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 العلوم اإلدارية واالقتصاديةكلية   

 :نبذة عن الكلية

س املفتوحة، حي  من الكليات الرئيسة يف جامعة القد واالقتصاديةكلية العلوم اإلدارية  تعد

العلوم املالية إدارة األعمال واحملاسبة و) يف ختصصاتهاعدد الطلبة امللتحقني بالكلية بلغ 

اليت تطرحها ولغاية العام األكادميي  (  والتسويق واالقتصاد، واإلدارة الصحيةواملصرفية 

يف العام وبلغ عدد اخلرجيني منذ نشأة الكلية تالب وتالبة ،  27111حوالي  2171/2171

 71111 حوالي  2171/  2171 للعام األكادميي  االولولغاية نهاية الفصل الدراسي  7992

عضوا ( 17)عضوا، منهم  712هيئة التدريس يف الكلية  أعضاءوبلغ عدد  تالب وتالبة،

   .من غري املتفرغني( 222)متفرغا و
 :لية العلوم االدارية واالقتصاديةرؤية ك

يةزة بتخصصةاتها املختلفةة علةى املسةتوى احمللةي واإلقليمةي ، تسةهم يف         كليةة رائةدة ومتم    "

 ".اث التنمية اإلدارية واإلقتصاديةإحد

 :رسالة كلية العلوم االدارية واالقتصادية

مةةواكبني للتطةةورات العلميةةة واملهنيةةة، مةةن خةةالل تقةةديم بةةرامج  متميةةزين إعةةداد خةةرجيني  "

، وتعزيز  لرتبوية والعلمية وترسيخ البح  العلميسات اماراملتعليمية وتدريبية متميزة وفق أفضل 
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بيئة البح  العلمي يف إتار من التفاعل اجملتمعي والتعاون والشراكة وتبادل اخلربات مع مراعاة 

 ".أحدث معايري اجلودة والتميز

 :األهداف

يةة  تسعى كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية من خالل ختصصةاتها األكادمييةة إىل بنةاء خلف   

واسعة ومتواةنة ومتكاملة من املعارف واملهارات اإلدارية للخرجيني للمساهمة يف تنميةة القةدرات   

اإلدارية واملالية واالقتصادية يف املؤسسات، ويتم الرتكيز على دعم قدرات الطلبةة ومهةاراتهم يف   

رسةيخ  وحتةرص الكليةة علةى ت   . جمال استخدامات احلاسوب، ودعم قدراتهم التحليلية والكمية

القةةةةيم األخالقيةةةةة الةةةةيت تتطلبهةةةةا املمارسةةةةات اإلداريةةةةة واملاليةةةةة واالقتصةةةةادية يف التطبيقةةةةات        

 . والعملية العلمية

 :األهداف العامة لكلية العلوم اإلدارية واالقتصادية

تنبثق أهداف كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية من فلسفة اجلامعة الةيت تركةز علةى تنميةة     

 :لبة، وهذال األهداف هيمهارات وقدرات الط

التعرف على مفاهيم ونظريات وأساليب ووظائف العلوم اإلدارية واالقتصادية، وتطبيقها لإلسةهام   .1

 .يف حتقيق التنمية والتميز املؤسسي يف القطاعات االقتصادية واالجتماعية املختلفة

ال، ونظم املعلومات تطوير وحتسني مهارات الطلبة يف جمال حتليل وتفسري الظواهر يف بيئة األعم .2

 .اإلدارية، والربط بني املتغريات مما ميكنهم من اجلمع بني املعرفة والقدرة على التحليل

التعةةرف علةةةى العالقةةةات والتةةةأثريات املتبادلةةةة بةةني البيئةةةة احملليةةةة والدوليةةةة يف اجملةةةاالت اإلداريةةةة    .3

 .والتسويقية واحملاسبية واملالية املختلفة

إلداريةةة واملاليةة الةةيت متكةةنهم مةةن ترشةيد عمليةةة صةةناعة القةةرارات ضةةمن   بنةاء وتطةةوير املهةةارات ا  .4

 . املستويات اإلدارية املختلفة يف القطاعات اإلقتصادية واالجتماعية املختلفة

 

 

 



 

 

 

الدرجات الممنوحة   
 توزيع الساعات المعتمدة على البرامج

ومتطلبات  التخصصاتواجلداول اآلتية تبني توةيع الساعات املعتمدة على  .لديها التخصصاتة درجة البكالوريوس يف كاف علوم اإلدارية واالقتصاديةمتنح كلية ال

