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 ()الئحة املواد اخلاصة بشعبة إدارة االعمال

 جنليزيةواللغة اإل شعبة اللغة العربية
 ختصص إدارة املؤسسات االعالمية

 املستوى االول

 الفصل الدراسي االول الفصل الدراسي الثاني

 جامعة -مقررات عامة  ساعات اكادميية : 9 جامعة -ساعات اكادميية : مقررات عامة  9

 ENG101 لغة انجليزية  ENG102 1 باللغة االنجليزية األكاديميةالكتابة   1

 COMP106     تطبيقات الكمبيوتر واالنترنت MDA104 2 االتصال أساسيات 2

 BUS111 التفكير االبتكاري BUSGB107 3   اخالقيات االعمال 3

 شعبة ادارة االعمال –ساعة اكاديمية مقررات عامة  9  شعبة ادارة االعمال –ساعة اكاديمية مقررات عامة  9 

    BUS101   مدخل الى االدارة  ECO101 4 االقتصاد الجزئي 4

 MTH101 مبادئ الرياضيات  ACF102 5 2المحاسبة المالية  5

 ACF101    1المحاسبة المالية  BUS103 6 السلوك التنظيمي 6

 املستوى الثاني

 الفصل االول الفصل الثاني

 شعبة ادارة االعمال –ساعة اكادميية مقررات عامة  15 شعبة ادارة االعمال –ساعة اكادميية مقررات عامة  15

 ECO201 اقتصاد كلي ACF202 1   2 محاسبة شركات 1

 BUS210 قانون االعمال BUS207    2االعالم والمجتمع 2

 MKT201 اساسيات التسويق ACF213 3 مدخل الى التمويل 3

 ACF201 1محاسبة شركات  BUS204 4 ادارة الموارد البشرية 4

 BUS205          ادارة مشروعات صغيرة وريادة االعمال MTH201 5         الرياضة المالية 5

 ساعات اكاديمية ) مقرر واحد مما يلي( 3 ساعات اكاديمية ) مقرر واحد مما يلي( 3

6 
 BUS206 القوانين والتشريعات الخاصة باالنترنت 

6 
 ECO202             نقود وبنوك

 BUS203 المشتريات وادارة سلسلة العرض ECO204 االقتصاد الدولي

 املستوى الثالث

 الفصل االول الفصل الثاني

 شعبة ادارة االعمال –مقررات عامة  –ساعات اكادميية  6 شعبة ادارة االعمال –مقررات عامة  –ساعات اكادميية  6

 ACF302 محاسبة التكاليف  BUS301 1 ادارة االنتاج والعمليات 1

 MTH301  االحصاء في االدارة ACF301 2 تمويل شركات  2
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 ختصص إدارة املؤسسات االعالمية

 ساعات اكادميية يف التخصص 9 التخصصساعات اكادميية يف  9

 BUS302   االعالم الدولي BUS304 3    الرأي العام 3

 MKT302          ادارة االعالن BUS307 4 نظم المعلومات االدارية 4

 BUS303            االدارة الدولية BUS305 5      ادارة االبتكار 5

 ساعات اكاديمية ) مقرر واحد مما يلي( 3  ساعات اكاديمية ) مقرر واحد مما يلي( 3 

6 

 MKT307          التسويق السياسى 

6 

 BUS308 دراسات الجدوى 

 BUS310إدارة عامة  BUS306 ادارة الخطر والتأمين

  BUS312 االعالم والتنمية ECO301             اقتصاديات المؤسسات االعالمية

 املستوى الرابع

 الفصل االول الفصل الثاني

 شعبة ادارة –ساعات عامة  3 1 واحد مما يلي( )مقررساعات اكادميية  3 1

 BUS401       االدارة االستراتيجية   BUS409                بحوث العمليات 

   MKT413     والغير هادف للربح االجتماعي التسويق 

 ختصص إدارة املؤسسات االعالمية

 ساعات اكادميية يف التخصص 12 ساعات اكادميية يف التخصص 12

 MKT403       إدارة العالقات العامة BUS406 2      ادارة المشروعات 2

 BUS402 تنظيم وادارة المؤسسات االعالمية 3   ات االعالمية االجتماعية وشبكات العالقات االجتماعية مؤسسال إدارة 3

 BUS403      نظرية التنظيم BUS408 4 الشاملةادارة الجودة  4

 BUS415       1مشروع التخرج  BUS416 5  2مشروع التخرج  5

 ساعات اكادميية ) مقرر واحد مما يلي( 3 ساعات اكادميية ) مقرر واحد مما يلي( 3

6 
 BUS412  موضوعات متخصصة في االدارة

6 
 ACF411إدارة المنشآت المالية غير المصرفية 

 BUS405     تطبيقات الكمبيوتر في االدارة 411BUSريادة اعمال االعالم 

 ملحوظة هامة: ✓
ساعة اسبوعياً  2والبيئة وحقوق االنسان( بالمستوى الثالث باللغة العربية وبواقع يتم تدريس مقرر إجباري على جميع التخصصات عن )السكان  .1

 على أن يعتبر مقرر للنجاح والرسوب فقط دون أن تضاف درجته الى المجموع الكلى لدرجات اخر العام وال يتخرج الطالب قبل النجاح فيه.

ساعة تطبيقي (  1ساعة نظري ،  2مويل تكون ساعاتها التدريسية عبارة عن )جميع مواد المحاسبة والرياضة واالحصاء وبحوث العمليات والت .2

 ويقوم استاذ المادة بتدريس الساعات الثالث اضافة الى تمارين وتطبيقات اضافية يتوالها الهيئة المعاونة تحت اشراف استاذ المادة
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