
 مقرر السنة األولى 

 الكتاب المقرر  اسم المادة م

مبادئ إدارة االعمال األساسيات والتوجهات، أحمد عبد الرحمن   مبادئ اإلدارة 1
 الشميمري 

 أساسيات التسويق، شفيق إبراهيم حداد  أساسيات التسويق  2

 مبادئ الموارد البشريةـ عمر عبده الزغبي  مبادئ الموارد البشرية  3

 إدارة العالقات العامة، علي عجوة_محمود يوسف  إدارة العالقات العامة 4

األساليب الكمية في   5
 اإلدارة

 األساليب الكمية في اإلدارة ، أشرف سلطان 

 إدارة المشروعات ـ أحمد عبد العال رشوان  إدارة المشروعات  6

 اإلدارة العامة، عقوني المحمد  اإلدارة العامة  7

 ادارة الموارد البشرية ـ إبراهيم موصلي  إدارة الموارد البشرية  8

 إدارة التسويق، إبراهيم موصلي إدارة التسويق  9

 إدارة االزمات، معهد التنمية البشرية ، مؤسسة ابداع للتدريب  إدارة االزمات  10

 

 مقرر السنة الثانية 

 الكتاب المقرر  اسم المادة م

السلوك التنظيمي، نفيسة محمد باشري ـ فوزي شعبان مدكور ـ رباب   السلوك التنظيمي  1
 فهمي

 المالية العامة ـ محمد خالد المهايني  المالية العامة  2



 إدارة اإلنتاج ـ زياد العزكي  إدارة اإلنتاج  3

 البحوث اإلدارية ـ جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية البحوث اإلدارية  4

لصغيرة إدارة المشاريع ا 5  إدارة المشاريع الصغيرة ـ هاني عرب  

 التسويق الدولي ـ خالد حماد  التسويق الدولي  6

 مهارات إدارة االزمات ـ محمد هيكل  مهارات إدارة االزمات  7

 التسويق االلكتروني ـ اليكس بليث ، أسماء عليوه  التسويق االلكتروني  8

إدارة المشتريات   9
 والمخازن 

إدارة المشتريات والمخازن ـ نظيمة عبد العظيم خالد ، فوزي شعبان  
 مذكور

 إدارة العمليات المصرفية ـ صادق راشد الشمري  إدارة العمليات المصرفية  10

 

 مقرر السنة الثالثة 

 الكتاب المقرر  اسم المادة م

 اإلدارة االلكترونية ـ فداء حامد  اإلدارة االلكترونية  1

اإلدارة االستراتيجية ـ منصور محمد إسماعيل   اإلدارة االستراتيجية  2
 العريقي 

 إدارة الفنادق والمنشأت السياحية ـ منال رحال  إدارة الفنادق  3

 اإلدارة المالية ـ أسامة عبد الخالق االنصاري  اإلدارة المالية  4

 إدارة الخطر والتأمين ـ عبد أحمد علي العامري  إدارة الخطر والتأمين  5

 إدارة المبيعات ـ فراس نايف عليان  إدارة المبيعات  6



 إدارة الجودة الشاملة ـ عبدهللا حمادة  إدارة الجودة الشاملة  7

 إدارة التغيير ـ ربحي مصطفى عليان  إدارة التغيير  8

 إدارة التفاوض ـ عبدهللا محمد الفقيه  إدارة التفاوض  9

 ادارة سلسلة التوريد ـ أشرف فؤاد سلطان،  إدارة سلسلة التوريد  10

 

 مقرر السنة الرابعة 

 الكتاب المقرر  اسم المادة م

 التنمية اإلدارية ـ محمد مرعي مرعي ، أيمن ديوب، طارق الخير  التنمية اإلدارية  1

 التفويض اإلداري ـ عاطف عبدهللا المكاوي  التفويض اإلداري  2

 بحوث التسويق ـ محمد حسن حافظ، محمد الفاتح محمود الغربي  بحوث التسويق  3

كترونية ـ نوال عبد الكريم األشهب التجارة االل التجارة االلكترونية  4  

 النقود والمصارف ـ أكرم محمود الحوراني  النقود والمصارف  5

 نظم المعلومات اإلدارية ـ عبدهللا حماده، علي ميّا ، صالح شيخ ديب  نظم المعلومات اإلدارية  6

 إدارة االعمال الدولية ـ سمح عبد المطلب عامر  إدارة االعمال الدولية  7

 اإلدارة الفعالة للموارد البشرية ـ أحمد جابر حسنين  اإلدارة الفعالة للموارد  8

 القيادة اإلدارية ـ عاطف عبدهللا المكاوي  القيادة اإلدارية  9

 



 برنامج معادلة المواد الدراسية بالكورسات الجامعية 

 المواد التي يتضمنها الكورس اسم الكورس  م

 مبادئ اإلدارة إدارة األعمال  1

 إدارة المشروعات، إدارة المشاريع الصغيرة  إدارة المشاريع  2

 أساسيات التسويق، إدارة التسويق، إدارة المبيعات، بحوث التسويق  إدارة التسويق والمبيعات  3

 إدارة الجودة الشاملة  إدارة الجودة الشاملة  4

مبادئ الموارد البشرية، إدارة الموارد البشرية، اإلدارة الفعالة   إدارة الموارد البشرية  5
 للموارد 

 إدارة العمليات المصرفية، اإلدارة المالية، النقود والمصارف اإلدارة المالية الشاملة  6

 المالية العامة ، إدارة المشتريات والمخازن، إدارة سلسلة التوريد  إدارة المخازن والمشتريات  7

 السلوك التنظيمي  إدارة السلوك التنظيمي  8

 نظم المعلومات اإلدارية  النظم اإلدارية والمؤسسية  9

اإلدارة االستراتيجية   10
 والدولية 

 اإلدارة االستراتيجية، إدارة االعمال الدولية 

 


