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مه             (إدارة الكوارث  )تتكون الخطت الذراسيت لذرجت البكالوريوس في تخصص 

:- ساعت معتمذة موزعت على النحو االتي   (132) 
 

المتطلبات الرقم 
عدد الساعات 

المعتمدة 

: متطلبات الجامعة أتشمل :  أوًال 

  متطلبات الجامعة اوجبارٌة

  متطلبات الجامعة اوختٌارٌة

 

21 

6  

  21متطلبات الكلٌة  :  ااٌاًال 

: متطلبات التخصص أتشمل:  ال اًال 

  متطلبات التخصص اوجبارٌة

  متطلبات التخصص اوختٌارٌة

 

66 

9  

 9متطلبات التخصص المساادة : رابعاًال 

  132المجمـــــــأع 
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: ساعة معتمدة موزعة على النحو التالً (27)متطلبات الجامعة :  أوًال 
:  ساعة معتمدة وهً كاآلتً (21): متطلبات الجامعة  - أ
 

اسم المادة رقم المادة 
الساعات 
المعتمدة 

الساعات 
األسبأعٌة 

المتطلب 
السابق 

عملً  اظري  

- -  3 3(  1)اللغة العربٌة  35003101

 35003101-  3 3(  2)اللغة العربٌة  35003102

- -  3 3( 1)اللغة اإلنجلٌزٌة  35004101

 35004101-  3 3( 2)اللغة اإلنجلٌزٌة  35004102

-  6 1 3( 1)مهارات الحاسوب 35005101

- -  3 3علوم عسكرٌة   35001101

- -  3 3التربٌة الوطنٌة  35002100

-  6 19 21المجمأع 

 

 
. ساعات معتمدة (6): متطلبات الجامعة االختٌارٌة- ب

ساعات معتمدة من المجموعات التً تطرحها الكلٌات األخرى باستثناء  (6 ) على الطالب اختٌار 
:  المجموعة التً تطرحها كلٌة الطالب وهً

 

الساعات المعتمدة  اسم المادةرقم المادة 

 3مهارات االتصال  36001101

 3مبادئ علم النفس  36002102

 3المجتمع األردنً  36003103

 3الرٌاضة للجمٌع  36004104

 3الثقافة االسالمٌة  36005105

 3مفاهٌم ادارٌة واقتصادٌة  36006106

 3الزراعة فً االردن  36007107

 3البٌئة والمجتمع  36008108
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:  ساعة معتمدة، وهً كاآلتً (21)متطلبات الكلٌة :  ااٌاًال 

 

اسم المادة رقم المادة 
الساعات 
المعتمدة 

الساعات األسبأعٌة 
المتطلب السابق 

عملً اظري 

-  6 1 3( 2)مهارات الحاسوب  35005102

- -  3 3مبادئ اإلدارة  30501111

-  3 3مبادئ نظم المعلومات اإلدارٌة  30516141
35005101 
30501111 

- -  3 3مفاهٌم اقتصادٌة أساسٌة  30516111

- -  3 3التشرٌعات والمسإولٌات القانونٌة  30516151

- -  3 3مبادئ اإلدارة المالٌة  30501112

- -  3 3أساسٌات إدارة الحوادث والكوارث  30516112

  6 19 21 المجمأع
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: ساعة معتمدة، وهً كاآلتً (75): متطلبات التخصص:  ال اًال 
 

:  ساعة معتمدة (66)متطلبات التخصص اإلجبارٌة  - أ
 

 رقــم
 المـــادة

 اســــــم
 المـــــادة

 الساعات
 المعتمدة

 المتطلـب الساعات األسبأعٌة
 عممي نظري السابــق

 30501111-  3 3 نظرٌة المنظمة 30516211

 30516151 - 3 3عمل االداري أخالقٌات ال 30516212

 30501111 - 3 3 السلوك التنظٌمً 30516213

 30501111 - 3 3أساسٌات الرقابة اإلدارٌة  30516214

-  2 2 3 مبادئ الخرائط 30516221

 30516141-  3 3 مبادئ نظم المعلومات الجغرافٌة 30516241

 35005102 4 1 3التطبٌقات الحاسوبٌة فً إدارة الكارثة  30516242

 30701113-  3 3 بحوث العملٌات 30516311

 30501111 - 3 3 إدارة المخاطر البٌئٌة 30516312

30516313 
أسالٌب البحث العلمً فً ادارة 

 الكوارث
3 3  -30701113 

 30501111-  3 3 إدارة التفاوض والنزاعات 30516314

 30516311-  3 3إدارة عملٌات الكوارث  30516315

 30501111 - 3 3 إدارة الضغوط فً األزمات 30516331

 30516141-  3 3 تكنولوجٌا المعلومات فً األزمات 30516341

 30516231-  3 3 الدعم النفسً واإلنسانً 30516431

-  3 3 تقنٌات االستشعار عن بعد 30516441
30516241 
30516221 

 30501111 - 3 3 فً المنظماتإدارة األزمات  30516412

 30516315-  3 3  للكوارثستراتٌجٌةاإلدارة اإل 30516413

 مستوى سنة رابعة-  3 3 العالقات العامة فً الكوارث واألزمات 30516414

 6 - 6** تدرٌب مٌدانً 30516415
 ساعة 90اتمام 

بنجاح 

 موافقة القسم 3مشروع تخرج  30516416

 
 

