
 

  

  0202 – 0202توصيف برنامج إدارة األعمال للعام الجامعي 

 

1 

 البرنامجتوصــٌف 

 0201-0202للعام 
 

 

 )أ( معلومات أساسٌة

 
 إدارة األعمال : سم البرنامجا .1
               أحادي  البرنامج :   طبٌعة .0
 إدارة األعمال  :المسئول عن البرنامج القسم   .3
 نظم المعلومات اإلدارٌة –االقسام المشاركة فً البرنامج: المحاسبة  .4
 9/12/0223:  البرنامج إقرارتارٌخ  .5
 .م.د/ أمل صدٌق محمد عفٌفً منسق البرنامج: أ .6
 المراجع الداخلً للبرنامج: د/ محمد المرزوقً .7
 المراجع الخارجً للبرنامج : أ.د / أمجد عمارة  .8
 تارٌخ اعتماد توصٌف البرنامج: .9

  :25/12/0202تارٌخ اعتماد مجلس القسم 

  0202/  12/  06 المعهد:تارٌخ اعتماد مجلس ادارة 
 

 معلومات متخصصة )ب(
 

 األْذاف انؼبيخ نهجزَبيذ (1)

 :ٚزت اٌ ٚكٌٕ خزٚذ ثزَبيذ ادارح األػًبل لبدراً ػهٗ 

 .( NARS-1/1)ـ كً حٌّشىالص حٌّظؼٍمش ربدحسس حألػّخي رخعظخذحَ حٌّٕٙؾ حٌؼٍّٝ  1/1

 (.NARS-1/2)رفخػ١ٍش  ـ طٛظ١ف حٌّؼخسف ٚحٌّٙخسحص حٌّىظغزش فٝ ِـخي ادحسس حألػّخي ٌخذِش حٌّـظّغ ٚحٌز١جش 1/2

  (.NARS-1/3) ـ حٌظٛحطً ٚحالطظخي حٌفؼخي رخٌضِالء ٚحٌّشإٚع١ٓ ٚحٌشإعخء ٚحالؽشحف حٌّؼ١ٕش 1/3

 (.NARS-1/4)حٌظؼخًِ ِغ حٌّغظـذحص ٚحٌّظغ١شحص حٌؼخ١ٌّش ٚطؤػ١ش٘خ ػٍٟ ِـخي ادحسس حألػّخي  -1/4

-1/5)ػّخي ِٓ خالي ط١ّٕش رحطٗ ٚلذسحطٗ رشىً ِغظّش  طط٠ٛش حٌّؼخسف ٚحٌّٙخسحص ح١ٌّٕٙش حٌّظؼٍمش ربدحسس حأل -1/5

NARS ) 

 .(NARS-1/6)            حالٌظضحَ ٚطلًّ حٌّغج١ٌٛش رّخ ٠ظفك ِغ حٌمٛحػذ حٌمخ١ٔٛٔش ٚحٌّؼخ١٠ش حالخالل١ش ٚح١ٌّٕٙش -1/6

 (.NARS-1/6)حٔـخص ِخ ٠ىٍف رٗ ِٓ أػّخي رىفخءس ٚفمخً ٌٍمٛح١ٔٓ ِٚؼخ١٠ش حخالل١خص حٌّٕٙش    -1/7

 .( NARS-1/7)حػذحد ٚطظ١ُّ دسحعخص ؿذٜٚ حٌّششٚػخص  -1/8

 .(NARS-1/7)دسحعش ٚطل١ًٍ ٚطم١١ُ حٌّششٚػخص ٚحٌّمظشكخص حالعظؼّخس٠ش  -1/9

 .(NARS-1/8)حعظخذحَ حٌلخعذ حالٌٟ ٚطىٌٕٛٛؿ١خ حٌّؼٍِٛخص رىفخءس  -1/11
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 :  انًخزربد انتؼهًٛٛخ انًستٓذفخ يٍ انجزَبيذ -2

 انفٓى :انًؼزفخ ٔ - 2/1

 انًؼزفخ ٔانفٓى انؼبيخ نخزٚذ كهٛبد انتزبرح: 

