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 العلوم اإلدارية واالقتصاديةكلية   

 :نبذة عن الكلية

ملفتوحة، حيث اجامعة القدس  رئيسة يفال ياتمن الكل واالقتصاديةكلية العلوم اإلدارية  تعد

الية العلوم املرة األعمال واحملاسبة و)إدا يف ختصصاتهاعدد الطلبة امللتحقني بالكلية بلغ 

ألكادميي  اولغاية العام   تطرحهااليت ( يةوالتسويق واالقتصاد، واإلدارة الصحواملصرفية 

العام  لكلية يفاأة ني منذ نشوبلغ عدد اخلرجيتالب وتالبة ،  20000حوالي  2019/2020

 32000 حوالي  2020/  2019  دمييكاللعام األ االولنهاية الفصل الدراسي  ولغاية 1992

( عضوا 79عضوا، منهم ) 341 ليةالك هيئة التدريس يف أعضاءوبلغ عدد  تالب وتالبة،

   .( من غري املتفرغني262متفرغا و)
 لية العلوم االدارية واالقتصادية:رؤية ك

تسةهم يف   لةي واإلقليمةي ،  وى احملاملسةت  فةة علةى  كليةة رائةدة ومتميةزة بتخصصةاتها املختل      "

 ".اث التنمية اإلدارية واإلقتصاديةإحد

 رسالة كلية العلوم االدارية واالقتصادية:

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

، وتعزيز  ة وترسيخ البحث العلميلرتبوية والعلميمارسات ااملتعليمية وتدريبية متميزة وفق أفضل 
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بيئة البحث العلمي يف إتار من التفاعل اجملتمعي والتعاون والشراكة وتبادل اخلربات مع مراعاة 

 ".أحدث معايري اجلودة والتميز

 األهداف:

نةاء خلفيةة   بألكادمييةة إىل  اصصةاتها  ل ختتسعى كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية من خال

يف تنميةة القةدرات    جيني للمساهمةرية للخرإلدااتكاملة من املعارف واملهارات واسعة ومتواةنة وم

لطلبةة ومهةاراتهم يف   الى دعم قدرات لرتكيز عتم ااإلدارية واملالية واالقتصادية يف املؤسسات، وي

لةى ترسةيخ   حتةرص الكليةة ع  لكمية. وة واجمال استخدامات احلاسوب، ودعم قدراتهم التحليلي

 التطبيقةةةةات واالقتصةةةةادية يف املاليةةةةةريةةةةة وة الةةةةيت تتطلبهةةةةا املمارسةةةةات اإلدا  القةةةةيم األخالقيةةةة  

 والعملية.  العلمية

  صاديةاألهداف العامة لكلية العلوم اإلدارية واالقت

ز علةى تنميةة   امعة الةيت تركة  لسفة اجلفة من تنبثق أهداف كلية العلوم اإلدارية واالقتصادي

 هي ، وهذ  األهداف وقدراتهم مهارات الطلبة

تطبيقهةا لإلسةهام   االقتصةادية، و دارية ووم اإلمفاهيم ونظريات وأساليب ووظائف العل إىلالتعرف  .1

 ختلفة.الجتماعية املصادية واالقتايف حتقيق التنمية والتميز املؤسسي يف القطاعات 

عمةةال، ونظةةم يف بيئةةة األ هاوتفسةةري رظةةواهيف جمةةال حتليةةل ال وحتسةةينها تطةةوير مهةةارات الطلبةةة .2

ة والقةةدرة علةةى مةةع بةةني املعرفةة م مةةن اجلكةةنهميومةةات اإلداريةةة، والةةربط بةةني املةةتغريات ممةةا   املعل

 .واالجتهاد والقياس التحليل

االقتصةةادية جملةةاالت اوالدوليةةة يف  احملليةةة لبيئةةةاالعالقةةات والتةةأ ريات املتبادلةةة بةةني    إىلالتعةةرف  .3

 .تلفةاإلدارية والتسويقية واحملاسبية واملالية املخو

عملية صناعة القرارات  كنهم من ترشيداليت مت قيةوالتسوي تطوير املهارات اإلدارية واملاليةبناء و .4

 ختلفة. الجتماعية املصادية واإلقتضمن املستويات اإلدارية املختلفة يف القطاعات ا

ت العلةةةوم اتهةةةا يف ختصصةةةاة وتطبيقد ةةةإكسةةاب اخلةةةرجيني املهةةةارات احلاسةةةوبية والرقميةةة احمل   .5

حملوسةةب يف املةةي التطبيقةةي  انةةب العر اجلقتصةةادية وذلةةك مةةن خةةالل تعزيةةز وتطةةوي    اإلداريةةة واال

 اخلطط الدراسية للكلية وختصصاتها املختلفة.