  .تدرٌب مٌدانًأسابٌع  (4)تعادل أربعة  ساعات معتمدة (3)كل ثالث  **
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:-  ساعة معتمدة ٌختارها الطالب من مجموعة المواد التالٌة (9)متطلبات التخصص االختٌارٌة - ب
 

 رقــم
 المـادة

 اســـم
 المــادة

 الساعـات
 المعتمـدة

الساعات 
 األسبأعٌة

 المتطلـب
 عممي نظري السابــــق

 30501111 - 3 3 إدارة الجودة الشاملة 30516215

-  - 3 3اتخاذ القرارات اإلدارٌة  30516216

 - - 3 3إدارة المعرفة فً األزمات والكوارث  30516318

 30501111-  3 3 القٌادة اإلدارٌة 30516317

 30516412 - 3 3 الخطرة المواد إدارة المخلفات الصناعٌة و 30516417

 - - 3 3 قضاٌا بٌئٌة معاصرة 30516418

 30516315 - 3 3إدارة خدمات الكوارث واألزمات  30516419

 
 
 

: ساعات معتمدة موزعة على النحو التالً (9)وهً : متطلبات التخصص المساندة: رابعاًال 
 

 رقــم
 المـادة

 أســـم
 المــادة

 الساعـات
 المعتمــدة

 المتطمـب الساعات األسبوعية
 عممي نظري السابـق

 - - 3 3 مبادئ اإلحصاء 30701113

 --  3 3الصناعً علم النفس  30516231

 30516151 - 3 3علوم الحماٌة المدنٌة  30516251

 -  9 9 المجمأع 
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    اوسترشادٌةالخطة
 

الساة األألى  

الفصل الدراسً ال ااً الفصل الدراسً األأل 

الساعات اسم المادة رقم المادة 
المعتمدة 

الساعات اسم المادة رقم المادة 
المعتمدة 

 3يتطهت جبيعخ اججبري  - 3يتطهت جبيعخ اججبري  -

 3يتطهت جبيعخ اججبري  - 3 يجبدئ االدارح 30501111

 3يتطهت جبيعخ اججبري  - 3 حصبءاإل 30701113

 3انتشريعبد وانًسؤونيبد انقبنونيخ  30516151 3 يفبهيى اقتصبديخ أسبسيخ 30516111

 3يجبدئ نظى انًعهويبد اإلداريخ  30516141 3يجبدئ االدارح انًبنيخ  30501112

30516112 
أسبسيبد إدارح انحوادث 

وانكوارث 
 3 99/انهغخ االنجهيسيخ االستذراكيخ   3

 15المجمأع  18المجمأع 

 
 
 

الساة ال ااٌة  

الفصل الدراسً ال ااً الفصل الدراسً األأل 

الساعات اسم المادة رقم المادة 
المعتمدة 

الساعات اسم المادة رقم المادة 
المعتمدة 

 3أسبسيبد انرقبثخ اإلداريخ  30516214 3( 2)انحبسوة  35001101

 3 يجبدئ انخرائظ 30516221 3يتطهت جبيعخ اججبري  -

- 
 3يتطهت جبيعخ اججبري 

30516241 
يجبدئ نظى انًعهويبد 

 انجغرافيخ
3 

 نظريخ انًنظًخ 30516211
3 

30516242 
انتطجيقبد انحبسوثيخ في 

إدارح انكبرحخ 
3 

 3انصنبعي عهى اننفس  30516231 3عًم االداري أخالقيبد ال 30516212

 3عهوو انحًبيخ انًذنيخ   30516251 3 انسهوك انتنظيًي 30516213

 18المجمأع  18المجمأع 
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الساة ال ال ة 

الفصل الدراسً ال ااً الفصل الدراسً األأل 

الساعات اسم المادة رقم المادة 
المعتمدة 

الساعات اسم المادة رقم المادة 
المعتمدة 

 3يتطهت تخصص اختيبري -  3 ثحوث انعًهيبد 30516311

30516315 3 إدارح انًخبطر انجيئيخ 30516312  3إدارح عًهيبد انكوارث  

30516313 
أسبنيت انجحج انعهًي في 

 ادارح انكوارث
3 30516331  3 إدارح انضغوط في األزيبد 

30516341 3 إدارح انتفبوض واننساعبد 30516314  
تكنونوجيب انًعهويبد في 

 األزيبد
3 

 3يتطهت جبيعخ اختيبري  - 3يتطهت جبيعخ اختيبري - 

 15المجمأع  15المجمأع 

 
 

الفصل الصٌفً  

  سبعخ اكبديًيخ ثنجبح90إتًبو  انتذريت انًيذاني 30516415

 

 
 

الساة الرابعة  

الفصل الدراسً ال ااً الفصل الدراسً األأل 

الساعات اسم المادة رقم المادة 
المعتمدة 

الساعات اسم المادة رقم المادة 
المعتمدة 

 30516414 3 انذعى اننفسي واإلنسبني 30516431
انعالقبد انعبيخ في 

 انكوارث واألزيبد
3 

 3يشروع تخرج  30516416 3 تقنيبد االستشعبر عن ثعذ 30516441

 3يتطهت جبيعخ اججبري  - 3 في انًنظًبدإدارح األزيبد  30516412

 3  نهكوارثستراتيجيخاإلدارح اإل 30516413
يتطهت تخصص - 

اختيبري 

3 

    3يتطهت تخصص اختيبري - 

 12المجمأع  15المجمأع 
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أصف المأاد لتخصص إدارة الكأارث 
 

