(الئحة املواد اخلاصة بشعبة إدارة االعمال)
شعبة اللغة العربية واللغة اإلجنليزية
ختصص التسويق واالعالن
املستوى االول
الفصل الدراسي االول

الفصل الدراسي الثاني

 9ساعات اكادميية  :مقررات عامة  -جامعة

 9ساعات اكادميية  :مقررات عامة  -جامعة

لغة انجليزيةENG101

1

الكتابة األكاديمية باللغة االنجليزيةENG102

1

تطبيقات الكمبيوتر واالنترنتCOMP106

2

أساسيات االتصالMDA104

2

التفكير االبتكاريBUS111

3

اخالقيات االعمالBUSGB107

3

 9ساعة اكاديمية مقررات عامة – شعبة ادارة االعمال

 9ساعة اكاديمية مقررات عامة – شعبة ادارة االعمال
مدخل الى االدارة BUS101

4

االقتصاد الجزئيECO101

4

مبادئ الرياضياتMTH101

5

المحاسبة المالية ACF1022

5

المحاسبة المالية ACF1011

6

السلوك التنظيميBUS103

6

املستوى الثاني
الفصل االول

الفصل الثاني

 15ساعة اكادميية مقررات عامة – شعبة ادارة االعمال

 15ساعة اكادميية مقررات عامة – شعبة ادارة االعمال

اقتصاد كليECO201

1

محاسبة شركات ACF202 2

1

قانون االعمالBUS210

2

االعالم والمجتمع BUS207

2

اساسيات التسويقMKT201

3

مدخل الى التمويلACF213

3

محاسبة شركات ACF2011

4

ادارة الموارد البشريةBUS204

4

ادارة مشروعات صغيرة وريادة االعمالBUS205

5

الرياضة الماليةMTH201

5

 3ساعات اكاديمية ( مقرر واحد مما يلي)
نقود وبنوكECO202
المشتريات وادارة سلسلة العرضBUS203

 3ساعات اكاديمية ( مقرر واحد مما يلي)
القوانين والتشريعات الخاصة باالنترنت BUS206

6

االقتصاد الدوليECO204

6

املستوى الثالث
الفصل االول

الفصل الثاني

 6ساعات اكادميية – مقررات عامة – شعبة ادارة االعمال

 6ساعات اكادميية – مقررات عامة – شعبة ادارة االعمال

محاسبة التكاليف ACF302

1

ادارة االنتاج والعملياتBUS301

1

االحصاء في االدارةMTH301

2

تمويل شركات ACF301

2

1

ختصص التسويق واالعالن
 9ساعات اكادميية يف التخصص

 9ساعات اكادميية يف التخصص
بحوث التسويقMKT301

3

سلوك المستهلك

ادارة االعالنMKT302

4

ادارة المبيعات

استراتيجية الترويج MKT303

5

التسويق االلكترونيMKT306

MKT304

4

MKT305

 3ساعات اكادميية ( مقرر واحد مما يلي)

3

5

 3ساعات اكادميية ( مقرر واحد مما يلي)
التسويق السياسى MKT307

دراسات الجدوى BUS308
إدارة عامة BUS310

6

االعالم والتنميةBUS312

ادارة الخطر والتأمينBUS306

6

اقتصاديات المؤسسات االعالميةECO301

املستوى الرابع
الفصل الثاني

الفصل االول
 3ساعات عامة – شعبة ادارة

 3ساعات اكادميية (مقرر واحد مما يلي)

1

االدارة االستراتيجية BUS401

1

بحوث العملياتBUS409
التسويق االجتماعي والغير هادف للربحMKT413

ختصص التسويق واالعالن
 12ساعات اكادميية يف التخصص

 12ساعات اكادميية يف التخصص
تسويق الخدماتMKT401

2

االبتكار وتطوير المنتجات الجديدةMKT407

2

االتصاالت التسويقيةMKT402

3

استراتيجيات االعالن االبتكاريMKT408

3

إدارة العالقات العامةMKT403

4

التسويق الدوليMKT409

4

مشروع تخرج MKT4151

5

مشروع تخرج MKT4162

5

 3ساعات اكادميية (مقرر واحد مما يلي)

 3ساعات اكادميية (مقرر واحد مما يلي)
إدارة المنشآت المالية غير المصرفية ACF411

موضوعات متخصصة في التسويقMKT412

تطبيقات الكمبيوتر في التسويقMKT406

ريادة اعمال االعالم BUS411

✓ ملحوظة هامة:

 .1يتم تدريس مقرر إجباري على جميع التخصصات عن (السكان والبيئة وحقوق االنسان) بالمستوى الثالث باللغة العربية وبواقع  2ساعة اسبوعيا ً
على أن يعتبر مقرر للنجاح والرسوب فقط دون أن تضاف درجته الى المجموع الكلى لدرجات اخر العام وال يتخرج الطالب قبل النجاح فيه.
 .2جميع مواد المحاسبة والرياضة واالحصاء وبحوث العمليات والتمويل تكون ساعاتها التدريسية عبارة عن ( 2ساعة نظري  1 ،ساعة تطبيقي )
ويقوم استاذ المادة بتدريس الساعات الثالث اضافة الى تمارين وتطبيقات اضافية يتوالها الهيئة المعاونة تحت اشراف استاذ المادة

2