 :  ثئتًبو ْذا انجزَبيذ ٚزت أٌ ٚكٌٕ انخزٚذ لبدراً ػهٗ أٌ

 (2/1NARS  G) ٠ششف حشىخي ٚحٔٛحع ٚحٌغّخص ح١ٌّّضس ٌّئعغخص حالػّخي حٌّخظٍفش -2/1/1

 (2/2NARS  G) ؼٙخ٠ظف حٌز١جخص حٌّخظٍفش حٌظٝ طؼًّ ف١ٙخ حٌّٕظّخص ٚحعخ١ٌذ حٌظؼخًِ ِ -2/1/2

 (.2/3NARS  G)٠ظؼشف ػٍٟ حٌظطٛسحص ٚحالطـخ٘خص حٌلذ٠ؼش ٚحٌمؼخ٠خ حٌّؼخطشس فٝ ِـخي ادحسس حألػّخي  -2/1/3

٠فغش حٌّزخدة حالعخع١ش ٚحٌٕظش٠خص ٚحٌّذحسط حٌفىش٠ش ٌؼٍُ حإلدحسس ٚحٌّفخ١ُ٘ حإلدحس٠ش ٌّٕظّخص حألػّخي حٌّل١ٍش  -2/1/4

 (2/4NARS  G)ٚحٌذ١ٌٚش 

٠ظؼشف ػٍٝ حٌؼٍَٛ حٌّلخعز١ش ٚحإللظظخد٠ش ٚحٌش٠خػ١ش ٚٔظُ حٌّؼٍِٛخص حإلدحس٠ش ف١ّخ ٠ظؼٍك رؼٍَٛ ادحسس حألػّخي  -2/1/5

(2/5NARS  G.) 

 ٠لذد ِٕخ٘ؾ حٌزلغ حٌؼٍّٟ ٚحٌظفى١ش حٌّٕطمٟ ٚأعخ١ٌذ حٌم١خط ٚحٌظل١ًٍ فٟ اػذحد حٌزلٛع ٚحٌظمخس٠ش . - 2/1/6

(2/6NARS  G)  

  (.2/7NARS  G)َ حإلؿظّخػ١ش ٚحإلٔغخ١ٔش حٌّشطزطش رؼٍَٛ ادحسس حألػّخي ٠ظؼشف ػٍٝ حٌؼٍٛ -2/1/7

 (.2/8NARS  G)٠ٕخلش لٛحػذ أخالل١خص حألػّخي ِّٚخسعخص ِٕٙش حٌمطخع حٌظـخسٜ  -2/1/8

 انٙ ربَت انًؼبرف انؼبيخ انسبثمخ ٚزت اٌ ٚكٌٕ خزٚذ ثزَبيذ إدارح األػًبل لبدراً ػهٗ اٌ:

ذ ٚحٌّٕخ٘ؾ حٌؼ١ٍّش حٌّغظخذِش فٝ كً حٌّشىالص ٚاطخخر حٌمشحسحص فٝ حٌّغظ٠ٛخص حإلدحس٠ش ٠ظؼشف ػٍٝ حألعخ١ٌ -2/1/9

 .(NARS   S 1/1)حٌّخظٍفش 

٠ششف حألعظ حٌّغظخذِش فٝ اػذحد حٌخطؾ ٚحٌزشحِؾ ٚحٌغ١خعخص رّخ ٠ٕخعذ ؽز١ؼش حٌّئعغخص حإلدحس٠ش حٌّخظٍفش  -2/1/11

(1/2NARS  S) 

 (.1/3NARS  S)ٜ حٌظغ٠ٛم١ش ٚطم١١ُ ِمظشكخص حإلعظؼّخس ٠ٕخلش أعظ دسحعخص حٌـذٚ -2/1/11

 .(.1/4NARS  S)٠ٛػق أعظ طظ١ُّ ح١ٌٙخوً حٌظٕظ١ّ١ش ٚأٔظّش حٌؼًّ حإلدحسٞ حٌّخظٍفش رخٌّئعغخص  -2/1/12

٠ظؼشف ػٍٝ حٌفٍغفخص حإلدحس٠ش حٌلذ٠ؼش فٟ ادحسس حألػّخي ٚفشص ططز١مٙخ فٟ ِـخالص حٌؼًّ حٌّخظٍفش  -2/1/13

(1/5NARS  S). 