( 0-3)3 مبادئ اودارة 30501111
ٌهدف هذا المساق إلى التعرٌف إلى علم اإلدارة من خالل دراسة الخلفٌة التارٌخٌة لهذا العلم وبعض المفاهٌم األساسٌة وعالقته 

وٌتضمن التعرٌف بماهٌة . بفروع المعرفة والعلوم االخرى ، ودراسة تطور الفكر اإلداري والمدارس والنظرٌات اإلدارٌة المختلفة
االدارة واهمٌتها ووظائفها وتطبٌقاتها ودراسة النظرٌات التقلٌدٌة والسلوكٌة والحدٌثة وبٌان الفرق بٌن االدارة العامة وادارة االعمال 

. وشرح تفصٌلً للعملٌة االدارٌة وعالقة عناصرها المختلفة من تخطٌط وتنظٌم وتوجٌه ورقابة مع بعضها وتاثٌراتها المختلفة
 
 

 

( 0-3)3 مبادئ اظم المعلأمات اودارٌة 30516141
ٌهدف هذا المساق الى تقدٌم مبادئ نظم المعلومات االدارٌة من خالل عرض عام لنظم المعلومات واستخداماتها فً مإسسات 

كما وٌهدف هذا . وٌعتبر هذا المساق أولً فً تعرضه الدارة عنصر المعلومات كؤحد المصادر الحٌوٌة فً المإسسة. والمنظمات
. المساق الى مساعدة الطالب فً تعلم أساسٌات استعمال نظم المعلومات معتمداً على ما اكتسبه اثناء دراسة مواد مهارات الحاسوب
ٌخلط هذا المساق األساسٌات الفنٌة مع المفاهٌم االدارٌة مما ٌوفر للطالب المام معرفً كاٍف ٌجعله معتاداً على المصطلحات الفنٌة 

وٌتضمن اهمٌة المعلومات فً االدارة واتخاذ القرار، نظرٌة النظم وعالقتها بالمإسسة، نظم المعلومات . الدارجة فً هذا الحقل
المحوسبة وغٌر المحوسبة وطرق تحلٌلها وتصمٌمها وتعدٌلها وادارتها وربطها مع اهداف المإسسة ، انظمة المعلومات 

المتخصصة ، نظم المعلومات التسوٌقٌة والمالٌة والمحاسبٌة والتشغٌلٌة ، اآلثار التنظٌمٌة الستخدام الحاسوب فً المنظمة ، تطبٌقات 
.  نظم المعلومات االدارٌة ، تقٌٌم نظام المعلومات القٌمة االقتصادٌة للمعلومات

 )35005102( )30501111)سابق . م
 

 

( 0-3)3مفاهٌم اقتصادٌة اساسٌة  30516111  
نظرٌة سلوك المستهلك وتكالٌف االنتاج ونظرٌة االنتاج باإلضافه إلى اإلٌرادات والتكالٌف وتحدٌد النقاط والسوق مفهوم توازن 

وبعد ذلك تتعرض الماده إلى حاالت السوق المختلفه مثل النافسة . فً تعظٌم األرباح وتقلٌل التكالٌف  (العظمى والصغرى ) المثلى 
الدخل القومً وطرق قٌاسه ، توازن . الكامله ، واإلحتكار ، المنافسة االحتكارٌة ، إحتكار القلة ، محتكر شراء عناصر االنتاج 

الدخل القومً واإلستهالك الكلً ودالة اإلستهالك ، اإلستثمار الكلً ، اإلنفاق اإلستثماري وأثره على اإلقتصاد القومً ومن ثم 
 . تتناول الماده التوازن العام فً النماذج الخطٌة وغٌر الخطٌة وإقتصادٌات الرفاه ، وعدم التوازن وإستقرار األسواق

 
 
 

 
 
 

 

( 0-3)3التشرٌعات أالمسؤألٌات القااأاٌة    30516151  
ٌهدف هذا المساق إلى تعرٌف الطالب بالقانون، وماهٌته، وتطوره التارٌخً وأقسامه العام والخاص ، وكٌفٌة صٌاغة قواعده، 

وأهدافها، وخصائصها، ومصادرها، وتقسٌم القواعد القانونٌة،  كما ٌتضمن المساق  لمحة عامة عن مصادر االلتزام وأهمها  الفعل 
وبٌان المسإولٌة عن األعمال الشخصٌة التً تقع على النفس و المال،  وكذلك المسئولٌة عن فعل  (العمل غٌر المشروع)الضار

 القانون التجاري وٌحتوي على مقدمة عن. كما ٌدرس أهم القوانٌن البٌئٌة الدولٌة.. الغٌر، والمسئولٌة عن األشٌاء، وعن عمل  التابع
ومصادره، االعمال التجارٌة من حٌث النظام القانونً لها، العقود، االوراق التجارٌة، االفالس، العملٌات المصرفٌة، االحكام 

 كما ٌعطً  المساق مقدمة عن التشرٌعات المحلٌة لحماٌة .القانونٌة العامة للشركات من حٌث تشكٌلها وأنواعها وادارتها وتصنٌفها
. البٌئة

