
 2+2مخطط تسلسل املنهج الدراس ي لشهادة برنامج إدارة األعمال 

 

الساعات  كلية املجتمع في قطر ريانجامعة م

املعتمدة 

 املطلوبة

الساعات 

 املحولة

الساعا

ت في 

جامعة 

 مريان

 مالحظات

مقدمة في إدارة 

 األعمال

BUS109/ 

 BUSIمقدمة في إدارة األعمال )

1301) 

 3الساعات املعتمدة: 

 و  GUST 0342املتطلبات املسبقة: 

ENGL 0349 

مقدمة في مبادئ إدارة األعمال 

األساسية، بما في ذلك البنية 

والوظائف واملوارد والعمليات 

 التشغيلية. 

تشمل موضوعات املقرر االقتصاد، 

وإدارة األعمال الدولية، والتسويق، 

واملالية، واملحاسبة، باإلضافة إلى 

اإلدارة، واألخالقيات، واملسؤولية 

 االجتماعية.

مقررات  0 9 9

مطلوبة 

لتخصصات 

كلية إدارة 

األعمال 

 كافة

مقدمة في املحاسبة 

 BUS109املالية 

 
  

  

 (ACCT 2301) 1مبادئ املحاسبة 

  3الساعات املعتمدة: 

 BUSI 1301املتطلبات املسبقة: 

 ENGL 1301املتطلبات املتزامنة: 

يغطي هذا املقرر مبادئ املحاسبة 

املالية، ومن ضمنها اإلدخال املزدوج 

املحاسبة ودورة املحاسبة. كما  في

يتضمن موضوعات أخرى كالنقد، 

واملقبوضات، واملوجودات، واألصول، 

وااللتزامات، والشراكات، والشركات 

واالستثمارات، وتقارير التدفق النقدي 

 وتفسير التقارير املالية.



 ECON 2301مبادئ االقتصاد الكلي  BUS109اقتصاد 

 3الساعات املعتمدة: 

و  GUST 0342املتطلبات املتزامنة: 

ENGL 0349  وMATH 0312 

يدرس هذا املقرر نظريات االقتصاد 

األساسية املتعلقة بصناعة األفراد 

للقرارات ووحدات النظام االقتصادي 

وكيفية تأثرها في األسواق املحلية 

والدولية. وتتعلق معظم تطبيقات 

االقتصاد الكلي بالعمليات التجارية أو 

 ستهلكين.امل

 BUS 209مبادئ اإلدارة 

 
 

 BMGT 1327مبادئ اإلدارة 

  3الساعات املعتمدة: 

 BUSI 1301املتطلبات املسبقة: 

 ENGL 1301املتطلبات املتزامنة: 

يغطي هذا املقرر مفاهيم اإلدارة، 

ومصطلحاتها، ومبادئها، ونظرياتها 

 وقضاياها.

مقررات  0 9 9

مطلوبة 

لتخصصات 

كلية إدارة 

األعمال 

 كافة

 MRKG 1311مبادئ التسويق  BUS 209مبادئ اإلدارة 

  3الساعات املعتمدة: 

 BUSI 1301املتطلبات املسبقة: 

 ENGL 1301املتطلبات املتزامنة: 

يعّرف هذا املقرر بوظائف التسويق 

األساسية، وتحديد احتياجات العمالء 

واملؤسسات، وشرح القضايا 

 واالجتماعيةاالقتصادية والنفسية 

 و 
ً

العاملية. كما يقدم وصًفا وتحليال

 ألهمية البحث التسويقي.

