدارة املعرفة 

معرفة وفهم  علىسيكون الطالب قادراً  ،عند االنتهاء من الربنامج: Intellectual skillsالمهارات الذهنية  
 .املبادئ األساسية يف إدارة املعرفة والتعلم

سيكون الطالب  ،عند االنتهاء من الربنامج: Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية 
 استخدام تقنيات وأدوات املعرفة يف ختطيط وإدارة العمليات. علىقادراً 

 علىسيكون الطالب قادرًا :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
 وتطبيق أسس إدارة العمليات.شرح فهم و 

مفردات 
 المنهاج

تقنية / ثقافة املنظمات وإدارة التغيري/ مدارة املعرفة والتعلّ إحتديد مفاهيم ومبادئ : يتناول هذا املقرر
ميوختطيط إدارة و اسرتاتيجية العملياتالتجاريةوتق/ إدارة املعرفة/ األساسية تإدارة العمليا/ املعلومات
يهدف كما   التنقيب عن البيانات./ منهجية وقياس إدارة العمليات التجارية األساسية/ العمليات

نظريات إدارة العمليات األساسية والتنقيب عن إىل تزويد الطالب مبفاهيم و هذا املقرر أيضًا 
 البيانات.

 

 

 

 

 ۱۸۱الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 

 

 مقررات قسم نظم المعلومات اإلدارية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

:رمز المقرر نظم املعلومات االسرتاتيجية اسم المقرر  RQMIS 740 

الفعليةالساعات  ٣نظري:   -  عملي:  :المتطلب السابق   مدخل إىل نظم املعلومات 
RQMIS 524 

 طريقة التدريس
حماضراتالنظري:  
-العملي:   

٧:المستوى المقترح للمقرر  
:السنة الدراسية  

 الرابعة
الكتاب المرجعي 

 للمقرر
 .املقررالكلية وأستاذ إدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

االمتحانطريقة   
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني٤٠(
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

ة نظم هياسيكتسب الطالب املعرفة والفهم مب:  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 خصائصها ومكوناهتا. ،املعلومات االسرتاتيجية

وضع آلية  علىسيكون الطالب قادراً  ،عند االنتهاء من الربنامج: Intellectual skillsالمهارات الذهنية  
 تخطيط نظم املعلومات االسرتاتيجية.سليمة ل

سيكون الطالب  ،عند االنتهاء من الربنامج: Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية 
 .نظم املعلومات االسرتاتيجيةاستخدام قادراً 

 علىسيكون الطالب قادرًا :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
 وربط االستفادة منها بالتحليل االسرتاتيجي.  املعلوماتنظم وتطبيق شرح فهم و 

مفردات 
 المنهاج

آلية التخطيط لنظم / خصائصها ومكوناهتا، ة نظم املعلومات االسرتاتيجية: ماهييتناول هذا املقرر
نظم املعلومات أمهيتها / املعلومات االسرتاتيجية وكيفية تطويرها وعالقتها بالتحليل االسرتاتيجي

 يف حتقيق املزايا التنافسية ملنظمات األعمال ودورها االسرتاتيجي يف ذلك.اتيجية االسرت 

 

 

 

 

 

 

 ۱۸۲الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 مقررات قسم نظم المعلومات اإلدارية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

:رمز المقرر تطبيقات األعمال مفتوحة املصدر اسم المقرر  RQMIS 841 

٣نظري:  الساعات الفعلية -  عملي:  :المتطلب السابق   نظم تشغيل مفتوحة املصدر 
RQMIS 526 

 طريقة التدريس
حماضراتالنظري:   
-العملي:   

٨:المستوى المقترح للمقرر  
:السنة الدراسية  

 الرابعة
الكتاب المرجعي 

 للمقرر
 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

االمتحانطريقة   
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني٤٠(
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

املعرفة سيكتسب الطالب : Knowledge and understandingالمعرفة والفهم 
 كيفية تنفيذ التطبيقات يف نظم األعمال مفتوحة املصدر.  والفهم يف

سيكون الطالب قادراً  ،عند االنتهاء من الربنامج: Intellectual skillsالمهارات الذهنية  
 على فهم قواعد البيانات ولغات الربجمة واستخدام تقنياهتا وحتليالهتا بشكل عملي.

