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 كلیة العلوم اإلداریة والمالیة
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 أهداف كلية العلوم اإلدارية والمالية 
اإلدارية والمالية إلى تزويد الطلبة بالمعرفة الغنية واللالزمة إلدارة األعمال بصورة ناجحة، لذا تهدف كلية العلوم 

قوم بتدريبهم وصقل معرفتهم من أجل أخذ أمكنتهم المناسبة في المؤسسات والمنظمات المتنوعة داخل فهي ت
وبناء على ذلك عملت الكلية على تأسيس أقسام تخدم مسيرة البناء واالصالح االقتصادي التي تنتهجها . المجتمع

ومن أ جل تحقيق ذلك . الفرد والمجتمعالدولة من خالل خلق كوادر فعالة ومبدعة تخدم في نهاية المطاف مصلحة 
تعمل كلية العلوم اإلدارية والمالية على تهيئة الطلبة ألن يكونوا مدراء وقياديين ومهنيين ناجحين من خالل برامجها 
االكاديمية القوية ، كما أنها تعمل على تطوير مقدراتهم في تعريف وحل المشاكل التي يمكن ان تعترضهم خالل 

  .  الفعال والمنطق األخالقي السليمالمهنية وذلك عن طريق استخدام التفكير العميق والتواصل الواضح  مسيرة حياتهم

  كلية العلوم اإلدارية والمالية أقسام 

  :يوجد في الكلية ستة أقسام هم

 قسم التمويل والمصارف •

 قسم التسويق •

 قسم المحاسبة وقانون األعمال •

 قسم اإلدارة •

 ليةقسم إدارة األعمال الدو •

  قسم نظم المعلومات اإلدارية •

   



 

  متطلبات الجامعة 
  :تتكون الخطة الدراسیة لمختلف تخصصات الكلیة المبینة أعاله من ثالثة أقسام

 یختارھا الطالب من بین المتطلبات االختیاریة 6منھا إلزامي و 9ساعة  15متطلبات الجامعة وعدد ساعاتھا اإلجمالي   -

  
  

  لزامیةمتطلبات الجامعة اإل
 

 متطلبات الجامعة االختیاریة

Credits  Course Name  Credits  Course Name  

2  Arabic Skills 
 English Writing Skills(2)  2  مھارات اللغة العربیة

  )2(مھارات الكتابة باللغة اإلنكلیزیة

2  Arabic Civilization 
 Communication Skills  2  الحضارة العربیة

  مھارات التواصل

2  Computer Skills(1) 
 Introduction to Ecology  2  )1(مھارات الحاسوب

  مقدمة في علوم البیئة

1  Computer Skills(2) 
 Introduction to Psychology  2  )2(مھارات الحاسوب

  مقدمة في علم النفس

2  English Writing Skills(1) 
 Physical Education  2  )1(مھارات الكتابة باللغة اإلنكلیزیة

  التربیة البدنیة

_  _ 2  Modern Arab History 
 تاریخ العرب الحدیث

_  _ 2  Second Foreign Language 
 لغة أجنبیة ثانیة

  

   



  

 متطلبات الكلیة   
  

    : معتمدة كما یلي ساعة  24متطلبات الكلیة وعدد ساعاتھا اإلجمالي   - 

 

 

  

   

   

Credits  Course Name  

3  Mathematics (1)  
  )1(ریاضیات 

3  Mathematics (2)  
  )2(ریاضیات 

3  Principles of Financial Accounting 
  مبادىء المحاسبة المالیة

3  
Introduction to Business 
  المدخل إلى ادارة األعمال

3  Principles of Microeconomics 
  مبادىء االقتصاد الجزئي 

3  
Statistics for  Business and Economics 

  مال واالقتصاداحصاء األع

3  
Principles of Managerial Accounting 

  مبادىء المحاسبة اإلداریة 

 3 
Principles of Macroeconomics 

 مبادىء االقتصاد الكلي 



  

  (** )والثانویة األدبیةلتخصصات العلمیة والمعاھد المتوسطة لمتطلبات األقسام   

  اختیاري )12(إلزامي و ) 81( منھاساعة  93و عدد ساعاتھا اإلجمالي من    

متطلبات األقسام  اختیاریة                                                                 
                                                  

( ** ) اإلدارةقسم   
ادارة األعمال الدولیةقسم   

( ** ) 
( ** )التسویق قسم   قسم التمویل 

 والمصارف
قسم نظم المعلومات 

 االدارية
قسم المحاسبة وقانون 

 األعمال

Negotiation 
Management 

 إدارة التفاوض

International Operations 
and Risk Management 

 العملیات الدولیة وإدارة المخاطر

Negotiation 
Management 

 ادارة التفاوض

Principles of 
Insurance 

ینمبادىء التأم  

Object-Oriented 

Programming (C++) 