 (1/6NARS  S)٠ششف ِزخدة حٌم١خدس ٚو١ف١ش حٌظؤػ١ش فٟ ح٢خش٠ٓ  -2/1/14

 (1/7NARS  S) ٠لذد حٌّفخ١ُ٘ حٌّظؼٍمش رخإلطظخالص حٌظٕظ١ّ١ش ٚػاللخص حٌؼًّ ٚحٌظٛؿ١ٗ ٚحٌم١خدس -2/1/15

 (1/8NARS  S)٠ششف أعظ حٌظلف١ض ٚط١ّٕش حٌذحفؼ١ش ٌذٜ ح٢خش٠ٓ  -2/1/16

زخص اعظخذحَ حٌغ١خعخص ٚحإلعظشحط١ـ١خص ٚحٌخطؾ ٚفك طٛلؼخص حألؽشحف حٌّؼ١ٕش ٠ٕخلش أعظ ِٚظطٍ -2/1/17

(1/9NARS  S) 
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 :انًٓبراد انذُْٛخ  -2/2

 انًٓبراد انذُْٛخ انؼبيخ نخزٚذ كهٛبد انتزبرح: 

 :  ثئتًبو ْذا انجزَبيذ ٚزت اٌ ٚكٌٕ انخزٚذ لبدراً ػهٗ أٌ

 (4/1NARS  G)َ حٌّٕٙؾ حٌؼٍّٝ ٚحٌظفى١ش حٌّٕطمٟ ٠لًٍ حٌز١خٔخص ٠ٚغظٕظؾ حٌّؼٍِٛخص رخعظخذح -2/2/1

 (4/2NARS  G)٠خظخس أعظ ِٚزخدة حٌظفى١ش حإلرظىخسٜ فٟ ِـخي ادحسس حألػّخي  -2/2/2

 (4/3NARS  G) ٠فشق ر١ٓ حٌؼٕخطش حإل٠ـخر١ش ٚحٌغٍز١ش فٝ حٌّغخثً ٚحٌمؼخ٠خ حٌّطشٚكش فٝ حٌؼٍَٛ حإلدحس٠ش -2/2/3

 (4/3NARS  G)ٚ حٌّغخثً حإلدحس٠ش حٌّطشٚكش ٠غظٕظؾ عٍز١خص حٌمؼخ٠خ  -2/2/4

 (4/4NARS  G)٠لًٍ حألسلخَ حٌّشطزطش رخٌؼٍَٛ حإلدحس٠ش ٠ٚفغش ِذٌٛالطٙخ  -2/2/5

 (4/5NARS  G)٠م١١ُ حٌّٛحلف حٌّخظٍفش رّخ ٠غخُ٘ فٝ طل٠ًٛ حٌظٙذ٠ذحص اٌٝ فشص  -2/2/6

 (4/6NARS  G)ّخي ٠ؼشع حألفىخس ٚٚؿٙخص حٌٕظش رب٠ـخر١ش فٟ ِـخي ادحسس حألػ -2/2/7

 (4/6NARS  G)٠زذٜ حٌشحٞ رّٛػٛػ١ش ِذػِٛخ رخألدٌش ٚٚفمخ ٌألعخ١ٌذ حٌؼ١ٍّش ٌؼٍُ حإلدحسس   -2/2/8

انٙ ربَت انًٓبراد انذُْٛخ انؼبيخ انسبثمخ نخزٚذ كهٛخ انتزبرح ٚزت اٌ ٚكٌٕ خزٚذ ثزَبيذ إدارح األػًبل لبدراً ػهٗ 

 اٌ:

