
            

       جامعـــــــــة بنغــــــــازي        

                                                                                                                                                                                                                           كليـــة االقتصـــــاد           

                                                                                                                                                           
                                                                                                             

                 

1 

 

UNIVERSITY OF BENGHAZI 

FACULTY OF ECONOMICS 

BENGHAZI-LIBYA 

 قسم إدارة األعمال البرنامج العلمي للبكالوريوس

وعشرون ساعة  أربعةفي اجتياز الطالب لعدد ساعات دراسية ال يقل عن مائة و  إدارة األعمالتتمثل شروط التخرج من قسم     
وتتوزع الساعات الدراسية على هذا (. 0022)من أربع ( 0022)دراسية، بحيث ال يقل المعدل التراكمي لهذه الساعات عن نقطتين 

 :النحو

 .ساعة( 20:................... )المقررات األساسية لألقسام .1

 .ساعة( 93:............... )المقررات اإللزامية التخصصية .0

 .ساعة( 12:.......... )اإللزامية غير التخصصيةالمقررات  .9

 .ساعة( 10:...............)المقررات االختيارية التخصصية .0

 .ساعات( 6:......... )المقررات االختيارية غير التخصصية .2

 ساعة( 100...................................... )المجموع         

 شروط التخصص في قسم إدارة األعمال

 002و  102ساعة دراسية على األقل، و اجتياز المواد  69في اجتياز الطالب  إدارة األعمالتتمثل شروط التخصص في قسم       
 . على األقل لكل منهما+ بتقدير ج

 :والتالي أهم المواد الدراسية التي يدرسها الطالب 

 ساعات إلزامية 7: أواًل، مقررات الجامعة

 رقم المقرر م المقرراس عدد الساعات األسبقية

 122 اللغة العربية 0 

 121 الدراسات اإلسالمية 0 

 129 اللغة اإلنجليزية 9 
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 ساعة إلزامية 77: العامة ثانيًا، مقررات الكلية

 رقم المقرر اسم المقرر عدد الساعات األسبقية

 120 مقدمة في القانون المدني 9 

 II 120لغة إنجليزية  9 129

 123 آليحاسب  9 

 102 مقدمة في اإلحصاء 0 

 II 101مقدمة في اإلحصاء  0 102

 100 مقدمة في التحليل الرياضي 0 

 II 109مقدمة في التحليل الرياضي  0 100
 

 ساعة 82: ثالثًا، المقررات األساسية لألقسام العلمية

 رقم المقرر اسم المقرر عدد الساعات األسبقية

 112 اقتصاد تحليلي جزئي 9 

 111 اقتصاد تحليلي كلي 9 112

 102 مقدمة في اإلدارة 0 

 192 مقدمة في المحاسبة 9 

 II 191مقدمة في المحاسبة  9 191

 122 العلوم السياسية 9 

 162 أساسيات التسويق 9 

 172 مقدمة في التمويل 9 

 182 مقدمة في اإلدارة العامة 9 
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 ساعة 93: رابعا، مقررات تخصصية إلزامية لقسم إدارة األعمال

 رقم المقرر اسم المقرر عدد الساعات األسبقية

 002 إدارة عمليات إنتاجية 9 102+  102

 000 السلوك التنظيمي 9 102

 002 إدارة الموارد البشرية 9 000

 006 طرق بحث إداري 9 002

 900 بحوث العمليات 9 002

 II 909بحوث العمليات  9 900

 900 إدارة استراتيجية 9 006+  172+  162
 907 نظم معلومات إدارية 9 092+  002+  123

 001 نظرية التنظيم 9 006+  002
 007 إدارة دولية 9 001

 003 إدارة الجودة الشاملة 9 092+ 012

012  +900 9 
إدارة مؤسسات أعمال 

 صغيرة
200 

 206 إدارية اتصاالت 9 006+  002
 

 ساعة 71: خامسًا، مقررات إلزامية غير تخصصية

 رقم المقرر اسم المقرر عدد الساعات األسبقية

 020 القانون التجاري 9 120

 012 اقتصاد تحليلي جزئي 9 100+  112

 II 010اقتصاد تحليلي جزئي  9 012

 092 محاسبة متوسطة 9 191

 II 091محاسبة متوسطة  9 092
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 ساعة 78يختار الطالب ماال يقل عن : ادسًا، مقررات اختيارية تخصصيةس

 رقم المقرر اسم المقرر عدد الساعات األسبقية

 902 حاالت دراسية في اإلدارة 9 006+ إذن القسم 

 908 تاريخ فكر إداري 9 907

 009 دراسات في اإلدارة 9 900

 201 إدارة فنادق 9 006+  002

 209 إدارة المرافق الصحية 9 006+  002

 200 إدارة المشروعات 9 900+  002

 202 القيادة اإلدارية 9 900

 207 قراءات مستقلة في اإلدارة 9 إذن من القسم

 

 ساعات 6يختار الطالب ماال يقل عن : سابعًا، مواد اختيارية غير تخصصية

 رقم المقرر اسم المقرر عدد الساعات األسبقية

 011 تحليلي كلي اقتصاد 9 111

 II 019اقتصاد تحليلي كلي  9 011

 061 إدرة المبيعات 9 162+  102

 060 إدارة اإلمداد 9 162+  102

 072 أساسيات اإلدارة المالية 9 092+  172

 079 األسواق المالية 9 172

 070 أساسيات التأمين 0 172
 919 نقود ومصارف 9 011
 918 مالية عامة 9 011
 999 محاسبة تكاليف 0 091
 996 محاسبة نفط 9 091
 997 محاسبة مصارف وتأمين 9 091
 092 المحاسبة اإلدارية 9 999