 



  جامعة البمقاء التطبيقية

 

Al-Balqa' Applied University 

 
 1997تأسست سنة 

 

الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص  
إدارة الكـــوارث 

 

 

 8/2012                                                                                           9/15                                                                  ادارة الكوارث

 

( 0-3)3مبادئ اإلدارة المالٌة  30501112  
منشآت األعمال، والقوائم المالٌة، والقٌمة الزمنٌة للنقود،   مقدمة للمفاهٌم األساسٌة لإلدارة المالٌة ووظائفها وأهدافها فًتتضمن

وأسالٌب التحلٌل، والرقابة المالٌة، والقٌمة االقتصادٌة  تحلٌل البٌانات المالٌة واستخدامها لتقٌٌم إنجاز المنشؤة،و والعائد والمخاطرة ،
المالً، والتحلٌل المالً فً  التحلٌل المالً بؤسعار أسهم المنشؤة فً سوق األوراق المالٌة، و التنبإ بالفشل وطرق تحدٌدها، وعالقة

 .ا واستخداماتهالمإسسات المالٌة وخاصة البنوك، والنسب المئوٌة
 

( 0-3)3 ساسٌات إدارة الحأادث أالكأارث  30516112  
 والفٌضانات والمجاعات، يتسونا م البركانٌة، والزالزل وموجات االنفجاراتالكوارث الناجمة عن المخاطر الطبٌعٌة، مثل تتضمن 
 باألزمات  واسع وترتبط هذه الظاهرة على نطاق.  الواحد والعشرٌن تؤثٌر متزاٌد على المجتمعات البشرٌة خالل القرنالتً لها

 كما أنها ، مصدر فً تغٌر المناخ، وسرعة فقدان التنوع البٌولوجً، واالستغالل المفرط للموارد الطبٌعٌةتعالمٌة بعد أن كانالبٌئٌة ال
وٌحدد مسار الستكشاف هذه العالقة، طائفة كاملة من العوامل االجتماعٌة واالقتصادٌة مثل . أكثر تؤثٌر محلً من فعل اإلنسان

 والبنٌة وتركز السكانًممارسات استخدام األراضً، وفقدان آلٌات المعالجة التقلٌدٌة، وسوء الرعاٌة البٌئٌة والتخطٌط االقتصادي، 
 . وقوع الكوارثو تزاٌد المخاطر الطبٌعٌة مما أدى إلىالتحتٌة فً المناطق الحضرٌة 

 
 

( 0-3)3اظرٌة الماظمة  30516211
 

ٌهدف هذا المساق إلى تزوٌد الطالب بالمعلومات األساسٌة المتعلقة بمفهوم المنظمة ودورة حٌاتها، وتطور الفكر التنظٌمً واألبعاد 
وٌتضمن المفاهٌم االساسٌة . المختلفة للفعالٌة التنظٌمٌة والهٌكل التنظٌمً ومحدداته المتمثلة فً اإلستراتٌجٌة، والحجم، والتكنولوجٌا

لنظرٌات التنظٌم من خالل عرض مفهوم المنظمات االجتماعٌة وخصائصها والعالقات المتبادلة بٌن االفراد والمنظمة ومعرفة 
مدارس ونظرٌات الفكر التنظٌمً المختلفة وفلسفتها وتقٌٌمها وبٌان نقاط القوة والضعف فً كل منها اضافة الى دراسة العالقات 

. المتبادلة بٌن المنظمة والبٌئة المحٌطة واهم العملٌات االساسٌة داخل المنظمة اضافة الى تصمٌم المنظمات وهٌاكلها التنظٌمٌة
 (30501111)سابق . م

 
 

 

( 0-3)3عمل اوداري  خالقٌات ال 30516212
 

ٌهدف هذا المساق إلى تعزٌز الوعً األخالقً المناسب لدى االدارٌٌن والمهنٌٌن العاملٌن فً مجال الحوادث والكوارث والتً تإكد 
وٌشتمل المساق على حقوق . مهنتهم على ضرورة التعامل مع المتضررٌن من خالل مجموعة قواعد أدبٌة وسلوكٌة متفق علٌها

 .المتضررٌن والمحتاجٌن للمساعدة، إضافة إلى عرض لكٌفٌة اتخاذ القرار األدبً مع التؤكٌد على فهم المضامٌن المحتملة لقراراتهم
 (30516151)سابق . م

 

( 0-3)3 السلأك التاظٌمً 30516213
 

مقدمة عن نظرٌات التنظٌم مفهوم السلوك التنظٌمً وتطوره العملٌات االدارٌة للسلوك التنظٌمً المناخ التنظٌمً وادارة الصراع فً 
المنظمات ادارة التغٌٌر ، ادارة االبداع والرضا الوظٌفً والنظرة المستقبلٌة للسلوك التنظٌمً ، الجماعات الرسمٌة وغٌر الرسمٌة 

ودراسة سلوك اإلنسان . ودٌنامٌكٌة الجماعة والقٌم واالتجاهات واالحباط والتعلم والدافعٌة والحفز والمناخ التنظٌمً والبٌئة التنظٌمٌة
أثناء ممارسته للعملٌة اإلدارٌة بغٌة اكتشاف العوامل المإثرة على سلوكه من أجل تحدٌدها وضبطها، ومن ثم توجٌهها باالتجاه 