 .اجلامعة والكلية

 

 التخصص 

 األكادميي

 نوع املقرر

 (املتطلبات)
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 الساعات املعتمدة
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  متطلبات الجامعة

 :دةساعة معتم( 22)متطلبات الجامعة االجبارية 

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 األسبوعيةالساعات 
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 --  3 3 تعلم كيف تتعلم 1111

 - 1 2 3 احلاسوب 1112

 - - 3 3 تاريخ القدس 1114

- -  1 1 العمل التطوعي 1119

 - - 3 3 (1)اللغة العربية  1111

 - - 3 3 (1)اللغة االجنليزية  1113

 - - 3 3 فلسطني والقضية الفلسطينية 1219

 - - 3 3 الثقافة االسالمية   1216

-  1 21 22 اجمل وع

 

 متطلبات الجامعة االختيارية

 : ساعات معتمدة من املقررات االتية ( 3)يدرس الطالب 

 عنوان المقرر رقم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
المتطلب  األسبوعية

 السابق
 عملي نظري

- -  3 3 احلركة األسرية 1217

- -  3 3 التحديات واحللول: مكافحة الفساد 1212

 - - 3 3 (1)اللغة الفرنسية  1211

 - - 3 3 احلضارات البشرية ومنجزاتها 1311

 --  3 3 املسؤولية اجملتمعية  1316
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 : متطلبات الكلية

 :مدة  مبينة يف اجلدول اآلتيساعة معت 19تتكون هذال املقررات من 

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 األسبوعيةالساعات 
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 مبادئ االدارة 4111

 - - 3 3 (1)مبادئ االقتصاد  4121

 - - 3 3 (1)مبادئ احملاسبة  4131

 4111 - 3 3 مبادئ التسويق  4161

- -  3 3 لبح  العلميمناهج ا 9313

  - 19 19 اجمل وع

 :متطلبات الكليةتوصيف 

 (نظري  3)س ا ت مدت د   3: مب  ئ اإل ار  4111

يتناول مفهوم اإلدارة، أهميتها، جماالتها، تاريخ ميثل األساس الذي يبنى عليه العلوم اإلدارية، حي  

، كما ويتحدث األخرىوعالقتها مع العلوم  ،"ةاخلاص" األعمالنشأتها، الفرا بني اإلدارة العامة، وإدارة 

وظةائف   أهةم  يشةرل ، و"النظريةات التقليديةة و النظريةات احلديثةة    " اإلدارةاملقرر عن النظريات الرئيسية يف 

اإلداري مةةن حيةة  املفهةةوم   مليةةة التنظةةيم وأنواعةةه ومكوناتةةه باإلضةةافة إىل ع  إداريمةةن ختطةةيط   اإلدارة

تفةةويض السةةلطة ونقلةةها وىةةددات التفةةويض والتنسةةيق بةةني الوحةةدات   واألهةةداف وعناصةةرال والفةةرا بةةني  

اختةاذ   أساسيات إىل باإلضافة، وأنواعها القيادة وأمنا  اإلدارية ونظرياتهاالقيادة  وأساسيات، التنظيمية

عةن وظةائف    أيضةا  يتحدثو، وأنواعها، ومفهوم الرقابة اإلداريةاالتصاالت  وأساسيات، اإلداريةالقرارات 

 . العالقات العامةوظيفة و األفراد وإدارةوالتسويق  واإلنتاج املاليةة املنشا

 (نظري  3)س ا ت مدت د   3: ( 1) مب  ئ االقتص   4121

يقةةدم هةةذا املقةةرر أهةةم  نظريةةات ومبةةادئ االقتصةةاد اجلزئةةي حيةة  يبةةدأ بتعريةةف االقتصةةاد    

كمةا يتنةاول حتليةل    . يةاجلزئي وتفرقته عن االقتصاد الكلةي وحتليةل مشةكلة النةدرة االقتصةاد     

تواةن سوا السلعة من خةالل حتليةل قةوى الطلةب والعةر  والعوامةل املةؤثرة فيهةا وحيلةل مرونةات           

وكذلك يتناول حتليل سلوك املستهلك وسةلوك  . الطلب بأنواعها وكذلك مرونة العر  السعرية

ل مةن األسةواا   املنتج ويدرس آليات اإلنتاج والتكاليف وحيلل سةلوك املؤسسةات واملنةتجني يف كة    
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يف أسةواا   سةة التنافسية واألسواا االحتكارية كمةا يتنةاول نظريةة التوةيةع وحتديةد تةواةن املؤس      

