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المقدمة
اسنينيتجابة ملتطلبنينيات التطنينيور ومواكبنينية التقنينيدم العلمنينيي وثنينيورة التكنولوجينينيا وانسنينيجاماً منينيع
رسالة جامعة القدس املفتوحة فقد اسنيتحدث برننيام اإلدارة والرينيادة أقسنياما علمينية متخصصنية
هي إدارة األعمال واحملاسنيبة والعلنيوم املالينية واملصنيرفية والتسنيويق واالقتصنياد ،وشنيهد الفننيام
خططنياً حننينيو التحنينيدي والتطنينيوير ،و ننينيل التحنينيدي تغنينييري مسنينيمى الفننينيام منينين برننينيام اإلدارة
والريادة إىل كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية حتى تستوعب التسنيمية مجينيع التخصصنيات النييت
تهدف إىل تلبية حاجة السوق.
وقد اهتمني الكلينية بإدخنيال ختصصنيات علمينية جدينيدة ملواكبنية التطنيور السنيريع يف شنيتى
مواضيع العلم واملعرفة رغبة يف تأهيل اخلرجي مبا حيتاجوننيه منين معنيارف يواجهنيود بهنيا أعبنياء
احلياة العملية سواء يف القطاع العام أو اخلاص ،فاستحدث الكلية ختصص اإلدارة الصحية،
و هو ختصص أكادميي يهدف إىل تنيوفري كنيوادر يف اإلدارة الصنيحية قنيادرين علنيى العمنيل بتمينيز
وكفنينياءة وفاعلينينية يف الوظنينيائف اإلدارينينية املختلفنينية يف املؤسسنينيات الصنينيحية املتنوعنينية يف فلسنينيط ،
وكما يستهدف أيضا الكوادر العاملة يف املؤسسات الصحية ،وكل منين يرغنيب يف االخننيراط
يف صناعة املؤسسات الصحية.
ولقد روعي يف منهاج كلية العلوم اإلدارينية واالقتصنيادية والنيذي بنيري علنيى فلسنيفة االلتنيزام
باملسلا األكادميي أد يفي بإعداد خرجي وخرجيات أكفاء ومنيؤهل علميني ًا وفكرينياً ألداء
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واجباتهم يف خدمة بالدهم وإتاحة الفرص أمام املتفوق واملتفوقات ملواصلة دراساتهم العلينيا يف
التخصصات املختلفة عن طريق األقسام العلمية اليت تضمها الكلية.

األهداف العامة:
تنبثنينيق أهنينيداف كلينينية العلنينيوم اإلدارينينية واالقتصنينيادية منينين فلسنينيفة اجلامعنينية يف تنمينينية مهنينيارات
وقدرات الطالب وذلا على النحو التالي:
 .1فهم نظريات وأساليب ووظائف العلوم اإلدارية.
 .2ف هم طبيعة االقتصاد والعوامل اليت تؤثر يف مسنيتوف أدائنيه و كنيم مسنيار نيوه واسنيتخدام
نظرينينينيات ووظنينينيائف علنينينيوم اإلدارة يف دعنينينيم انطالقتنينينيه التنموينينينية يف القطاعنينينيات االقتصنينينيادية
املختلفة.
 .3فهم التنيأثري املتبنيادل بني البيئنية احمللينية والعنياا اخلنيارجي يف اجملنياالت اإلدارينية والتسنيويقية
واحملاسبية واالقتصادية واملالية واإلدارة الصحية املختلفة.
 .4إكساب الطالب املقدرة على

ليل وتفسري الظواهر يف بيئة األعمال وكذلا النيربط بني

املتغريات مما ميكن الطالب منين اجلمنيع بني املعرفنية والقنيدرة علنيى التحلينيل وهنيي الدعامنية
األساسية للتكوين العلمي.
 .5إكساب الطالب أكنيف قنيدر ممكنين منين املهنيارات املتعلقنية باألسنياليب الكمينية خاصنية يف
جمنينياالت احلاسنينيب ا لنينيي ونظنينيم املعلومنينيات اإلدارينينية لرتشنينييد عملينينية اختنينياذ القنينيرارات علنينيى
املستوف اإلداري يف الوحدات اإلنتاجية واخلدمية املختلفة
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التخصصات التي توفرها الكلية:
متنح جامعة القدس املفتوحة درجة البكالوريوس يف العلوم اإلدارية واالقتصادية يف التخصصات ا تية:
 .1إدارة األعمال  .2االقتصاد  .3العلوم املالية واملصرفية  .4احملاسبة  .5التسويق  .6اإلدارة الصحية