. المطلوب، والتعرف بماهٌة السلوك اإلنسانً الفردي والجماعً
( 30501111)سابق . م
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( 0-3)3 ساسٌات الرقابة اإلدارٌة                                                            30516214
 الرقابة ٌهدف هذا المساق الى تزوٌد الطلبة الى العدٌد من المعلومات والمعارف حول موضوعات الرقابة االدارٌة مثل ماهٌة

، اإلدارٌة الرقابة اإلدارٌة أنواع الرقابة ومقومات خصائص ،اإلدارٌة  الرقابة وأدوات أسالٌب، اإلدارٌة  الرقابة مراحل، اإلدارٌة 
اإلدارٌة  الرقابة فً التنظٌمٌة والثقافة واألخالقٌات القٌم دور، اإلدارٌة  الرقابة فً المعلومات نظم اإلدارٌة  الرقابة مجاالت

. العربٌة الدول وبعض األردن فً اإلدارٌة الرقابة واالطالع على التجارب القانونٌة المستخدمة ألجهزة،
 (30501111)سابق . م

 
 

( 2-2)3                                                                        مبادئ الخرائط 30516221
ٌتضمن هذا المساق دراسة تصمٌم الخرائط بما فٌها رموز الخرائط وتدرٌس الخرائط كنماذج جغرافٌة باالستعانة بالحاسب 

 الخرائط بما فٌها الخرائط الموضوعٌة الوصفٌة والكمٌة وطرق تمثٌل أنواعااللكترونً وكذلك الخرائط الطوبولوجٌة وتشمل المادة 
 .التضارٌس على الخرائط

 

( 0-3)3                                                مبادئ اظم المعلأمات الجغرافٌة 30516241
 

 لنظم المعلومات الجغرافٌة من حٌث تعرٌف نظم المعلومات الجغرافٌة وتطور مفاهٌمها األساسٌةٌتضمن هذا المساق دراسة المبادئ 
 وطرق التعامل معها وكذلك البٌانات األساسٌةكما تتناول المبادئ .  طرق التعبٌر من خالل البرامج عٌنهاأوومكوناتها ونظرٌاتها 
 الخرائط برموزها المختلفة والجداول إخراج قواعد المعلومات من حٌث إدارةوستعالج المادة أٌضا طرق . الوصفٌة ومصادرها

 . جانب تقنٌات القطع واللصق وتحدٌد مناطق التخوم والدمج وإعادة اإلخراج ثم التصوٌرإلىواألشكال البٌانٌة والنصوص 
( 30516141)سابق . م

 
 

( 4-1)3التطبٌقات الحاسأبٌة فً إدارة الكار ة                                                  30516242
 

ٌهدف هذا المقرر الى التزوٌد بالمهارات والمعارف الالزمة الستخدام البرامج الحاسوبٌة المختلفة فً عملٌة تحلٌل الكوارث وآثارها 
( SPSS)وهً عملٌة اتخاذ القرارات المرتبطة بالتعامل مع الكوارث وكٌفٌة استخدام البرمجٌات الحاسوبٌة المختلفة مثل برمجٌة 

كما ٌعمل هذا المساق اكساب الطالب القدرة على الربط بٌن الدراسة النظرٌة ، لحل مشكالت تتطلب استخدام نماذج قرارات مختلفة 
 . والتطبٌق العملً

( 35005102)سابق . م
 

( 0-3)3                                                                 بحأث العملٌات 30516311
 

مصفوفة : تحتوي هذه المادة على تعرٌف بحوث العملٌات وتطورها التارٌخً، وأهمٌتها ومجاالت استخدامها، ونظرٌة القرارات
أسلوب الرسم البٌانً، الطرٌقة المبسطة، تحلٌل الحساسٌة، نظرٌة الحل الثنائً، : القرارات، شجرة القرارات، والبرمجة الخطٌة

أسلوب المسار الحرج، أسلوب : أسلوب النقل، أسلوب التعٌٌن، ونماذج شبكات األعمال: وحاالت خاصة فً البرمجة الخطٌة
. بٌرت

                                                                                           
 (30701113)سابق . م 
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( 0-3)3                                                               إدارة المخاطر البٌئٌة 30516312
 

القوانٌن واألوامر الحكومٌة التً تإثر . أعمال البٌئة والقوانٌن ذات الصلة. تطبٌق البرامج والسٌاسات. ٌتضمن مقدمة للتقٌٌم البٌئً
، المإسسات العامة لحماٌة البٌئة من حٌث تشكٌلها،  ٌهدف هذا المساق إلى  التعرٌف بالبٌئة وحماٌتها من التلوث.على حماٌة البٌئة

كٌفٌة تحدٌد األضرار ، المسإولٌة عن األضرار البٌئٌة، الضبط اإلداري وحماٌة البٌئة وهٌئات الضبط اإلداري، اختصاصها
 .البٌئٌة

 (30501111)سابق .        م                                                                                         
 

 ( 0-3)3                                                  سالٌب البحث العلمً لطلبة ادارة الكار ة 30516313
، (الوصفٌة والكمٌة، االستنباطٌة واالستقرائٌة، المعٌاري والموضوعً): أهمٌة ودور البحث العلمً واألبعاد التحلٌلٌة فً التخصص