 ،عند االنتهاء من الربنامج: Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية 
، وخاصة االستفادة من قواعد البيانات وتطبيق واستخدام لغات الربجمة علىسيكون الطالب قادرًا 

 يف التطبيقات احملاسبية واجملاالت اخلدمية.
سيكون General and transferable skills:  المهارات العامة والقابلة لالنتقال

فهم وشرح وتعميم األسس واملبادئ واآلليات التطبيقية لنظم وقواعد البيانات  ىعلالطالب قادرًا 
 ولغات الربجمة وتطبيقات األعمال مفتوحة املصدر.

مفردات 
 المنهاج

مناذج من التطبيقات / اجملاينالدعم غري و  الدعم اجملاين/ لغات الربجمة /قواعد البيانات  :يتناول املقرر
 .مناذج من التطبيقات اخلدميةو مناذج من التطبيقات احملاسبية ملية/ الع

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۸۳الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 مقررات قسم نظم المعلومات اإلدارية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

ختطيط موارد املشروعاتنظم  اسم المقرر :رمز المقرر   RQMIS 842 
٣نظري:  الساعات الفعلية -  عملي:  :المتطلب السابق   مدخل إىل نظم املعلومات 

RQMIS 524 

 طريقة التدريس
حماضرات النظري:   
-العملي:   

٨:المستوى المقترح للمقرر  
:السنة الدراسية  

 الرابعة
الكتاب المرجعي 

 للمقرر
 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 

 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. اإلضافي:المرجع 

االمتحانطريقة   
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني٤٠(
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة : Knowledge and understandingالمعرفة والفهم 
 أنظمة ختطيط موارد املشروعات.والفهم يف 

سيكون الطالب قادراً  ،عند االنتهاء من الربنامج: Intellectual skillsالمهارات الذهنية  
 املشروع. وحتليل املعلومات املتعلقة مبواردفهم أسس دراسة وختطيط  على

 ،عند االنتهاء من الربنامج:  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية 
 ختطيط موارد املشروعات.يف  ) اإلداريةERPقنيات نظام (تاستخدام علىسيكون الطالب قادراً 

سيكون الطالب : General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
 وموارد املشروعات.طيط اليت تساعد يف دراسة وخت واستخدام املبادئشرح فهم و  علىقادراً 

مفردات 
 المنهاج

 ERP (Enterprise Resourceمقدمة عن أنظمة (: علىيشمل هذا املقرر 
Planning  /رسم وإعادة هيكلة العمليات التجارية/ ختطيط املوارد للمؤسساتوتطبيقاهتا /

لتخصيص ا/ )إدارة املوارد البشرية، التصنيع، ( الشراء العمليات مثل بعض/ املتطلبات والصالحيات
من إحدى الشركات، يقومون يقوم الطالب بتنفيذ مشروع يف / .. ومن املمكن أن تهيئةوالتمهيد وال

املقرر تزويد الطالب مبقدمة شاملة  االغرض من هذويُعد  ).ERPخالله باختيار وإعداد نظام (
 ). ERP(ةعن نظم ختطيط موارد املنظم

 

 

 

 

 ۱۸٤الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 

 مقررات قسم نظم المعلومات اإلدارية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

:رمز المقرر إدارة مشاريع نظم املعلومات اسم المقرر  RQMIS 843 

٣نظري:  الساعات الفعلية -  عملي:  :المتطلب السابق   )٢(تطبيقات احلاسوب يف اإلدارة  
RQMIS 737 

 طريقة التدريس
حماضرات النظري:   
-العملي:   