مقررات درجة بكالوريوس في كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية
للحصول على درجة البكالوريوس يف كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية ،علنيى الطالنيب أد ينيتم
بنجاي دراسة ( )133ساعة معتمدة موزعة كا تي:

املقررات التأسيسية

( )28ساعة معتمدة

املقررات األساسية

( )27ساعة معتمدة

املقررات التخصصية

( )72ساعة معتمدة

املقررات احلرة

( )6ساعات معتمدة

.1

املق رات التأسيسية ( كما يف اجلدول رقم ( )1يف دليل اجلامعة).

.2

المقررات األساسية لكلية العلوم اإلدارية واالقتصادية.

تتكود من ( )27ساعة معتمدة ميرتكة ب التخصصات الستة للكلية:
الساعات األةبوعية

رقم املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

نظري

عملي

املتطلب
السابق

4111

مبادي اإلدارة

3

3

-

-

4102

Business Essentials

3

3

-

4111

4121

مبادي االقتصاد ()1

3

3

-

-

4122

مبادي االقتصاد ()2

3

3

-

4121

4131

مبادي احملاسبة ()1

3

3

-

-

4132

مبادي احملاسبة ()2

3

3

-

4131

4161

مبادي التسويق

3

3

-

4111

4171

مبادئ القانون وحقوق اإلنسان

3

3

-

-

6104

الرياضيات يف اإلدارة

3

3

-

-

اجملموع

27

27

-

-
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توصيف المقررات األساسية لكلية العلوم اإلدارية واالقتصادية
 4111مبا ئ اإل ا ة 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي )
مفهنينيوم اإلدارة وأهميتهنينيا ،وتنينياريخ نينينيأتها ،والكتابنينيات حوهلنينيا منينيع اإلشنينيارة إىل اإلدارة
العربينينية اإلسنينيالمية ،كيفينينية البنينيدء يف مينينيروع جدينينيد منينين الناحينينية القانونينينية ووسنينيائل التموينينيل،
اإلدارة كعلم وفنين ومهننية ،عالقنية اإلدارة بنيالعلوم األخنيرف ،أهنيم وظنيائف املنينيأة وهنيي التموينيل
واإلنتاج والتسنيويق والتنظنييم ،وإدارة األفنيراد والعالقنيات العامنية  ،املنيدارس الفكرينية ونظرينيات
اإلدارة املختلفنينية يف مراحنينيل تطورهنينيا الزمنينينية مثنينيل حركنينية اإلدارة العلمينينية والنظرينينيات الرمسينينية
لإلدارة.
) 3ساعات معتمدة ( )3نظ ي )4102 Business Essentials :
متطلب سابق  1414مبادي اإلدارة
" Business Essentials" is a basic course designed to consolidate
student's knowledge of the core subjects of the business in the
changing global environment. This course concentrates briefly on the
following major topics: business ethics, social responsibility,
entrepreneurship, new venture, business ownership, business
management, organizing the business, operations management and
quality, employee behavior and motivation, leadership and decision
making, human resource management and labor relations, principles
of marketing, management of information system, money and
banking, and managing finances.

 4121مبا ئ االقتصا ( 3 :)1ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
منينيدخل إىل علنينيم االقتصنينياد منينين حي ني التعرينينيف بنينيه والعالقنينية بنينيالعلوم األخنينيرف ومنهجينينية
التحلينينيل االقتصنينيادي ،يركنينيز هنينيذا املقنينيرر علنينيى االقتصنينياد اجلزئنينيي فيتننينياول العنينيرمل والطلنينيب،
واشتقاق الطلب على السلع واخلدمات ،واقتصاديات املنيأة ،والتكاليف بأنواعها ،واشنيتقاق
العرمل منين السنيلع واخلنيدمات ،والتنيوازد بني الطلنيب والعنيرمل ،أننيواع األسنيواق ونظرينية اإلنتنياج
ونظرية التكلفة ونظرية التوزيع.