 (3/1NARS  S)حٌّٛحلف حإلدحس٠ش حٌّخظٍفش ٠زظىش أعخ١ٌذ فخػٍش ٌّٛحؿٙش  -2/2/9

 (3/2NARS  S)٠شرؾ ر١ٓ حٌّظغ١شحص حٌز١ج١ش ٚحالّٔخؽ حٌّخظٍفش إلطخخر حٌمشحس  -2/2/11

٠مظشف حٌغٕخس٠ٛ٘خص ٚ حالعظشحط١ـ١خص ٚحٌّٕخرؽ حٌّخظٍفش رّخ ٠ظٛحفك ِغ حألكذحع ٚحٌمؼخ٠خ حإلدحس٠ش  -2/2/11

(3/3NARS  S) 

 

 :انؼًهٛخ انًٓبراد انًُٓٛخ ٔ -2/3

 انًٓبراد انًُٓٛخ ٔانؼًهٛخ انؼبيخ نخزٚذ كهٛبد انتزبرح: 

 :  ثئتًبو ْذا انجزَبيذ ٚزت اٌ ٚكٌٕ انخزٚذ لبدراً ػهٗ أٌ

 .(3/1NARS  G)٠ٛظف حٌّٛحسد حٌّظٕٛػش رىفخءس رّخ ٠ّىٕش ِٓ ط١ّٕظٙخ ٚحٌّلخفظش ػ١ٍٙخ  -2/3/1

 .(3/2NARS  G)٠ـشٞ دسحعخص طل١ٍ١ٍش ػٓ ِخظٍف حألعٛحق  -2/3/2

 (3/3NARS  G)٠ٕظمٟ حٌز١خٔخص ٚحٌّؼٍِٛخص ِٓ ِظخدس٘خ حٌّخظٍفش ٠ٚظلمك ِٓ طلظٙخ  -2/3/3

 (3/4NARS  G)٠غظٕظؾ ِخ طؼىغش حٌز١خٔخص ٚحإلكظخث١خص ِٓ ِئششحص الظظخد٠ش ٚاؿظّخػ١ش  -2/3/4

 (3/5NARS  G) ٠ٕشت حٌٕظُ حإلدحس٠ش حٌّخظٍفش ٠ٚغظخذِٙخ رىفخءس  -2/3/5

 (3/6NARS  G)ذَ حألعخ١ٌذ حٌؼ١ٍّش ٚحألدٚحص حٌّٕخعزش ٌلً حٌّشىالص ٠غظخ -2/3/6

 (3/7NARS  G)٠طزك أعظ ِٚزخدة حٌشلخرش ٚل١خط حألدحء  -2/3/7

 (3/8NARS  G)٠ؼذ حٌظمخس٠ش حإلدحس٠ش ؽزمخ ٌإلعخ١ٌذ حٌؼ١ٍّش  -2/3/8

 (3/8NARS  G)٠ؼشع حٌظمخس٠ش حإلدحس٠ش حٌّخظٍفش ِفغشحً ا٠ـخر١خطٙخ ٚ عٍز١خطٙخ  -2/3/9

 (3/9NARS  G)٠غظخذَ رشحِؾ حٌلخعذ حألٌٟ ٚططز١مخطٗ ٚطىٌٕٛٛؿ١خ حٌّؼٍِٛخص فٟ ِـخي ادحسس حألػّخي  -2/3/11

 (NARS  G 3/10)٠ٛظف ٔظخثؾ حٌزلٛع ٚحٌذسحعخص فٟ طط٠ٛش ٚطلغ١ٓ حٌٕظُ حإلدحس٠ش  -2/3/11
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تزبرح ٚزت أٌ ٚكٌٕ خزٚذ ثزَبيذ إدارح األػًبل إنٙ ربَت انًٓبراد انًُٓٛخ ٔانؼًهٛخ انؼبيخ انسبثمخ نخزٚذ كهٛخ ان

 لبدراً ػهٗ اٌ:

 .(2/1NARS  S)٠ؼذ حٌخطؾ حإلعظشحط١ـ١ش ٠ٚظ١غ ع١خعخص حألػّخي  -2/3/12

 .(2/2NARS  S)٠ظُّ ٔظُ ٚأدٌش حٌؼًّ حٌّخظٍفش فٟ ِـخي ادحسس حألػّخي  -2/3/13

 .(2/3NARS  S)٠ٚطٛس٘خ  ٠ظُّ ح١ٌٙخوً حٌظٕظ١ّ١ش ٚفمخً ٌألعظ ٚؽز١ؼش حٌّئعغش -2/3/14

 .(2/4NARS  S)٠ذ٠ش أٔظّش لٛحػذ حٌز١خٔخص ٚحٌّؼٍِٛخص حإلدحس٠ش  -2/3/15

 .(2/5NARS  S)٠ؼذ دسحعخص حٌـذٜٚ ٠ٚم١ُ حٌّششٚػخص  -2/3/16

  .(2/6NARS  S)٠ظُّ حٌخطؾ حٌظغ٠ٛم١ش ٚحٌز١ؼ١ش  -2/3/17

 .(2/7NARS  S)٠ـشٞ حٌظل١ًٍ حٌّخٌٟ ٠ٚم١ُ حٌّششٚػخص حإلعظؼّخس٠ش  -2/3/18

 .(2/8NARS  S)٠لًٍ أٔٛحع ِخظٍفش ِٓ حألعٛحق ٠ٚم١ّٙخ  -2/3/19

 .(2/9NARS  S)٠ؼغ خطؾ ٚرشحِؾ ٌٍّلخفظش ػٍٝ حٌّٛحسد حٌّخظٍفش ٚط١ّٕظٙخ  -2/3/21

 .(2/10NARS  S)٠طزك حٌٕظُ ٚحألعخ١ٌذ حٌؼ١ٍّش حٌلذ٠ؼش فٟ ِـخي ادحسس حألػّخي  -2/3/21

 

 :انًٓبراد انؼبيخ  -2/4

 :  ئتًبو ْذا انجزَبيذ ٚزت اٌ ٚكٌٕ انخزٚذ لبدراً ػهٗ أٌث

 (5/1NARS  G)٠ذ٠ش حٌٛلض رفخػ١ٍش ٚوفخءس  -2/4/1

 (5/2NARS  G)٠ظٛحطً رفخػ١ٍش ِغ ح٢خش٠ٓ ٠ٚئػش ف١ُٙ  -2/4/2

 (5/3NARS  G)٠ؼًّ فٟ فش٠ك ٠ٚذ٠ش ِـّٛػخص حٌؼًّ  -2/4/3

 (5/4NARS  G)حطٟ حٌّغظّش ٠ّٕٟ ِؼخسفٗ ٚأفىخسٖ ِٓ خالي حٌظؼٍُ حٌز -2/4/4

 (5/5NARS  G)٠غظخذَ أعخ١ٌذ ِالثّش ٌلً حٌّشىالص فشد٠خً ِٚئعغ١خً رىفخءس ٚفخػ١ٍش  -2/4/5

 (5/6NARS  G)٠ؼشع آسحثٗ ٚأفىخسٖ فٟ ِـّٛػخص حٌؼًّ  -2/4/6

 (5/7NARS  G)٠ظؼخًِ ِغ ػغٛؽ حٌؼًّ رفخػ١ٍش ِٓ خالي ادحسس حٌزحص   -2/4/7

 (5/8NARS  G)ق حٌؼًّ رظٛسس ِغظّشس ٠طٛس ٠ٚلغٓ ؽش -2/4/8

 (5/9NARS  G)٠غظخذَ ِفخ١ُ٘ ِٚظطٍلخص ػٍَٛ حإلدحسس  -2/4/9

 (5/10NARS  G)٠غظخذَ حٌٍغش حإلٔـ١ٍض٠ش فٟ ٔطخق حٌؼًّ  -2/4/11

 