(C++) البرمجة الشیئیة 

International 
Accounting and 

Financial Reporting 

المحاسبة والتقاریر المالیة 
 الدولیة

Quality and Risk 
Management 

 إدارة الجودة والمخاطر

Operating In Emerging 
Markets 

 العمل في األسواق الناشئة

Retail Management 

 ادارة التجزئة

Islamic Banks 

 المصارف اإلسالمیة

Advanced Database 
Management 

Systems 

نظم إدارة قواعد البیانات 
 المتقدمة

Accounting 
Information Systems 

 نظم المعلومات المحاسبیة

Supply Chain 
Management 

سلة التوریدإدارة سل  

International Financial 
Markets 

 األسواق المالیة الدولیة

Public Relations 
Management 

 ادارة العالقات العامة

Financial Analysis 

 التحلیل المالي

Supply Chain 
Management 

 إدارة سلسلة التورید

Financial Institutions 
Accounting 

 محاسبة المؤسسات المالیة

Management for 
non Profit 

Organizations 

إدارة المنظمات 
 الغیرربحیة

International Relations 

 العالقات الدولیة

Advertising and 
Promotion 

Management 

جادارة اإلعالن والتروی  

Financial and 
Banking 

Legislation 

تشریعات مالیة 
 ومصرفیة

Customer 
Relationship 

Management 

 إدارة عالقات الزبائن

Accounting for 
Governmental and 

Nonprofits 
Organizations 

المحاسبة الحكومیة 
  ربحیة والمنظمات الغیر

Decision Support 
Systems and 

Business 
Intelligence 

نظم دعم القرار وذكاء 
 األعمال

Intercultural 
Communications 

اراتالتواصل بین الحض  

Distribution 
Channels 

 منافذ التوزیع

International 
Financial 
Markets 

األسواق المالیة 
 الدولیة

Technology 
Change 

Management 

 إدارة التغییر التكنولوجي

Financial Analysis 

 التحلیل المالي

Organizational 
Theory 

 نظریة المنظمة

International 
Investments 

 اإلستثمار الدولي

Product 
Development and 

Planning 

خطیط وتطویر المنتجت  

International 
Investments 

 االستثمار الدولي

Information 
Systems Security 

 أمن نظم المعلومات

Advanced Financial 
Accounting 

 المحاسبة المالیة المتقدمة

فدبیةتخصصات متاحة للثانویة األ(**)   



 متطلبات األقسام اإللزامیة

 تخصصات متاحة للثانویة األدبیة  (**)

(**)  اإلدارةقسم  (**)قسم ادارة األعمال الدولیة   (**)قسم التسویق   مات االداریةقسم نظم المعلو قسم التمویل والمصارف   قسم المحاسبة وقانون األعمال 
Principles of E-Business 

األعمال اإللكترونیة مبادئ  
Principles of E-Business 

األعمال اإللكترونیة مبادئ  
Principles of E-Business 

ةمبادىء األعمال اإللكترونی  
Principles of E-Business 
 مبادىء األعمال اإللكترونیة

Principles of E-Business 
 مبادىء األعمال اإللكترونیة

Principles of E-Business 
ةاألعمال اإللكترونی مبادئ  

Management Information 
Systems 

 نظم معلومات اداریة

Management Information 
Systems 

 نظم معلومات اداریة

Management Information 
Systems 
إداریةنظم معلومات   

Management Information 
Systems 

 نظم معلومات اداریة

Management Information 
Systems 

 نظم معلومات اداریة

Management Information 
Systems 

 نظم معلومات اداریة

Principles of Marketing 
 مبادىء التسویق

Principles of Marketing 
 مبادىء التسویق

Principles of Marketing 
تسویقمبادىء ال  

Principles of Marketing 
 مبادىء التسویق

Principles of Marketing 
 مبادىء التسویق

 