٨:المستوى المقترح للمقرر  
:السنة الدراسية  

 الرابعة
الكتاب المرجعي 

 للمقرر
 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

االمتحانطريقة   
 .املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني%) من عالمة ٤٠(
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

مفاهيم سيكتسب الطالب املعرفة والفهم في: Knowledge and understandingالمعرفة والفهم 
 املتعلقة بنظم املعلومات. إدارة املشاريعوأسس ومبادئ 

بشكل أفضل سيكون الطالب قادراً  ،عند االنتهاء من الربنامج: Intellectual skillsالمهارات الذهنية  
 أسس التنظيم واملسؤولية وختطيط املوارد يف إطار إدارة نظم املعلومات.تطبيق على 

ون الطالب سيك ،عند االنتهاء من الربنامج: Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية 
ومراحل إدارة  ،وأدوات إدارة املشاريع ،فاهيم ومبادئ وطرق إدارة املشاريعمبفهم واستخدام وتطبيق  علىقادرًا 

 .املفاهيم واألسس املطلوبة إلدارة مشاريع تقنية املعلوماتاملشاريع، إضافًة إىل 
 علىسيكون الطالب قادرًا :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال

 .إدارة مشاريع املعلوماتوأدوات وأسس وتطبيق تقنيات شرح فهم و 

مفردات 
 المنهاج

ص ومزايا مشاريع تقنية خصائ /بادئ وطرق إدارة املشاريعمفاهيم وميهدف هذا املقرر إىل: تقدمي 
والوقت وختطيط املوارد واجلدولة  وليةؤ التنظيم واملس/ األساسية يف إدارة املشاريع  املراحل /املعلومات

 /ير املشروع وتطور إدارة املشاريعدور مد/ إدارة املخاطر يف إدارة املشاريع/ والرقابة واجلودة والتكلفة
األدوات املستخدمة يف إدارة ، توثيق املشاريع/ مي واالختيارو تطوير وثيقة طلب العروض والتق

 عملية يف إدارة مشاريع تقنية املعلومات.حاالت / معايري إدارة املشاريعو املشاريع 

 

 

 

 

 ۱۸٥الصفحة  الخطة الدراسیة –كلیة العلوم اإلداریة  –جامعة الشام 
 



 

 

 

 

 مقررات قسم نظم المعلومات اإلدارية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

:رمز المقرر التسويق والتجارة اإللكرتونية اسم المقرر  RQMIS 844 
٣نظري:  الساعات الفعلية -  عملي:  :المتطلب السابق   األعمال اإللكرتونية 

RQMIS 736 

 طريقة التدريس
حماضرات النظري:   
-العملي:   

٨:المستوى المقترح للمقرر  
:السنة الدراسية  

 الرابعة
الكتاب المرجعي 

 للمقرر
 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

االمتحانطريقة   
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني٤٠(
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

 ماهية سيكتسب الطالب املعرفة والفهم يف: Knowledge and understandingالمعرفة والفهم 
 وكيفية االستفادة منها يف إدارة أعمال املؤسسة. اإللكرتونيةومتطلبات وفوائد األعمال 

فهم على درًا سيكون الطالب قا ،من الربنامج عند االنتهاء: Intellectual skillsالمهارات الذهنية  
 كرتوين.ت واألدوات الالزمة للتسويق اإللواستيعاب التقنيا

سيكون  ،عند االنتهاء من الربنامج:  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية 
 استخدام تقنيات اإلنرتنت يف إجناز خطط وأعمال الرتويج والتسويق. علىالطالب قادراً 

 علىسيكون الطالب قادرًا :  General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
 يف حتقيق أهداف ومصلحة املؤسسة. اإللكرتونيةواستخدام األسس شرح فهم و 

مفردات 
 المنهاج

اخلدمات اليت تقدمها شبكة  ات التسويق والتجارة اإللكرتونية/مفهوم ومتطلبات وفوائد وسلبي
WEB طرق البيع والشراء من خالل /أنواع العالقات يف التسويق اإللكرتوينمستهلكني/ لل

