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 العلوم اإلدارية واالقتصاديةكلية   

 

 لية العلوم االدارية واالقتصاديةك
من الكليات الرئيسة يف جامعة القدس املفتوحة، حيث  واالقتصاديةكلية العلوم اإلدارية  تعد

)إدارة األعمال واحملاسبة واملالية والتسويق  عدد الطلبة امللتحقني بالكلية ويف براجمهابلغ 

حوالي  2016-2015( اليت تطرحها ولغاية العام األكادميي   واإلدارة الصحيةواالقتصاد، 

ولغاية نهاية  1992وبلغ عدد اخلرجيني منذ نشأة الكلية يف العام طالب وطالبة ،  25000

وبلغ  طالب وطالبة، 20000حوالي  2014/2015الفصل الدراسي الثاني للعام األكادميي 

( من غري 262( عضوا متفرغا و)84عضوا، منهم ) 346كلية هيئة التدريس يف ال أعضاءعدد 

   .املتفرغني
 لية العلوم االدارية واالقتصادية:رؤية ك

كليةة رائةدة ومتميةبة بتاصصةاتها املاتلفةة علةو املسةتوو احمللةي واإلقليمةي ، تسةهم يف             "

 ".اث التنمية اإلدارية واإلقتصاديةإحد

 ية:رسالة كلية العلوم االدارية واالقتصاد

مةةواكبني للتطةةورات العلميةةة واملهنيةةة، مةةن جيةةمل تقةةديم بةةرام   متميةةبين إعةةداد جيةةرجيني  "

، وتعبيب  لرتبوية والعلمية وترسيخ البحث العلميمارسات ااملتعليمية وتدريبية متميبة وفق أفضل 

اعاة بيئة البحث العلمي يف إطار من التفاعل اجملتمعي والتعاون والشراكة وتبادل اخلربات مع مر

 ".أحدث معايري اجلودة والتميب
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 األهداف:

 إعداد جيرجيني مؤهلني يف العلوم اإلدارية واإلقتصادية مواكبني للتطورات العلمية واملهنية. .1

 تعبيب بيئة البحث العلمي الداعمة لإلبداع والتميب وحتفيب املساهمات البحثية الفاعلة واملتميبة. .2

 وفق أفضل ممارسات التعليم املفتوح واالتعليم املدم . تقديم برام  تعليمية وتدريبية متميبة .3

 حتسني البيئة التعليمية التطبيقية الداعمة للتفاعل اجملتمعي والشراكة وتبادل اخلربات. .4

 اإلسهام الفاعل يف إحداث التنمية الشاملة يف فلسطني. .5



 

 

 الدرجات الممنوحة 
ومتطلبات   واجلداول اآلتية تبني توزيع الساعات املعتمدة علو الربام وريوس يف كافة الربام  لديها.درجة البكال علوم اإلدارية واالقتصاديةمتنح كلية ال

 اجلامعة والكلية.

 (: توزيع الساعات املعتمدة علو الربام 1جدول رقم )

# 

الربنام  

 األكادميي

 نوع املقرر

 )املتطلبات(

 إدارة األعمال 

 الساعات املعتمدة

 رفيةالعلوم املالية واملص

 الساعات املعتمدة

 اإلدارة الصحية

 الساعات املعتمدة

 االقتصاد

 الساعات املعتمدة

 التسويق

 الساعات املعتمدة
 احملاسبة

 الساعات املعتمدة

 فرعي منفرد فرعي منفرد فرعي منفرد فرعي منفرد فرعي منفرد فرعي منفرد

 21 21 21 21 21 21 - 21 21 21 21 21 متطلبات اجلامعة  (1

 أ. املتطلبات اإلجبارية 

 ب. املتطلبات االجيتيارية

18 
3 

18 
3 

18 
3 

18 
3 

18 
3 

- 
18 
3 

18 
3 

18 
3 

18 
3 

18 
3 

18 
3 

 15 15 15 15 15 15 - 15 15 15 15 15 متطلبات الكلية (2

 66 81 66 81 66 81 - 81 66 81 66 81 متطلبات التاصص (3

 أ. املتطلبات اإلجبارية 

ب. املتطلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  

 تياريةاالجي

69 

12 
66 

- 
69 
12 

66 

- 
69 
12 

- 
69 
12 

66 

- 
69 
12 

66 

- 
69 
12 

66 

- 

 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 املقررات احلرة (4

 27 - 27 - 27 - - - 27 - 27 - متطلبات الفرعي (5

 129 123 129 123 129 123 - 123 129 123 129 123 اجملموع 
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  متطلبات الجامعة

 ( ساعة معتمدة:18جبارية  متطلبات الجامعة اال

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر
الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 2 2 تعلم كيف تتعلم 0101

 - 1 2 3 احلاسوب 0102

 - - 3 3 تاريخ القدس 0104

 - - 2 2 (1اللغة العربية ) 0111

 - - 2 2 (1اللغة االجنليبية ) 0113

 - - 3 3 فلسطني والقضية الفلسطينية 0205

 - - 3 3 الثقافة االسممية 0206

 - 1 17 18 اجملموع

 متطلبات الجامعة االختيارية

 ( ساعات معتمدة من املقررات االتية : 3يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 (1اللغة الفرنسية ) 0211

 - - 3 3 احلضارات البشرية ومنجباتها 0300

 - - 3 3 املسؤولية اجملتمعية 0306

 متطلبات الكلية: 

 ساعة معتمدة  مبينة يف اجلدول اآلتي: 15تتكون هذه املقررات من 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 

 تطلب السابقامل

 عملي نظري

 - - 3 3 مبادئ االدارة 4101

 - - 3 3 (1مبادئ االقتصاد ) 4121

 - - 3 3 (1مبادئ احملاسبة ) 4131
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 

 تطلب السابقامل

 عملي نظري

 4101 - 3 3 مبادئ التسويق  4161

 - - 3 3 مناه  البحث العلمي 5303

  - 15 15 اجملموع

 

 البرامج االكاديمية 

 إدارة االعمالتخصص . 1
 جرات  اتعلم  اقمصووة::خمأواًل: 

مةن متطلبةات برنةام  )إدارة األعمةال( حتقيةق  رجةات        يتوقع من الطالةب/ة بعةد إنتهائة /ا   

 التعلم املقصودة يف اجملاالت التالية:

  املعرفة والفهم:

 ويتحقق هذا املستوو من جيمل املعرفة والفهم واإلستيعاب ملا يلي:

 عمال.املتعلقة بإدارة األ واملصطلحاتاملفاهيم  .1
 جيصائص األعمال ووظائفها. .2
 طرق اإلدارة وأساليبها. .3
 نظم األعمال وإطرها التحليلية يف الشركات متعددة اجلنسيات.  .4

  املهارات الذهنية ) اإلدراكية(: 

 ويتحقق هذا املستوو من جيمل التالية:

 وصواًل اىل عناصر الضابطة للمنت  الفكري السليم،الالتسلسل املنطقي القائم علو  .1

 .استنتاجات دقيقة، وأحكام منضبطة
 أهدافها وطرق توظيفها. إدراك فلسفة علم اإلدارة ، وتعميق   .2
  .حل املشكمت اإلدارية احلديثة وحتليل االستنتاجات الوظيفية منها  .3

 