 انًؼبٚٛز األكبدًٚٛخ نهجزَبيذ :  -3

شٔخِؾ ادحسس حألػّخي حٌظٟ أطذسطٙخ ح١ٌٙجش ٠ظزٕٝ حٌمغُ حٌّؼخ١٠ش حٌم١ِٛش حألوخد١ّ٠ش حٌم١خع١ش ٌمطخع و١ٍخص حٌظـخسس ر

رظخس٠خ  ٚرٌه ٚفمخً ٌمشحس ِـٍظ لغُ ادحسس حألػّخي 2119 حٌم١ِٛش ٌؼّخْ ؿٛدس حٌظؼ١ٍُ ٚحالػظّخد فٟ ٠ٕخ٠ش

 .26/9/2116ٚاػظّخد ِـٍظ ادحسس حٌّؼٙذ رظخس٠خ  19/9/2116

 

 انؼاليبد انًزرؼٛخ :  -4

 ال ُٚطجك.
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 ْٛكم ٔيكَٕبد انجزَبيذ :  -5

 يذح انجزَبيذ : -/أ5

ِذس حٌذسحعش رخٌٕغزش ٌّشكٍش حٌزىخٌٛس٠ٛط أسرغ عٕٛحص رٕظاخَ حٌغاخػخص حٌّؼظّاذس ٚطمغاُ ػٍاٟ ػّخ١ٔاش فظاٛي دسحعا١ش رل١اغ 

 عخػش ططز١م١ش ( . 92عخػش دسحع١ش ٚ 132عخػش ِؼظّذس ) ػذد  ٠132ىْٛ حٌطخٌذ حٌخش٠ؾ لذ أوًّ 

 ْٛكم انجزَبيذ :    -/ة5

 ٌزشٔخِؾ ادحسس حألػّخي ِٓ: ٠ظىْٛ ح١ٌٙىً حٌؼخَ

 

 : ) ٖػذد انسبػبد انًؼتًذح إلتًبو انجزَبيذ انذراسٗ ) إنشايٙ / اختٛبر 

 

  :ٗػذد انسبػبد انتذرٚسٛخ إلتًبو انجزَبيذ انذراس 

 224 اؿّخٌٟ 92 ػٍّٟ / ططز١مٟ 132 ٔظشٞ

 

عاخػخص طذس٠غا١ش  3الكظش : رخالػخفش اٌٟ ِظطٍذ ِٓ ٚصحسس حٌظؼ١ٍُ حٌؼخٌٟ ِمشس حٌغىخْ ٚحٌز١جش ٚكمٛق حإلٔغخْ ربؿّخٌٝ ِ

 عخػش طذس٠غ١ش . 135ٚرزٌه ٠ىْٛ ػذد حٌغخػخص حٌظذس٠غ١ش ٌٍزشٔخِؾ 

 :انٓٛكم انؼبو نجزَبيذ إدارح األػًبل 

 NARSَست ال  يمزراد انجزَبيذ
 انجزَبيذ

 انُسجخ رادػذد انًمز

 %24.5 11 %25 ِمشسحص حٌؼٍَٛ حألعخع١ش

 %13.3 6 % 12.5 ِمشسحص حٌؼٍَٛ حإلؿظّخػش ٚحإلٔغخ١ٔش

 %48.9 22 % 51 ِمشسحص ػٍَٛ حٌظخظض

ِمشسحص ِٓ ػٍَٛ أخشٞ )كخعذ أٌٟ ٌٚغش 

 ٚغ١ش٘خ.......(
12.5 % 6 13.3% 

 %111 45  اؿّخٌٟ ػذد حٌّمشسحص حٌّؼظّذس

 
 ذا انجزَبيذ يٍ انًستٕٖ األٔلٚجذأ انتخصص فٗ ْ

 انتذرٚت انًٛذاَٙ : 

ططٍذ سغُ ػذَ اكظٛحء حٌالثلش ػٍٝ طخظ١ض عخػخص ٌٍظذس٠ذ ح١ٌّذحٟٔ اال أْ حٌّؼٙذ أطخز اؿشحءحص طظل١ل١ش ٚ

رٕخءحً ػٍٝ ، ٠ٚظُ ٘زح حٌظذس٠ذ  حعخر١غ 6طذس٠زخً ط١ف١خً ٌطالد حٌفشلظ١ٓ حٌؼخ١ٔش ٚحٌؼخٌؼش ٌّذس ػالػش حعخر١غ ٌىً فشلش رخؿّخٌٝ 

 خطخرخص ِظزخدٌش ر١ٓ حٌّؼٙذ ٚحٌششوخص حٌظٟ طمَٛ رظذس٠ذ حٌطالد.