اإلحصاءات التجارية 
BUS 209 

 MATH 1342اإلحصاء 

 3الساعات املعتمدة: 

  MATH 0312 املتطلبات املسبقة:

تشتمل موضوعات هذا املقرر على 

الرسوم البيانية، واالحتمالية، 

والتوزيعات العادية والتوزيعات ذات 

الحدين وتطبيقاتها، واالرتباط 



والتكهن، واختبارات الفرضيات 

 .اإلحصائية

املقررات اإلضافية في كلية إدارة األعمال املنجزة بجامعة 

 مريان
 

    

BUS 200  2   2  والتدريبالبحث الوظيفي   

BUS 309 9   9 تحليل األعمال الشامل   

BUS 360/65  التدريب )الحصول على املوافقة قبل التسجيل

 التابع لجامعة مريان( KnightWorkعبر برنامج 

3   3   

BUS 400  البحث الوظيفي والتطوير املنهي )السنة

 الجامعية الرابعة(

1   1   

BUS 401  األعمال )مقرر يلبي متطلبات حلقات أخالقيات

 السنة الدراسية األخيرة(

3   3   

BUS 3/4xx1 تجربة األعمال االختيارية (BUS201/325/445, 

FIN 358  )أو تدريب ثان 

3   3   

   3   3 مقرر دولي اختياري واحد من الالئحة أدناه

BUS 338   التسويق الدولي(SPR)         

BUS 363  فقط في حال عدم  -املوارد البشرية الدولية

استخدامها كمقرر اختياري ضمن املقررات 

 (FA)املتقدمة 

  

BUS 450 ( األعمال الدوليةFA)   

FIN 411  التمويل الدولي(SPR)   

أربعة مقررات اختيارية ضمن تخصص التسويق من الالئحة أدناه 

 BUS446 باإلضافة إلى

12   12   

BUS 217  التسويق عبر اإلعالم الجديد(SPR)         

BUS 325 أ  -استشارات األعمال: فريق(SEM)   

BUS 338  ه مفقط في حال عدم استخدا -التسويق الدولي

 (SPR)كمقرر اختياري دولي 

  

BUS 341  الترويج(FA)   

BUS 342  إدارة املبيعات واملشتريات(SPR)   

BUS 344  البحث التسويقي(SPR)   

BUS 348  التسويق والرعاية الرياضيان(FA)   

BUS 445  مسابقة وطنية إعالنية للطالب(SPR)#    

BUS 446 التسويق املتقدم: التسويق االستراتيجي(FA) 

 )لطالب السنة الرابعة(

3   3   

ساعات  –املحولة  الساعات –كلية إدارة األعمال: مجموع الساعات املطلوبة 

 الدراسة بجامعة مريان

57 18 39   

مجموع الساعات املعتمدة املحولة إلى كلية إدارة األعمال )يرجى النظر إلى 

 الجدول أدناه لالطالع على مقررات التعليم العام(

18    

    39مجموع الساعات املعتمدة في كلية إدارة األعمال بجامعة مريان )لشهادات 



 اإلدارة(التسويق أو 

مجموع الساعات املعتمدة في كلية إدارة األعمال املطلوبة للحصول على شهادة 

 البكالوريوس في التسويق أو اإلدارة

57    

      

 ساعات الدراسة بجامعة مريان –الساعات املحولة  –ملخص متطلبات التعليم العام: مجموع الساعات املطلوبة 

 املجتمع في قطركلية  جامعة مريان

 املقرر املحول  

الساعات 

املعتمدة 

 املطلوبة

ساعات 

 التحويل

الساعات 

 في مريان

 مالحظات

إنديانابوليس  -جامعة مريان 

 إنديانا -

         تقييم تحويل شهادة البكالوريوس

            

 .املهارات الفكرية األساسية1

(12-13) 

         املقرر املحول 

FYS 110:  

 الحلقة الدراسية للسنة األولى

FYS 110  سيجري التخلي عنه على أغلب تقدير         

ENG 112 ،الكتابة، والبحث :

 والنوع والسياق

ENGL 1302  

 2الكتابة اإلنشائية 

3 3     

COM 101 الخطاب :

 الجماهيري 

SPCH 1315 3 3     

  MATH 1342 تعليم الرياضيات العام

 اإلحصاء 

جزء فرعي من    3 3

BUS209 

            

 . اكتساب املعرفة2

 (19-20) 

          

SCI 1XX4   4 أي علم مع مختبر : علوم ومختبر   

مقرر واحد من الفئتين "أ" و 

 "ب"

          

اختر مقرًرا واحًدا من الفئة 

 "أ"

