
1 

 

 العلوم االقتصادية واإلداريةالالئحة الداخلية لكلية 

 في الجامعة االفتراضية السورية

  



2  /72 

 

 العلوم االقتصادية واإلداريةالالئحة الداخلية لكلية 

 في الجامعة االفتراضية السورية

 

 الفصل األول 

 تعاريف وأهداف الكلية والبنية العلمية 

 
 ، املعنى الوارد بجانب كل منها:ا النظامتطبيق أحكام هذ: يقصد بالتعابير اآلتية في معرض تعاريف - 1 املادة

 وزارة التعليم العالي. الوزارة: 

 وزير التعليم العالي. الوزير: 

 .رئيس الجامعة االفتراضية السورية رئيس الجامعة:

 .الجامعة االفتراضية السورية الجامعة:

 .مجلس الجامعة االفتراضية السورية مجلس الجامعة:

 مجلس الشؤون العلمية في الجامعة االفتراضية السورية. مجلس الشؤون العلمية: 

 النظام املالي للجامعة االفتراضية السورية. النظام املالي:

 إحدى الجامعات املعتمدة من قبل الوزارة. الجامعة املعتمدة:

 .االقتصادية واإلداريةالعلوم كلية  الكلية:

ة التقانة إدار التأهيل والتخصص في أو ماجستير  الجودةفي  ماجستير التأهيل والتخصصأو  علوم اإلدارة البرنامج:

 .أو ماجستير التأهيل والتخصص في إدارة األعمال أو الدكتوراه في اإلدارة

 املعارف واملهارات التي يجب أن يحصل عليها الطالب كي يستحق النجاح. محصالت التعلم:
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تير إدارة التقانة، ماجسالتأهيل والتخصص في ، ماجستير الجودةفي  ماجستير التأهيل والتخصص، علوم اإلدارةتمنح الجامعة درجات اإلجازة في  - 2 املادة

 لألحكام املحددة في هذه الالئحة. والتخصص في إدارة األعمال، الدكتوراه في اإلدارةالتأهيل 
ً
 وفقا

التعلم املعتمد على محصالت التعلم املستهدفة وأعباء العمل ذات الصلة، ويخصص لكل مقرر عدد معين حجم  الوحدة املعتمدة:

 على هذه الوحدات في حال حقق شروط النجاح الخاصة باملقرر، 
ً
من الوحدات املعتمدة ويعد الطالب مستحوذا

التزامنية ومتابعة الجلسات ( ساعة من وقت يقضيه الطالب في حضور الجلسات 25وتكافئ الوحدة املعتمدة )

/ أسبوع على األقل 14الالتزامنية وإنجاز الوظائف والتكليفات والدراسة الفردية خالل فصل دراس ي يخصص فيه /

 للتدريس الفعلي.

 الوحدة التعليمية التي يتم فيها امتحان الطالب. املقـــرر:

الصف 

 االفتراض ي:

 

مجموعة من الطالب املسجلين على أحد مقررات البرامج، حيث يمكنهم متابعة الجلسات التزامنية، والتواصل فيما 

 بينهم، وما بينهم وبين املحاضر من خالل األنظمة البرمجية املعتمدة في الجامعة. 

 الجلسة التزامنية:

 

جرى لقاء عبر اإلنترنت يجمع املحاضر مع طالب صف افتراض ي بهدف إجر 
ُ
اء الحوارات والنقاشات التي يمكن أن ت

 ضمن سياق تغطية مادة علمية أو تدريبية. 

الجلسة 

 الالتزامنية:

 لجنة اإلشراف:

 

 اللجنة العلمية:

 من املادة العلمية للمقرر، ويخزن وفق أنظمة الجامعة 
ً
تسجيل )صوتي مرئي( يجريه أحد املختصين ويغطي جزءا

 الرجوع إليه متى يشاء.على نحو يتاح للطالب 

جلس من أعضاء م برامج الدكتوراه املختلفةلجنة عليا تشكل من املختصين في املجال املعرفي في محاور بحوث 

 .املشرفو  أمناء الجامعة االفتراضية السورية، ويتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس األمناء، وبرئاسة رئيس الجامعة

تشكل بقرار من مجلس الجامعة، بناًء على اقتراح مجلس الشؤون في اإلدارة لجنة علمية خاصة ببرنامج الدكتوراه 

 .العلمية
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 الفصل الثاني

  أهداف الكلية

 تهدف الكلية إلى تحقيق األهداف اآلتية: - 3 املادة

 في مختلف  -1
ً
 ودوليا

ً
 وعربيا

ً
الكلية )االقتصهههههههههههههاد، املحاسهههههههههههههبة، إدارة األعمال،  تدرسههههههههههههههاالتي  املجاالتتخريج كوادر على درجة عالية من التميز محليا

 ....(والتأمين اإلحصاء التطبيقي، املصارف

 .وسائل البحث وطرق التدريس وتطوير الكتب واملؤلفات الجامعيةتطوير  -2

 شاكل اإلداريةالكلي وللمالتشجيع على إجراء األبحاث النظرية والتطبيقية بما يساهم في إثراء وتطوير املعرفة، وتقديم حلول مبتكرة لالقتصاد  -3

 واملحاسبية واملالية..الخ التي تواجه منشآت القطاع العام والخاص. والتسويقية

 .ن املعارف واملهارات الالزمة لهماإلسهام في دورات التأهيل والتخصص بما يكفل سد حاجات قطاعات العمل م -4

 العربية واألجنبية. توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية -5

 تحقيق أعلى مستوى من التفاعل بين الكلية واملجتمع بمؤسساته االقتصادية واالجتماعية بما يحقق ربط الجامعة باملجتمع. -6

 لجهات العامة أو الخاصة.اتوفير الخدمات االستشارية في  -7

في إثراء املوضههههههوعات واملشههههههاكل االقتصههههههادية واإلدارية واملالية تنظيم وعقد الندوات العلمية واملؤتمرات وورش العمل التي من شههههههأسها املسههههههاهمة  -8

 .املعاصرة، وإيجاد الحلول املناسبة لها

 الفصل الثالث

 البنية العلمية للكلية

 تضم الكلية البرامج اآلتية: - 4 املادة

 علوم اإلدارة .أ

 الجودةفي  ماجستير التأهيل والتخصص .ب

 إدارة التقانةماجستير التأهيل والتخصص في  .ج

 التأهيل والتخصص في إدارة األعمالماجستير  .د



5  /72 

 

 الدكتوراه في اإلدارة. .ه

 الفصل الرابع

 علوم اإلدارةبرنامج 

 أهداف البرنامج -5 املادة

في  ملجها للعتهدف الجامعة االفتراضية السورية من خالل برنامج اإلجازة في علوم اإلدارة إلى تزويد الطالب بما يلزم من معرفة نظرية وتطبيقية يحتا

ب أحدث املعلومههههههات واملعايير الدولية و باالعتماد على طرق التدريس الحديثة من خالل الشبكة الحاسوبية واالنترنت، حيث يتمكن الطال املؤسسات وفق 

 أي مكان. من متابعة دراستهم من

 يهدف برنامج اإلجازة في علوم اإلدارة إلى تحقيق النتائج التالية:

يواكب التقدم العلمي  املعرفة بما املوارد البشرية والتسويق واملالية واملصارف وتزويدهم بمستوى عال من  إعداد الطالب وتأهيلهم في مجال إدارة .1

 والتقني الحاصل على املستوى الدولي.

م وتقوية التكوين العلمي تدعي املساهمة فياالفتراضهههي و  تكوين شخصية الطالب العلمية والتقنية وتنميتها باالستفادة من كافة املزايا التي يقدمها التعلم .2

 املوارد البشرية والتسويق واملالية واملصارف.  للطالب في مجال إدارة

( التهههي تساهم في تحقيق التنمية ا .3
ً
 ونوعا

ً
ة والتي تساهم القتصادياملساهمة في النهضة العلمية العربية وزيههادة األبحاث العلمية والدراسات املختلفة )كما

 الوطن العربي. االقتصادي في ف القضايا اإلشكالية التي تواجه التطور في إيجاد حلول ملختل
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 محصالت التعلم -6 املادة

 من أهم الصفات التي يجب أن يتمتع بها خريج الحقوق مقدرته على:

 اكتساب املعرفة والفهم: .أ

 
ً
 :على إظهار معرفة وفهم في عند الحصول على الشهادة سيكون الطالب قادرا

 
ا
 املوارد البشرية:اختصاص إدارة  -أوال

  إدارة املوارد البشرية. ومداخلالتعرف على مبادئ و ووظائف 

  الحاجات التطويرية للموارد البشرية وفهم ماهية العوامل املؤثرة فيها.و ملوارد البشرية التي تعاني منها االتعرف على طبيعة املشاكل 

 .التعرف على أهمية إدارة املوارد البشرية للمنظمات الحديثة 

 .التعرف على العالقة بين إدارة املوارد البشرية كجزء من علوم اإلدارة واإلدارات األخرى في املنظمة 

 بكيفية استثمار العنصر البشري. التعرف على املفاهيم والعمليات املرتبطة 

 .التعرف على الجوانب السلوكية املؤثرة في فاعلية إدارة املوارد البشرية 

  املوارد البشرية املستخدمة في عالم األعمال.فهم استراتيجيات إدارة 

 
ا
 اختصاص التسويق: -ثانيا

 .التعرف على مبادئ ونظريات التسويق وتطبيقاته ومراحل تطوره 

 .التعرف على أنماط حاجات ورغبات الزبائن وفهم ماهية العوامل املؤثرة فيها 
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 نتجات أو الخدمات.بتحسين وتطوير مزيج امل التعرف على املفاهيم والعمليات املرتبطة 

 .فهم التكامل بين مكونات املزيج التسويقي وعالقتها بتحقيق أهداف املنظمة 

 .فهم استراتيجيات التسويق املستخدمة في عالم األعمال 

 
ا
 اختصاص املالية واملصارف: -ثالثا

  املحاسبة وآليات تطبيقها.و  املاليةاإلدارة التعرف على النظريات األساسية في 

 مل منشآت األعمال وعالقتها بالبيئة املحيطة االقتصادية والقانونية والتنظمية وغيرها.فهم آلية ع 

 .التعرف على نظم وآليات حوكمة الشركات 

 .التعرف على أساسيات اتخاذ القرارات املالية: التمويلية واالستثمارية وتوزيع األرباح 

  سالمية. واإل فية بأشكالها كافة التقليدية التعرف على الخدمات املصر 

 ات سفهم آلية عمل املؤسسات املالية بأشكالها كافة: املصارف، شركات التأمين، األسواق املالية وشركات الوساطة املالية املرتبطة بها، مؤس

 .التمويل الصغير وغيرها

 فهم مبادئ إدارة املخاطر بمختلف أنواعها. 

 ب. املهارات الذهنية:

 عند الحصول على الشهادة سيكون 
ً
 :على إظهار املهارات الذهنية في الطالب قادرا

 
ا
 اختصاص إدارة املوارد البشرية: -أوال

 .القدرة على تحليل وفهم حاجات املؤسسة وحاجات العاملين، وترجمتها من خالل وظائف إدارة املوارد البشرية 
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  بإدارة املوارد البشرية.القدرة على تحديد التحليل الكمي والنوعي املناسب في دراسة املواضيع املرتبطة 

 .القدرة على تفسير مدلوالت األرقام والبيانات املتعلقة بقرارات إدارة املوارد البشرية 

 .القدرة على تحديد الجوانب العاطفية والقيمية والروحية املرتبطة بجوهر سلوك إدارة املوارد البشرية 

 
ا
 اختصاص التسويق: -ثانيا

 ت املتعلقة باتخاذ القرار التسويقي.القدرة على تحليل وشرح املعلوما 

 .القدرة على تحليل وفهم حاجات ورغبات الزبائن، وترجمتها باملنتجات والخيارات التسويقية املناسبة 

 .القدرة على تحليل وتقييم البدائل التسويقية االستراتيجية 

 ة.القدرة على تحديد التحليل الكمي والنوعي املناسب في دراسة الحاالت التسويقي 

 .القدرة على تحليل األسواق والبيئة التنافسية 

 .القدرة على تفسير مدلوالت األرقام والبيانات التسويقية 

 
ا
 اختصاص املالية واملصارف: -ثالثا

 .القدرة على التحليل الكمي والنوعي ملختلف أنواع البيانات املالية واملصرفية 

 ت األعمال.القدرة على تفسير الظواهر املالية التي تواجه منشآ 

 .القدرة على التنبؤ بمسقبل منشآت األعمال واألسواق العاملة فيها 

 .القدرة على املفاضلة بين بدائل مالية عدة باالعتماد معايير عدة في آن واحد 
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 .القدرة على الربط بين مختلف أنواع املتغيرات املتعلقة بعمل منشآت األعمال كاملتغيرات االقتصادية واملالية وغيرها 

 ج. املهارات املهنية والعملية:

 
ً
 :على إظهار املهارات املهنية والعملية في عند الحصول على الشهادة سيكون الطالب قادرا

 
ا
 اختصاص إدارة املوارد البشرية: -أوال

 .القدرة على تحليل وتصميم األعمال بما يحقق أهداف املنظمة 

 على تحديد احتياجات املنظمة بما يتفق مع أهداف املنظمة. بناءً  القدرة على وضع الخطط التطويرية للموارد البشرية 

 وفق أنظمة تقييم معتمدة القدرة على تقييم أداء العاملين. 

 تحفيز العاملين ورفع سوية أدائهم.قدرة على بناء أنظمة التعويضات و ال 

 .القدرة على إدارة الصراعات التنظيمية بين األقسام واألفراد في املنظمة 

  ة على تقليل أو إدارة الضغوط الوظيفية للعاملين في املنظمة.القدر 

 .القدرة على إعداد الدراسات والبحوث وفق منهجية علمية صحيحة 

 
ا
 اختصاص التسويق: -ثانيا

 .القدرة على إعداد الدراسات والبحوث التسويقية وفق منهجية علمية صحيحة 

 لدراسات التسويقية باستخدام األدوات واألساليب العلمية املناسبة.القدرة على استخدام مؤشرات تحليل بيانات البحوث وا 

 .القدرة على وضع الخطط التسويقية التي تخدم أهداف العمل 
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 .القدرة على تقييم أداء التسويق ومراقبة تنفيذ الخطط التسويقية 

 .القدرة على استخدام تقنيات التواصل مع الزبائن، وتقنيات الترويج للمنتجات 

 
ا
 اختصاص املالية واملصارف: -ثالثا

 .تقييم األداء املالي ملنشآت األعمال بمختلف أشكالها 

 .القدرة على بناء محافظ استثمارية وتسعير مكوناتها باستخدام مختلف النماذج وطرائق التسعير 

 .القدرة على بناء هيكل تمويلي مالئم ألهداف املنشأة وباالعتماد على معايير عدة في آن واحد 

 األعمال بمختلف أشكالها. ى إدارة املخاطر التي تواجه منشآتالقدرة عل 

 .القدرة على اتخاذ القرارات املالية املناسبة التمويلية واالستثمارية واملتعلقة بتوزيع األرباح 

 .القدرة على إعداد تقارير مالية متخصصة وعرضها ومناقشتها 

  واملصرفية املعوملة ومتابعة تطورها.القدرة على استخدام األدوات املالية 

  األزمات املالية واملصرفية إدارةالقدرة على. 

 د. املهارات العامة والقابلة لالنتقال:

 
ً
 :على إظهار املهارات العامة القابلة لالنتقال في عند الحصول على الشهادة سيكون الطالب قادرا

  الشخص ي. القدرة على إدارة الذات واملبادرة الفردية والتحفيز 

 إدارة الوقت بشكل فعال. القدرة على 
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 .القدرة على التواصل والتأثير وإيصال األفكار والنتائج وعرضها باستخدام الوسائل املالئمة 

 .القدرة على العمل ضمن فريق عمل بشكل فعال 

 .القدرة على التفاعل اإليجابي مع اآلخرين باختالف أنماط شخصياتهم وباختالف مجاالت العمل 

 متالك الوعي الذاتي واالنفتاح الثقافي وقبول اآلخر والتكيف مع الغير.ا 

 .اكتساب القيم اإليجابية في املمارسة العملية كاألمانة والنزاهة واملصداقية في العمل والعدالة واملساواة 

 األعمال وفق معايير املهنة وأخالقياتها. إظهار االلتزام الشخص ي وتحمل املسؤولية في إنجاز 

 تعليم الذاتي والتطوير املنهي املستمر.ال 

  الفعال االتصالالتفاوض واإلقناع ومهارات. 