 

 

 



 

 

 

الدرجات الممنوحة   
 توزيع الساعات المعتمدة على البرامج

ومتطلبات  التخصصاتاملعتمدة على  آلتية تبني توةيع الساعاتاواجلداول  ا.لديه تتخصصاالدرجة البكالوريوس يف كافة  علوم اإلدارية واالقتصاديةمتنح كلية ال

 اجلامعة والكلية.
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  متطلبات الجامعة

 ( ساعة معتمدة:21متطلبات الجامعة االجبارية )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 تعلم كيف تتعلم 0101

 - 1 2 3 احلاسوب 0102

 - - 3 3 تاريخ القدس 0104

 - - 0 0 العمل التطوعي 0105

 - - 3 3 (1اللغة العربية ) 0111

 - - 3 3 (1اللغة االجنليزية ) 0113

 - - 3 3 ية الفلسطينيةفلسطني والقض 0205

 - - 3 3 الثقافة االسالمية   0206

 - 1 20 21 اجمل وع

 

 متطلبات الجامعة االختيارية

 تية   ( ساعات معتمدة من املقررات اال3يدرس الطالب )

 عنوان املقرر رقم املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 األسرية احلركة 0207

 - - 3 3 وللاحلومكافحة الفساد  التحديات  0208

 - - 3 3 (1اللغة الفرنسية ) 0211

 - - 3 3 هااحلضارات البشرية ومنجزات 0300

 - - 3 3 املسؤولية اجملتمعية  0306

 - - 3 3 (1عربي ) 8180
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 متطلبات الكلية: 

  اجلدول اآلتي مبينة يف ساعة معتمدة  15تتكون هذ  املقررات من 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 مبادئ االدارة 4101

 - - 3 3 (1مبادئ االقتصاد ) 4121

 - - 3 3 (1مبادئ احملاسبة ) 4131

 4101 - 3 3 مبادئ التسويق  4161

 - - 3 3 العلمي مناهج البحث 5303

  - 15 15 اجمل وع

 :متطلبات الكليةتوصيف 

 نظري ( 3س ا ت مدت د    3مب  ئ اإل ار :  4101

يتها، جماالتها، تاريخ وم اإلدارة، أهمناول مفهيتيث حميثل األساس الذي يبنى عليه العلوم اإلدارية، 

، كما ويتحدث األخرىلوم عالقتها مع العو ،اصة"" اخللاألعمانشأتها، الفرآ بني اإلدارة العامة، وإدارة 

وظةائف   أهةم  يشةرل ، ويثةة" النظريةات احلد  ليديةة و ات التقاإلدارة" النظريالنظريات الرئيسة يف  حولاملقرر 

ن حيةةث املفهةةوم  اإلداري مةة تنظةةيممليةةة العفة إىل وأنواعةةه ومكوناتةةه باإلضةةا  إداريمةةن ختطةةيط   اإلدارة

بةةني الوحةةدات  تفةةويض والتنسةةيقددات الا وحمةةض السةةلطة ونقلةةهواألهةةداف وعناصةةر  والفةةرآ بةةني تفةةوي 

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

عةن وظةائف    أيضةا  حدثيتو، وأنواعهاة باومفهوم الرق ،اإلداريةاالتصاالت  وأساسيات، اإلداريةالقرارات 

 ات العامة. العالق وظيفةو داألفرا وإدارةوالتسويق  واإلنتاج اليةاملاملنشاة 

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

حيةةث يبةةدأ بتعريةةف االقتصةةاد  ومبادئةةه يقةةدم هةةذا املقةةرر أهةةم  نظريةةات االقتصةةاد اجلزئةةي  

كمةا يتنةاول حتليةل     اجلزئي وتفرقته عن االقتصاد الكلةي وحتليةل مشةكلة النةدرة االقتصةادية.     