  3 3     

ECN 200 مقدمة في :

 االقتصاد

ECON 2301   أوECON 2302       جزء فرعي من 

BUS109 

HIS 102 تاريخ العالم :

 الحديث

HIST 2322         

POL 102 السياسات :

 األمريكية

GOVT 2304         

اختر مقرًرا واحًدا من الفئة 

 "ب"

  3 3     

GST 200  مقدمة في دراسات :

 النوع االجتماعي

          

PSY 101  علم النفس العام : 

220 PSY : التنمية البشرية

  والتطور 

PSYC 2301         

SOC 101 مقدمة في علم :

  االجتماع

SOCI 1301         



 

 : مقدمة في األنثروبولوجيا175

أكمل كافة مقررات الفئة 

 "ج"

          

HUM 210  مقرر استقصاء :

 العلوم اإلنسانية

  3   3   

PHL 130  الطبيعة البشرية :

 والفرد

PHIL 1301 3 3     

لغة أجنبية )فصل دراس ي 

 واحد(

يجري التغاض ي عن مقرر اللغة األجنبية في حال 

 تدريسها باللغة األم بمستوى ثانوي 

        

            

. اإليمان، واألخالقيات 3 

 (6واألسس )

         

THL 105  مقدمة في علم :

 الالهوت

  3   3   

2nd THL  علم الالهوت :

 الثاني

  3   3   

            

. املجموعات الشاملة العليا 4

خارج إطار التخصص الرئيس ي 

 األول.

يمكن تلبية املتطلبات عبر 

طريقة واحدة من بين طرق 

 عدة.

استشر مرشًدا         

أكاديمًيا لالطالع 

على الخيارات 

 املتاحة

إكمال تخصص ثانوي خارج . 1

إطار الكلية )أو القسم في كلية 

  والعلوم(، الفنون 

          

. إكمال تخصص ثانوي 2

متعدد التخصصات، أو تجمع 

خارج إطار التخصص الرئيس ي 

األول )يرجى قراءة الدليل 

لالطالع على البرامج املعتمدة(، 

 أو

          

التركيز على موضوع محدد . 3

)مجموعة( خارج إطار 

التخصص الرئيس ي. على أن 

تشتمل كل مجموعة على أربعة 

مستمدة مقررات على األقل 

 من املجاالت التالية: 

          

في  300أ. مقرر بمستوى 

الفنون، واآلداب، واملوسيقى، 

 واملسرح والعلوم اإلنسانية

  3   3   

الثقافات ب. مقرر متعدد 

 يتحقق عبر:

  3   3   



           . الدراسة في الخارج

           . مقرر متعدد الثقافات

           . مقرر لغة أجنبية إضافية

ج. مقرر اجتماعي أو سلوكي 

 300بمستوى 

  3   3   

   3   3   300د. مقرر تاريخي بمستوى 

من املرجح أن يكمل الطالب 

 3االختيار رقم الذين اختاروا 

أغلبية املتطلبات في جامعة 

 مريان.

          

يجب انتقاء موضوعات خيار 

مع مرشد أكاديمي،  3رقم 

ويجب أن تكون معتمدة من 

قبل لجنة التعليم العام. قد 

تكون موضوعات عدة قد 

حددت وأدرجت في دليل 

 الجامعة.

         

ينطبق على شهادة البكالوريوس في التسويق  

 وشهادة البكالوريوس في اإلدارة

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املحولة

الساعات 

بجامعة 

 مريان

 مالحظات

 64يفترض  25 18 43 مجموع مقررات التعليم العام 

محولة ساعة 

 .معتمدة

تنطبق هذه 

النتائج على 

شهادة 

البكالوريوس 

في التسويق 

وشهادة 

البكالوريوس 

في اإلدارة، لكن 

املقررات 

االختيارية 

املتقدمة قد 

 تكون مختلفة. 