 
 التسجيل في البرنامجو  القبول  شروط -7 املادة

 يتم في برنامج اإلجازة في علوم اإلدارة قبول الطالب من حملة الشهادة الثانوية أو شهادة املعاهد املتوسطة التقانية. -1

 على شههههههههادة الدراسهههههههة الثانوية القسهههههههم العلمي أو  املفاضهههههههلة على أسهههههههات الثانوية: يشهههههههترط أن يكون بالنسهههههههبة للطالب املتقدمين إلى  -2
ً
الطالب حاصهههههههال

وفق معدل الثانوية وبحيث يكون الحد األدنى  قسههم آخر يوافق عليه مجلس الجامعة. ويتم القبول من خالل مفاضههلة عامة القسههم التجاري أو أي

 اختبار قبول وفق ما يقرره املجلس املختص. طي عالمة التربية الدينية، ويجوز إضافة من معدل الثانوية بعد %60للقبول 
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وفق معدل التخرج من املعهد وبحيث  بالنسهههههههههههههبة للطالب املتقدمين إلى املفاضهههههههههههههلة وفق برنامج ترقية املعاهد: يتم القبول من خالل مفاضهههههههههههههلة عامة -3

وفق اختصههههاصههههات محددة لكل معهد قبول الطالب  يتموفق ما يقرره املجلس املختص. اختبار قبول  ويجوز إضههههافة يكون بتقدير جيد كحد أدنى،

 على شهادة معه وذلك ،من املعاهد املقبولة واملعلنة في املفاضلة و وفق خطة برنامج ترقية اإلجازة في علوم اإلدارة لكل اختصاص
ً
د إذا كان حاصال

أو أي معاهد أخرى يوافق عليها مجلس  )املحددة في املفاضههههههههههلة(  ارية واملالية والتجاري /تقاني من أحد املعاهد في اختصههههههههههاص العلوم اإلدمتوسههههههههههط 

 الجامعة.

جميع املقررات املختارة إذا توفرت لسههههههههههههاعة معتمدة كحد أعلى )بما فيها مقررات اللغة اإلنكليزية(  38 يمكن للطالب في كل فصههههههههههههل التسههههههههههههجيل على -4

ختارة تحترم أسبقية املقررات.، وكانت املقررات صفوف مفتوحة للتدريس
ُ
 امل

جميع إذا توفرت ل)بما فيها مقررات اللغة اإلنكليزية(  ساعة معتمدة كحد أدنى 15 مقررات بما مجموعهيمكن للطالب في كل فصل التسجيل على  -5

ختارة تحترم أسبقية املقررات.صفوف مفتوحة للتدريساملقررات املختارة 
ُ
 ، وكانت املقررات امل

 ساعة معتمدة كحد أدنى. 67لب املقبول، على أسات الثانوية، اختيار االختصاص بعد إنجاز يمكن للطا -6

 .يتقدم الطالب المتحان تحديد املستوى باللغة اإلنكليزية، ويتم إعفاؤه من املستويات التي يتحدد أنه تجاوزها -7
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 :الخطة الدراسية -8 املادة

 
ا
 كتلة املقررات العامة: -أوال

 TCCH PCCH TCWL PCWL CTH CCRD Level األسبقيات إسم املقرر بالعربية باإلنكليزيةإسم املقرر  الرمز

GMA401 Mathematics رياضيات None 24 24 36 24 108 5 4 

GMA402 Probability &Statistics اإلحصاء و االحتماالت None 24 24 36 24 108 5 4 

GBS301 Introduction to On-Line Education التعليم اإللكتروني None 24 18 24 12 78 4 3 

GBS302 Computer Skills مهارات الحاسوب None 24 24 24 18 90 4 3 

GBL401 Business Law قانون األعمال None 24 18 36 12 90 4 4 

GMA403 Economic and Administrative Mathematics الرياضيات االقتصادية واإلدارية GMA401, GMA402 24 24 36 24 108 5 4 

GBS303 Career Preparation تحضير السيرة املهنية None 18 12 18 6 50 2 3 

GBS504 
Computer Applications in Management 

 تطبيقات حاسوبية في اإلدارة
GMA401, GBS302, 

GMA402 
24 24 36 24 108 5 5 

GRM501 Research Methodology  العلميمناهج البحث 
BMK401, BHR401, 

BQM501, BFB401 
24 24 36 18 102 5 5 

Eng1 English Level 1  1اللغة اإلنكليزية مستوى None 18 24 18 12 72 3 3 
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Eng2 English Level 2  2اللغة اإلنكليزية مستوى Eng1 18 24 18 12 72 3 3 

Eng3 English Level 3  3اللغة اإلنكليزية مستوى Eng2 18 24 18 12 72 3 4 

Eng4 English Level 4  4اللغة اإلنكليزية مستوى Eng3 18 24 18 12 72 3 4 

Eng5 English Level 5  5اللغة اإلنكليزية مستوى Eng5 18 24 18 12 72 3 4 

 
ا
 كتلة املقررات األساسية: -ثانيا

 TCCH PCCH TCWL PCWL CTH CCRD Level األسبقيات إسم املقرر بالعربية إسم املقرر باإلنكليزية الرمز

BAC401 Accounting Principles (1) (1مبادئ محاسبة) None 24 24 36 24 108 5 4 

BMN401 Fundamentals of Management أساسيات اإلدارة None 24 18 36 18 96 4 4 

BEC401 The History of Economic Thought تاريخ الفكر االقتصادي None 24 18 48 18 108 5 4 

BMK401 Introduction to Marketing مدخل إلى التسويق BMN401 24 18 48 18 108 5 4 

BEC402 Microeconomics االقتصاد الجزئي GMA401, BEC401 24 18 48 18 108 5 4 

BHR401 Human Resources Manag/ement إدارة املوارد البشرية BMN401 24 18 48 18 108 5 4 

BAC402 Accounting Principles (2) ( 2مبادئ محاسبة) BAC401 24 24 36 24 108 5 4 
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BEC403 Macroeconomics االقتصاد الكلي BEC402 24 18 48 18 108 5 4 

BMK502 Consumer Behavior  املستهلكسلوك BMK401 24 24 48 18 108 5 5 

BQM501 Operations Management إدارة العمليات GMA403, BMN401 24 24 48 18 114 5 5 

BHR502 Organizational Behavior السلوك تنظيمي BHR401 24 24 48 18 114 5 5 

BFB401 Principles of Financial Management مبادئ اإلدارة املالية BMN401, BAC402 24 24 48 18 114 5 4 

BMN502 Negotiation Management إدارة التفاوض BHR502, Eng3 36 24 48 24 132 6 5 

BMN503 Organization Theory نظرية املنظمة BMN401 24 18 48 18 108 5 5 

BFB502 Public Finance املالية العامة BEC403, BFB401 30 24 48 24 126 6 5 

BQM502 Operations Research بحوث العمليات BQM501 36 24 54 24 138 6 5 

BQM603 Decision Theory نظرية القرارات BQM502, GMA403 24 24 48 24 120 5 6 

BMN504 Management Information Systems نظم املعلومات اإلدارية 
BMK401, BHR401, BQM501, 

BFB401, GBS504 
24 24 48 24 120 5 5 

BMN505 Quality Management إدارة الجودة 
BMK401, BHR401, BQM501, 

BFB401 
24 24 48 18 114 5 5 

BMN606 Strategic Management اإلدارة االستراتيجية 
BMK401, BHR401, BFB401, 

BQM501 
24 24 48 18 114 5 6 

BMN507 E-Business Management إدارة األعمال اإللكترونية BMN504, Eng3 36 24 54 24 138 6 5 
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BMN508 
Corporate Social Responsibility and Business 

Ethics 

املسؤولية االجتماعية للشركات 

 وأخالقيات العمل

BMK401, BHR401, BQM501, 

BFB401 
24 24 48 18 114 5 5 

BAC506 Administrative Accounting املحاسبة اإلدارية BAC402 24 24 42 24 114 5 5 

BMN609 Crisis Management إدارة األزمات 
BMK401, BHR401, BQM501, 

BFB401 
24 24 48 18 114 5 6 

BAC607 Feasibility Studies دراسات الجدوى االقتصادية 
BQM603, BAC506, BEC403, 

BMN508,GBL401 
24 24 48 24 120 5 6 

BQM604 Data Analysis تحليل البيانات GRM501 36 24 54 24 138 6 6 

BMN610 Entrepreneurship ريادة األعمال BAC607 24 24 48 24 120 5 6 

BQM607 Project Management إدارة املشاريع BAC607 24 24 48 24 120 5 6 

 
ا
 كتلة مقررات اختصاص التسويق: -ثالثا

 TCCH PCCH TCWL PCWL CTH CCRD Level األسبقيات إسم املقرر بالعربية إسم املقرر باإلنكليزية الرمز

BAC504 Financial Accounting for Companies محاسبة مالية للشركات BAC402 24 24 42 24 114 5 5 

BMK603 Services Marketing تسويق الخدمات BMK502 24 24 48 18 114 5 6 

BMK604 Product and Brand Management  والعالمة التجاريةإدارة املنتج BMK502 24 24 48 18 114 5 6 

BMK605 Sales Management إدارة املبيعات BMK502 24 24 48 18 114 5 6 
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BMK606 Pricing and Distribution التسعير والتوزيع BMK502 24 24 48 18 114 5 6 

BMK607 Integrated Marketing Communications  لةاملتكاماالتصاالت التسويقية BMK502 30 24 54 24 132 6 6 

BMK608 E-Marketing التسويق اإللكتروني BMK607, BMN507 30 24 54 24 132 6 6 

BMK609 Public Relations Management إدارة العالقات العامة BMK607 24 24 48 18 114 5 6 

BMK610 Strategic Marketing التسويق االستراتيجي BMN606, BMK604, BMK606 24 24 48 18 114 5 6 

BMK612 International Marketing التسويق الدولي 
BMK604, BMK607, BMK606, 

BMK603 
36 24 54 24 138 6 6 

BMK611 Business to Business Marketing التسويق نحو منظمات األعمال BMK604,  BMK606, Eng3 36 24 54 24 138 6 6 

PMK601 Graduation Project مشروع BQM604, BMK607 24 24 158 72 278 12 6 

 
ا
 كتلة مقررات اختصاص إدارة املوارد البشرية: -رابعا

 TCCH PCCH TCWL PCWL CTH CCRD Level األسبقيات إسم املقرر بالعربية إسم املقرر باإلنكليزية الرمز

BAC504 Financial Accounting for Companies محاسبة مالية للشركات BAC402 24 24 42 24 114 5 5 

BHR603 Industrial &managerial psychology علم النفس اإلداري والصناعي BHR401 24 24 48 18 114 5 6 

BHR604 Human resource training التدريب والتطوير BHR401 24 24 48 18 114 5 6 
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BHR605 Employment management  التوظيفإدارة BHR401 24 24 48 18 114 5 6 

BHR606 Managerial Leadership القيادة اإلدارية BHR401 24 24 48 18 114 5 6 

BHR607 Career Path Management إدارة املسار املنهي BHR604. Eng3 36 24 54 24 138 6 6 

BHR608 Strategic Human Resource Management 
االستراتيجية للموارد اإلدارة 

 البشرية

BHR606,  BHR605, 

BMN606, Eng3 
36 24 54 24 138 6 6 

BHR609 Knowledge Management & Intellectual Capital  إدارة املعرفة ورأت املال الفكري BHR606, BHR604 30 24 54 24 132 6 6 

BHR610 Teamwork Management إدارة فرق العمل BHR606 24 24 48 18 114 5 6 

BHR6011 Diversity Management إدارة التنوع BHR608, BHR610 30 24 54 24 132 6 6 

BHR6012 
Modern Trends in Human Resource 

Management 

اتجاهات حديثة في إدارة املوارد 

 البشرية
BHR608 24 24 48 18 114 5 6 

PHR601 Graduation Project مشروع BQM604, BHR608 24 24 158 72 278 12 6 

 
ا
 كتلة مقررات اختصاص املالية واملصارف: -خامسا

 TCCH PCCH TCWL PCWL CTH CCRD Level األسبقيات إسم املقرر بالعربية إسم املقرر باإلنكليزية الرمز

BAC603 Accounting for Partnership Companies محاسبة شركات األشخاص BAC402 24 24 48 24 120 5 6 

BFB503 Financial Management of Enterprises اإلدارة املالية للشركات BFB401 24 24 48 18 114 5 5 
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BAC605 Accounting for Corporations محاسبة شركات األموال BAC603 24 24 48 24 120 5 6 

BFB604 Management of Financial Institutions إدارة  مؤسسات مالية BFB401 24 24 48 18 114 5 6 

BFB605 Financial Analysis تحليل مالي BFB401, Eng3 36 24 54 24 138 6 6 

BFB606 International Finance مالية دولية BEC403, BFB503, Eng3 36 24 54 24 138 6 6 

BFB607 Banking خدمات مصرفية BFB401 30 24 54 24 132 6 6 

BFB608 Islamic Finance مالية إسالمية BFB503, 24 24 48 18 114 5 6 

BFB609 Management of Financial Markets إدارة أسواق مالية BFB606, BFB605 30 24 54 24 132 6 6 

BAC608 Intermediate Accounting (1) 1محاسبة متوسطة BAC605 24 24 48 24 120 5 6 

BAC609 Intermediate Accounting (2) 2محاسبة متوسطة BAC608 24 24 48 24 120 5 6 

BFB610 Management of Credit Risk إدارة املخاطر اإلئتمانية BFB607 24 24 48 18 114 5 6 

PFB601 Graduation Project مشروع BQM604, BFB605 24 24 158 72 278 12 6 

 :مقترح لخطط دراسية ممكنة 

درت فيما يلي املكونات العلمية 
ُ
للبرنامج وفق توزيع فصلي يشكل النموذج األمثل الذي تقترحه الجامعة على الطالب لتنظيم دراسته )املقررات املظللة ت

 باللغة اإلنكليزية(:
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a.  يق، ساعة معتمدة الختصاص التسو  71ساعة معتمدة كجذع مشترك، باإلضافة إلى  198الخطة الدراسية ملسار حملة الشهادة الثانوية املكونة من

 ساعة معتمدة الختصاص املالية واملصارف ،مع تحديد أسبقيات كل مقرر. 76ساعة معتمدة الختصاص إدارة املوارد الشرية،  71

 فيما يلي جدول يوضح مقررات الجذع املشترك املطلوب دراستها لكافة االختصاصات:

 الجذع املشترك ملسار شهادات الثانوية

  SYM English Name العربي االسم CRD 
Teaching 

Language 
Prerequisite level 

S1 

GMA401 Mathematics 5 رياضيات Arabic None None 4 

GMA402 Probability &Statistics 5 اإلحصاء و االحتماالت Arabic None None 4 

GBS301 Introduction to On-Line Education 4 التعليم اإللكتروني Arabic None None 3 

GBS302 Computer Skills 4 مهارات الحاسوب Arabic None None 3 

BAC401 Accounting Principles (1) (1مبادئ محاسبة) 5 Arabic None None 4 

BMN401 Fundamentals of Management 4 أساسيات اإلدارة Arabic None None 4 

BEC401 The History of Economic Thought  5 الفكر االقتصاديتاريخ Arabic None None 4 

Eng1 English Level 1  3 1اللغة اإلنكليزية مستوى English None None 3 

S2 

GBL401 Business Law 4 قانون األعمال Arabic None None 4 

BMK401 Introduction to Marketing 5 مدخل إلى التسويق Arabic BMN401 4 أساسيات اإلدارة 

BEC402 Microeconomics 5 االقتصاد الجزئي Arabic GMA401, BEC401 4 تاريخ الفكر االقتصادي، الرياضيات 

GMA403 Economic and Administrative Mathematics 
الرياضيات االقتصادية 

 واإلدارية
5 Arabic GMA401, GMA402 4 رياضيات، اإلحصاء واالحتماالت 
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BHR401 Human Resources Management 5 إدارة املوارد البشرية Arabic BMN401 4 أساسيات اإلدارة 

BAC402 Accounting Principles (2) ( 2مبادئ محاسبة) 5 Arabic BAC401 (1مبادئ محاسبة) 4 

Eng2 English Level 2  3 2اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng1 Eng1 3 

S3 

BEC403 Macroeconomics 5 االقتصاد الكلي Arabic BEC402 4 االقتصاد الجزئي 

BMK502 Consumer Behavior 5 سلوك املستهلك Arabic 

BMK401,   بعد الحصول

وحدة معتمدة على  67على 

 األقل

 67مدخل إلى التسويق، بعد الحصول على 

 وحدة معتمدة على األقل
5 

BQM501 Operations Management 5 إدارة العمليات Arabic GMA403, BMN401 
الرياضيات االقتصادية واإلدارية،  

 أساسيات اإلدارة
5 

BHR502 Organizational Behavior 5 السلوك تنظيمي Arabic 

BHR401,   بعد الحصول

وحدة معتمدة على 67على 

 األقل

 67إدارة املوارد البشرية، بعد الحصول على 

 وحدة معتمدة على األقل
5 

BFB401 Principles of Financial Management 5 مبادئ اإلدارة املالية Arabic 

BMN401, BAC402,   بعد

وحدة  67الحصول على 

 معتمدة على األقل

(، بعد 2اساسيات اإلدارة، مبادئ املحاسبة)

 وحدة معتمدة على األقل 67الحصول على
4 

GBS303 Career Preparation 2 تحضير السيرة املهنية Arabic None None 3 

Eng3 English Level 3  3 3اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng2 Eng2 4 