 132 اؿّخٌٟ 36 اخظ١خسٞ 96                                       اٌضحِٟ
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 حًبَٛخ فصٕل دراسٛخ يمسًخ كًب ٚهٗ :  -يستٕٚبد انجزَبيذ ) فٗ َظبو انسبػبد انًؼتًذح ( :  -/د 5

 

 انفصم انذراسٗ انًستٕٖ و
إرًبنٗ ػذد انسبػبد 

 انًؼتًذح
 إختٛبرٖ إنشايٗ

1 
 حألٚي

 - 15 15 حألٚي

 - 15 15 حٌؼخٔٝ 2

3 
 حٌؼخٔٝ

 3 12 15 حألٚي

 6 9 15 حٌؼخٔٝ 4

5 
 حٌؼخٌغ

 6 12 18 حألٚي

 6 12 18 حٌؼخٔٝ 6

7 
 حٌشحرغ

 6 12 18 حألٚي

 9 9 18 حٌؼخٔٝ 8

 36 96 132 حالؿّخٌٝ
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 سبػخ يؼتًذح                  33إنشايٙ :          انًستٕٖ انذراسٗ : األٔل     

 سبػخ يؼتًذح                  15     : راسٙ األٔلانفصم انذ 

 

 سبػخ يؼتًذح                          15انفصم انذراسٙ انخبَٙ:   

 

كٕد 

 انًمزر
 اسى انًمزر

انسبػبد 

  انًؼتًذح

إرًبنٙ 

انسبػبد 

 األسجٕػٛخ

 انتذرٚسٛخػذد انسبػبد 
انفزلخ / 

 انًستٕٖ

انفصم 

 ػًهٙ تطجٛمبد َظز٘ انذراسٗ

 - 2 3 5 3 أطٛي حإلدحسس 1211

 حألٚي  حألٚي

1511 
ِغ أعخع١خص حٌظؼخًِ 

 حٌلخعذ
3 5 3 - 2 

 - 2 3 5 3 (1ِزخدة حٌّلخعزش ) 1311

 - - 3 3 3 ِزخدة حٌمخْٔٛ 1811

 - 8 1 8 3 ٌغش أـ١ٍض٠ش 1111

 
إرًبنٗ ػذد انسبػبد 

 األسجٕػٛخ
15 26 12 12 2  

كٕد 

 انًمزر
 اسى انًمزر

انسبػبد 

  انًؼتًذح

إرًبنٙ 

انسبػبد 

 األسجٕػٛخ

 ػذد انسبػبد
انفزلخ / 

 انًستٕٖ

انفصم 

 ػًهٙ تطجٛمبد َظز٘ انذراسٗ

1112 
أعخع١خص حٌظفى١ش 

 حٌّٕطمٟ ٚحٌزلغ حٌؼٍّٟ
3 5 3 2 - 

 حٌؼخٔٝ حألٚي

 2 - 3 5 3 أعخع١خص ٔظُ حٌظشغ١ً 1513

1611 
أعخع١خص س٠خػش 

 حألػّخي
3 6 3 3 - 

 - 2 3 5 3 ِزخدة حاللظظخد حٌـضثٟ 1711

 - - 3 3 3 ِزخدة حٌؼٍَٛ حٌغٍٛو١ش 1114

 
إرًبنٗ ػذد انسبػبد 

 األسجٕػٛخ
15 24 15 7 2 
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 سبػخ يؼتًذح  21إنشايٙ :            انًستٕٖ انذراسٗ : انخبَٗ          