المالحظات العلمٌة الهادفة، اختٌار موضوع البحث، الشروط والقٌود، الفرضٌات )بناء النموذج االقتصادي ومراحل البحث العلمً 
، صٌاغة (والمقترحات، أسالٌب جمع المعلومات والبٌانات وأسالٌب التحلٌل اإلحصائً لها واستخالص النتائج ووضع التوصٌات

. البحث العلمً، مشكالت البحث العلمً ، تطبٌقات األسالٌب التحلٌلٌة على موضوعات مختارة، بحث تطبٌقً
 

 (30701113)سابق . م                                                                            
 

( 0-3)3                                                                 إدارة التفاأض أالازاعات 30516314
 

تهدف هذه المادة الى تعرٌف الطلبة بمفهوم التفاوض و خصائصه و تحدٌد أثر شخصٌة و ثقافة المفاوض على السلوك التفاوضً و 
معرفة مبادئ التفاوض و مناهجه ودوافعه باالضافة الى ذلك تتناول موضوع استخدام فرٌق التفاوض و مهارات حل الصراع و 

. اإلعداد للمفاوضات و استراتٌجٌات التفاوض و تكتٌكاته المضادة
 

( 30501111)سابق . م
 
 

( 0-3)3إدارة عملٌات الكأارث                                                                   30516315
 

وٌتناول ،  وفاعلٌة وتبسٌط اإلجراءاتة العملٌات وإدارتها بكفاءٌهدف هذا المساق إلى تزوٌد الطلبة بالمعرفة الالزمة حول طبٌعة
وسالسل التزوٌد واألخطار المرتبطة بعملٌات التزوٌد وأنظمة التوزٌع وتصمٌم شبكات النقل ، كذلك تصمٌم العملٌات وترابطها

. والتنسٌق و التنبإ وأنظمة المخزون وتخطٌط طاقة العمل وجدولة وجودة العملٌات

 
( 30516311)سابق . م

 

( 0-3)3إدارة الضغأط فً األزمات                                                                30516331
ٌهدف هذا المساق الى تعرٌف الطالب بمفهوم األزمة وخصائصها وأسباب نشوئها وتصنٌفها ومناهج تشخٌصها وكٌفٌة التعامل معها 

تصنٌف االزمات . إضافة إلى الجوانب العملٌة خالل دراسة حاالت خاصة لمنظمات واجهت نجاحاً وفشالً فً التعامل مع األزمات
وسلوكها مناهج تصبٌف االزمات ، االحتٌاجات االدارٌة وخطوات التعامل مع االزمات دور المعلومات واتخاذ القرارات فً ظروف 

  االزمات والمنهج المتكامل فً التعامل مع االزمات وحاالت دراستها
( 30501111)سابق . م
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( 0-3)3                                                        تكاألأجٌا المعلأمات فً األزمات 30516341
        

 بشكل عام وفً ادارة -BCMٌتناول المقرر مفهوم تكنولوجٌا المعلومات ودورها فً ادارة الحوادث وفً ادارة استمرارٌة االعمال 

المختلفة و كٌفٌة االستفادة منها فً التعامل تكنولوجٌا المعلومات االزمات بشكل خاص وٌستعرض المقرر مفاهٌم ومكونات وعناصر
المنهج الوصفً التحلٌلً و المنهج التارٌخً )مع  أنواع األزمــــات المختلفة و بناء خطة استمرارٌة اعمال ومناهج تشخٌص األزمة

وكما ٌوضح المقرر العالقة  (و منهج النظم و منهج دراسة الحالة و منهج التحلٌل المقارن و المنهج البٌئً و المنهج التكاملً 
بٌنتكنولوجٌا المعلومات ونظم دعم القرارات و دورها فً التعامل مع مراحل األزمة و فً بناءسٌنارٌوهات التعامل مع األزمــة 

السبعة - BCM فً نماذج ادارة استمرارٌة االعمال تكنولوجٌا المعلوماتكذلك ٌتناول المقرر تطبٌقات . وإدارتها
( 30516141)سابق .  م

 
 

( 0-3)3الدعم الافسً أاإلاسااً                                                                   30516431
 

لمحة عن آثار الكوارث ، تنسٌق أنشطة اإلغاثة الوطنٌة والتعاون فً مواضٌع مثل الغذاء والتغذٌة، التوطٌن المإقت، االتصال 
وربط ذلك ، والنقل، إدارة الصحة وإمدادات اإلغاثة، إدارة مساعدات اإلغاثة الدولٌة، باإلضافة إلى  إعادة تؤسٌس البرامج الطبٌعٌة

  .بالدعم النفسً والتقلٌل من اآلثار النفسٌة للكوارث واألزمات وانعكاساتها المادٌة والجسدٌة
( 30516231)سابق . م

 
 

( 0-3)3                                                            تقاٌات اوستشعار عن بعد 30516441  
ٌتضمن هذا المساق دراسة مبادئ اإلشعاعات الكهرومغناطٌسٌة، أنواع األقمار االصطناعٌة الشائعة فٌعلم االستشعار عن بعد، 

معالجة المرئٌات الفضائٌة الرقمٌة، تطبٌقات متعددة فً    مرئٌات األقمار االصطناعٌة الخاصة بدراسة سطح الكرة األرضٌة،
 .استخدامات األراضً وغطاإها، تحدٌد المشكالت األرضٌة تطبٌقات بٌئٌة: االستشعار عن بعد وتتضمن