تواةن سوآ السلعة من خةالل حتليةل قةوى الطلةب والعةرض والعوامةل املةؤ رة فيهةا وحيلةل مرونةات           

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

ن األسةواآ  املنتج ويدرس آليات اإلنتاج والتكاليف وحيلل سةلوك املؤسسةات واملنةتجني يف كةل مة     
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يف أسةواآ   سةة التنافسية واألسواآ االحتكارية كمةا يتنةاول نظريةة التوةيةع وحتديةد تةواةن املؤس      

 عناصر اإلنتاج.

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

م احملاسةبة  وأهةداف نظةا   ،ليةبة املاحملاسيهدف هذا املساآ إىل تعريف الطالب بأساسيات ا

دءًا مةن نظةام وأسةس    روع التجةاري بة  اخل املشة ية دخالل التعرف على الدورة املال وذلك من ،املالية

مبا  ،الي األساسي للمشروعج التقرير املًء بإنتانتهاالتسجيل ومرورًا جبميع مراحل الدورة املالية وا

ذلةك مةن خةالل     ويةتم  كةز املةالي،  واملرخل الةد  يتضمنه هذا التقرير من قوائم مالية أهمهةا قائمةة  

رحيلةها وترصةيدها    اليومية  وتعمليات يفل التسجيو مبكوناته املختلفة، ة النظام احملاسيبدراس

خلصةةومات ات البضةةاعة واعمليةة، و عةةدادالتعةةرف علةةى ميةةزان املراجعةةة وتةةرآ إ    ، ويف األسةةتاذ

اليةة األوليةة قبةل    والتقةارير امل  اإلقفةال  قيود  ، وإعدادتقويم املخزونو جردبكافة أنواعها وترآ  

 .يةدويات اجلرالتس

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

 مبادئ اإلدارة  4101متطلب سابق 

مستقل ذو  كعلم انبثاقهة يق وكيفيلتسومعرفة املفاهيم األساسية ل يتضمن هذا املقرر

ديم قيمةة للعميةل    ق ودور  يف تقة م التسةوي فهةو مبويتضمن تعريف الطلبةة    أهمية يف حياة املنظمات.

ك املسةتخدم  سةتهالكية وسةلو  لسةلع اال ي ااملسؤولية االجتماعية للتسويق ، ووصف سلوك مشرتو

كةةذلك  يةةه.فوامةةل املةةؤ رة هلك والعي للمسةةتالقةةرار الشةةرائ آليةةة معرفةةة وفهةةم الصةةناعي ومةةن  ةةم 

كةذلك ينةاقش   ذات العالقة. اتيجياتاالسةرت عمليةة جتزئةة السةوآ وأهميتهةا و    التعرف على مفهوم 

من هةةذا ويق، كةةذلك يتضةةوث التسةةحبةةجةةراء أهميةةة املعلومةةات التسةةويقية وكيفيةةة إهةةذا املقةةرر 

اصةر املةزيج   ملنةتج كأحةد عن  عةرف علةى ا  الت املقرر التعريةف بعناصةر املةزيج التسةويقي  ، كةذلك     

ة سةةةوف يةةةتم مناقشةةة  و لعالقةةةة.ات اذالتسةةةويقي مةةةن حيةةةث التعريةةةف والتصةةةنيفات والنشةةةاتات     

كةةذلك سةةوف  زيج التسةةويقي.ناصةةر املةةعأحةةد قةةة بالتسةةعري كواالعتبةةارات املتعل االسةةرتاتيجيات

ج التسةويقي وأهةم   د عناصةر املةزي  ويةج كأحة  الرت التعرف على الدور الذي يلعبةه  يتناول هذا املقرر

 عناصر  والية إعداد امليزانية الرتوجيية.

 نظري( 3س ا ت مدت د   3:  مر ئج البحث الدل ي 5303

حةةل املشةةكالت جةةدوى وفاعليةةة، فهةةو يتسةةم     بأسةةاليالبحةةث 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 املةؤ رات الشخصةية والذاتيةة، لةذا حيتةاج       

 وحتدياتها.

الةمةةة املهةةارات ال سةةابهوإكئقةةه ترا و ويهةةدف املقةةرر إىل تعريةةف الطالةةب مبنةةاهج البحةةث  

حةث  ماهيتةه   يةة  منةاهج الب  سةية اآلت ألسااللقيام بالبحث، وذلك مةن خةالل دراسةته للموضةوعات     

أدوات عةع  مع والعينةة، و ، واجملتلبحثوأنواعه، مشكلة البحث وصياغة الفرضيات وتصميم ا

 حث.وكتابة تقرير الب وحتليلهاالبيانات واملعلومات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