 39 18 57 مجموع مقررات إدارة األعمال 

 0 28 28 مجموع املقررات االختيارية 

 64 64 128 املجموع 

، وهو ما يسمح ببقاء الساعات املعتمدة املحولة BUS20و BUS109تتطلب تخصصات كلية إدارة األعمال كافة مقرري  

 .في كلية األعمال كما هي بغض النظر عن التخصص الرئيس ي 18الـ 

      

الساعات  ينطبق على شهادة البكالوريوس في املحاسبة 

 املعتمدة

الساعات 

 املحولة

الساعات 

جامعة في 

 مريان

 مالحظات

 64يفترض  25 18 43 مجموع التعليم العام 



ساعة محولة  48 24 72 األعمال مجموع إدارة 

 معتمدة.

يتعين على 

طالب كلية 

املجتمع في قطر 

دراسة مقرر 

مبادئ 

املحاسبة 

( + 3اإلدارية )

التمويل 

( 3الشخص ي )

كجزء من 

الساعات 

املعتمدة 

، 65املحولة الـ

وتطبيقها على 

تخصص 

 املحاسبة. 

 0 22 13 مجموع املقررات االختيارية 

 73 64 128  املجموع 

      

الساعات  ينطبق على شهادة البكالوريوس في املالية 

 املعتمدة

الساعات 

 املحولة

الساعات 

 في مريان

 مالحظات

 64يفترض  25 18 43 مجموع ساعات التعليم العام 

ساعة محولة 

 معتمدة. 

على يتعين 

طالب كلية 

املجتمع في قطر 

دراسة مبادئ 

املحاسبة 

( + 3اإلدارية )

التمويل 

( 3الشخص ي )

كجزء من 

الساعات 

، 65املحولة الـ

وتطبيقها على 

تخصص 

 املالية.

 42 24 66 مجموع ساعات إدارة األعمال 

 0 22 19 مجموع ساعات املقررات االختيارية 

 67 64 128 املجموع 

      

ينطبق على شهادة البكالوريوس في تحليل  

 األعمال

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املحولة

الساعات 

 في مريان

 مالحظات

 64يفترض  25 18 43 مجموع ساعات التعليم العام 

ساعة معتمدة 

محولة. يتعين 
 42 21 63 مجموع ساعات إدارة األعمال 

 0 25 22 مجموع ساعات املقررات االختيارية 



على طالب كلية  67 64 128  املجموع 

املجتمع في قطر 

دراسة 

التفاضل 

( 3) 1والتكامل 

كجزء من 

الساعات 

 املعتمدة

، 65املحولة الـ 

وتطبيقها على 

تخصص تحليل 

 األعمال.

 

  



 (2+2املقررات املوص ى بها في شهادة إدارة األعمال )

 

 مقررات كلية بايروم إلدارة األعمال املوص ى بها

 مالحظات الساعات املعتمدة املقرر 

 BUSI 1301مقدمة في إدارة األعمال 

 3الساعات املعتمدة: 

 ENGL 0349و   GUST 0342املتطلبات املسبقة: 

يعّرف هذا املقرر الطالب بمبادئ إدارة 

األعمال، بما في ذلك الهيكل والوظائف 

واملوارد وعمليات التشغيل. كما يغطي 

إدارة االقتصاد، و املقرر موضوعات 

األعمال الدولية، والتسويق، واملالية، 

واملحاسبة، باإلضافة إلى اإلدارة 

 واألخالقيات واملسؤولية االجتماعية.

3 BUSI1301 + ACCT2301 + ECON2301  محول إلى 

 BUS109 ساعات دراسية  9، وهو مقرر مؤلف من

 معتمدة.

مقررين يتعين على الطالب املحولين بمقرر واحد أو 

من املقررات الثالثة دراسة املقرر الثاني أو الثالث في 

 جامعة مريان.

 ( ACCT 2301) 1مبادئ املحاسبة 

  3الساعات املعتمدة:  

 BUSI 1301املتطلبات املسبقة:  

  ENGL 1301 املتطلبات املتزامنة:  

يغطي هذا املقرر مبادئ املحاسبة 

في املالية، ومن ضمنها اإلدخال املزدوج 

املحاسبة ودورة املحاسبة. كما يتضمن 

موضوعات أخرى كالنقد، واملقبوضات، 

واملوجودات، واألصول، وااللتزامات، 

والشراكات، والشركات واالستثمارات، 

وتقارير التدفق النقدي وتفسير التقارير 

 املالية.