( 30516241)سابق . م 
(30516221) 

 
 

( 0-3)3فً الماظمات                                                            إدارة األزمات  30516412
الى تعرٌف الطلبة بمفهوم األزمات عامة و األزمات التجارٌة و الصناعٌة خاصة و كذلك مساعدة المإسسات تهدف هذه المادة

بؤنواعها المختلفة من ادارة األزمات فً حال التعرض لها و مساعدة المإسسات العامة فً وضع الخطط المالئمة و المناسبة 
                                  لمواجهة األزمات و الكوارث سواء فً القطاع التجاري أو الصناعً

 (30501111)سابق . م
 

( 0-3)3 للكأارث                                                        ستراتٌجٌةاإلدارة اإل 30516413
 

 وتحلٌل  وإمكانٌاتهاالمنظمةتتضمن هذه المادة التعرف على العوامل البٌئٌة الخارجٌة والداخلٌة وتحلٌلها باإلضافة إلى تحلٌل موارد 
 وتتضمن . وكذلك رسم استراتٌجٌات وحدات العمل لألجل الطوٌلالمنظمة وسٌاساتها إستراتٌجٌة من اجل رسم الموقف االستراتٌجً

كما تتضمن . إستراتٌجٌةأٌضا طرح حاالت شاملة متعددة تساعد فً تدرٌب الطلبة على التحلٌل االستراتٌجً واتخاذ قرارات 
. التدرب على بناء استراتٌجٌات التعامل مع الحوادث والكوارث

 

 (30516315)سابق . م
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( 0-3)3العالقات العامة فً الكأارث أاألزمات                                              30516414
 

  األولوٌات فً نقل الحقائق والتعامل بها فً حال حدوث كارثة، اإلعالم ووسائل اإلعالمٌٌنتتناول هذه المادة الدور الملقى على 
 فً حث صاحب األعالم والبشرٌة، دور اإلنسانٌة فً جلب المساعدات اإلعالم مع الضحاٌا، دور اإلعالمالمطلوبة لتعامل وسائل 

  .األزمات إدارة فً األفضل األداءالقرار على 
 

 (مستأى ساة رابعة) 
 

( 0-3)3                                                                 إدارة الجأدة الشاملة 30516215
 

 متلقً تهدف هذه المادة الى تغطٌة كاملة إلدارة الجودة الشاملة مع التركٌز على المبادئ والتطبٌقات المتعلقة بها مثل إرضاء
كما ٌتم التركٌز على . ، وقٌاس األداءفً ادارة عملٌات الكوارث، وإشراك الموظف، والتحسٌن المستمر، والشراكة الخدمات

األدوات واألسالٌب المستخدمة مثل الضبط اإلحصائً لعملٌة المعالجة، ونظم الجودة، والمقارنة المرجعٌة، وتعبئة دوال الجودة، 
وٌقوم الطالب بتحلٌل وتقٌٌم الدراسات التً أجرٌت . وتصمٌم التجارب، وهندسة جودة تاكوشً، وكٌفٌة اإلخفاق، وتحلٌل األثر

 .فً هذا المجال
( 30501111)سابق . م

 
 

( 0-3)3إدارة المعرفة فً األزمات أالكأارث     30516318
 

مفاهٌم المعرفة وأنواعها، المعرفة الضمنٌة والصرٌحة ،أسالٌب إدارة المعرفة، إدارة توثٌق المعرفة فً المنظمات، تخطٌط 
وتنظٌم مصادر المعرفة، مراحل تكوٌن المعرفة، آلٌات بنائها، نظم معلومات إدارة المعرفة، تطبٌقات إدارة المعرفة فً األزمات 

. والكوارث؛ تقٌٌم أنظمة إدارة المعرفة المستخدمة فً عملٌة بناء استراتٌجٌات التعامل مع األزمات والكوارث
 
 

( 0-3)3اتخاذ القرارات اإلدارٌة                                                             30516216
 

والمشاكل المتفرعة عنها ،   فً حل المشاكل واتخاذ القرارات ، البرمجة الخطٌة والوصفًٌتناول المساق دراسة المنهج الكمً
برمجة األهداف وتطبٌقها على الحاالت االجتماعٌة واالقتصادٌة  وتحلٌل الحساسٌة ، ومشاكل التوزٌع ، البرمجة الكاملة،

، شبكات األعمال،  الدٌنامٌكٌة ، نظرٌة القرارات الكمٌة ، اتخاذ القرارات فً ظل تعدد واختالف المعاٌٌر والمصرفٌة ، البرمجة
 . المساق حاالت عملٌة تطبٌقٌة فً المواضٌع المختلفة نظرٌة خطوط االنتظار ، نماذج التنبـإ ، المحاكاة ، وتشتمل دراسة

 
 

( 0-3)3                                                                      القٌادة اإلدارٌة   30516317
 

ٌناقش هذا المساق القٌادة ضمن مواضٌع مختلفة تشمل وصفاً لمفهومها، ومبادئها، وأسالٌبها والعوامل التً تإثر فً اختٌار هذه 
كذلك ٌستعرض هذا المساق مواضٌع . األسالٌب،ومصادر القوة، والنفوذ القٌادي، والنظرٌات القٌادٌة المختلفة المتعارف علٌها

