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 كلية االقتصاد والمحاسبة
  متطلبات الكلية

 إدارة الموارد البشرية  قسم 

باإلنجليزياسم المقرر  اسم المقرر بالعربي  القسم اجباري/اختياري نوع المقرر عدد الوحدات رمز المقرر 

 العام اجبارية الجانبين Programming IV Intr CS303 4 مقدمة لغة السي

المتقطعةالبنى   Discrete Structures CS403 3 العام اختيارية نظري 

المتقطعةالبنى   Discrete Structures CS403 3 العام اختيارية الجانبين 

2رياضيات عامة   Calculus II MA201 3 العام اجبارية الجانبين 

1رياضيات عامة   Calculus I MA201 3 العام اجبارية نظري 

باإلنجليزياسم المقرر  اسم المقرر بالعربي عدد  رمز المقرر 
 الوحدات

اجباري/اختياري  نوع المقرر  

1اقتصاد جزئي   Micro economic 1 |EC-110 3 اجبارية نظري 

 اجبارية نظري Public Administration HRM-329 3 اإلدارة العامة

 اجبارية نظري Communication Management HRM-141 3 ادارة اتصال

2اللغة االنجليزية   English language 2 En104 3 اجبارية نظري 

1محاسبة متوسطة   Intermediate Accounting 1 Ac230 3 اجبارية نظري 

تطبيقات الحاسب االلي 

 للموارد البشرية

Computer Human Resources 

applications 

HRM 540 3 اجبارية نظري 

 اجبارية نظري Civil law Ci-120 3 القانون المدني

 اجبارية نظري Banking and money EC -200 3 نقود ومصارف

2محاسبة متوسطة   Intermediate Accounting 2 Ac -231 3 اجبارية نظري 

1محاسبة التكاليف   Cost Accounting Ac -332 3 اجبارية نظري 

إداريةمحاسبة   Managerial Accounting Ac -534 3 اجبارية نظري 

 اجبارية نظري Human Resource Management HRM-223 3 إدارة الموارد البشرية

 اجبارية نظري Marketing Principles HRM-423 3 مبادي التسويق

 اجبارية نظري Behavioral Sciences HRM-102 3 العلوم السلوكية

 Production Operations دارة العمليات االنتاجية

Management 

HRM-220 3 اجبارية نظري 

 اجبارية نظري Electronic Management HRM-327 3 إدارة الكترونية

 اجبارية نظري Time management HRM-221 3 ادرة الوقت

 اجبارية نظري Analysis and design functions HRM-328 3 تحليل وتصميم وظائف

تخطيط وتطوير الموارد 

 البشرية

Planning and development of 

human resources 

HRM-426 3 اجبارية نظري 

 اجبارية نظري work ethics HRM-425 3 خالقيات العمل

 اجبارية نظري Financial management HRM-320 3 إدارة المالية

 اجبارية نظري Operations Research HRM-321 3 بحوث العمليات

األداءإدارة   Performance Management HRM-522 3 اجبارية نظري 

نظم معلومات الموارد 

 البشرية

Human Resources Information 

Systems 

HRM-429 3 اجبارية نظري 

 Leadership and Change القيادة وإدارة التغيير

Management 

HRM-520 3 اجبارية نظري 

إدارة استراتيجية للموارد 

 البشرية

Strategic management of 

human resources 

HRM-521 3 اجبارية نظري 

 اجبارية نظري Crisis Management HRM-428 3 إدارة االزمات

 اجبارية نظري Marketing Research HRM-434 3 بحوث تسويق
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إدارة الموارد البشرية 

 الدولية

International Human Resources 

Management 

HRM-525 3 اجبارية نظري 

 اجبارية نظري Quality Management HRM-326 3 إدارة الجودة

الريادة وإدارة المشاريع 

 الصغرى

Entrepreneurship and micro-

enterprise management 

HRM-526 3 اجبارية نظري 

 اجبارية نظري Project HRM-600 3 مشروع بحث

 اجبارية نظري History of Libya HRM105 3 تاريخ ليبيا

 اجبارية نظري History of Science HRM 3 تاريخ العلوم


