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 االجبارية واالساسية  وصف المقررات

الساعات المعتمدة:   التحليل اإلحصائي في األعمال  كمي 501

 تحدد الحقا 

 ال يوجد  متطلب سابق:

يشتتتمل هذا المقرر على: نظريات االحتماالت األستتاستتيةز التوزيعات االحتمالية لكل من المتغيرات العشتتوائية المنفصتتلة  

والمتصتتلة أو المستتتمرةز والتوقع الرياضتتي والعزوم ودوال التوزيعات االحتمالية للمتغيرات العشتتوائيةز توزيعات المعاينة 

كما يغطي هذا المقرر أيضتتتا األستتتاليب اإلحصتتتائية الالمعلمية وتطبيقاتها في   وتقدير معالم المجتمع واختبارات الفروض.

 SAS or SPSSمجال البحوث التجارية )بحوث األعمال(.  وأخيرا يشتتمل هذا المقرر البرامج اإلحصتتائية الجاهزة مثل 

 والتي سوف تستخدم في تحليل البيانات على الحاسب. 

الساعات المعتمدة:   في األعمالتطبيقات النماذج اإلحصائية   عمق  514

 تحدد الحقا 

 كمي 501متطلب سابق: 

لقد صتتمم هذا المقرر األستتاستتي في النماذج الخطية لتقديم الموضتتوعات ذات الصتتلة بنماذج االنحدار الكالستتيكية وأيضتتا 

األستاليب الحديثة ذات الصتلةز يتناول هذا المقرر الموضتوعات التقليدية التي تعتمد على طريقة المربعات الصتغرى العادية 

ز ويعتمتد المقرر على المنهجيتات collinearityة االزدواج الخطي  مع مزجهتا بتاألستتتتاليتب الحتديثتة لتشتتتتخيص ومعتالجت

الكالستتيكية والمعاصتترة في مجال اختيار النموذج الفرعي األمثل. يتناول المقرر عالج تأثير نقاط البيانات التي تؤثر تأثيرا 

قرر اإلجراءات التي يتم  (ز وبتاإلضتتتتافتة إلى ذلتك يتنتاول المOutliersغير منتاستتتتب على نموذج االنحتدار )القيم الشتتتتاذة  

 استخدامها عند اختراق أو سقوط أحد فروض الطريقة المعيارية.

الساعات المعتمدة:   النماذج المحددة في تحليل القرارات  عمق    522

 تحدد الحقا 

 ال يوجد  متطلب سابق:

المحددة وخوارزمياتها وتطبيقاتها في علم اإلدارةز يركز المقرر على صياغة  يتضتمن هذا المقرر: مقدمة في نماذج األمثليه

وحل مشتاكل البرمجة الخطية وتدفقات الشتبكات والبرمجة الصتحيحة والبرمجة غير الخطيةز ويتضتمن المقرر تطبيقات في 

 التخطيط والتمويل والتسويقز واإلنتاجز وإدارة العملياتز والمشروعات.

الساعات المعتمدة:   نماذج المحاكاة والتحليل  عمق    525 

 تحدد الحقا 

 كمي 501متطلب سابق: 

يتعلم الطتالتب من خالل هتذا المقرر نمتذجتة النظم التدينتاميكيتة المعقتدة وتحليتلز وفن تصتتتتميم نموذج تحليتل النظم المعقتدة 

. يشتتمل المقرر تطبيقات في مجاالت نظم اإلنتاجز ARENAوالديناميكية باستتتخدام أحدث ما وصتتلي إليه البرمجيات مثل 

حية. وتشتتمل الموضتوعات أيضتا على: كيفية إعداد نماذج محاكاة موثوق  ونظم الخدمةز ونظم التوزيع وأنظمة الرعاية الصت

فيهاز وتحليل المدخالت والمخرجات وإدارة مشتروعات المحاكاة. وستيوجه جزء كبير من المقرر إلى مشتروع بحث يختار  

 الطالب يتناول فيه تعريف المشروع وتحليل النموذج.

الساعات المعتمدة:   للبياناتالمعالجة الكمية  عمق    527

 تحدد الحقا 

 ال يوجد  متطلب سابق:

يهتم المقرر بالخبرة التحليلية في التعامل مع البيانات الواقعية لموضتتتتوعات مختلفة من ستتتتنة ألخرى باستتتتتخدام البرامج 

ز ويتناول حاالت دراستتية )تطبيقية( تشتتمل إدارة البيانات وتوفيق  SPSSوبرنامج  SASاإلحصتتائية الجاهزة مثل برنامج  

التي تشتتتمل التحليل االستتتتكشتتتافي للبيانات والنماذج الخطية والنماذج   النماذج وتفستتتير ومعالجة النماذجز وطرق النموذج

 الخطية المعممة وشجرة التصنيف واالنحدار والنواة والشرائح ونماذج اإلضافة.  