/ بكةومزايا التسويق عرب الش ،لسلعي على الشبكةالتمييز ا، التسويقي اإللكرتوين املزيج/ (االنرتنت)
أمهية املعلومات يف / بكةخالل تصميم موقع متوازن على الش آلية الوصول إىل عقل العميل من

بكة على اسرتاتيجية وتأثري الش ،بكةمدى تأثر األسواق بالش/ التسويق وتقانة املعلومات يف التسويق
 بكة على تغيري مواصفات التسوق.ثري الشوما مدى تأ ،ويقالتس
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 مقررات قسم نظم المعلومات اإلدارية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

:رمز المقرر نظم دعم القرارات اسم المقرر  RQMIS 845 

٣نظري:  الساعات الفعلية -  عملي:  :المتطلب السابق   األساليب الكمية 
RQMIS 629 

 طريقة التدريس
حماضراتالنظري:  
-العملي:   

٨:المستوى المقترح للمقرر  
:السنة الدراسية  

 الرابعة
الكتاب المرجعي 

 للمقرر
 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

االمتحانطريقة   
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني٤٠(
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

أسس سيكتسب الطالب املعرفة والفهم في: Knowledge and understandingالمعرفة والفهم 
 .اخلبريةدعم القرار نظم وأبعاد 

اكتساب علىسيكون الطالب قادرًا  ،عند االنتهاء من الربنامج: Intellectual skillsالمهارات الذهنية  
 .تصميم نظم دعم القراراتتطبيق و املهارة يف 

سيكون الطالب  ،عند االنتهاء من الربنامج: Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية 
 واالستفادة من خصائصها ومزايا استخدامها. نظم دعم القراراتتطبيق واستخدام علىقادراً 

 علىسيكون الطالب قادرًا : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 ومكوناهتا.نظم دعم القرار، مبا يف ذلك تعميم االستفادة منها استناداً إىل فهم خصائصها شرح فهم و 

مفردات 
 المنهاج

 :ول هذا املقرر املوضوعات اآلتيةيتنا
 مقدمة يف النظم اخلبرية.** 
 قاعدة املعرفة.** 
 ،مكوناهتا ،خصائصها ،عمارة النظم اخلبرية ومفهوم نظم دعم القرارات وأمهيتها** 

 وعالقتها بعملية صنع القرارات اإلدارية.
 سرتاتيجيات املتبعة يف تصميم هذه النظم. اال** 
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 مقررات قسم نظم المعلومات اإلدارية اإللزامية العلوم اإلدارية كلية

:رمز المقرر مشروع التخرج  اسم المقرر  RQMIS846 

٢نظري: الساعات الفعلية ٢عملي:   :المتطلب السابق   ساعة معتمدة ١٠٣إجناز  

 طريقة التدريس
حماضرات وتواصل مع أ. املشرفالنظري:   
جوالت/ خمابر/ مكتباتالعملي:   

٨المستوى المقترح للمقرر:  
:السنة الدراسية  

 الرابعة
الكتاب المرجعي 

 للمقرر
املراجع واملصادر واملنهجية وخمطط ومفردات البحث اليت حيددها األستاذ المرجع المعتمد: 

 املشرف.
االمتحانطريقة   . باحملتوى والنتائج ذلك مناقشة الطالبمبا يف املشرف، األستاذ يتم تقييم املشروع البحثي من قبل  

المخرجات 
 التعليمية

معاجلة سيكتسب الطالب املعرفة والفهم في:  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 .هلا ووضع احللول العمليةوحتليلها واستقرائها  ، لعرضهاوتوضيح مشكلته البحثيةمتكامل مشروع 

اكتساب  سيكون الطالب قادرًا على ،عند االنتهاء من الربنامج: Intellectual skills المهارات الذهنية 
ألي مشروع يف هذا اجملال استناداً املناسبة ووضع احللول املفاهيم املتعلقة بنظم املعلومات اإلدارية املهارة يف 