3 

  ECON 2301مبادئ االقتصاد الكلي 

  3الساعات املعتمدة: 

 ENGL 0349 و  GUST 0342املتطلبات املتزامنة: 

 MATH 0312 و

يدرس هذا املقرر نظريات االقتصاد األساسية 

املتعلقة بصناعة األفراد للقرارات، ووحدات النظام 

االقتصادي، وكيفية تأثرها في األسواق املحلية 

والدولية. وتتعلق معظم التطبيقات االقتصادية 

 .ستهلكينبالعمليات التجارية أو امل

3 

 BMGT 1327مبادئ اإلدارة 

 3الساعات املعتمدة:  

 BUSI 1301املتطلبات املسبقة:  

 ENGL 1301املتطلبات املتزامنة:  

يغطي هذا املقرر مفاهيم اإلدارة، 

3 BMGT1327 + MRKG1311 + MATH1342  محول

 إلى 

 BUS109 ساعات دراسية  9مؤلف من ، هو مقرر

 معتمدة.

يتعين على الطالب املحولين بمقرر واحد أو مقررين 



ومصطلحاتها، ومبادئها، ونظرياتها 

 وقضاياها.

 

من املقررات الثالثة دراسة املقرر الثاني أو الثالث في 

 جامعة مريان.

  MRKG 1311 مبادئ التسويق  

  3الساعات املعتمدة:  

  BUSI 1301املتطلبات املسبقة: 

 ENGL 1301املتطلبات املتزامنة:  

يعّرف هذا املقرر بوظائف التسويق 

األساسية، وتحديد احتياجات العمالء 

واملؤسسات، وشرح القضايا االقتصادية 

العاملية. كما و  والنفسية واالجتماعية

 ألهمية البحث 
ً

يقدم وصًفا وتحليال

 التسويقي.

3 

 MATH 1342اإلحصاء 

 3الساعات املعتمدة: 

  MATH 0312 املتطلبات املسبقة:

تشتمل موضوعات هذا املقرر على 

الرسوم البيانية، واالحتمالية، 

والتوزيعات العادية والتوزيعات ذات 

الحدين وتطبيقاتها، واالرتباط والتكهن، 

 .واختبارات الفرضيات اإلحصائية

3 

الساعات املعتمدة املطبقة على متطلبات كلية إدارة  18 املجموع

 األعمال.

 

 

  



 العام املوص ى بهامقررات التعليم 

الساعات  جامعة مريان

 املعتمدة

 كلية املجتمع في قطر 

 املقرر املحول 

ENG 112 3 : الكتابة، البحث، النوع، والسياق ENGL 1302 الكتابة اإلنشائية :II       

COM 101 3 : الخطاب الجماهيري  SPCH 1315  الخطاب الجماهيري :        

 9من  3:  اإلحصاء )يلبي أيًضا MATH 1342 3 تعليم الرياضيات العام

 (BUS209ساعات معتمدة في مقرر 

  

ECN 200 3 : مقدمة في االقتصاد ECON 2301   2302أو: 

ساعات معتمدة في  9من  3اإلحصاء )يلبي أيًضا 

 (BUS109مقرر 

  

PSY 101 علم النفس العام : 

 : مقدمة في علم االجتماعSOC 101أو  

  

3 PSYC 2301    أو SOCI 1301       

PHL 130 3 : الطبيعة البشرية والفرد PHIL 1301       

الساعات املعتمدة املطبقة على متطلبات التعليم  18 املجموع

 العام في جامعة مريان

  

            

 

 ملخص املقررات املوص ى بها من قبل الكلية

في قطر مجموع الساعات املعتمدة املحولة من كلية املجتمع 

 املطبقة على متطلبات املقررات

 