الساعات المعتمدة:   التنبؤ اإلداري عمق    542

 تحدد الحقا 

  527متطلب سابق: 

 كمي  501عمقز 
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 (AR)ويتضتمن كذلك نماذج االرتداد الذاتي   يتضتمن هذا المقرر كل من نماذج الستالستل الزمنية الستاكنة وغير الستاكنة.   

وعمليتات مزج نمتاذج االرتتداد التذاتي مع نمتاذج المتوستتتتطتات المتحركتة  (MATH) ونمتاذج المتوستتتتطتات المتحركتة

(ARMA).ز باإلضافة إلى إجراءات تحديد النموذج والتقدير والتنبؤ. وسوف تستخدم برمجيات الحاسب الجاهزة 

الساعات المعتمدة:   النماذج االحتمالية في تحليل القرارات  عمق   546

 تحدد الحقا 

 عمق  522متطلب سابق: 

يشتتتتتمتل هتذا المقرر على: نمتاذج االحتمتاالت المختلفتة التي تعتبر مهمتة في تطبيقتات بحوث العمليتاتز ومن النمتاذج التي 

يشتتتملها هذا المقرر: ستتتالستتتل ماركوفز وعمليات المواليد والوفياتز ونظرية الصتتتفوفز ونظرية االعتماديةز ونظرية  

مقرر على كتل من التطورات النظريتة لهتذ  النمتاذج وتطبيقتاتهتا العمليتة في المخزون والجتدولتةز ونظريتة القرارات. ويركز ال

 علم اإلدارةز وتشمل التطبيقات مجاالت التمويل والتسويق وتصميم اإلمدادات واإلنتاج وأنظمة الطاقة.

الساعات المعتمدة:   موضوعات متقدمة في علوم القرارات  عمق   552

 تحدد الحقا 

 كمي 501 :متطلب سابق 

يشتتتمل المقرر على دراستتة متعمقة لموضتتوعات متقدمة في علوم القرارات ويقوم مجلس القستتم بتحديد هذ  الموضتتوعات  

 وفقا ألحدث الدراسات واألبحاث العلمية المعاصرة.

الساعات المعتمدة:   إدارة العمليات  ادا   571

 تحدد الحقا 

 ال يوجد  متطلب سابق:

تعريف الطالب بأهم وظائف إدارة اإلنتاج والعمليات في الشتتتركات الصتتتناعية واألعمالز حيث يتناول يرتكز المقرر على 

القضتايا التالية: تصتميم المنتجز تخطيط موقع المصتنع وضتبط الشتراء والمخزون والتستهيالت اإلنتاجية والخدميةز تصتميم 

ضتتتتافتة إلى ذلتك يغطي المقرر األستتتتاليتب واألدوات  العمتلز وجتدولتة برامج اإلنتتاجز وأدوات ضتتتتبط الجودة وتقييمهتا. بتاإل

 الخاصة بمفاهيم تطوير إدارة الجودةز التحكم في الجودة وتوكيد الجودة وإدارة تقييم الجودة.

الساعات المعتمدة:   مشروع بحثي    عمق    599

 تحدد الحقا 

 ال يوجد  متطلب سابق:

ل للحصتول على درجة   الماجستتير وقد وضتع هذا الشترط ليستاعد الطالب على إجراء دراستة علمية يعد مشتروع البحث شترطا

 في موضوعات ذات صلة بالصحة وإدارة المستشفيات مع تطبيق طرق البحث وأساليب التحليل اإلحصائي.

 

 من داخل القسم ختياريةاال وصف المقررات 

الساعات المعتمدة:   التطبيقيةطرق المتغيرات المتعددة  عمق    562

 تحدد الحقا 

 ال يوجد  متطلب سابق:

يتضتمن هذا المقرر إجراء مستح شتامل لألستاليب اإلحصتائية متعددة المتغيرات والتي تستتخدم على نطاق واستع من قبل 

مستتتتخدمي المنهجيات اإلحصتتتائية المتقدمة. حيث يشتتتتمل المقرر على التوزيع الطبيعي المتعدد المتغيرات والتوزيعات 

مع توضتتيح استتتخداماتها في التقديرات اإلحصتتائية    Wishartوتوزيع  Hotelling T2ذات الصتتلة بما في ذلك توزيع 

واختبارات الفروض للنماذج متعددة المتغيرات العادية. كما يشتتمل المقرر على موضتوعات إضتافية تطبيقية ومنها تحليل 