 . يف اجلامعة اليت تعلمهاالعلمية واألكادميية لألسس والنظريات 
سيكون الطالب  ،عند االنتهاء من الربنامج:  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية

وتطبيقها يف   ،نظم املعلومات اإلداريةيف جمال  ليت تعلمهاة والعلمية واألكادميية النظرياملعارف استخدام  قادراً على
 .وعلومها املختلفة األعمالإدارة عمله املهين يف كل جماالت 

سيكون الطالب :General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
تطبيقها على من خالل متعلقة بنظم املعلومات اإلدارية مقوالت االستفادة مما تعلمه من  قادراً على

هذا االختصاص، متوافقة مع ة حالة عملية حمددة بدراسفيه يقوم أرض الواقع يف إطار مشروع حبثي 
 .واملقرتحات املناسبةووضع احللول للوصول إىل النتائج  احتليلهاستقرائها و ليقوم 

مفردات 
 المنهاج

يف جمال نظم املعلومات  اتلتطبيق النظري يهدف املقرر إىل تزويد الطالب باملهارات واملعارف الالزمة
 ؤسسةملحلالة إشكالية أو من خالل اختياره  ،اليت اكتسبها خالل دراسته على أرض الواقع،اإلدارية

، ويكون اختيار موضوع إنتاجية أو خدمية حتت إشراف أستاذ متخصص يف نظم املعلومات اإلدارية
اإلدارية.  جمال نظم املعلوماتختاره الطالب يف أو مشروع البحث متوافقًا مع االختصاص الذي ا

ويتضمن مشروع البحث خمططًا يبني ملخصًا ألفكاره، مشكلة البحث وأمهيته وأهدافه، املنهجية 
سبقة املتوقع مناقشتها، للوصول إىل النتائ

ُ
 ج.العلمية املتبعة، الفروض امل
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يةم نظم المعلومات اإلدارية االختيار مقررات قس  

 مقررات قسم نظم المعلومات اإلدارية االختيارية العلوم اإلدارية كلية

كاء األعمال ووسائل اإلعالم االجتماعيةذ اسم المقرر :رمز المقرر   RQMISE 1 
٣نظري: الساعات الفعلية -عملي:   :المتطلب السابق   - 

 طريقة التدريس
حماضرات النظري:   
-العملي:   

:المستوى المقترح للمقرر  
 اختياري

:السنة الدراسية  
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

االمتحانطريقة   
 .فصليني%) من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين ٤٠(
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

ب املعرفة والفهم يف حتليالت سيكتسب الطال: Knowledge and understandingالمعرفة والفهم 
 عالم االجتماعية.وسائل اإل

التعامل  علىسيكون الطالب قادرًا  ،الربنامجعند االنتهاء من : Intellectual skillsالمهارات الذهنية  
 األدوات اإلعالمية االجتماعية مبا ُميّكن املؤسسة من حتقيق أهدافها التسويقية بشكل أفضل.

سيكون الطالب  ،عند االنتهاء من الربنامج: Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية 
 عالم االجتماعية.االنرتنت وحتليل وسائل اإلاالستفادة من تقنيات  علىقادراً 

 علىسيكون الطالب قادرًا : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 يف حتقيق أهداف املؤسسة. عالموسائل اإلواستخدام شرح و  فهم

مفردات 
 المنهاج

، وبالتايل فهذا االنرتنت وحتليالت وسائل اإلعالم االجتماعية ،ألعمالحرفية ا: يتناول هذا املقرر
عالمية إ) ودجمها مع أدوات BIوفر للطالب فرصة لتعلم املزيد عن نظرية حرفية األعمال (يسوف 

 اجتماعية قوية للحصول على نظرة ثاقبة ملظاهر وسائل اإلعالم االجتماعية الناشئة.
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 مقررات قسم نظم المعلومات اإلدارية االختيارية العلوم اإلدارية كلية