 .عناصر اإلنتاج

 (نظري 3)س ا ت مدت د   3(: 1)مب  ئ احمل سب   4131

وأهةداف نظةام احملاسةبة     ،يهدف هذا املساا إىل تعريف الطالب بأساسيات احملاسبة املالية

من خالل التعرف على الدورة املالية داخل املشةروع التجةاري بةدءًا مةن نظةام وأسةس        وذلك ،املالية

مبا  ،التسجيل ومرورًا جبميع مراحل الدورة املالية وانتهاًء بإنتاج التقرير املالي األساسي للمشروع

ويةتم ذلةك مةن خةالل      واملركةز املةالي،  يتضمنه هذا التقرير من قوائم مالية أهمهةا قائمةة الةدخل    

تسجيل العمليات يف اليومية  وترحيلةها وترصةيدها   و مبكوناته املختلفة، راسة النظام احملاسيبد

عمليةةات البضةةاعة واخلصةةومات   ، والتعةةرف علةةى ميةةزان املراجعةةة وتةةرا إعةةدادال     ، ويف األسةةتاذ

والتقةارير املاليةة األوليةة قبةل      اإلقفةال قيود   ، وإعدادتقويم املخزونو جردبكافة أنواعها وترا  

 .يةدلتسويات اجلرا

 (نظري 3)س ا ت مدت د   3: مب  ئ التسويق 4161

 مبادئ اإلدارة  4111متطلب سابق 

كعلم مستقل ذو  انبثاقهمعرفة املفاهيم األساسية للتسويق وكيفية  يتضمن هذا املقرر

  ويتضمن تعريف الطلبةة مبفهةوم التسةويق ودورال يف تقةديم قيمةة للعميةل        .أهمية يف حياة املنظمات

واملسؤولية االجتماعية للتسويق ، ووصف سلوك مشرتي السةلع االسةتهالكية وسةلوك املسةتخدم     

كةةذلك  .القةةرار الشةةرائي للمسةةتهلك والعوامةةل املةةؤثرة فيةةه آليةةة معرفةةة وفهةةم الصةةناعي ومةةن ثةةم 

كةذلك ينةاقش   .عملية جتزئةة السةوا وأهميتهةا واالسةرتاتيجيات ذات العالقةة     التعرف على مفهوم 

رر أهميةةة املعلومةةات التسةةويقية وكيفيةةة إجةةراء حبةةوث التسةةويق، كةةذلك يتضةةمن هةةذا  هةةذا املقةة

التعةرف علةى املنةتج كأحةد عناصةر املةزيج       املقرر التعريةف بعناصةر املةزيج التسةويقي  ، كةذلك      

وسةةةوف يةةةتم مناقشةةةة    .التسةةةويقي مةةةن حيةةة  التعريةةةف والتصةةةنيفات والنشةةةاتات ذات العالقةةةة    

كةةذلك سةةوف  .تعلقةةة بالتسةةعري كأحةةد عناصةةر املةةزيج التسةةويقيواالعتبةةارات امل االسةةرتاتيجيات

التعرف على الدور الذي يلعبةه الرتويةج كأحةد عناصةر املةزيج التسةويقي وأهةم         يتناول هذا املقرر

 .عناصرال والية إعداد امليزانية الرتوجيية

 (نظري 3)س ا ت مدت د  3:  مر ئج البحث الدل   9313

حةةل املشةةكالت جةةدوى وفاعليةةة، فهةةو يتسةةم     اليبأسةةالبحةة  العلمةةي هةةو أكثةةر    أسةةلوب

بالتنظيم والوضةول واملوضةوعية ووضةع البةدائل أمةام معةايري لتقةويم فاعليتهةا وجةدواها يف صةورة           
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كةل فةرد ملواجهةة مشةاكله      إليةه موضوعية بعيدة عةن املةؤثرات الشخصةية والذاتيةة، لةذا حيتةاج       

 .وحتدياتها

املهةةارات الالةمةةة  وإكسةةابهبحةة  و ترائقةةه ويهةةدف املقةةرر إىل تعريةةف الطالةةب مبنةةاهج ال  

ماهيتةه  : منةاهج البحة   : للقيام بالبح ، وذلك مةن خةالل دراسةته للموضةوعات األساسةية اآلتيةة      

وأنواعه، مشكلة البح  وصياغة الفرضيات وتصميم البح ، واجملتمع والعينةة، وأدوات عةع   

 .البيانات واملعلومات وكتابة تقرير البح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