S4 

BMN502 Negotiation Management 6 إدارة التفاوض English BHR502, Eng3  5 3السلوك التنظيمي، إنكليزي 

BMN503 Organization Theory 5 نظرية املنظمة Arabic BMN401  5 اإلدارةأساسيات 

BFB502 Public Finance 6 املالية العامة Arabic BEC403, BFB401 5 االقتصاد الكلي ،مبادئ اإلدارة املالية 

BQM502 Operations Research 6 بحوث العمليات Arabic BQM501 5 إدارة العمليات 

GBS504 
Computer Applications in Management 

 Arabic 5 اإلدارةتطبيقات حاسوبية في 
GMA401, GBS302, 

GMA402 

رياضيات، مهارات الحاسوب، اإلحصاء 

 واالحتماالت
5 

Eng4 English Level 4  3 4اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng3 Eng3 4 
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S5 

BQM603 Decision Theory 5 نظرية القرارات Arabic BQM502, GMA403 
بحوث الرياضيات االقتصادية واإلدارية، 

 العمليات
6 

BMN504 Management Information Systems 5 نظم املعلومات اإلدارية Arabic 

BMK401, BHR401, 

BQM501, BFB401, 

GBS504 

مدخل إلى التسويق، إدارة املوارد البشرية، 

إدارة العمليات، مبادئ اإلدارة املالية، 

 تطبيقات حاسوبية في اإلدارة

5 

BMN505 Quality Management 5 إدارة الجودة Arabic 
BMK401, BHR401, 

BQM501, BFB401 

إدارة العمليات، إدارة املوارد البشرية، 

 مبادئ اإلدارة املالية، مدخل إلى التسويق
5 

Eng5 English Level 5  3 5اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng4 Eng4 4 

S6 

BMN606 Strategic Management  5 االستراتيجيةاإلدارة Arabic 
BMK401, BHR401, 

BFB401, BQM501 

مدخل إلى التسويق، إدارة املوارد البشرية، 

 مبادئ اإلدارة املالية، إدارة العمليات
6 

BMN507 Business Management-E 6 إدارة األعمال اإللكترونية English BMN504, Eng3  5 3-نظم املعلومات اإلدارية، إنكليزي 

BMN508 
Corporate Social Responsibility and Business 

Ethics 

املسؤولية االجتماعية للشركات 

 وأخالقيات العمل
5 Arabic 

BMK401, BHR401, 

BQM501, BFB401 

مدخل إلى التسويق، إدارة املوارد البشرية، 

 مبادئ اإلدارة املالية، إدارة العمليات
5 

GRM501 Research Methodology 5 مناهج البحث العلمي Arabic 
BMK401, BHR401, 

BQM501, BFB401 

مدخل إلى التسويق، إدارة املوارد البشرية، 

 مبادئ اإلدارة املالية، إدارة العمليات
5 

BAC506 Administrative Accounting 5 املحاسبة اإلدارية Arabic BAC402 ( 2مبادئ محاسبة) 5 

S7 

BMN609 Crisis Management 5 إدارة األزمات Arabic 
BMK401, BHR401, 

BQM501, BFB401 

مدخل إلى التسويق، إدارة املوارد البشرية، 

 مبادئ اإلدارة املالية، إدارة العمليات
6 

BAC607 Feasibility Studies 5 دراسات الجدوى االقتصادية Arabic 

BQM603, BAC506, 

BEC403, 

BMN508,GBL401 

االقتصاد الكلي، املحاسبة نظرية القرارات، 

اإلدارية، املسؤولية االجتماعية للشركات 

 وأخالقيات العمل، قانون األعمال

6 

BQM604 Data Analysis 6 تحليل البيانات Arabic GRM501 6 مناهج البحث العلمي 

S8 BMN610 Entrepreneurship 5 ريادة األعمال Arabic BAC607 6 دراسات الجدوى االقتصادية 
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BQM607 Project Management 5 إدارة املشاريع Arabic BAC607 6 دراسات الجدوى االقتصادية 

         

 فيما يلي جداول  توضح املواد املطلوب دراستها لكل اختصاص:

 اختصاص التسويق: -

Marketing التسويق 

  SYM English Name االسم العربي CRD 
Teaching 

Language 
prerequisite level 

S5 

BAC504 Financial Accounting for Companies 5 محاسبة مالية للشركات Arabic BAC402 ( 2مبادئ محاسبة) 5 

BMK603 Services Marketing 5 تسويق الخدمات Arabic BMK502 6 سلوك املستهلك 

BMK604 Product and Brand Management 
إدارة املنتج والعالمة 

 التجارية
5 Arabic BMK502 6 سلوك املستهلك 

BMK605 Sales Management 5 إدارة املبيعات Arabic BMK502 6 سلوك املستهلك 

S6 

BMK606 Pricing and Distribution 5 التسعير والتوزيع Arabic BMK502 6 سلوك املستهلك 

BMK607 Integrated Marketing Communications 
التسويقية االتصاالت 

 املتكاملة
6 Arabic BMK502 6 سلوك املستهلك 

S7 

BMK608 E-Marketing 6 التسويق اإللكتروني Arabic BMK607, BMN507 6 االتصاالت التسويقية املتكاملة، إدارة األعمال اإللكترونية 

BMK609 Public Relations Management 5 إدارة العالقات العامة Arabic BMK607 6 االتصاالت التسويقية املتكاملة 

BMK610 Strategic Marketing 5 التسويق االستراتيجي Arabic 
BMN606, BMK604, 

BMK606 

اإلدارة االستراتيجية، إدارة املنتج والعالمة التجارية، 

 التسعير والتوزيع
6 

S8 BMK612 International Marketing 6 التسويق الدولي English 
BMK607, BMK604, 

BMK606, BMK603 

إدارة املنتج والعالمة التجارية، التسعير والتوزيع، 

 االتصاالت التسويقية املتكاملة، تسويق الخدمات
6 
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BMK611 Business to Business Marketing 
التسويق نحو منظمات 

 األعمال
6 English 

BMK604,  BMK606, 

Eng3 
 6 3التسعير والتوزيع،إنكليزي إدارة املنتج والعالمة التجارية، 

PMK601 Graduation Project 12 مشروع Arabic 

BQM604, BMK607,  بعد

وحدة  200الحصول على 

 معتمدة على األقل

تحليل البيانات، االتصاالت التسويقية املتكاملة، بعد 

 وحدة معتمدة على األقل 200الحصول على 
6 

 اختصاص إدارة املوارد البشرية: -

Human Resources Management إدارة املوارد البشرية 

SEM SYM English Name االسم العربي CRD 
Teaching 

Language 
prerequisite level 

S5 

BAC504 Financial Accounting for Companies 5 محاسبة مالية للشركات Arabic BAC402 ( 2مبادئ محاسبة) 5 

BHR603 Industrial &managerial psychology 5 علم النفس اإلداري والصناعي Arabic 

BHR401,   بعد الحصول

وحدة معتمدة على  67على

 األقل

إدارة املوارد البشرية، بعد الحصول 

 معتمدة على األقلوحدة  67على
6 

BHR604 Human resource training 5 التدريب والتطوير Arabic 

BHR401,   بعد الحصول

وحدة معتمدة على  67على

 األقل

إدارة املوارد البشرية، بعد الحصول 

 معتمدة على األقلوحدة  67على
6 

BHR605 

Employment management 

 Arabic 5 إدارة التوظيف

BHR401,   بعد الحصول

وحدة معتمدة على  67على

 األقل

إدارة املوارد البشرية، بعد الحصول 

 معتمدة على األقلوحدة  67على
6 

S6 
BHR606 Managerial Leadership 5 القيادة اإلدارية Arabic 

BHR401,   بعد الحصول

وحدة معتمدة على  67على

 األقل

إدارة املوارد البشرية، بعد الحصول 

 معتمدة على األقلوحدة  67على
6 

BHR607 Career Path Management 6 إدارة املسار املنهي English BHR604. Eng3  6 3والتطوير،إنكليزي التدريب 

S7 BHR608 Strategic Human Resource Management 6 اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية English 
BHR606,  BHR605, 

BMN606, Eng3 

القيادة اإلدارية، إدارة التوظيف، 

 3اإلدارة االستراتيجية، إنكليزي 
6 



25  /72 

 

BHR609 
Knowledge Management & Intellectual 

Capital 
 6 القيادة اإلدارية، التدريب والتطوير Arabic BHR606, BHR604 6 إدارة املعرفة ورأت املال الفكري 

BHR610 Teamwork Management 5 إدارة فرق العمل Arabic BHR606 6 القيادة اإلدارية 

S8 

BHR6011 Diversity Management 6 إدارة التنوع Arabic BHR608, BHR610 
اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية ، 

 إدارة فرق العمل
6 

BHR6012 
Modern Trends in Human Resource 

Management 
 6 اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية Arabic BHR608 5 اتجاهات حديثة في إدارة املوارد البشرية

PHR601 Graduation Project 12 مشروع Arabic 

BQM604, BHR608,  بعد

وحدة  200الحصول على 

 معتمدة على األقل

تحليل البيانات،  اإلدارة االستراتيجية 

للموارد البشرية ، بعد الحصول على 

 وحدة معتمدة على األقل 200

6 

 اختصاص املالية واملصارف: -

Finance مالية ومصارف 

SEM SYM English Name االسم العربي CRD 
Teaching 

Language 
prerequisite level 

S3 BAC603 Accounting for Partnership Companies 5 محاسبة شركات األشخاص Arabic BAC402 ( 2مبادئ محاسبة) 6 

S4 BFB503 Financial Management of Enterprises 5 اإلدارة املالية للشركات Arabic BFB401 5 مبادئ اإلدارة املالية 

S5 

BAC605 Accounting for Corporations 5 محاسبة شركات األموال Arabic BAC603 6 محاسبة شركات األشخاص 

BFB604 Management of Financial Institutions 5 إدارة  مؤسسات مالية Arabic BFB401 6 مبادئ اإلدارة املالية 

BFB605 Financial Analysis 6 تحليل مالي English BFB401, Eng3  6 3مبادئ اإلدارة املالية، إنكليزي 

S6 BFB606 International Finance 6 مالية دولية English BEC403, BFB503, Eng3 
االقتصاد الكلي، اإلدارة املالية للشركات، 

 3إنكليزي 
6 
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BFB607 Banking 6 خدمات مصرفية Arabic BFB401 6 مبادئ اإلدارة املالية 

S7 

BFB608 Islamic Finance 5 مالية إسالمية Arabic BFB503, 6 اإلدارة املالية للشركات 

BFB609 Management of Financial Markets 6 إدارة أسواق مالية Arabic BFB606, BFB605 6 مالية دولية، تحليل مالي 

BAC608 Intermediate Accounting (1) 5 1محاسبة متوسطة Arabic BAC605  6 أموالمحاسبة شركات 

S8 

BAC609 Intermediate Accounting (2) 5 2محاسبة متوسطة Arabic BAC608 6 1محاسبة متوسطة 

BFB610 Management of Credit Risk 5 إدارة املخاطر اإلئتمانية Arabic BFB607 6 خدمات مصرفية 

PFB601 Graduation Project 12 مشروع Arabic 

BQM604, BFB605,  بعد

وحدة  200على  الحصول 

 معتمدة على األقل

تحليل البيانات،  تحليل مالي، ، بعد 

 وحدة معتمدة على األقل 200الحصول على 
6 

b.  ما عدا املعهد التقاني إلدارة اإلعمال من الجامعة العلوم اإلدارية واملالية والتجارية الخطة الدراسية ملسار املعاهد التقانية من اختصاصات(

 184ساعة معتمدة في اختصاص إدارة املوارد البشرية، و  184ساعة معتمدة في اختصاص التسويق،  185املؤلف من و   السورية(االفتراضية 

 سبقيات كل مقرر. أمع تحديد  ساعة معتمدة في اختصاص املالية واملصارف،

 خطة ترقية املعاهد إلى اختصاص التسويق: -

Marketing التسويق 

 
SYM English Name العربي االسم CRD 

Teaching 

Language 
prerequisite level 

0S1 

GMA401 Mathematics 5 رياضيات Arabic None None 4 

GBS301 Introduction to On-Line Education 4 التعليم اإللكتروني Arabic None None 3 

BHR401 Human Resources Management 5 إدارة املوارد البشرية Arabic None None 4 
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BMN503 Organization Theory 5 نظرية املنظمة Arabic None None 5 

BAC506 Administrative Accounting 5 املحاسبة اإلدارية Arabic None None 5 

BFB401 Principles of Financial Management 5 مبادئ اإلدارة املالية Arabic None None 4 

BMK502 Consumer Behavior 5 سلوك املستهلك Arabic None None 5 

Eng1 English Level 1  3 1اللغة اإلنكليزية مستوى English None None 3 

S2 

GMA403 Economic and Administrative Mathematics 5 الرياضيات االقتصادية واإلدارية Arabic GMA401 4 رياضيات 

BMN508 
Corporate Social Responsibility and Business 

Ethics 

املسؤولية االجتماعية للشركات 

 وأخالقيات العمل
5 Arabic BHR401, BFB401 

إدارة املوارد البشرية، مبادئ اإلدارة 

 املالية
5 

BEC402 Microeconomics 5 االقتصاد الجزئي Arabic GMA401 4 الرياضيات 

GRM501 Research Methodology  5 البحث العلميمناهج Arabic BHR401,  BFB401 
إدارة املوارد البشرية، مبادئ اإلدارة 

 املالية
5 

BMK603 Services Marketing 5 تسويق الخدمات Arabic BMK502 6 سلوك املستهلك 

BMK604 Product and Brand Management 5 إدارة املنتج والعالمة التجارية Arabic BMK502  6 املستهلكسلوك 

BMK606 Pricing and Distribution 5 التسعير والتوزيع Arabic BMK502 6 سلوك املستهلك 

Eng2 English Level 2  3 2اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng1 Eng1 3 

S3 

BMN504 Management Information Systems 5 نظم املعلومات اإلدارية Arabic BHR401, BFB401 
إدارة املوارد البشرية، مبادئ اإلدارة 

 املالية
5 

BQM603 Decision Theory 5 نظرية القرارات Arabic GMA403 6 الرياضيات االقتصادية واإلدارية 

BMN505 Quality Management 5 إدارة الجودة Arabic BHR401, BFB401 
إدارة املوارد البشرية، مبادئ اإلدارة 

 املالية
5 

BMK605 Sales Management 5 إدارة املبيعات Arabic BMK502 6 سلوك املستهلك 
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BMN606 Strategic Management 5 اإلدارة االستراتيجية Arabic BHR401, BFB401 
إدارة املوارد البشرية، مبادئ اإلدارة 

 املالية
6 

BQM604 Data Analysis 6 تحليل البيانات Arabic GRM501  6 العلميمناهج البحث 

GBS303 Career Preparation 2 تحضير السيرة املهنية Arabic None None 3 

Eng3 English Level 3  3 3اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng2 Eng2 4 

S4 

BMN502 Negotiation Management 6 إدارة التفاوض English Eng3  5 3إنكليزي 

BMN507 Business Management-E 6 إدارة األعمال اإللكترونية English BMN504, Eng3  5 3-نظم املعلومات اإلدارية، إنكليزي 

BMK607 Integrated Marketing Communications 6 االتصاالت التسويقية املتكاملة Arabic BMK502 6 سلوك املستهلك 

BMK610 Strategic Marketing 5 التسويق االستراتيجي Arabic 
BMN606, BMK604, 

BMK606 

اإلدارة االستراتيجية، إدارة املنتج 

 والعالمة التجارية، التسعير والتوزيع
6 

BMK611 Business to Business Marketing 6 التسويق نحو منظمات األعمال English 
BMK604,  BMK606, 

Eng3 

إدارة املنتج والعالمة التجارية، 

 3التسعير والتوزيع،إنكليزي 
6 

BAC607 Feasibility Studies 5 دراسات الجدوى االقتصادية Arabic 
BQM603, BAC506, 

BMN508 

نظرية القرارات، املحاسبة اإلدارية، 

املسؤولية االجتماعية للشركات 

 وأخالقيات العمل

6 

Eng4 English Level 4  3 4اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng3 Eng3 4 

S5 

BMN610 Entrepreneurship 5 ريادة األعمال Arabic BAC607 6 دراسات الجدوى االقتصادية 

BQM607 Project Management 5 إدارة املشاريع Arabic BAC607 6 دراسات الجدوى االقتصادية 

BMK608 E-Marketing 6 التسويق اإللكتروني Arabic BMK607, BMN507 
االتصاالت التسويقية املتكاملة، 

 إدارة األعمال اإللكترونية
6 

BMK612 International Marketing 6 التسويق الدولي English 
BMK604, BMK607, 

BMK606, BMK603 

إدارة املنتج والعالمة التجارية، 

التسعير والتوزيع، االتصاالت 
6 
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التسويقية املتكاملة، تسويق 