 إدارة أعمال + تعليم عام 36

مجموع الساعات املعتمدة املحولة من كلية املجتمع في قطر 

 املطبقة على ساعات املقررات االختيارية املعتمدة

الحد األدنى من الساعات املعتمدة املحولة، على  60

فرض الحصول على شهادة دبلوم مشارك من كلية 

 املجتمع في قطر 

الفارق بين مجموع الساعات املحولة ومجموع  24 مجموع ساعات املقررات االختيارية التطبيقية املعتمدة 

-60الساعات التطبيقية في املقررات املطلوبة )

36=24) 

يخفض هذا العدد في حال كانت الساعات  68 الساعات املعتمدة املتبقية في مريانمجموع 

 ساعة 60املعتمدة املحولة أكثر من 

  

            

مالحظة: إذا كانت مقررات العلوم الطبيعية األساسية تشتمل على مختبر، فإن مقرًرا علمًيا واحًدا يلبي متطلبات العلوم في جامعة 

 مريان.

كما هو الحال في مقرر نفسها في جامعة مريان متطلبات التعليم العام  GOVT 2304 األساس ي و 2322مالحظة: يلبي مقررا التاريخ 

ECON 231 وينصح بدراسة ،ECON 2301  ساعات معتمدة ملقرر  9من أصل  3ألنه يلبيBUS109. 

  



 ةاإلنجليزياللغة مسار  - اآلدابالدبلوم املشارك في 

يستهدف برنامج الدبلوم املشارك في الفنون الطالب الراغبين في الدراسة باللغة اإلنجليزية، والذين يخططون للتحويل إلى جامعة 

أخرى للحصول على شهادة البكالوريوس في مجموعة متنوعة من التخصصات، ومنها: االتصال، وإدارة األعمال، والتعليم، والقانون، 

ساعة معتمدة من متطلبات املناهج الدراسية  30أو الفنون الجميلة. ويتعين على جميع الطالب إكمال  والعلوم االجتماعية و /

 .األساسية

 

 ساعة محولة.( 60)تفترض الحسابات أدناه  60مجموع الساعات املعتمدة: 

 رقم املقرر  الساعات املعتمدة املجال

 ARAB 1301, ARAB 1302, ENGL 1301, ENGL 1302 12 االتصال

 MATH 1314, MATH 1342, MATH 1324, MATH 3 الرياضيات 

1324, MATH 1325 MATH 2412, MATH 2413, 

MATH 

2414  MATH   أوMATH 2415 

 HIST 1385, HIST 1386, HIST 1301, HIST 1302, HIST 3 التاريخ

 HIST 2389 أو   2322

 ,ENVR 1301, BIOL 1306, BIOL 1322, PHYS 1301 3 العلوم الطبيعية 

CHEM 1311    أوASTR 1303 

 ,PHIL 1301, PHIL 2306, HUMA 1301, ENGL 2342 3 العلوم اإلنسانية 

ENGL 2374, ENGL 2332, ENGL 2322   أو ENGL 

2323 

 ,ECON 2301, ECON 2302, GOVT 2303, GOVT 2304 3 العلوم االجتماعية والسلوكية

GOVT 2331, GOVT 2325, GOVT 2389, COMM 

1307, 

ANTH 2351, PSYC 2301, PSYC 2314, SOCI 1301  أو 

SOCI 2336 

 EDUC 1300أو  ISLA 1301 3 املعارف العامة

   30 مجموع الساعات املعتمدة



 رقم املقرر  الساعات املعتمدة املجال

 ,ARTS 1301, ARTS 1303, DRAM 1351, DRAM 1352 3 الفنون الجميلة

DRAM 1353, MUSI 1301, MUSI 1306, MMAD 1301 

 ,FREN 1411, SPAN 1411, ARAB 2301, ENGL 2322 3 املهارات العامة

ENGL 2323, ENGL 2332, ENGL 2333, ENGL 2342, 

ENGL 2374, COMM 1307, BUSI 1301 

 Select from any college level courses: (Marian 24 املقررات االختيارية العامة

suggests: ACCT2301, BMGT1327, MRKG1311, 

SPCH1315) 

   30 مجموع الساعات املعتمدة

 