ز وتحليل ز وتحليل العنصتتتر الرئيستتتيز التحليل العامليcanonicalتباين المتغيرات المتعددة والتغاير واالرتباط المقنن  

التمايز والتحليل العنقودي. وسوف يقوم الطالب بإعداد قاعدة بيانات خاصة به ثم يقوم بتطبيق هذ  األساليب عليها وأخيرا 

 كمي(. 501يقوم بإعداد تقريرا شفهيا وآخر مكتوبا يوضح فيه أهم النتائج التي توصل إليها. )متطلب سابق: 

الساعات المعتمدة:   داف اتخاذ القرارات متعدد األه عمق    571

 تحدد الحقا 

 ال يوجد  متطلب سابق:

يشتتتتتمتل هتذا المقرر على المفتاهيم الحتديثتة للمفتاهيم الرئيستتتتة والنمتاذج وحستتتتابتات البرمجتة متعتددة األهتداف في اتختاذ 

الحسابي المستخدم القراراتز والخصتائص المهمة لهذ  المفاهيم الحديثة تشتمل صياغة المشكلة وخصائص الحل والمدخل  

 عمق(. 562(. )متطلب سابق: MCDMفي الحل مع تطبيقات على معيار تعدد األهداف في صنع القرارات )
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الساعات المعتمدة:   إدارة المشروعات  عمق   572

 تحدد الحقا 

 ال يوجد  متطلب سابق:

يتضتمن هذا المقرر الموضتوعات التالية: تنظيم وتخطيط المشتروعز ومراقبة المشتاريع وتوفر المعرفة العملية على إدارة 

نطاق المشتتتروعز والجدول الزمني والموارد. وتشتتتمل الموضتتتوعات دورة حياة المشتتتروعز والرستتتوم البيانية "جاني"  

ز (PERT)وطريقة تقييم ومراجعة المشتتروعات    (CPM)ومخططات الشتتبكة وطرق الجدولة: طريقة المستتار الحرج  

 وقرارات تخصيص الموارد. يتم تطبيق المفاهيم من خالل مشاريع فريق والدروس باستخدام برامج إدارة المشاريع.

الساعات المعتمدة:   تطبيقات نظرية المباريات  عمق   598

 تحدد الحقا 

 متطلب سابق: 

 عمق  562عمقز  522 

في البداية يركز هذا المقرر على مراجعة نظرية االحتماالت والفئات واألستتتتس النظرية للقراراتز كما يشتتتتتمل المقرر 

والتوازنات الكاملة للمباريات   مصتتتداقيةوال االلتزامالثبات وو  Nashعلى مبادئ النماذج األستتتاستتتيةز والهيمنة وتوازن  

ز  Folkتكررة ونظريات  واستعة النطاقز والضتبط الستتاتيكي والديناميكي في ظل المعلومات غير الكاملة  والمباريات الم

 مع أمثلة تطبيقية على المباريات مستمدة من االقتصادز والسياسة ز ومجاالت أخرى.

 

 من خارج القسم  االختيارية وصف المقررات 

الساعات المعتمدة:   اإلدارية  المحاسبة حلقة في حسب   531

 تحدد الحقا 

 ال يوجد  متطلب سابق:

ا  يهتدف هتذا  المقرر إلى تعميق فهم الطتالتب للمحتاستتتتبتة اإلداريتة ودورهتا في المنشتتتتيت المختلفتةز ويهتم المقرر أستتتتاستتتتل

بالمعلومات المحاستتبية وكيفية استتتخدامها بفاعلية في أداء الوظائف اإلدارية المختلفةز ويتيح هذا المقرر فرصتتة لدراستتة  

المعلومات المحاستتتبية   - رقابة واتخاذ القرارات. ويتضتتتمن: مكثفة لدور المعلومات المحاستتتبية في مجاالت التخطيط وال

استتتخدام المعلومات المحاستتبية في   - استتتخدام المعلومات المحاستتبية في التنبؤ واتخاذ القرارات    - والستتلوا اإلنستتاني  

 استخدام المعلومات المحاسبية في الرقابة وتقييم األداء. - التخطيط قصير وطويل األجل 

الساعات المعتمدة:   التسويق  إدارة   دار 541

 تحدد الحقا 

 ال يوجد  متطلب سابق:

 والنوعية الكمية المعايير على التركيز مع بالمنشتتتأة التستتتويق لوظيفة اإلدارية الجوانب يرتكز المقرر على دراستتتة

 على المقرر ويحتوي .التستتويقية القرارات واتخاذ البدائل هذ  بين من واالختيار التستتويقية تقييم البدائل في المستتتخدمة

 وتحليل ٬ والترويج ٬ المنتج وتطوير وإدارة ٬التستتويق وبحوث ٬ المنافستتة البيئي وتحليل التحليل  :التالية الموضتتوعات