 4122مبا ئ االقتصا ( 3 :)2ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4121مبادي االقتصاد ()1
النينيدخل القنينيومي والننينيات القنينيومي اإلمجنينيالي منينين حي ني عناصنينيره ومكوناتنينيه وودداتنينيه
والسياسنينية االقتصنينيادية ومكوناتهنينيا ومبادئهنينيا و لينينيل النينيدخل القنينيومي مبنينيا فينينيه

لينينيل التنينيوازد

والنقود واملصاريف واملديونية وإدارة االقتصاد الوطري ومياكل التضخم والبطالة.
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 4131مبا ئ احملاسبة ( 3 :)1ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
تعرينينيف احملاسنينيبة منينيع بينينياد أهميتهنينيا ،النظنينيام احملاسنينيا وعناصنينيره األساسنينيية ،نظرينينية
القينينينيد املنينينيزدوج ،العملينينينيات املتعلقنينينية بصنينينياحب املينينينيروع ،عملينينينيات البضنينينياعة واخلصنينينيم ،األوراق
التجارية ومعاجلتهنيا ،إعنيداد مينيزاد املراجعنية ،فرضنييات ومبنيادي احملاسنيبة ،عملينيات البضنياعة
ومعاجلتها :بضاعة أول املدة وبضاعة آخر املدة ،إعداد حسابات ،النتيجة ،املركز املالي.

 4132مبا ئ احملاسبة ( 3 :)2ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4131مبادي احملاسبة ()1
اليوميات املساعدة وحسابات املراقبة ،األصول املتداولة والعمليات النقدينية ،األصنيول
املتداولة والذمم املدينة ،األصول الثابتة ومعاجلاتها احملاسبية ،األصول الثابتة ومعاجلتها حني
االقتناء ،التسويات اجلردية املتعلقة باملصروفات واإليرادات ،األخطاء احملاسبية ومعاجلتها.

 4161مبا ئ التسويق 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4111مبادي اإلدارة
مقدمنينية يف التسنينيويق ،دراسنينية طبيعنينية التسنينيويق ،سنينيلوك املسنينيتهلا النهنينيائي واملينينينيرتي
الصناعي ،األسواق املستهدفة ،وعناصر املنيزي التسنيويقي ،حبنيوث التسنيويق وتطنيوير املنتجنيات
اجلديدة.

 4171مبا ئ القانور وحقوق اإلنسار 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
نظرية القانود ونظرية احلق ،مفهوم القانود وأقسامه ,مفهوم احلق وأقسامه ،تطبينيق
ذلنينيا علنينيى القنينيانود ،احلنينيق يف النظنينيام القنينيانوني يف األردد وإعطنينياء حملنينية منينيوجزة عنينين القنينيانون
التجاري واإلداري ،إضافة إىل دراسة حقوق وحريات اإلنسنياد األساسنيية وأهمهنيا مبنيدأ املسنياواة
واحلريات واملتعلقة باملصاحل املادية لإلنساد ،مثل احلرية اليخصية وحرية السكن ،واملتعلقة
باملصاحل املعنوية مثل حرية العقيدة وحرية الرأي.

 6114ال ياضيات ل اإل ا ة  3ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يينينينيمل هنينينيذا املقنينينيرر املوضنينينيوعات ا تينينينية وتطبيقاتهنينينيا يف جمنينينيال اإلدارة  :االقرتاننينينيات
وبياناتهنيا ،واشنينيتقاق االقرتاننينيات اجلفينية واألسنينيية واللوغارمتينينية ،وقنيانود السلسنينيلة  ،واالشنينيتقاق
الضمري وتطبيقات االشتقاق  ،والتكامل خواصه وتطبيقاته والتكامل بنياألجزاء والتعنيويض،
واملصفوفات واحملددات.
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