 الخدمات

PMK601 Graduation Project 12 مشروع Arabic 

BQM604, BMK607, 

 120بعد الحصول على 

 وحدة معتمدة على األقل

تحليل البيانات،  االتصاالت 

التسويقية املتكاملة، بعد الحصول 

 وحدة معتمدة على األقل 120على 

6 

Eng5 English Level 5  3 5اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng4 Eng4 4 

 إدارة املوارد البشرية: خطة ترقية املعاهد إلى اختصاص -

Human Resources Management إدارة املوارد البشرية 

SEM SYM English Name االسم العربي CRD 
Teaching 

Language 

prerequisite 

 
level 

S1 

GMA401 Mathematics 5 رياضيات Arabic None None 4 

GBS301 Introduction to On-Line Education  4 اإللكترونيالتعليم Arabic None None 3 

BHR401 Human Resource Management 5 إدارة املوارد البشرية Arabic None None 4 

GBS303 Career Preparation 2 تحضير السيرة املهنية Arabic None None 3 

BAC506 Administrative Accounting 5 املحاسبة اإلدارية Arabic None None 5 

BFB401 Principles of Financial Management 5 مبادئ اإلدارة املالية Arabic None None 4 

BMN503 Organization Theory 5 نظرية املنظمة Arabic None None 5 

Eng1 English Level 1  3 1اللغة اإلنكليزية مستوى English None None 3 

S2 

GMA403 
Economic and Administrative 

Mathematics 
 4 رياضيات Arabic GMA401 5 الرياضيات االقتصادية واإلدارية

BMN508 
Corporate Social Responsibility and 

Business Ethics 

املسؤولية االجتماعية للشركات 

 وأخالقيات العمل
5 Arabic BHR401, BFB401 

إدارة املوارد البشرية، مبادئ 

 املاليةاإلدارة 
5 
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BEC402 Microeconomics 5 االقتصاد الجزئي Arabic GMA401 4 الرياضيات 

BHR502 Organizational Behavior 5 السلوك تنظيمي Arabic BHR401 5 إدارة املوارد البشرية 

BHR606 Managerial Leadership 5 القيادة اإلدارية Arabic BHR401 6 إدارة املوارد البشرية 

BHR603 Industrial &managerial psychology 5 علم النفس اإلداري والصناعي Arabic BHR401 6 إدارة املوارد البشرية 

BHR605 Employment management 5 إدارة التوظيف Arabic BHR401 6 إدارة املوارد البشرية 

Eng2 English Level 2  3 2اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng1 Eng1 3 

S3 

BMN504 Management Information Systems 5 نظم املعلومات اإلدارية Arabic BHR401, BFB401 
إدارة املوارد البشرية، مبادئ 

 اإلدارة املالية
5 

BQM603 Decision Theory 5 نظرية القرارات Arabic GMA403 6 الرياضيات االقتصادية واإلدارية 

BMN505 Quality Management 5 إدارة الجودة Arabic BHR401, BFB401 
إدارة املوارد البشرية، مبادئ 

 اإلدارة املالية
5 

BHR604 Human resource training 5 التدريب والتطوير Arabic BHR401 6 إدارة املوارد البشرية 

BMN606 Strategic Management 5 اإلدارة االستراتيجية Arabic BHR401, BFB401 
إدارة املوارد البشرية، مبادئ 

 اإلدارة املالية
6 

BHR610 Teamwork Management 5 إدارة فرق العمل Arabic BHR606 6 القيادة اإلدارية 

GRM501 Research Methodology 5 مناهج البحث العلمي Arabic BHR401,  BFB401 
إدارة املوارد البشرية، مبادئ 

 اإلدارة املالية
5 

Eng3 English Level 3  3 3اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng2 Eng2 4 

S4 
BMN507 Business Management-E 6 إدارة األعمال اإللكترونية English BMN504, Eng3 

نظم املعلومات اإلدارية، 

 3-إنكليزي 
5 

BHR607 Career Path Management 6 إدارة املسار املنهي English Eng3 BHR604.  6 3التدريب والتطوير،إنكليزي 
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BHR609 
Knowledge Management & Intellectual 

Capital 
 Arabic BHR606, BHR604 6 إدارة املعرفة ورأت املال الفكري 

القيادة اإلدارية، التدريب 

 والتطوير
6 

BHR608 Strategic Human Resource Management  6 ريةالبشاإلدارة االستراتيجية للموارد English 
BHR606,  BHR605, 

BMN606, Eng3 

القيادة اإلدارية، إدارة 

التوظيف، اإلدارة االستراتيجية، 

 3إنكليزي 

6 

BQM604 Data Analysis 6 تحليل البيانات Arabic GRM501 6 مناهج البحث العلمي 

BAC607 Feasibility Studies 5 دراسات الجدوى االقتصادية Arabic 
BQM603, BAC506, 

BMN508 

نظرية القرارات، املحاسبة 

اإلدارية، املسؤولية االجتماعية 

 للشركات وأخالقيات العمل

6 

Eng4 English Level 4  3 4اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng3 Eng3 4 

S5 

BMN610 Entrepreneurship 5 ريادة األعمال Arabic BAC607  6 االقتصاديةدراسات الجدوى 

BQM607 Project Management 5 إدارة املشاريع Arabic BAC607 6 دراسات الجدوى االقتصادية 

BHR6011 Diversity Management 6 إدارة التنوع Arabic BHR608, BHR610 
اإلدارة االستراتيجية للموارد 

 البشرية ، إدارة فرق العمل
6 

BHR6012 
Modern Trends in Human Resource 

Management 

اتجاهات حديثة في إدارة املوارد 

 البشرية
5 Arabic BHR608 

اإلدارة االستراتيجية للموارد 

 البشرية
6 

PHR601 Graduation Project 12 مشروع Arabic 

BQM604, BHR608, 

 120بعد الحصول على 

وحدة معتمدة على 

 األقل

تحليل البيانات، اإلدارة 

للموارد البشرية ، االستراتيجية 

وحدة  120بعد الحصول على 

 معتمدة على األقل

6 

Eng5 English Level 5  3 5اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng4 Eng4 4 
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 خطة ترقية املعاهد إلى اختصاص املالية واملصارف: -

Finance مالية ومصارف 

SEM SYM English Name االسم العربي CRD 
Teaching 

Language 

prerequisite 

 
level 

S1 

GMA401 Mathematics 5 رياضيات Arabic None None 4 

GBS301 Introduction to On-Line Education 4 التعليم اإللكتروني Arabic None None 3 

BHR401 Human Resources Management 5 إدارة املوارد البشرية Arabic None None 4 

BMN503 Organization Theory 5 نظرية املنظمة Arabic None None 5 

BAC506 Administrative Accounting 5 املحاسبة اإلدارية Arabic None None 5 

BFB401 Principles of Financial Management 5 مبادئ اإلدارة املالية Arabic None None 4 

BAC608 Intermediate Accounting (1) 5 1محاسبة متوسطة Arabic None None 6 

Eng1 English Level 1  3 1اللغة اإلنكليزية مستوى English None None 3 

S2 

GMA403 Economic and Administrative Mathematics 
الرياضيات االقتصادية 

 واإلدارية
5 Arabic GMA401 4 رياضيات 

BMN508 
Corporate Social Responsibility and 

Business Ethics 

املسؤولية االجتماعية 

 للشركات وأخالقيات العمل
5 Arabic BHR401, BFB401 

إدارة املوارد البشرية، مبادئ اإلدارة 

 املالية
5 

BEC402 Microeconomics 5 االقتصاد الجزئي Arabic GMA401 4 الرياضيات 

BMK401 Introduction to Marketing 5 مدخل إلى التسويق Arabic None None 4 

BFB502 Public Finance 6 املالية العامة Arabic BFB401 5 مبادئ اإلدارة املالية 
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BFB503 Financial Management of Enterprises 5 اإلدارة املالية للشركات Arabic BFB401 5 مبادئ اإلدارة املالية 

GBS303 Career Preparation 2 تحضير السيرة املهنية Arabic None None 3 

Eng2 English Level 2  3 2اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng1 Eng1 3 

S3 

BMN504 Management Information Systems 5 نظم املعلومات اإلدارية Arabic BHR401, BFB401 
إدارة املوارد البشرية، مبادئ اإلدارة 

 املالية
5 

BQM603 Decision Theory 5 نظرية القرارات Arabic GMA403 6 الرياضيات االقتصادية واإلدارية 

BMN505 Quality Management 5 إدارة الجودة Arabic BHR401, BFB401 
إدارة املوارد البشرية، مبادئ اإلدارة 

 املالية
5 

BFB604 Management of Financial Institutions  5 ماليةإدارة  مؤسسات Arabic BFB401 6 مبادئ اإلدارة املالية 

BMN606 Strategic Management 5 اإلدارة االستراتيجية Arabic BHR401, BFB401 
إدارة املوارد البشرية، مبادئ اإلدارة 

 املالية، مدخل إلى التسويق
6 

BFB608 Islamic Finance 5 مالية إسالمية Arabic BFB503,  6 املالية للشركاتاإلدارة 

GRM501 Research Methodology 5 مناهج البحث العلمي Arabic BHR401,  BFB401 
إدارة املوارد البشرية، مبادئ اإلدارة 

 املالية
5 

Eng3 English Level 3  3 3اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng2 Eng2 4 

S4 

BMN507 Business Management-E  6 اإللكترونيةإدارة األعمال English BMN504, Eng3  5 3-نظم املعلومات اإلدارية، إنكليزي 

BAC609 Intermediate Accounting (2) 5 2محاسبة متوسطة Arabic BAC608 6 1محاسبة متوسطة 

BFB607 Banking 6 خدمات مصرفية Arabic BFB401 6 مبادئ اإلدارة املالية 

BFB605 Financial Analysis 6 تحليل مالي English BFB401, Eng3  6 3مبادئ اإلدارة املالية، إنكليزي 

BQM604 Data Analysis 6 تحليل البيانات Arabic GRM501 6 مناهج البحث العلمي 
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BAC607 Feasibility Studies 5 دراسات الجدوى االقتصادية Arabic 
BQM603, BAC506, 

BMN508 

 اإلدارية،نظرية القرارات، املحاسبة 

املسؤولية االجتماعية للشركات 

 وأخالقيات العمل

6 

Eng4 English Level 4  3 4اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng3 Eng3 4 

S5 

BMN610 Entrepreneurship 5 ريادة األعمال Arabic BAC607 6 دراسات الجدوى االقتصادية 

BQM607 Project Management 5 إدارة املشاريع Arabic BAC607 6 دراسات الجدوى االقتصادية 

BFB606 International Finance 6 مالية دولية English BFB503, Eng3  6 3اإلدارة املالية للشركات، إنكليزي 

BFB610 Management of Credit Risk 5 إدارة املخاطر اإلئتمانية Arabic BFB503, BFB607 
خدمات اإلدارة املالية للشركات، 

 مصرفية
6 

PFB601 Graduation Project 12 مشروع Arabic 

BQM604, BFB605, 

 120بعد الحصول على 

 وحدة معتمدة على األقل

تحليل البيانات، تحليل مالي، بعد 

وحدة معتمدة  120الحصول على 

 على األقل

6 

Eng5 English Level 5  3 5اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng4 Eng4 4 

c.  ساعة معتمدة في اختصاص  155املؤلف من و   للمعهد التقاني إلدارة اإلعمال من الجامعة االفتراضية السورية،الخطة الدراسية ملسار الترقية

سبقيات كل أصاص املالية واملصارف، مع تحديد ساعة معتمدة في اخت 159ساعة معتمدة في اختصاص إدارة املوارد البشرية، و  155التسويق، 

 مقرر. 

 اختصاص التسويق: -خطة ترقية املعهد التقاني إلدارة األعمال في الجامعة االفتراضية السورية -

Marketing التسويق 
 

  SYM English Name  االسم العربي CRD 
Teaching 

Language 
prerequisite level 

S1 BEC402 Microeconomics 5 االقتصاد الجزئي Arabic None None 4 
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BHR502 Organizational Behavior 5 السلوك تنظيمي Arabic None None 5 

BAC504 Financial Accounting for Companies 5 محاسبة مالية للشركات Arabic None None 5 

BMN505 Quality Management 5 إدارة الجودة Arabic None None 5 

BMN508 Corporate Social Responsibility and Business Ethics 
املسؤولية االجتماعية للشركات 

 وأخالقيات العمل
5 Arabic None None 5 

BQM502 Operations Research 6 بحوث العمليات Arabic None None 5 

Eng1 English Level 1  3 1اللغة اإلنكليزية مستوى English None None 3 

S2 

BMN609 Crisis Management 5 إدارة األزمات Arabic None None 6 

BEC403 Macroeconomics 5 االقتصاد الكلي Arabic BEC402 4 االقتصاد الجزئي 

BMN606 Strategic Management 5 اإلدارة االستراتيجية Arabic None None 6 

BMN504 Management Information Systems 5 نظم املعلومات اإلدارية Arabic None None 5 

BMK609 Public Relations Management 5 إدارة العالقات العامة Arabic None None 6 

BQM603 Decision Theory 5 نظرية القرارات Arabic BQM502 6 بحوث العمليات 

Eng2 English Level 2  3 2اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng1 Eng1 3 

S3 

GRM501 Research Methodology 5 مناهج البحث العلمي Arabic None None 5 

BFB502 Public Finance 6 املالية العامة Arabic BEC403 5 االقتصاد الكلي 

BQM604 Data Analysis 6 تحليل بيانات Arabic GRM501 6 مناهج البحث العلمي 

BMK6120 Strategic Marketing 5 التسويق االستراتيجي Arabic BMN606 6 اإلدارة االستراتيجية 

BAC607 Feasibility Studies 5 دراسات الجدوى االقتصادية Arabic BQM603, BEC403, BMN508 

نظرية القرارات، االقتصاد 

الكلي،  املسؤولية االجتماعية 

 للشركات وأخالقيات العمل

6 
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Eng3 English Level 3  3 3اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng2 Eng2 4 

S4 

BMN507 Business Management-E 6 إدارة األعمال اإللكترونية English Eng3  5 3-إنكليزي 

BMK611 Business to Business Marketing 6 التسويق نحو منظمات األعمال English Eng3  6 3إنكليزي 

BQM607 Project Management 5 إدارة املشاريع Arabic BAC607 6 دراسات الجدوى االقتصادية 

BMN610 Entrepreneurship 5 ريادة األعمال Arabic BAC607 6 دراسات الجدوى االقتصادية 

BMN502 Negotiation Management 6 إدارة التفاوض English BHR502, Eng3  5 3السلوك التنظيمي، إنكليزي 

BMK612 International Marketing  6 الدوليالتسويق English None None 6 

Eng4 English Level 4  3 4اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng3 Eng3 4 

S5 

BMK608 E-Marketing 6 التسويق اإللكتروني Arabic BMN507 6 إدارة األعمال اإللكترونية 

PMK601 Graduation Project 12 مشروع Arabic BQM604 

الحصول تحليل بيانات  بعد 

وحدة معتمدة على  120على 

 األقل

6 

Eng5 English Level 5  3 5اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng4 Eng4 4 

 اختصاص إدارة املوارد البشرية: -خطة ترقية املعهد التقاني إلدارة األعمال في الجامعة االفتراضية السورية -

Human Resources Management  البشريةإدارة املوارد   

SEM SYM English Name االسم العربي CRD 
Teaching 

Language 

prerequisite 

 
level 

S1 
BEC402 Microeconomics 5 االقتصاد الجزئي Arabic None None 4 

BMK502 Consumer Behavior 5 سلوك املستهلك Arabic None None 5 
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BAC504 Financial Accounting for Companies 5 محاسبة مالية للشركات Arabic None None 5 

BMN505 Quality Management 5 إدارة الجودة Arabic None None 5 

BMN508 Corporate Social Responsibility and Business Ethics 
املسؤولية االجتماعية للشركات 

 وأخالقيات العمل
5 Arabic None None 5 

BQM502 Operations Research 6 بحوث العمليات Arabic None None 5 

Eng1 English Level 1  3 1اللغة اإلنكليزية مستوى English None None 3 

S2 

BMN609 Crisis Management 5 إدارة األزمات Arabic None None 6 

BEC403 Macroeconomics 5 االقتصاد الكلي Arabic BEC402 4 االقتصاد الجزئي 

BMN606 Strategic Management 5 اإلدارة االستراتيجية Arabic None None 6 

BMN504 Management Information Systems 5 نظم املعلومات اإلدارية Arabic None None 5 

BHR603 Industrial &managerial psychology 5 علم النفس اإلداري والصناعي Arabic None None 6 

BQM603 Decision Theory 5 نظرية القرارات Arabic BQM502 6 بحوث العمليات 

Eng2 English Level 2  3 2اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng1 Eng1 3 

S3 

GRM501 Research Methodology 5 مناهج البحث العلمي Arabic None None 5 

BFB502 Public Finance 6 املالية العامة Arabic BEC403 5 االقتصاد الكلي 

BQM604 Data Analysis 6 تحليل البيانات Arabic GRM501 6 مناهج بحث علمي 

BHR609 Knowledge Management & Intellectual Capital 
إدارة املعرفة ورأت املال 

 الفكري 
6 Arabic None None 6 

BAC607 Feasibility Studies 5 دراسات الجدوى االقتصادية Arabic BQM603, BEC403, BMN508 