 باهتمام يحظيان الدولي والتستويق الخدمات تستويق أن كما .التوزيع وقنوات ٬ والتستعير ٬ والمنافستة ٬ والطلب التكلفة

 .المقرر هذا في أساسيا البحوث جزءا ومشروعات الحاالت تحليل أسلوب من كل ويمثل .المقرر في خاص

الساعات المعتمدة:   التسويق  بحوث  دار  545

 تحدد الحقا 

 ال يوجد  متطلب سابق:

 على المقرر ويشتتمل  .التستويقية المشتاكل ومعالجة تحديد في العلمي البحث منهج باستتخدام يرتكز المقرر على التعريف

 المكتبية التستتويق بحوث وتنفيذ وتصتتميم ٬وأنواعها التستتويقية القرارات اتخاذ في المعلومات ألهمية ودور توضتتيح

 .التسويق ببحوث القيام في تواجه الباحث التي والمشكالت ٬والميدانية

الساعات المعتمدة:   اقتصاديات اإلدارة   قصد 503

 تحدد الحقا 

 ال يوجد  سابق:متطلب 

يرتكز المقرر على دراسة تحليل الطلب: نظام السوق )الطلب والعرض(ز المرونةز تنبؤ الطلبز اإلنتاج والتكاليف: األفق  

-الزمني )المتدى القصتتتتير والمتدى الطويتل(ز دوال التكتاليف واإلنتتاج التطبيقيتة: متواليتات الحتدودز دوال القوى )كوب

http://translate.google.com/translate?hl=ar&sl=en&tl=ar&prev=_t&u=http://academicearth.org/lectures/search/evolutionary%2520stability
http://translate.google.com/translate?hl=ar&sl=en&tl=ar&prev=_t&u=http://academicearth.org/lectures/search/commitment
http://translate.google.com/translate?hl=ar&sl=en&tl=ar&prev=_t&u=http://academicearth.org/lectures/search/credibility
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نتاج: توازن المنشتيتز توازن الستوقز هياكل األستواق: المنافستة الكاملةز المنافستة غير دوجالس(ز التستعير وقرارات اإل

 الكاملةز المنافسة االحتكاريةز احتكار القلةز االحتكارز نظم التسعير األخرى.

الساعات المعتمدة:   االقتصاد القياسي المالي  قصد    543

 تحدد الحقا 

 ال يوجد  متطلب سابق:

المقرر على دراسة نماذج السالسل الزمنية المفردة والتنبؤ في الماليةز النماذج المتعددة المتغيراتز نماذج متجهات  يرتكز 

 اختالف التباين الشرطي. التقلبات واالرتباطز نماذج التحولز الموسمية في األسواق المالية. - االنحدار الذاتي

المعتمدة:  الساعات  مالية الشركات   مال  501

 تحدد الحقا 

 ال يوجد  متطلب سابق:

يعد هذا المقرر بمثابة مقدمة للمفاهيم األستتاستتية في مالية الشتتركاتز يغطي المقرر موضتتوعات رئيستتة تشتتمل: األوراق  

األوراق المالية. كذلك يتم الماليةز األستتتتواق الماليةز القيمة الزمنية للنقودز العائد والخطرز القوائم المالية وتحليلهاز وتقييم  

التطرق إلى موضتتتوعات أخري تشتتتمل تحليل المشتتتاريعز الموازنات الرأستتتماليةز هيكل رأس المالز وستتتياستتتة توزيع 

 األرباح.

الساعات المعتمدة:   إدارة سالسل اإلمداد  ادا   572

 تحدد الحقا 

 ال يوجد  متطلب سابق:

يتناول المقرر معالجة أهم القضتايا المرتبطة بتصتميم وإدارة ستالستل التوريد في المنظمات الصتناعيةز حيث يعنى بكيفية 

تحقيق التكامل بين الموردين والمصتتنعين والمخزنينز بما يضتتمن توزيع المنتجات للزبائن بالجودة والتوقيي المناستتبز  

 وبأقل التكاليف.   

الساعات المعتمدة:   الذكية               نظم األعمال نما    521

 تحدد الحقا 

 ال يوجد  متطلب سابق:

يهدف المقرر إلى إبراز دور األنظمة الحاستوبية التفاعلية المستتخدمة في دعم المديرينز ويتضتمن الموضتوعات التالية: 

القرارز وتصتميم واجهة تخاطب بين المستتخدم األنظمة الخبيرةز وأنظمة الذكاء االصتطناعيز واستتخدام المعرفة في صتنع 

 ونظم مساندة القرارز واستخدام نظم الخبرة كحالة دراسية.

 