الفعال ومهارات ادارة  حل المشكالت والتمكٌن القٌادي والتغٌٌر،  االتجاهات القٌادٌةمتنوعة أخرى مثل صفات القائد اإلداري،
 .والنماذج الحدٌثة فً القٌادة، إضافة إلى فاعلٌة القٌادة واألداء، الوقت واالتصال

( 30501111)سابق . م
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( 0-3)3                                    الخطرة المأاد إدارة المخلفات الصااعٌة أ    30516417
 

التدوٌر ، طرق التعامل مع المخلفات ، ٌتناول هذا المساق التعرٌف بادارة المخلفات وما هً المخلفات الصناعٌة والمواد الخطرة 
التشرٌعات ، متطلبات ادارة المخلفات ، انتاج الطاقة ، الطرق الحدٌثة فً التدوٌر واستخدام النفاٌات ، وفائده االقتصادٌة والبٌئٌة 

 .تطبٌق المواصفات الدولٌة على ادارة النفاٌات، الدولٌة الخاصة بادارة المخلفات 
 

 (30516412)سابق . م
 
 

( 0-3)3قضاٌا بٌئٌة معاصرة                                                                30516418
 

، قوانٌن حماٌة البٌئة ، ظاهرة االحتباس الحراري ، الطاقة الجدٌدة والمتجددة ، التغٌرات المناخٌة ، ٌتناول هذا المساق البٌئة  
دور الجهات ، اثر المشكالت البٌئٌة فً الوضع االنسانً التربٌة البٌئٌة واهمٌتها فً حل قضاٌا البٌئة ، مشاكل البئٌة وطرق حلها 

  .ذات العالقة فً القضاٌا البٌئٌة

 
 
 

( 0-3)3إدارة خدمات الكأارث أاألزمات                                           30516419
 

مفهوم إدارة الخدمات والكوارث والطوارئ واألزمات، التخطٌط لخدمات الكوارث والطوارئ واألزمات، تنظٌم الخدمات، 
الرقابة على إدارة الخدمات مكونات الكوارث واإلنقاذ، جودة خدمات الطوارئ والكوارث، خدمات الكوارث واألزمات، منظمات 

 .خدمات الكوارث واألزمات والطوارئ الدولٌة واإلقلٌمٌة والمحلٌة
 (30516315)سابق . م

 
 

( 0-3)3مبادئ اإلحصاء                                                                 30701113
 

ٌتناول هذا المساق  مقدمة فً اإلحصاء واالحتماالت ، تنظٌم البٌانات وعرضها ، مقاٌٌس النزعة المركزٌة ، مقاٌٌس التشتت ، 
  .المجموعات ، مبادئ االحتماالت ، المتغٌرات العشوائٌة والتوزٌعات االحتمالٌة ، توزٌع ذي الحدٌن، التوزٌع الطبٌعً 

 
 

( 0-3)3الصااعً                                                           م الافس لع   30516231
 

أهمٌة علم النفس الصناعً ومٌادٌنه، التوجٌه المهنً واالختٌار المهنً واالختبارات النفسٌة فً : ٌتناول هذا المساق البنود التالٌة
اختٌار العاملٌن، البٌانات الخاصة فً اختٌار العاملٌن، التدرٌب المهنً، الشغل، تصمٌم األدوات واألجهزة باإلضافة إلى كٌفٌة 

 .رفع الروح المعنوٌة للعمال وطرق تلبٌة حاجاتهم األولٌة من اجل رفع مستوى وكمٌة اإلنتاج
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( 0-3)3علأم الحماٌة المداٌة                                                                30516251
 

التشرٌعات والقوانٌن الدولٌة المتعلة بالحماٌة المدنٌة ، الخدمات االدارٌة فً الحماٌة المدنً ، الحماٌة المدنٌة : ٌتناول هذا المساق 
 .دور المإسسات الحكومٌة والخاصة واالنسانٌة فً دعم عمل الحماٌة المدنٌة ، 

( 30516151)سابق . م
 

 ( 6-0)6التدرٌب المٌدااً                                                                30516415
التدرٌب المٌدانً فً إحدى المإسسات التً ٌتم اختٌارها من قبل إدارة الكلٌة وبالتنسٌق مع إدارة هذه المإسسات بحٌت ٌتم تدرٌب 

مهارات العمل ذات العالقة بتخصصه وٌتم تصمٌم البرنامج التدرٌبً من قبل المدرسٌن فً الدائرة وبالتنسٌق مع : الطالب على 
المإسسة التدرٌبٌة شرٌطة موافقة الدائرة األكادٌمٌة وٌتولى اإلشراف على الطالب المتدرب احد أعضاء هٌئة التدرٌس فً الدائرة 

. وٌتابع أدائه وفق أسلوب التدرٌب الذي ٌقره مجلس الدائرة فً الكلٌة
 ( ساعة باجاح90اتمام )سابق . م

 
 

 ( 0-3)3مشرأع التخرج                                                                         30516416
 

إعداد دراسة تطبٌقٌة لموضوع من مواضٌع نظم المعلومات اإلدارٌة فً المإسسات باختالف أنواعها وفق أسس البحث العلمً 
وعلى أن ٌتم اختٌار موضوع الدراسة وإعدادها من قبل الطالب تحت إشراف مدرس المشروع وٌتم تقٌٌمها من قبل المشرف واحد 

 .أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة
( مأافقة القسم)سابق . م

 