نظرية القرارات، االقتصاد 

الكلي،  املسؤولية االجتماعية 

 للشركات وأخالقيات العمل

6 

Eng3 English Level 3  3 3اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng2 Eng2 4 
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S4 

BMN507 Business Management-E 6 إدارة األعمال اإللكترونية English Eng3  5 3-إنكليزي 

BHR608 Strategic Human Resource Management 
اإلدارة االستراتيجية للموارد 

 البشرية
6 English BMN606, Eng3 

اإلدارة االستراتيجية، 

 3إنكليزي 
6 

BQM607 Project Management 5 إدارة املشاريع Arabic BAC607 6 دراسات الجدوى االقتصادية 

BMN610 Entrepreneurship 5 ريادة األعمال Arabic BAC607 6 دراسات الجدوى االقتصادية 

BMN502 Negotiation Management 6 إدارة التفاوض English Eng3  5 3إنكليزي 

Eng4 English Level 4  3 4اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng3 Eng3 4 

S5 

BHR6011 Diversity Management  6 التنوعإدارة Arabic BHR608 
اإلدارة االستراتيجية للموارد 

 البشرية
6 

BHR6012 Modern Trends in Human Resource Management 
اتجاهات حديثة في إدارة املوارد 

 البشرية
5 Arabic BHR608 

اإلدارة االستراتيجية للموارد 

 البشرية
6 

PHR601 Graduation Pr+M17oject 12 مشروع Arabic BQM604, BHR608 

تحليل البيانات، اإلدارة 

االستراتيجية للموارد البشرية 

 120، بعد الحصول على 

 وحدة معتمدة على األقل

6 

Eng5 English Level 5  3 5اللغة اإلنكليزية مستوى English Eng4 Eng4 4 

 اختصاص املالية واملصارف: -السوريةخطة ترقية املعهد التقاني إلدارة األعمال في الجامعة االفتراضية  -

Finance مالية ومصارف   

SEM SYM English Name االسم العربي CRD 
Teaching 

Language 

prerequisite 

 
level 

S1 
BEC402 Microeconomics 5 االقتصاد الجزئي Arabic None None 4 

BMK502 Consumer Behavior 5 سلوك املستهلك Arabic None None 5 
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BQM502 Operations Research 6 بحوث العمليات Arabic None None 5 

BMN505 Quality Management 5 إدارة الجودة Arabic None None 5 

BMN508 Corporate Social Responsibility and Business Ethics 

املسؤولية االجتماعية 

للشركات وأخالقيات 

 العمل

5 Arabic None None 5 

BHR502 Organizational Behavior 5 السلوك تنظيمي Arabic None None 5 

Eng1 English Level 1 
اللغة اإلنكليزية 

 1مستوى 
3 English None None 3 

S2 

BMN609 Crisis Management 5 إدارة األزمات Arabic None None 6 

BEC403 Macroeconomics 5 االقتصاد الكلي Arabic BEC402 4 االقتصاد الجزئي 

BMN606 Strategic Management 5 اإلدارة االستراتيجية Arabic None None 6 

BMN504 Management Information Systems 
نظم املعلومات 

 اإلدارية
5 Arabic None None 5 

BAC608 Intermediate Accounting (1) 5 1محاسبة متوسطة Arabic None None 6 

BQM603 Decision Theory 5 نظرية القرارات Arabic BQM502 6 بحوث العمليات 

Eng2 English Level 2 
اللغة اإلنكليزية 

 2مستوى 
3 English Eng1 Eng1 3 

S3 

GRM501 Research Methodology 5 مناهج البحث العلمي Arabic None None 5 

BFB502 Public Finance 6 املالية العامة Arabic BEC403 5 االقتصاد الكلي 

BQM604 Data Analysis 6 تحليل البيانات Arabic GRM501 6 مناهج البحث العلمي 

BFB608 Islamic Finance 5 مالية إسالمية Arabic None None 6 
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BAC607 Feasibility Studies 
دراسات الجدوى 

 االقتصادية
5 Arabic BQM603, BEC403, BMN508 

القرارات، االقتصاد نظرية 

الكلي،  املسؤولية 

االجتماعية للشركات 

 وأخالقيات العمل

6 

Eng3 English Level 3 
اللغة اإلنكليزية 

 3مستوى 
3 English Eng2 Eng2 4 

S4 

BMN507 Business Management-E 
إدارة األعمال 

 اإللكترونية
6 English Eng3  5 3-إنكليزي 

BAC609 Intermediate Accounting (2) 5 2محاسبة متوسطة Arabic BAC608 6 1محاسبة متوسطة 

BQM607 Project Management 5 إدارة املشاريع Arabic BAC607 
دراسات الجدوى 

 االقتصادية
6 

BMN610 Entrepreneurship 5 ريادة األعمال Arabic BAC607 
دراسات الجدوى 

 االقتصادية
6 

BMN502 ManagementNegotiation  6 إدارة التفاوض English BHR502, Eng3 
السلوك التنظيمي، إنكليزي 

3 
5 

BFB606 International Finance 6 مالية دولية English BEC403, BFB503, Eng3  6 3االقتصاد الكلي،  إنكليزي 

Eng4 English Level 4 
اللغة اإلنكليزية 

 4مستوى 
3 English Eng3 Eng3 4 

S5 

BFB609 Management of Financial Markets 6 إدارة أسواق مالية Arabic BFB606 6 مالية دولية 

BFB610 Management of Credit Risk 
إدارة املخاطر 

 اإلئتمانية
5 Arabic None None 6 

PFB601 Graduation Project 12 مشروع Arabic BQM604 

تحليل البيانات ، بعد 

وحدة  120الحصول على 

 معتمدة على األقل

6 
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Eng5 English Level 5 
اللغة اإلنكليزية 

 5مستوى 
3 English Eng4 Eng4 4 

 الترفع واملدة القصوى للدراسة -9 املادة

تقدم بعد شهادة الدراسة الثانوية. 8سنوات و مدة الدراسة القصوى به  4تحدد مدة الدراسة الدنيا به  -1
ُ
 سنوات بالنسبة للطالب امل

تقدم بعد شهادة املعهد التقاني/املتوسط. 5مدة الدراسة القصوى به الدراسة الدنيا به سنتان ونصف و تحدد مدة  -2
ُ
 سنوات بالنسبة للطالب امل

 من سهنة إلى أخرى، إذا اسهتطاع الحصهول على حد أدنى من السهاعات املعتمدة )بم -3
ً
فيها  ايعتبر الطالب املتقدم على أسهات الشههادة الثانوية مترفعا

فق و  ت الخاصههههههة باللغة اإلنكليزية( وفق ما هو مبين في الجدول التالي. و يتم احتسههههههاب املسههههههتويات التي يعفى منها الطالب في اللغة اإلنكليزيةالسههههههاعا

 اامتحان تحديد املسهههههههههتوى كجزء من هذا الحد األدنى،كما يتم احتسهههههههههاب السهههههههههاعات املعتمدة املكافئة للمقررات التي تم إعفاءه منها كجزء من هذ

 وتدخل في حساب الترفيع:
ً
 الحد األدنى وكساعات معتمدة حصلها الطالب مسبقا

 التي يتوجب على الطالب النجاح فيه الحد االدنى من الساعات املعتمدة السنة

 45 الثانية

 105 الثالثة

 180 الرابعة

 من سههههههنة إلى أخرى، إذا  -4
ً
اسههههههتطاع الحصههههههول على حد أدنى من السههههههاعات املعتمدة )بما فيها يعتبر الطالب املتقدم على أسههههههات ترقية املعاهد مترفعا

ليزية وفق كالسههههههاعات الخاصههههههة باللغة اإلنكليزية( وفق ما هو مبين في الجدول التالي. و يتم احتسههههههاب املسههههههتويات التي يعفى منها الطالب في اللغة اإلن

عات املعتمدة املكافئة للمقررات التي تم إعفاءه منها كجزء من هذا امتحان تحديد املسهههههههههتوى كجزء من هذا الحد األدنى،كما يتم احتسهههههههههاب السههههههههها

 وتدخل في حساب الترفيع:
ً
 الحد األدنى وكساعات معتمدة حصلها الطالب مسبقا
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 الحد االدنى من الساعات املعتمدة التي يتوجب على الطالب النجاح فيها السنة

 45 الرابعة )ثانية ترقية(

 105 الفصل األخير

 

 التخرجالنجاح و  -10املادة 

 تكون أمثال كل مقرر موزعة على النحو التالي: .1

a.   من أمثال املقرر.  %25أعمال الطالب: بما ال يتجاوز 

b.  من أمثال املقرر.  %75االمتحان: بما ال يقل عن 

املهنيهة والعمليهة املحهددة في املعهايير  يجهب أن تتضهههههههههههههمن أعمهال الطهالهب في كهل مقرر وظيفهة واحهدة على األقهل تسهههههههههههههاعهد الطهالهب في امتالك املههارات .2

 املرجعية واألكاديمية.

قررات يجب على الطالب أن ينهي بنجاح املسهههههههتوى الثالث من اللغة اإلنكليزية قبل التسهههههههجيل على أي مقرر علمي يتم تدريسهههههههه باللغة اإلنكليزية )امل .3

 املظللة(.

 في املقرر إذا حقق الشروط التالية: .4
ً
 ُيعتبر الطالب ناجحا

a. 60محصلة سهائية في املقرر أكبر أو تساوي  حصل على%. 

b.  االمتحان العظمىمن عالمة  %40للمقرر أكبر أو تساوي النهائي كانت عالمة االمتحان . 

c.  من عالمة األعمال العظمى. %40كانت عالمة أعمال الطالب أكبر أو تساوي 
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d. .حقق املحصالت العلمية للمقرر 

 حد أدنى. %60ترط للنجاح به الحصول على عالمة ( ويش%100يتم تقييم املشروع من ) .5

 مع وظائفه وامتحاناته، باإلضافة إلى دفع تكاليفه كاملة. .6
ً
 في حال رسوب الطالب في مقرر، يتوجب عليه إعادته كامال

 على شهادة اإلجازة في علوم اإلدارة شريطة النجاح في جميع املقررات املقررة  .7
ً
 وحاصال

ً
للبرنامج وضمن املدة الزمنية يعتبر الطالب متخرجا

 .املعتمدة

 
 أحكام ختامية -11المادة 

 .الالئحة هذه في نص به يرد لم ما كل للجامعة االفتراضية على الداخلية الالئحة في الواردة األحكام تطبق -1

  العتمادها التالي الفصل في البرنامج في املسجلين الطالب كافة على الالئحة هذه تطبق -2
ً
 وزير السيد من عليها واملصادقة املختصة، املجالس من أصوال

 .العالي يملالتع
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 الفصل الخامس

 أحكام مشتركة لبرامج ماجستير التأهيل والتخصص

 ُيشترط في قبول املرشح لتحضير درجة ماجستير التأهيل والتخصص ما يأتي: -12املادة 

 على درجة اإلجازة الجامعية من إحدى الجامعات، أو املعاهد العليا في الجمهورية العربية السورية، أو أي درجة علمية   -أ
ً
أن يكون حاصال

 يعّدها مجلس الشؤون العلمية ُمعادلة لها.

 قبول في البرنامج فقط، وال يعديختص مجلس الشؤون العلمية بمعادلة الدرجة العلمية واملجاالت االختصاصية غير السورية املؤهلة لل -ب

 لبرامج أخرى داخل الجامعة أو خارجها، ولهذا املجلس أن يطلب تعديل الدرجة العلمية من الجهات املختصة في 
ً
هذا التعادل صالحا

 الوزارة، وعلى الطالب تقديم جميع الوثائق واملعلومات الضرورية التي يتطلبها التعادل.

، أو TOEFLكليزية الذي تجريه الجامعة،أو ما يعادله من درجات االختبارات املعيارية العاملية، مثل امتحان أن يجتاز اختبار اللغة اإلن -ج

، أو أي اختبار عالمي يقبله مجلس الشؤون العلمية، وتحدد شروطه من قبل مجلس الشؤون العلمية بشرط أال يكون قد IELTS امتحان

 على وثيقة االختبار املعياري.مض ى أكثر من سنتين على تاريخ حصول الطالب 

 .أن يتقدم الختبار القبول الخاص بالبرنامج -د

 االنتقال إلى السنة األعلى: -13املادة 

 إلى السنة الثانية في حال نجح في مقررات فصلين دراسيين بما يتوافق مع شروط الحد األدنى للتسجيل على الوحدات 
ً
ُيعد الطالب مترفعا

 املعتمدة في البرنامج.

 النجاح في املقرر: -14املادة 
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من العالمة النهائية  ٪40، ودرجة األعمال ال تزيد على ٪60تتألف العالمة النهائّية للمقّرر من جزأين: درجة االمتحان الكتابي ال تقل عن  -أ

مدرت املقرر ومجلس ي  للمقرر، وتحدد هذه النسب بقرار من مجلس الشؤون العلمية، بما ينسجم مع طبيعة كل مقّرر بناًء على اقتراح

 في مطلع كل فصل دراس ي. القسم والكلية

 في املقرر إذا كانت عالمته النهائية فيه ال تقل عن  -ب
ً
 تقل درجة أي من الجزأين عن ٪60ُيعد الطالب ناجحا

ّ
)االمتحان ودرجة  ٪40، بشرط أال

 األعمال( من العالمة العظمى لكل منهما.

 مشروع املاجستير: -15املادة 

 تجري مناقشته أمام لجنة ح  -ج
ً
 في موضوع يقّره مجلس الشؤون العلمّية، ويقّدم بنتيجة عمله في هذا املشروع تقريرا

ً
م كُيِعّد الطالب مشروعا

لها مجلس الشؤون العلمية لهذا الغرض.
ّ
 يشك

افق عليه مجلس الشؤون العلمية من حملة ُينجز املشروع بإشراف أحد أعضاء الهيئة التعليمية، أو من في حكمهم، أو أحد املختصين ممن يو  -د

 شهادة الدكتوراه.

 تؤلف لجنة حكم من املختصين في املجال لكل مشروع من ثالثة أعضاء على األقل أحدهم املشرف.  -ه

 في املشروع إذا حصل  -و
ً
 للقواعد التي يحددها مجلس الشؤون العلمية، ويعد الطالب ناجحا

ً
 على تقوم لجنة الحكم بتقويم املشروع وفقا

 .100من  60درجة ال تقل عن 

 ملناقشة.ايجوز للجنة الحكم إعطاء مهلة ال تتجاوز الشهر من تاريخ املناقشة إلجراء التعديالت )في حال الضرورة(، وال يتم في هذه الحالة إعادة  -ه

 في املشروع في حال عدم حصوله على عالمة  -و
ً
موافقة اللجنة على التعديالت التي تطلب منه على األقل أو في حال عدم  60يعد الطالب راسبا

 خالل أقل من شهر بعد املناقشة، ويعيد الطالب التسجيل على املشروع من جديد وملرة واحدة.