:رمز المقرر موضوعات خمتارة يف نظم املعلومات اإلدارية اسم المقرر  RQMISE 2 
٣نظري: الساعات الفعلية -عملي:   :المتطلب السابق   - 

 طريقة التدريس
حماضراتالنظري:   
-العملي:   

:المستوى المقترح للمقرر  
 اختياري

:السنة الدراسية  
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

االمتحانطريقة   
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني٤٠(
 .املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل%) من عالمة ٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

العديد  ب املعرفة والفهم يفسيكتسب الطال: Knowledge and understanding المعرفة والفهم
 من املوضوعات اهلامة، مبا يف ذلك نظم املعلومات املتقدمة وتقنيات االتصاالت.

التعامل علىسيكون الطالب قادرًا  ،عند االنتهاء من الربنامج:  skillsIntellectualالمهارات الذهنية  
 .ا يف اإلدارةاهتطبيقوتقانة االتصاالت بشكل أفضل مع ت

سيكون الطالب  ،عند االنتهاء من الربنامج: Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية 
 املعلومات الوظيفية.تطبيقات نظم فهم وشرح واستخدام لىعقادراً 

على سيكون الطالب قادراً : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 .تها وآليات االستفادة منهاشرح أمهيفهم واستيعاب أهم املوضوعات يف جمال نظم املعلومات و 

مفردات 
 المنهاج

مقررات نظم  بالقدر الكايف من االهتمام يف اليت مل حتظَ و أهذا املقرر املوضوعات املستجدة  تناولي
تقنيات االتصاالت عن بعد / الصعوبات اليت تواجه تطبيق ختطيط موارد املشروع /املعلومات اإلدارية

دارة مراكز إنشاء و إالصعوبات اليت تواجه  /تطبيقات نظم املعلومات الوظيفية /دارةوتطبيقها يف اإل
 املعلومات.
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 مقررات قسم نظم المعلومات اإلدارية االختيارية العلوم اإلدارية كلية

:رمز المقرر تكنولوجيا املعلومات اسم المقرر  RQMISE 3 
٣نظري: الساعات الفعلية -: عملي  :المتطلب السابق   - 

 طريقة التدريس
حماضرات النظري:   
-العملي:   

 المستوى المقترح للمقرر:
 اختياري

:الدراسيةالسنة   
 الثالثة

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .الكلية وأستاذ املقررإدارة بالتنسيق مع قسم تعتمده إدارة الالمرجع المعتمد: 
 ُحيدده أستاذ املقرر، بالتنسيق مع إدارة القسم. المرجع اإلضافي:

االمتحانطريقة   
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني٤٠(
 .عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل %) من٦٠(

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة : Knowledge and understanding المعرفة والفهم
 .تكنولوجيا املعلوماتتقنيات بوالفهم 

سيكون الطالب قادراً  ،عند االنتهاء من الربنامج: Intellectual skillsالمهارات الذهنية  
ة اليت تسهم يف تسهيل وتبسيط وتطويل العمل تكنولوجياألدوات والوسائط الالتعامل مع  على

 املؤسسي.
 ،عند االنتهاء من الربنامج: Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية 

استخدام الوسائط واألدوات التكنولوجية يف جماالت احلفظ والتخزين  علىسيكون الطالب قادرًا 
 واالتصاالت.

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 على فهم وشرح واستخدام التكنولوجيا احلديث لالستفادة منها يف اجملاالت اإلدارية.الطالب قادراً 

مفردات 
 المنهاج

مفهوم وتعريف تكنولوجيا املعلومات/ أقسام وأنواع ومفاهيم هذه التكنولوجيا، مبا يف ذلك 
تكنولوجيا احلفظ والتخزين (الطباعة، املصغرات الفلمية، املواد السمعية والبصرية، األوعية 

والرتقيم غناطيسية والضوئية)، تكنولوجيا البث واالتصاالت (مثل اإلنرتنيت)، تكنولوجيا الكبس امل
 (قواعد وبنوك املعلومات واملكتبات الرقمية).
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