Principles of Marketing 
 مبادىء التسوي

Financial Management 
 اإلدارة المالیة

Financial Management 
 اإلدارة المالیة

Financial Management 
 اإلدارة المالیة

Financial Management 
 اإلدارة المالیة

Financial Management 
 اإلدارة المالیة

Financial Management 
 اإلدارة المالیة

Quantitative methods for 
Business Decision Making 

القرار التخاذالطرق الكمیة   

Quantitative methods for 
Business Decision Making 

 الطرق الكمیة إلتخاذ القرار

Quantitative methods for 
Business Decision Making 

 الطرق الكمیة إلتخاذ القرار

Quantitative methods for 
Business Decision Making 

 الطرق الكمیة إلتخاذ القرار

Quantitative methods for 
Business Decision Making 

 الطرق الكمیة إلتخاذ القرار

Quantitative methods for 
Business Decision Making 

 الطرق الكمیة إلتخاذ القرار
Scientific Research 

Methods 
 أسالیب البحث العلمي

Scientific Research 
Methods 

 أسالیب البحث العلمي

Scientific Research 
Methods 

 أسالیب البحث العلمي

Scientific Research 
Methods 

 أسالیب البحث العلمي

Scientific Research 
Methods 

 أسالیب البحث العلمي

Scientific Research 
Methods 

 أسالیب البحث العلمي
Operation Research 

 بحوث العملیات
Operation Research 

 بحوث العملیات
Operation Research 

 بحوث العملیات
Operation Research 

 بحوث العملیات
Operation Research 

 بحوث العملیات
Operation Research 

 بحوث العملیات
Organizational Behavior 

 السلوك التنظیمي
Organizational Behavior 

 السلوك التنظیمي
Organizational Behavior 

 السلوك التنظیمي
Organizational Behavior 

السلوك التنظیمي  
Organizational Behavior 

 السلوك التنظیمي
Organizational Behavior 

ميالسلوك التنظی  
Business Leadership 

 قیادة األعمال
Business Leadership 

 قیادة األعمال
Business Leadership 

 قیادة األعمال
Business Leadership 

 قیادة األعمال
Business Leadership 

 قیادة األعمال
Business Leadership 

 قیادة األعمال
Business Law 
 قانون األعمال

Business Law 
ألعمالقانون ا  

Business Law 
 قانون األعمال

Business Law 
 قانون األعمال

Business Law 
 قانون األعمال

Business Law 
 قانون األعمال

Business Ethics 
 أخالقیات األعمال

Business Ethics 
 أخالقیات األعمال

Business Ethics 
 أخالقیات األعمال

Business Ethics 
 أخالقیات األعمال

Business Ethics 
 أخالقیات األعمال

Business Ethics 
 أخالقیات األعمال

Production and  
Operation Management 

 ادارة العملیات اإلنتاجیة

Production and Operation 
Management 

 ادارة العملیات اإلنتاجیة

Production and Operation 
Management 

 ادارة العملیات اإلنتاجیة

Production and Operation 
Management 

 ادارة العملیات اإلنتاجیة

Production and Operation 
Management 

 ادارة العملیات اإلنتاجیة

Production and Operation 
Management 

 ادارة العملیات اإلنتاجیة
 

Managerial Economics 
 اإلقتصاد اإلداري

Managerial Economics 
 اإلقتصاد اإلداري

Managerial Economics 
 اإلقتصاد اإلداري

Managerial Economics 
 اإلقتصاد اإلداري

Managerial Economics 
 اإلقتصاد اإلداري

Managerial Economics 
 اإلقتصاد اإلداري

Project  
Evaluation and Economic 

Feasibility Studies 
تقییم المشاریع ودراسة الجدوى 

 الجدوى اإلقتصادیة

Project Evaluation and 
Economic Studies 

تقییم المشاریع ودراسة الجدوى 
 الجدوى اإلقتصادیة

Project Evaluation and 
Economic Studies 

تقییم المشاریع ودراسة الجدوى 
 الجدوى اإلقتصادیة

Project Evaluation and 
Economic Studies 

تقییم المشاریع ودراسة الجدوى 
 الجدوى اإلقتصادیة

Project Evaluation and 
Economic Studies 

تقییم المشاریع ودراسة الجدوى 
 الجدوى اإلقتصادیة

Project Evaluation and 
Economic Studies 

تقییم المشاریع ودراسة الجدوى 
 الجدوى اإلقتصادیة

International Business 
Environment 

 بیئة األعمال الدولیة

International Business 
Environment 

 بیئة األعمال الدولیة

International Business 