 للمعادلة اآلتية:معدل التخرج:  -16املادة 
ً
  يحسب معدل التخرج وفقا

 معدل التخرج = 
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iw عدد الوحدات املعتمدة للمقرر :i 

ia عالمة املقرر :i 

n.عدد املقررات الناجحة، بما فيها مشروع التخرج أو األطروحة : 

 السادسالفصل 

 الجودةفي  ماجستير التأهيل والتخصص

 أهداف البرنامج: -17املادة 

 .يهدف البرنامج إلى تأهيل األطر في مجال الجودة، بما يخدم تحسين أداء املنظمات العامة والخاصة

 محصالت التعلم: -18املادة 

 :Knowledge & Understandingعلى صعيد املعرفة والفهم  -أ

 أن يمتلك مجموعة من املعارف واملهارات والقيم، منها:يتوقع من الطالب            

 .يتذكر مفاهيم أنظمة إدارة الجودة ومبادئها وعناصرها وأدواتها، وإدارة الجودة في املشاريع -1

اإلدارية )تخطيط، تنظيم، توجيه، رقابة(، والوظائف الفنية لإلدارة )إنتاج، تسويق، مالية، استراتيجية، سالسل يشرح كل من وظائف العملية  -2

 وظائف إدارة املوارد البشرية.، و اإلمداد، ...(

 يوصف األدوات والتقنيات املساعدة في حل املشكالت ونمذجة مشكلة القرار. -3

 يعرف أدوات وتقنيات ونهج تحسين الجودة. -4

 .يشرح األنواع املختلفة لتكاليف الجودة، وُيحدد التكاليف املعيارية كأسات للتقديرات املالية -5

 أساسيات إدارة الجودة الشاملة، وفوائد التطبيق، ومعوقات التطبيق. يتذكر  -6

 .يشرح املصطلحات والتعاريف املتعلقة بضبط الجودة -7
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 .يوصف عملية التدقيق الداخلي -8

 طرائق القيات واملواصفات املرجعية ذات الصلة.ا، و يتذكر مفاهيم املترولوجي -9

 يميز ما بين إدارة جودة املنتجات املعنوية )الخدمات، املعلومات( وإدارة جودة املنتجات املادية )السلع، البضائع(. -10

 ؛يوضح أسس تصميم التجارب واملنتجات واإلجرائيات -11

 :Intellectual Abilities على صعيد املقدرات الذهنية -ب

 أن يمتلك مجموعة من املعارف واملهارات والقيم، منها:يتوقع من الطالب            

 يحلل املشكالت ويطور الحلول ويبادر إلى صناعة القرارات. -1

 يمارت التفكير النقدي، ويخلق بدائل جديدة. -2

 لالختبارات.يعتمد التفكير املنهجي لتصميم التجارب واإلجرائيات واملنتجات، وانتقاء عينات  -3

 لكافة نشاطاته اإلدارية. -4
ً
 وموجها

ً
 يعتمد نهج إدارة الجودة الشاملة ليكون مرجعا

 ؛يستخدم التقنيات اإلحصائية ويستخلص النتائج بشكل سليم ويقارسها وينتقدها -5

 :Practical Skills على صعيد املهارات العملية -ج

 واملهارات والقيم، منها: أن يمتلك مجموعة من املعارفيتوقع من الطالب            

 يطبق الطرائق واألدوات في مجال الجودة، ويستثمر البرمجيات املناسبة. -1

 يساهم في بناء وتوطين أنظمة الجودة بمرجعيات املواصفات القياسية املحلية والدولية. -2

 يطور الحلول ملشكالت الجودة ويطبقها. -3

 لقيمة.يقدر التكاليف ويحلل االستثمارات وتكاليفها ويحلل ا -4

 يضع خطط استراتيجية للجودة، ويربطها بأهداف واستراتيجية املنظمة. -5

، ويصنفها، ويضع الخطط ملواجهتها. -6
ً
 ونوعيا

ً
 يحلل ويقيس املخاطر كميا

 يصمم اإلجرائيات، والتجارب، ويحلل البيانات وينجز عمليات التحقق واختبارات الصالحية. -7
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 العالقة مع الزبائن واملوردين.طبق أنظمة/إجرائيات خاصة بإدارة ييطور و  -8

 يضع برامج التدقيق ويتابع إنجازها وتوثيقها. -9

 . يقيم جودة املنتجات والعمليات باستخدام أدوات الضبط اإلحصائية املناسبة -10

 

 :General Transferable Skills على صعيد املهارات العامة القابلة لالنتقال -د

 مجموعة من املعارف واملهارات والقيم، منها:أن يمتلك يتوقع من الطالب           

 يقود فرق العمل ويحّل النزاعات ويكرت العمل الجماعي والعدالة ما بين األفراد. -1

 يحفز زمالئه على املساهمة في نشر ثقافة الجودة في املنظمة. -2

3- .
ً
 وعامليا

ً
 يتابع البحث عن أفضل املمارسات والتجارب في إدارة وهندسة الجودة محليا

 يعمل باستمرار لتطوير ذاته وتحسين أدائه الفردي وأداء املنظمة، والتغيير لألفضل. -4

وّرد( إلى ا يتعامل -5
ُ
، مع التركيز على إدارة العالقات من املنبع )امل

ً
 أو عامليا

ً
صب ملمع أنظمة إدارية وأنظمة جودة مختلفة بين عدة منظمات محليا

 )املستهلك(.

 ي تمكنه من صياغة تقارير األداء، وتلخيصها، وعرضها.يستخدم األدوات والتقنيات الت -6

 .يلتزم بمعايير وأخالقيات املهنة -7

 يةاالختصاصاملجاالت أحد / في 12أن تكون الدرجة العلمية املذكورة في الفقرة )أ( من املادة /ُيشترط في قبول املرشح لتحضير درجة املاجستير  -19املادة 

علوم املعلوماتية، علوم االتصاالت، العلوم اإلدارية واالقتصادية، العلوم األساسية، أو أي من املجاالت ،الطبيةية، العلوم الهندسالعلوم ة: تياآل

  االختصاصية التي يعدها مجلس الشؤون العلمية ُمعادلة لها.

 :معايير املفاضلة -20املادة 

 يحسب معدل القبول بأخذ املتوسط الحسابي املثقل ألربعة مكونات وهي: 

 من معدل القبول.  ٪45معدل التخرج في الدرجة العلمية املقبول على أساسها املرشح، ويثقل بِه  -أ
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 من معدل القبول.  ٪45/، ويثقل بِه 12اختبار القبول املشار إليه في الفقرة )د( من املادة / -ب

عالمات لخريجي الجامعات  10يعطى  حيثمن معدل القبول،  ٪10مصدر الدرجة العلمية التي يقبل على أساسها املرشح، ويثقل به  -ج

 عالمات لخريجي الجامعات الخاصة والتعليم املفتوح والجامعات غير السورية. 5الحكومية، و 

 

 الدراسية: الخطة -21املادة 

 املقررات اإللزامية: وعددها ثمانية مقررات، وهي: -أ

 األسبقيات تصنيف املقّرر  رمز املقرر  اسم املقّرر 
الوحدات 

 املعتمدة

ساعات 

 تواصل

ساعات تعلم 

 إضافية

أساسيات اإلدارة وإدارة املوارد 

 البشرية
QMH51 130 45 7 - إلزامي 

 130 45 7 - إلزامي QAS51 اإلحصاء التطبيقي

 130 45 7 - إلزامي QDM61 حل املشكالت وصناعة القرار

 130 45 7 - إلزامي QMS61 أنظمة إدارة الجودة

 إلزامي QIT62 الجودةتقنيات وأدوات تحسين 
QMS61 51و QAS  

 QDM61و
7 45 130 

 QMS61 7 45 130وQMH51  إلزامي QFM62 اإلدارة املالية وتكاليف الجودة

 QMS61 7 45 130وQMH51  إلزامي QTM62 إدارة الجودة الشاملة

 QMS61 7 45 130وQMH51  إلزامي QPM72 إدارة الجودة في املشاريع

 إلزامي QPR73 مشروع املاجستير

وحدة معتمدة  91دراسة 

 77على األقل، وانجاز 

 وحدة منها على األقل.

30 15 735 

 املقررات االختيارية: ويدرت الطالب منها خمسة مقررات، أحدها من املقررات التي تدرت باللغة اإلنكليزية. -ب

 األسبقيات تصنيف املقّرر  رمز املقرر  اسم املقّرر 
الوحدات 

 املعتمدة

ساعات 

 تواصل

ساعات تعلم 

 إضافية
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الضبط اإلحصائي للجودة )باللغة 

 اإلنكليزية(
QSC72  اختياري QAS51 وQMS61 7 45 130 

 QMS61 7 45 130 اختياري  QIA72 التدقيق الداخلي للجودة

 QMS61 7 45 130و QAS51 اختياري  QMM72 أنظمة القيات

 QAS51 7 45 130 اختياري  QDE72 تصميم وتحليل التجارب

 QAS51 7 45 130 اختياري  QPD72 تصميم املنتجات واإلجرائيات

 اختياري  QSM72 إدارة جودة الخدمات
QMH51 

 QMS61و
7 45 130 

 QMH51 7 45 130 اختياري  QSP72 التخطيط والتحليل االستراتيجي

إدارة سالسل اإلمداد )باللغة 

 اإلنكليزية(
QCM72  اختياري QMH51 7 45 130 

 QMH51 7 45 130 اختياري  QMC72 التسويق وإدارة العالقة مع الزبون 

 
 :الخطة الدراسية االسترشادية للبرنامج -22 املادة

 الفصل
 األسبقيات تصنيف املقّرر  الرمز اسم املقّرر 

 األول 

أساسيات اإلدارة وإدارة املوارد 

 البشرية
QMH51 إلزامي - 

 - إلزامي QAS51 اإلحصاء التطبيقي

 - إلزامي QDM61 حل املشكالت وصناعة القرار

 - إلزامي QMS61 أنظمة إدارة الجودة

 الثاني
 QDM61و QAS51و QMS61 إلزامي QIT62 تقنيات وأدوات تحسين الجودة

 QMH51و  QMS61 إلزامي QFM62 اإلدارة املالية وتكاليف الجودة
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التسجيل على  -23 املادة الوحدات املعتمدة للبرنامج:

لعدد الوحدات التي يحق الحد األدنى  -أ

التسجيل عليها في الفصل  للطالب 

 وحدة. 21الواحد 

 وحدة. 38التسجيل عليها في الفصل الواحد الحد األعلى لعدد الوحدات التي يحق للطالب  -ب

 .30على األقل، وعدد وحدات املشروع  35، وعدد الوحدات االختيارية 56عدد الوحدات اإللزامية  -ج

 ُيشترط لتسجيل مشروع املاجستير أن يكون الطالب قد  -24 املادة
ً
 .على األقلوحدة  77على األقل، وأنجز منها  معتمدةوحدة  91 درت سابقا

 ُيشترط لحصول الطالب على درجة املاجستير ما يأتي: -25املادة 

 أن ينجح في جميع املقّررات اإللزامية. -أ

 وحدة معتمدة على األقل من املقررات االختيارية. 35أن ينجز  -ب

درت باللغة اإلنكليزية. -ج
ُ
 أن ينجح في مقرر واحد على األقل من املقررات التي ت

 أن ينجح في مشروع املاجستير. -د

 للنظام املالي أن -ه
ً
بة عليه وفقا

ّ
 ُيسّدد الرسوم واألقساط املالية املترت

 

 

 QMS61و QMH51 إلزامي QTM62 إدارة الجودة الشاملة

 QMS61وQMH51  إلزامي QPM72 إدارة الجودة في املشاريع

 الثالث

خمسة مقررات من املقررات 

/ 21االختيارية املبينة في املادة /

على أن يكون أحدها من 

املقررات التي تدرت باللغة 

 االنكليزية

 لألسبقيات املحددة في املادة / اختيارية 
ً
 /20وفقا

 إلزامي QPR73 مشروع املاجستير الرابع
وحدة معتمدة على األقل،  77النجاح في 

 وحدة معتمدة على األقل. 91ودراسة 
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 السابعالفصل 

 إدارة التقانةماجستير التأهيل والتخصص في 

 أهداف البرنامج: -26املادة 

تزويدهم باملعارف واملهارات التي تمكنهم ة من عدة اختصاصات في مجال إدارة التقانة، وذلك من خالل ييهدف البرنامج إلى تأهيل خريجي اإلجازة الجامع

 عمن املشاركة في تنظيم وتخطيط وتكامل للتقانات األفضل للمؤسسة وكيفية الحصول عليها واستثمارها وتطويرها ومتابعة دمج هذه التقانات م

 .إجراءات العمل في املؤسسة

 محصالت التعلم: -27املادة 

 :Knowledge & Understandingعلى صعيد املعرفة والفهم  -أ

 أن يمتلك مجموعة من املعارف واملهارات والقيم، منها:يتوقع من الطالب            

 يعرف مفاهيم اإلدارة األساسية من إنتاج وتسويق وتمويل وموارد بشرية. -1

 يوصف إدارة التخطيط وأهدافها، وأنواع الخطط ومقومات التخطيط ومعوقاته . -2

 املنشآت التقنية ومراحل اتخاذ القرار وأنواع القرارات.يشرح مفهوم اتخاذ القرار في  -3

 يشرح كيفية قيام املستهلك الفرد باتخاذ قراراته الخاصة باستهالك السلع التقنية والخدمات من خالل آلية السوق. -4

 يعرف أساسيات تقانة املعلومات واالتصاالت. -5

 امل معها بشكل صحيح.يعرف املفاهيم املرتبطة بالتغير واإلبداع، واستخدامها والتع -6

 املحاسبة املالية وقواعدها العلمية وآلية عملها. يعرف املفاهيم األساسية في -7

 يشرح طرق نمذجة الوثوقية لألنظمة. -8

 يعرف مفاهيم الجودة والجودة الشاملة وأدوات إدارة الجودة. -9
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 يعرف مفاهيم الصيانة وأهمية الصيانة ومدى الحاجة لها. -10

 التقانة. يشرح مفاهيم نقل وإدارة -11

 .يعرف أساسيات نظم املعلومات اإلدارية -12

 يعرف إدارة املشاريع ومتغيراتها. -13

 :Intellectual Abilities على صعيد املقدرات الذهنية -ب

 أن يمتلك مجموعة من املعارف واملهارات والقيم، منها:يتوقع من الطالب            

الفرد للسلعة التكنولوجية على نطاق الطلب واالستهالك وسلوك املنشأة يمارت التحليل الجزئي وبصفة خاصة سلوك املستهلك  -1

 التقنية على نطاق اإلنتاج والعرض.

 يمارت التقييم املنهجي للتقانات املالئمة. -2

 يحلل الحاجة لعملية التغيير واإلبداع في املؤسسة وتحديد توجهاتها االستراتيجية. -3

 .األعطال الخاصة باآلالت/ التجهيزات/ املنظوماتيحلل ويوصف األعطال من خالل بناء شجرة  -4

 :Practical Skills على صعيد املهارات العملية -ج

 أن يمتلك مجموعة من املعارف واملهارات والقيم، منها:يتوقع من الطالب            

 يستخدم أدوات اإلدارة الفعالة للتقانات املختلفة. -1

 التقانة في الشركات واملؤسسات.يطور استشارات في مجال نقل وتطوير وإدارة  -2

 يقيم التقانات املتوفرة ويختار التقانة املالئمة وفق منهجيات محددة. -3

 يحلل ويقيم الواقع التقاني في الشركات واملؤسسات. -4

 يصمم دراسات جدوى اقتصادية وفنية للتقانات املالئمة. -5

 يحول األفكار اإلبداعية إلى أعمال تجديد وابتكار. -6

 وأدوات التغيير واإلبداع املختلفة.يستخدم آليات  -7

 يصمم طرق علمية لحل املشاكل في عالم األعمال. -8
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 يصمم دفتر الشروط الوظيفية ملنظومة/ مشروع. -9

 .يحلل ويبسط املنظومة املدروسة لتمثيلها على عدة مستويات بهدف تحديد املنظومات الجزئية -10
 :General Transferable Skills على صعيد املهارات العامة القابلة لالنتقال-د

 أن يمتلك مجموعة من املعارف واملهارات والقيم، منها:يتوقع من الطالب           

 لتحقيق أهداف العمل.يقود فرق العمل  -1

 كرت روح العمل الجماعي بين أعضاء الفرق.ي -2

 يكرت مبادئ العدالة ما بين عناصر الفرق. -3

 يتابع البحث عن أفضل املمارسات والتجارب في  -4
ً
 وعامليا

ً
 .إدارة وهندسة الجودة محليا

املجاالت أحد / في 12املادة /أن تكون الدرجة العلمية املذكورة في الفقرة السابقة )أ( من ُيشترط في قبول املرشح لتحضير درجة املاجستير  -28املادة 

االتصاالت، العلوم اإلدارية واالقتصادية، العلوم األساسية، أو أي من ، العلوم الطبية، علوم املعلوماتية، علوم ةيالهندس العلوم ة:تياآل يةاالختصاص

 املجاالت االختصاصية التي يعدها مجلس الشؤون العلمية معادلة لها.

 :معايير املفاضلة -29املادة 

 يحسب معدل القبول بأخذ املتوسط الحسابي املثقل ألربعة مكونات وهي: 

 من معدل القبول.  ٪45معدل التخرج في الدرجة العلمية املقبول على أساسها املرشح، ويثقل بِه  -أ

 من معدل القبول.  ٪45/، ويثقل بِه 12اختبار القبول املشار إليه في الفقرة )د( من املادة / -ب

عالمات لخريجي الجامعات  10يعطى  حيثمن معدل القبول،  ٪10مصدر الدرجة العلمية التي يقبل على أساسها املرشح، ويثقل به  -ج

 عالمات لخريجي الجامعات الخاصة والتعليم املفتوح والجامعات غير السورية. 5الحكومية، و 

 الدراسية: الخطة-30املادة 

 اسم املقّرر 
رمز 

 املقرر 
 األسبقيات تصنيف املقرر 

الوحدات 

 املعتمدة

ساعات 

 تواصل
 ساعات تعلم إضافية
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 100 50 6 - إلزامي MET التقانةإدارة واقتصاد 

 100 50 6 - إلزامي SCM إدارة سالسل التزويد

تقانة املعلومات واالتصاالت 

 )باللغة اإلنكليزية(
ICT 100 50 6 - إلزامي 

 100 50 6 - إلزامي TCI التغيير التقاني واإلبداع

 100 50 6 - إلزامي SMM طرق علمية في اإلدارة

 MET 6 50 100 إلزامي AFM محاسبة وإدارة مالية

 100 50 6 - إلزامي QRM وصيانة جودة ووثوقية

 MET 6 50 100 إلزامي TDT نقل وتطوير التقانة

 ICT 6 50 100 إلزامي MIS نظم معلومات إدارية

 100 50 6 - إلزامي SE هندسة النظم

 100 50 6 - إلزامي ITM تسويق صناعي وتكنلوجي

 MET 6 50 100 إلزامي TPM إدارة مشاريعالتقانة

 100 50 6 - إلزامي BTL قانون األعمال والتقانة

 TCI 6 50 100 إلزامي NPD تطوير منتج جديد

 TDT 6 50 100 إلزامي CTM تجارب في إدارة التقانة

 إلزامي FIP مشروع املاجستير

وحدة  90دراسة 

معتمدة على األقل، 

وحدة منها  78وانجاز 

 على األقل.