Environment 

 بیئة األعمال الدولیة

International Business 
Environment 

 بیئة األعمال الدولیة

International Business 
Environment 

 بیئة األعمال الدولیة

International Business 
Environment 

 بیئة األعمال الدولیة
Human Resources 

Management 
 ادارة الموارد البشریة

Human Resources 
Management 

 ادارة الموارد البشریة

Human Resources 
Management 

 ادارة الموارد البشریة

Human Resources 
Management 

 ادارة الموارد البشریة

Human Resources 
Management 

 ادارة الموارد البشریة

Human Resources 
Management 

 ادارة الموارد البشریة
Business  Strategy and 

Policy 
 سیاسات واسترتیجیات األعمال

Business  Strategy and 
Policy 

 سیاسات واسترتیجیات األعمال

Business  Strategy and 
Policy 

 سیاسات واسترتیجیات األعمال

Business  Strategy and 
Policy 

عمالسیاسات واسترتیجیات األ  

Business  Strategy and 
Policy 

 سیاسات واسترتیجیات األعمال

Business  Strategy and 
Policy 

 سیاسات واسترتیجیات األعمال
Project Management 

 ادارة المشروع
Project Management 

 ادارة المشروع
Project Management 

 ادارة المشروع
Project Management 

 ادارة المشروع
Project Management 

 ادارة المشروع
Project Management 

 ادارة المشروع
Graduation Project 

 مشروع تخرج
Graduation Project 

 مشروع تخرج
Graduation Project 

 مشروع تخرج
Graduation Project 

 مشروع تخرج
Graduation Project 

 مشروع تخرج
Graduation Project 

 مشروع تخرج
Internship 

دریبت  
Internship 

 تدریب
Internship 

 تدریب
Internship 

 تدریب
Internship 

 تدریب
Internship 

 تدریب
Introduction to 
Management 
 المدخل إلى اإلدارة

International 
Management 

ةاإلدارة الدولی  

Sales Management 
 ادارة المبیعات

Corporate Finance 
 تمویل الشركات

System Analysis and 
Design 

 تحلیل وتصمیم النظم

Intermediate Accounting 
(1) 

 محاسبة متوسطة 
International 
Management 
 اإلدارة الدولیة

International Business 
Law 

 قانون األعمال الدولي

Services Institutions 
Marketing Management 
 إدارة وتسویق المؤسسات الخدمیة

Money and Banking 
 النقود والمصارف

Web Application 
Development 

 تطویر تطبیقات االنترنت

Intermediate Accounting 
(2) 

)2(محاسبة متوسطة   
Small Business 
Management 

 إدارة المشاریع الصغیرة

International Human 
Resources Management 
 إدارة الموارد البشریة الدولیة

Marketing Management 
Strategies 

 استراتیجیات ادارة التسویق

Investment and Portfolio 
Management 

 ادارة اإلستثمار والمحافظ

Fundamentals of 
Database Systems 

 أساسیات نظم قواعد البیانات

Cost Accounting 
فمحاسبة التكالی  

Public Management 
ةاإلدارة العام  

International Accounting  
and Financial Reporting 

 المحاسبة والتقاریر المالیة الدولیة

Consumers Behavior 
 سلوك المستھلك

Derivatives Securities 
Management 

 ادارة المشتقات المالیة

Business Data 
Communications 
لاتصاالت بیانات األعما  

Auditing 
قالتدقی  

Managing Change and 
Innovations 

 إدارة التغییر واإلبتكار

International Economics 
and Trade 

ةاإلقتصاد والتجارة الدولی  

Marketing Research 
 بحوث التسویق

International Finance 
 التمویل الدولي

Information Systems 
Management 

 إدارة نظم المعلومات

Tax Accounting 
 المحاسبة الضریبیة

Family Business 
Management 

 إدارة األعمال األسریة

International Finance 
 التمویل الدولي

International Marketing 
 التسویق الدولي

Financial Markets and 
Institutions 

 األسواق والمؤسسات المالیة

Decision Support Systems 
and Business Intelligence 
 نظم دعم القرار وذكاء األعمال

Commercial Law 
 القانون التجاري

Communication 
Management 
 إدارة التواصل

International Marketing 
 التسویق الدولي

E-Marketing 
 التسویق اإللكتروني

Bank Management 
Operation 

 إدارة العملیات المصرفیة

Knowledge Management 
 إدارة المعرفة

Industrial Law 
 القانون الصناعي