30 15 735 
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 :الخطة الدراسية االسترشادية للبرنامج -31 املادة

 األسبقيات الرمز اسم املقّرر بالعربية الفصل

 األول 

 - MET التقانة إدارة واقتصاد

 - SCM إدارة سالسل التزويد

 - ICT واالتصاالت تقانة املعلومات

 - TCI التغيير التقاني واإلبداع

 - SMM طرق علمية في اإلدارة

 الثاني

 AFM MET محاسبة وإدارة مالية

 - QRM وصيانة جودة ووثوقية

 TDT MET التقانةوتطوير نقل 

 MIS ICT نظم معلومات إدارية

 - SE هندسة النظم

 الثالث

 - ITM تسويق صناعي وتكنلوجي

 TPM MET التقانة إدارة مشاريع

 - BTL قانون األعمال والتقانة

 NPD TCI جديدتطوير منتج 

 CTM TDT تجارب في إدارة التقانة

 FIP مشروع املاجستير الرابع
وحدة منها  78وحدة معتمدة على األقل، وانجاز  90دراسة 

 .على األقل
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 التسجيل على الوحدات املعتمدة للبرنامج: -32 املادة

 وحدة. 18الواحد الحد األدنى لعدد الوحدات التي يحق للطالب التسجيل عليها في الفصل  -أ

 وحدة. 36الحد األعلى لعدد الوحدات التي يحق للطالب التسجيل عليها في الفصل الواحد  -ب

 وحدة. 30وحدة، وعدد وحدات مشروع املاجستير  90عدد وحدات املقررات اإللزامية  -ج

 أن يكون الطالب قد ُيشترط لتسجيل مشروع املاجستير  -33 املادة
ً
 .على األقلوحدة  78على األقل، وأنجز منها  معتمدةوحدة  90درت سابقا

 ُيشترط لحصول الطالب على درجة املاجستير ما يأتي: -34املادة 

 أن ينجح في جميع املقّررات. -أ

 أن ينجح في مشروع املاجستير. -ب

 للنظام املالي. -ج
ً
بة عليه وفقا

ّ
 أن ُيسّدد الرسوم واألقساط املالية املترت

 

 

 الثامنالفصل 

 والتخصص في إدارة األعمال ماجستير التأهيل

 

 أهداف البرنامج: -35املادة 

 .ملتغيرةا تعزيز مهارات الطالب في املجاالت الوظيفية في األعمال التي تتيح لهم تطوير املهارات اإلدارية الالزمة لتكون فعالة في بيئة األعمال -أ

وتشجيعهم على االنخراط في نموذج جديد من أساليب تقديم املعرفة والذي مساعدة الطالب على تطوير حياتهم املهنية في مجال األعمال التجارية،  -ب

قتصاد ة وااليعتمد على برنامج التعلم االفتراض ي، والذي يتضمن دراسة مجاالت وظيفية متعددة من األعمال مثل اإلدارة االستراتيجية واإلدارة املالي

 .بشرية، وغير ذلكوالقيادة واألعمال التجارية والتسويق وإدارة املوارد ال
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 محصالت التعلم: -36املادة 

 :Knowledge & Understandingعلى صعيد املعرفة والفهم  -أ

 أن يمتلك مجموعة من املعارف واملهارات والقيم، منها:يتوقع من الطالب            

 الجنسياتلهياكل الداخلية وعمليات الشركات التي تتراوح في الحجم من الصغيرة إلى متعددة يفهم ا -1

 املنافسة( باملجاالت الوظيفية للشركة.و التشريعات، و  الضرائب، :يوصف كيف ربط قوة خارجية )مثل -2

 .بين كيفية تأثير اإلجراءات في مجال وظيفي واحد على عمليات املجاالت الوظيفية األخرى ي -3

 .للشركةيشرح كيف يؤثر قرار أو تدخل معين على كل مجال من املجاالت الوظيفية الرئيسية  -4

 .بشكل مقنع لجمهور األعمالتقديمها والتوصيات واالتصاالت األخرى و  األفكار  يوضح -5

 :Intellectual Abilities على صعيد املقدرات الذهنية -ب

 أن يمتلك مجموعة من املعارف واملهارات والقيم، منها:يتوقع من الطالب            

 املختلفة. األعمال التجارية تفي مجاال يحلل املشكالت ويقترح الحلول املناسبة  -1

 بشكل فّعال مع اآلخرين الستكمال األعمال واملشاريع. يخطط -2

 القضايا القانونية في حالة أعمال معينة. يحلل -3

 عن قرارات األعمال فيما يتعلق باالعتبارات القانونية. يدافع -4

 .الوظيفيةيحلل ويحل مشكلة األعمال التي تقع في اثنين أو أكثر من املجاالت  -5

 .يطبق األدوات والتقنيات التحليلية من أكثر من مجال وظيفي ملعالجة مشكلة أو حالة -6

 :Practical Skills على صعيد املهارات العملية -ح

 أن يمتلك مجموعة من املعارف واملهارات والقيم، منها:يتوقع من الطالب            

 .يحدد ويحلل مشكلة األعمال لكل مجال وظيفي -1
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 .قدرات وأوجه القصور في الشركة من وجهات نظر وظيفية مختلفةيقيم  -2

 يحلل مشكلة استراتيجية خارجية تواجه الشركة ويقيم الخيارات املتاحة من أجل التوصية بحل سليم لإلدارة. -3

 .يستخدم األدوات أو األطر املناسبة لحل مشكلة تجارية معينة -4

 باالعتماد على الذكاء العاطفي.بشكل مناسب ويستجيب لها ردود الفعل  يقيم -5

 املنطق املنهجي التخاذ القرارات حيثما يتعلق األمر باألخالقيات. يطبق -6

 (.املجتمع، و يحدد كيف تؤثر خيارات سياسة الشركة على أصحاب املصلحة الخارجيين )مثل العمالء -7

 :General Transferable Skills على صعيد املهارات العامة القابلة لالنتقال-د

 أن يمتلك مجموعة من املعارف واملهارات والقيم، منها:يتوقع من الطالب           

 يقيم اآلثار األخالقية في مشكلة تجارية معينة. -1

 يقود فرق العمل ويحّل النزاعات ويكرت العمل الجماعي والعدالة ما بين األفراد. -2

 يتابع البحث عن أفضل املمارسات والتجارب في إدارة األعمال. -3

 

 معايير املفاضلة -37املادة 

 يحسب معدل القبول بأخذ املتوسط الحسابي املثقل ألربعة مكونات وهي: 

 من معدل القبول.  ٪40معدل التخرج في الدرجة العلمية املقبول على أساسها املرشح، ويثقل بِه  -د

 من معدل القبول.  ٪40/، ويثقل بِه 12اختبار القبول املشار إليه في الفقرة )د( من املادة / -ه

عالمات لخريجي الجامعات  10حيث يعطى من معدل القبول،  ٪10شح، ويثقل به مصدر الدرجة العلمية التي يقبل على أساسها املر  -و

 عالمات لخريجي الجامعات الخاصة والتعليم املفتوح والجامعات غير السورية. 5الحكومية، و 

 عالمات لغير املختصين في العلوم اإلدارية. 10بحيث يعطى  ،من معدل القبول  ٪10يثقل به اختصاص اإلجازة الجامعية و  -ز
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 الدراسية: الخطة -38املادة 

ساعات تعلم 

 إضافية

ساعات 

 التواصل
 األسبقيات

الوحدات 

 املعتمدة

 األسبقيات

 
 اسم املقرر بالعربية الرمز تصنيف املقرر 

 PCM.101 إلزامي  7  45 130
 اإلدارةأساسيات 

 

 اقتصاديات األعمال ME.102 إلزامي  7  45 130

130 45  
7 

 إدارة املوارد البشرية HRM.103 إلزامي 

 التسويق MA.104 إلزامي  7  45 130

130 45 PCM.101 7 PCM.101 إلزامي OM.105 إدارة العمليات 

130 45 PCM.101 
7 

PCM.101 إلزامي ST.106 
االستراتيجية )باللغة 

 اإلنكليزية(

130 45 ME.102 7 ME.102 إلزامي FM.107 اإلدارة املالية 

130 45 HRM.103 7 HRM.103 إلزامي OB.108 السلوك التنظيمي 

130 45  
7 

 BRM.109 إلزامي -
طرائق البحث في إدارة 

 األعمال

130 45 DAC.113 
7 

DAC.113 إلزامي MIS.110 نظم املعلومات اإلدارية 
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130 45 MA.104 
7 

MA.104 إلزامي IMT.111 التسويق والتجارة الدولية 

130 45 
OM.105 

FM.107 

7 OM.105 

FM.107 
 إدارة املشروعات PM.112 إلزامي

130 45 BRM.109 
7 

BRM.109 إلزامي DAC.113 
تحليل البيانات 

 باستخدام الحاسوب

130 45 PCM.101 7 PCM.101 إلزامي BL.114 قانون األعمال 

520 30 DAC.113 22 DAC.113 إلزامي Pr.115 مشروع التخرج 

 
 :الخطة الدراسية االسترشادية للبرنامج -39 املادة

 الفصل

 الدراس ي
 األسبقيات رمز املقرر  املقرر 

 األول 

 - BRM.109 طرائق البحث في إدارة األعمال

 - PCM.101 أساسيات اإلدارة

 - ME.102 اقتصاديات األعمال

 - HRM.103 املوارد البشريةإدارة 
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 - MA.104 التسويق

 الثاني

 OM.105 PCM.101 إدارة العمليات

 DAC.113 BRM.109 تحليل البيانات باستخدام الحاسوب

 FM.107 ME.102 اإلدارة املالية

 OB.108 HRM.103 السلوك التنظيمي

 BL.114 PCM.101 قانون األعمال

 الثالث

 MIS.110 DAC.113 اإلداريةنظم املعلومات 

 IMT.111 MA.104 التسويق والتجارة الدولية

 PM.112 إدارة املشروعات
OM.105 

FM.107 

 ST.106 PCM.101 االستراتيجية

 Pr.115 DAC.113 مشروع املاجستير الرابع

 

 التسجيل على الوحدات املعتمدة للبرنامج: -40 املادة

 وحدة. 21يحق للطالب التسجيل عليها في الفصل الواحد  الحد األدنى لعدد الوحدات التي -أ

 وحدة. 38الحد األعلى لعدد الوحدات التي يحق للطالب التسجيل عليها في الفصل الواحد  -ب
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 .22 ، وعدد وحدات مشروع املاجستير 98عدد وحدات املقررات اإللزامية  -ج

 يكون الطالب قد  أن ُيشترط لتسجيل مشروع املاجستير -41 املادة
ً
 .على األقلوحدة  84على األقل، وأنجز منها  معتمدةوحدة  98 درت سابقا

 ُيشترط لحصول الطالب على درجة املاجستير ما يأتي: -42املادة 

 أن ينجح في جميع املقّررات. -أ

 أن ينجح في مشروع املاجستير. -ب

 للنظام املالي -ج
ً
بة عليه وفقا

ّ
 .أن ُيسّدد الرسوم واألقساط املالية املترت

 

 

 التاسعالفصل 

 لالسنة الترميمية املشتركة للقيد في درجة الدكتوراه لطالب برامج املاجستير األكاديمي في إدارة التقانة وإدارة الجودة وإدارة األعما

 

 لطالب الحاصلين على ا السنة األولى )الترميمية( املشتركة للقيد في درجة الدكتوراه تشمل -43املادة 
ا
ستير أحد برامج املاجعلى األقل في  معدل جيد جدا

.األكاديمي في إدارة الجودة وإدارة التقانة وإدارة األعمال 
ً
 من الجامعة االفتراضية السورية حصرا

، ويتم تقديم  -44املادة 
ً
ألوراق ايسجل الطالب املحقق لشروط التسجيل في السنة الترميمية خالل الفترة التي ينظمها إعالن التسجيل من كل عام حصرا

لية التي االثبوتية بشكل ورقي ضمن املركز الرئيس ي للجامعة، ويسدد أقساط ورسوم السنة عند التسجيل، وتشمل كافة األقساط والرسوم وفق الشروط امل

 بناًء على اقتراح مجلس الجامعة. األمناءمجلس يحددها 

 أولى:مية والتي تعتبر بمثابة سنة يتتضمن هذه السنة الترم -45املادة 

 لرسالة الدكتورا -
ً
 يشكل مدخال

ً
 ترميميا

ً
 إلى نشرة علمية وفق الشروط الواردة في املادة مشروعا

ً
 ./46/ه، إضافة
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يتم تحديدها وتحديد عددها بناًء على موضوع بحث الطالب، واقتراح املشرف ومجلس الشؤون العلمية، على أال يتجاوز مقررات يدرسها الطالب  -

 ت، وُيضاف لها املستوى الخامس في اللغة اإلنكليزية إن وجد.عددها عن أربعة مقررا

 ينجح الطالب في السنة الترميمية إذا حقق ما يلي: -46املادة 

  النجاح باملقررات الترميمية بمعدل جيد وما فوق. -

ة، مثل امتحان ملياجتياز املستوى األعلى في اللغة اإلنكليزية الخاص بالجامعة خالل السنة الترميمية، أو ما يعدله من درجات االختبارات املعيارية العا -

TOEFL  أو امتحانIELTS قد مض ى  ، أو أي اختبار عالمي يقبله مجلس الشؤون العلمية، وتحدد شروطه من قبل مجلس الجامعة بشرط أال يكون

 أكثر من سنتين على تاريخ حصول الطالب على وثيقة االختبار املعياري.

رسة ثنائية التحكيم املفهالعلمية املحكمة  أو املؤتمرات إنجاز املشروع الترميمي مع نشرة واحدة على األقل باللغة اإلنكليزية في إحدى املجالت -

 على تاريخ سنتينبحيث أال يكون قد مض ى أكثر من  ،موافقة املجلة أو املؤتمر على النشر و حصل على، أWeb of scienceأو  SCOPUSفي واملعتمدة 

 .الحصول على املوافقة على نشر البحث

 في  ملشرفالحصول على موافقة إشراف  -
ً
من أصحاب االختصاص وبحيث يكون املشرف من املتعاقدين مع الجامعة االفتراضية السورية أو عامال

 داخل أو خارج القطر.مراكز األبحاث  إحدى الجامعات أو 

ية السورية بإسم الجامعة االفتراضالتي ينفذها خالل دراسته للسنة الترميمية وتعهده بتسجيل أبحاثه في سنة الدكتوراه نشراته وأعماله  تسجيل -

 ل Research Gateو  Google Scholarوضمن جميع املواقع اإللكترونية الخاصة بتسجيل األبحاث املوجودة على اإلنترنت مثل 
ً
حصوله على إضافة

ORCID شخص ي. 

ث املنبثق ته ومخطط البحانتائج مشروعه الترميمي ونشر )عام ميالدي كامل على األكثر من تاريخ تسجيله( سهاية السنة الترميمية  معيقدم الطالب  -47املادة 

 عن هذا املشروع أمام لجنة تخصصية يتم تشكليها من قبل مجلس الج
ً
، وفي حال اجتاز الطالب السنة الترميمية امعة وبحضوره وحضور مشرفه شخصيا

 األعمال/. –الجودة  –بكل شروطها يحصل على الحق بالتسجيل في السنة الثانية من الدكتوراه في اإلدارة /التقانة 
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 وتكون كلفة الفصل اإلضافي بنفس كلفة السنة الترميمية الترميمييمكن للطالب التمديد لفصل واحد فقط من أجل تقديم املشروع  -48املادة 
ً
في  ،حصرا

 في السنة الثانية من الدكتوراه وال يتحمل أية كلف إضافية، أما 
ً
ل عدم تجاوزها في حاحال اجتياز الطالب السنة الترميمية مع الفصل اإلضافي ُيعتبر مسجال

 ي سدده.يتم ترقين قيده في البرنامج وال ُيعاد له املبلغ الذ

 ،/46 – 45ختصة وفق ما هو مذكور في املادتين /وقبول مخطط بحثه من قبل اللجنة امل /46/املذكورة في املادة للشروط  الطالب عند تحقيق -49املادة 

دارة )التقانة ي اإل ف هالخاص بالجامعة االفتراضية السورية واملعتمد للدكتورا هشروط التسجيل والتتبع واإلشراف املحددة في نظام الدكتورالخضع الطالب ي

على أن  هبمثابة السنة الثانية في الدكتورابعد نجاحه في هذه األخيرة مع اعتبار السنة التي يسجل فيها والتي تلي السنة الترميمية  األعمال(، –الجودة  –

 في بعض خامسةوملجلس الجامعة اإلبقاء على القيد ملدة سنة  ،سنوات أربعوهي  هعظمى لدراسة الدكتوراأطروحته دون تجاوز املدة الكامل يستكمل 

 .بناًء على تقرير املشرف وموافقة مجلس الشؤون العلميةيقدرها، الظروف التي 

 في الدكتوراه. السنة الترميمية على حقوق طالب السنة األولى فييحصل الطالب املسجل  -50املادة 

وتحدد كلفة التمديد لفصل واحد  ،من قبل مجلس الجامعةعام مع بداية كل  ولسنوات الدكتوراه يحدد قسط التسجيل في السنة الترميمية -51املادة 

 .للسنة الترميمية في العام الذي سجل فيه الطالبللطالب املسجلين في العام بنفس القيمة املعتمدة 

 

 العاشرالفصل 

 /إدارة األعمال -الجودة  –التقانة / اإلدارةفي الدكتوراه 

 

 لألحكام املحددة في هذا النظام األعمال/ –الجودة  –اإلدارة /التقانة تمنح الجامعة درجة الدكتوراه في  -52املادة 
ً
 .وفقا

على القيد لدرجة الدكتوراه. وال يجوز أن تزيد  من تاريخ موافقة مجلس الجامعة سنتين/ عن 50ال تقل مدة تحضير الدرجة املذكورة في املادة / -53املادة 

الترميمية  )وتعتبر السنة األولى الخاصة باملقررات سنوات وإال ألغي قيده وشطب تسجيل بحثه أربعاملدة التي يقيد فيها الطالب لتقديم رسالة الدكتوراه على 

بناًء على تقرير املشرف وموافقة مجلس يقدرها، في بعض الظروف التي  خامسةوملجلس الجامعة اإلبقاء على القيد ملدة سنة  ،من ضمن املدة القصوى(
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 .الشؤون العلمية

 

 أهداف البرنامج -54املادة 

 مما يمكن. األعمال/ –الجودة  –باإلدارة /التقانة  ذات الصههلةاملشههكالت وتطوير الحلول املناسههبة في القطاعات  تحليليهدف إلى تأهيل باحثين قادرين على 

وابتكار معارف جديدة تسمح للشركات العاملة في املجاالت ذات الصلة بتطوير   األعمال/ –الجودة  –اإلدارة /التقانة متابعة آخر التطورات في  منلباحث ا

 اإلقليمية، والعاملية. املحلية، والوطنية، و تقاناتها وتعزيز دورها على املستويات كافة: 

  األعمال/، وُيحدد مجلس الشؤون العلمية املحاور في بداية كل سنة دراسية. –الجودة  –إدارة /التقانة في مجال  مختلفةيغطي البرنامج محاور بحث 

 محصالت التعلم -55املادة 

 ، يتوقع من الطالب أن يمتلك مجموعة من املعارف واملهارات والقيم، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:إعداد رسالة الدكتوراهبعد االنتهاء من 

 :Knowledge & Understandingعلى صعيد املعرفة والفهم -أ

  .يميز ما بين منهجيات البحث املناسبة في اختصاصه -1

 يعرف آخر التطورات واالبتكارات في مجال رسالته. -2

 يصنف آليات تطوير الحلول ودراسة فعاليتها وتقييم أثرها في بيئات معقدة. -3

 صلة باختصاصه.يفهم تأثير القيم واألخالق في العلوم ذات ال -4

 يصنف املجالت العلمية واملؤتمرات التي تنشر آخر التطورات العلمية في اختصاصه.  -5

 :Intellectual Abilitiesالذهنية  على صعيد املقدرات-ب
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 يحلل املشكالت ويطور الحلول. -1

 يبتكر معارف جديدة. -2

 يطور األفكار الخالقة ضمن التوجهات الحديثة في مجال اختصاصه. -3

 :Practical Skillsعلى صعيد املهارات العملية -ج

 ُيّقوم أعمال اآلخرين. -1

 يختار الطرائق املناسبة لتوثيق نتائج أبحاثه. -2

 يختار التقنيات املناسبة لعرض أعماله. -3

 يعمل على تأمين مصادر التمويل لتنمية وتطبيق األفكار الخالقة. -4

 ويعمل على تسويق نتائج أبحاثه.يشارك في املحافل الوطنية واإلقليمية والدولية  -5

 :General Transferable Skillsعلى صعيد املهارات العامة القابلة لالنتقال -د

 يتابع البحث عن آخر التطورات واملستجدات في مجال تخصصه. -1

 يعمل باستمرار لتطوير ذاته. -2

 يوثق نتائج أبحاثه ويناقشها في املحافل الدولية.  -3

 يشكل فرق العمل ويقودها. -4

 يستخدم اللغة واملصطلحات املناسبة ملناقشة املشاكل وتطوير الحلول  -5

 وااألعمال/ بعد أن يحقق –الجودة  –ُيقبل الطالب لتحضير درجة الدكتوراه في الجامعة االفتراضية السورية في اختصاصات اإلدارة /التقانة  -56املادة 
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 :يليما 

 على درجة املاجسههههههتير في اختصههههههاص  .ب
ً
بتقدير جيد  إدارة التقانة أو إدارة الجودة أو إدارة األعمال من الجامعة االفتراضههههههية السههههههوريةأن يكون حاصههههههال

 على األقل
ً
 .جدا

 للقواأن يكون قد اجتاز السههههههنة الترميمية بالنسههههههبة لخريجي إدارة التقانة وإدارة الجودة وإدارة األعمال من الجامعة االفتراضههههههية السههههههورية، وفق .ج
ً
عد ا

 الجامعة في قراره املتعلق باعتماد الالئحة الداخلية للسنة الترميمية وتعديالته. التي يحددها مجلس

سهههههههواء اجتاز االختبار قبل السهههههههنة الترميمية أو بعد تجاوز هذه السهههههههنة وقبل تسهههههههجيله  جتاز اختبار اللغة اإلنكليزية الذي تجريه الجامعةيكون قد اأن  .د

أو املسهههههههههههههتوى األعلى في اختبار  ،IELTS ، أو امتحانTOEFLاالختبارات املعيارية العاملية، مثل امتحان  ، أو ما يعادله من درجاتعلى السهههههههههههههنة التي تليها

أو أي اختبار يقبله مجلس الشهههههههؤون العلمية، وتحدد شهههههههروطه من قبل  تحديد املسهههههههتوى في اللغة اإلنكليزية الخاص بالجامعة االفتراضهههههههية السهههههههورية،

 على تاريخ حصول الطالب على وثيقة االختبار املعياري.  سنتينأكثر من  مجلس الجامعة بشرط أال يكون قد مض ى

 على األقل باللغة اإلنكليزية في إحدى املجالت أو املؤتمرات العلمية املحكمة .ه
ً
 واحدا

ً
ملعتمدة في وا ثنائية التحكيم املفهرسهههههههههههههة أن يكون قد نشهههههههههههههر بحثا

SCOPUS  أوWEB Of Science،  على تاريخ الحصههههههول  سههههههنتينأو حصههههههل على موافقة املجلة أو املؤتمر على النشههههههر. بحيث أال يكون قد مضهههههه ى أكثر من

 على املوافقة على نشر البحث.

ملذكورة ، ويجري قبوله وفق ما تبينه معايير االختيار ا/52أن يقدم مقترح )عنوان وهدف( بحث متوافق مع محاور البحث املشهههههههههههار إليها في املادة رقم / .و

 ./ من الالئحة56/ واإلجراءات املبينة في املادة رقم /55في املادة رقم /

اوزها جفي حال اجتاز الطالب السهههههنة الترميمية وفق الشهههههروط املحددة في الئحتها الداخلية يتابع في السهههههنة الثانية من الدكتوراه، وفي حال لم يت -57املادة 

 البرنامج.يتم ترقين قيده وُيلغى تسجيله من 

 معايير االختيار -58املادة 
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من هذا النظام وفق الشروط التي يضعها مجلس الشؤون العلمية بناًء على االختصاص الدقيق في  /56ققين للشروط الواردة في املادة /طلبات املح تدرت

 إلى أية معايير أخرى يقرها مجلس الشههههههههؤون  وفي السههههههههنة الترميمية، املاجسههههههههتير ومعدل تخرجه في املاجسههههههههتير 
ً
وأهمية مجلة النشههههههههر وتوفر املشههههههههرفين، إضههههههههافة

 .العلمية

 الخطة الدراسية -59املادة 

 يعد الطالب خطة بحث لرسالة الدكتوراه بإشراف مشرف، ومشرف مشارك إن وجد، وفق نموذج يحدده مجلس الشؤون العلمية. .أ

 .املشرفخطة البحث بناًء على تقرير الخطة والعرض الشفهي الذي يجريه الطالب أمامها بحضور العلمية لجنة التقيم  .ب

ويحق للجنة اإلشههراف اسههتدعاء الطالب لسههؤاله العلمية لجنة ال، تعرض خطة البحث على لجنة اإلشههراف مرفقة برأي العلميةلجنة البعد موافقة  .ج

 عن تفاصيل خاصة باألطروحة.

، ويصهههههههههدر قرار التسهههههههههجيل من رئيس واإلشهههههههههراف على املخطط العلمية اللجنتينبعد موافقة كل من  هجيل الطالب بالدكتوراالجامعة تسههههههههه مجلس يقر  .د

  الجامعة.

 لوجه  .ه
ً
و أتجري املتابعة واإلشهههههراف من قبل املشهههههرف على البحث عبر اجتماعات توجيهية شههههههرية )اجتماع واحد شههههههري على األقل( عبر لقاءات وجها

، ورفع الجلسهههههههههات املسهههههههههجلة خالل  لجلسهههههههههات التزامنية املعتمد في الجامعة مع ضهههههههههرورة تسهههههههههجيل االجتماعات جميعها وتوثيقهامن خالل نظام ا
ً
رقميا

العتمادها كجزء من األطروحة وال يقبل التقدم للدفاع عن األطروحة دون تقديم التسجيالت الشهرية لالجتماعات  أسبوعين من تاريخها على األكثر،

 ءواعتبارها جز
ً
 من الوثائق املطلوبة. ا

 ثيجوز ملجلس الجامعة تكليف طالب الدكتوراه بمتابعة عدد من األنشهههههههههههههطة العلمية الالزمة السهههههههههههههتكمال تأهيله بناًء على اقتراح املشهههههههههههههرف على بح .و

 .ات أو النشاطات العلمية، واملشاركة في املؤتمر الدكتوراه، ويمكن أن تتضمن هذه األنشطة املساهمة في تدريس مقررات دراسية أو حلقات بحث

 رسالة الدكتوراه -60املادة 

نجز الرسههههههههالة بإشههههههههراف أحد أعضههههههههاء الهيئة التدريسههههههههية، أو من في حكمهم، أو أحد املختصههههههههين ممن يوافق عليه مجلس الشههههههههؤون العلمية من حملة  -أ
ُ
ت

 شهادة الدكتوراه بمرتبة أستاذ مساعد على األقل.
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 يوافق عليه مجلس الشؤون العلمية.يجوز أن يشارك في اإلشراف مشرف آخر  -ب

خص ترفق بملعلى أن تعد رسهههههههههالة الدكتوراه باللغة العربية، ويحق للطالب إعداد الرسهههههههههالة باللغة اإلنكليزية بعد موافقة مجلس الشهههههههههؤون العلمية  -ج

 واٍف باللغة العربية.

 في الجامعة العتماد خطة البحث في سهاية كل سنة دراسية أم -د
ً
ام اللجنة العلمية يعرض فيها حالة تقدم بحثه، وتتطلب حضور يقدم الطالب مدارسة

، وترفع اللجنة العلمية تقارير دورية عن وضههههههههع طالب برنامج الدكتوراه إلى لجنة اإلشههههههههراف ملتابعتها وتقديم االقتراحات امل
ً
ناسههههههههبة الطالب شههههههههخصههههههههيا

 لتطوير منظومة البحث العلمي إلى مجلس األمناء.

 الكاملة عن تنفيذ بحثه ومتابعة التواصل مع املشرف.يتحمل الطالب املسؤولية  -ه

 عن الرسههالة إلى  -و
ً
 مفصههال

ً
الحية يبين فيه صههالعلمية لجنة اليرفع املشههرف، واملشههرف املشههارك إن وجد، بعد االنتهاء من إعداد رسههالة الدكتوراه تقريرا

 الرسالة للعرض على لجنة الحكم.

 .املرحلية من الطالب واملشرف واملدارساتلرسالة للتحكيم بناًء على تقرير الرسالة والتقارير قرارها بخصوص صالحية ا العلميةلجنة التبني  -ز

 تؤلف لجنة حكم من املختصين أو الخبراء في مجال الرسالة من خمسة أعضاء على األقل من حملة درجة الدكتوراه أحدهم املشرف، وتكون فردية -ح

رين وبمرتبة ال تقل عن أسههههتاذ مسههههاعد أو باحث رئيسهههه ي من جامعات القطر أو أي جامعات عربية أو ثنان على األقل من أعضههههائها مقر إالعدد ويكون 

 .العلمية لجنةالمن أعضاء  على األقلأجنبية، باإلضافة إلى واحد 

 حول صالحية الرسالة للمناقشة، ويحدد موعد املناقشة عند الحصول على تقريرين إيجابيين. -ط
ً
 يقدم كل من املقررين تقريرا

 إلى مجلس الشؤون العلمية للبت فيها، وإقرارها من مجلس الجامعة. -ي
ً
 ترفع التقارير كافة

 ، ُيعلن عنها ويبلغ بها نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية قبل أسبوعين من انعقادها.تجرى مناقشة الرسالة في جلسة حكم علنية -ك

 للقواعد التي يحددها -ل
ً
 في  تقوم لجنة الحكم بتقويم الرسهههههههههههههالة وفقا

ً
مجلس الجامعة بناًء على اقتراح مجلس الشهههههههههههههؤون العلمية، ويعد الطالب ناجحا

 .بناًء على إحدى املراتب املعتمدة في قانون تنظيم الجامعاتالرسالة 
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 يجوز للجنة الحكم إعطاء مهلة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ املناقشة إلجراء التعديالت )في حال الضرورة(. -م

في حال عدم موافقة اللجنة على التعديالت التي تطلب منه خالل أقل من ثالثة أشهر بعد املناقشة، ال يمنح الطالب درجة الدكتوراه ويشطب قيده  -ن

 وفي حال عدم تنفيذه للتعديالت.

 يتضهمن نتيجة الطالب املقرة  -ت
ً
ى املجالس وترفع إل ملعتمد في الجامعة،وفق نظام حسهاب التقييمات اتعد لجنة الحكم بعد املناقشهة النهائية محضهرا

 املختصة العتمادها، ويرفق باملحضر تقريري العضوين املقررين. 

عدم صهههههههدور قرار بصهههههههالحية الرسهههههههالة للتحكيم خالل املدة القصهههههههوى املسهههههههموح بها في البرنامج، في البرنامج في حال ُيرقن قيد الطالب وُيلغى تسهههههههجيله  -ع

 .هودون إعادة أي رسوم أو أقساط ل

يحدد قسههههط التسههههجيل في السههههنة الترميمية مع بداية كل فترة تسههههجيل لهذه السههههنة من قبل مجلس الجامعة وتحدد كلفة التمديد لفصههههل واحد  -61املادة 

 للسنة الترميمية في العام الذي سجل فيه الطالب.للطالب املسجلين في العام بنفس القيمة املعتمدة 

 للنظام املالي،  -62املادة 
ً
 ُيشترط لحصول الطالب على درجة الدكتوراه ما يأتي:بعد تسديد الرسوم واألقساط املالية املترتبة على الطالب وفقا

 الترميمية.إتمام املقررات الدراسية  .أ

على أن تكون مقاالته الثالث منشورة  على األقل( Q3مصنفة  باللغة اإلنكليزيةضمن موضوع بحثه )اثنان منها على األقل نشر ثالث مقاالت بحثية  .ب

أو الحصههههههههههههول على موافقة  ،web of science أو  SCOPUSفي واملعتمدة  ثنائية التحكيم املفهرسههههههههههههةأو املؤتمرات العلمية املحكمة في إحدى املجالت 

 ونشرها ضمن موسوعة الجامعة.، وعلى الطالب ترجمة مقاالته اإلنكليزية ترجمة كاملة للغة العربية، املجلة أو املؤتمر على النشر

 لنظام التقديرات املعتمد في قانون تنظيم الجامعاتتقديم الرسالة في جلسة حكم علنية أمام لجنة الحكم، والحصول على  .ت
ً
 .تقدير وفقا

 تمنح درجة الدكتوراه بقرار من مجلس الجامعة، بناًء على اقتراح مجلس الشؤون العلمية. -63املادة 

 الشهادة بتوقيع رئيس الجامعة والوزير. تصدر  -64املادة 

 الحادي عشرالفصل 
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 أحكام عامة

وتعديالته املتضمن إحداث الجامعة واألنظمة  2002/ لعام 25في كّل ما لم يرد عليه نّص في هذا النظام، تطّبق أحكام املرسوم التشريعي رقم /  -65املادة  

 النافذة في الجامعة.