 سبػخ يؼتًذح                9: اختٛبر٘                                                   

 سبػخ يؼتًذح                  15انفصم انذراسٙ األٔل: 

 

 ساعة معتمدة                  15الفصل الدراسً الثانً: 

 

  سبػخ يؼتًذح 9إختٛبرٖ :              انًستٕٖ انذراسٗ : انخبَٗ       

 انفص انذراسٙ األٔل:

وٛد 

 حٌّمشس
 حعُ حٌّمشس

انسبػبد 

 انًؼتًذح

اؿّخٌٟ 

حٌغخػخص 

 حألعزٛػ١ش

 ػذد حٌغخػخص 
حٌفشلش / 

 حٌّغظٜٛ

حٌفظً 

 ػٍّٟ ططز١مخص ٔظشٞ حٌذسحعٝ

 - 2 3 5 3 ادحسس حإلٔظخؽ ٚحٌؼ١ٍّخص 2215

 حألٚي  حٌؼخٔٝ
 - 3 3 6 3 ( 1ِزخدة حإلكظخء ) 2613

 - 2 3 5 3 ِزخدة حاللظظخد حٌىٍٟ 2712

 - 2 3 5 3 ( 2ِزخدة حٌّلخعزش ) 2312

 
إرًبنٗ ػذد انسبػبد 

 األسجٕػٛخ
12 21 12 9 - 

 

وٛد 

 حٌّمشس
 حعُ حٌّمشس

ػبد انسب

 انًؼتًذح

اؿّخٌٟ 

حٌغخػخص 

 حألعزٛػ١ش

 ػذد حٌغخػخص 
حٌفشلش / 

 حٌّغظٜٛ

حٌفظً 

 ػٍّٟ ططز١مخص ٔظشٞ حٌذسحعٝ

 - - 3 3 3 لخْٔٛ حألػّخي 2812

 حٌؼخٔٝ حٌؼخٔٝ
 - 2 3 5 3 ادحسس حٌظغ٠ٛك 2214

2212 
ِزخدة حٌغٍٛن 

 حٌظٕظ١ّٟ
3 5 3 2 - 

 
إرًبنٗ ػذد انسبػبد 

 األسجٕػٛخ
9 13 9 4 - 

 

وٛد 

 حٌّمشس
 حعُ حٌّمشس

انسبػبد 

 انًؼتًذح

اؿّخٌٟ 

حٌغخػخص 

 حألعزٛػ١ش

 ػذد حٌغخػخص 
حٌفشلش / 

 حٌّغظٜٛ

حٌفظً 

 ػٍّٟ ططز١مخص ٔظشٞ حٌذسحعٝ

 - 3 3 6 3 ٌّخخؽشحٌظؤ١ِٓ ٚادحسس ح 2615
 حألٚي  حألٚي

 - 2 3 5 3 س٠خػش ط٠ًّٛ ٚاعظؼّخس 2612

 
إرًبنٗ ػذد انسبػبد 

 األسجٕػٛخ
3 5 3 2 - 
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 : انفص انذراسٙ انخبَٙ

 

وٛد 

 حٌّمشس
 حعُ حٌّمشس

انسبػبد 

 انًؼتًذح

اؿّخٌٟ 

حٌغخػخص 

 حألعزٛػ١ش

 ػذد حٌغخػخص 
حٌفشلش / 

 حٌّغظٜٛ

حٌفظً 

 ػٍّٟ ١مخصططز ٔظشٞ حٌذسحعٝ

 - 3 3 6 3 (2ِزخدٜء حإلكظخء ) 2614

 3 - 3 6 3 حٌزشِـش ح١ٌٙى١ٍش 2515 حٌؼخٔٝ حألٚي

 - 2 3 5 3 حإلدحسس حٌّىظز١ش 2213

 
إرًبنٗ ػذد انسبػبد 

 األسجٕػٛخ
6 11 6 2 3 
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 ساعة معتمدة 04إلزامً :        المستوى الدراسى : الثالث           

 ساعة معتمدة 10:  ختٌاريإ             

 : الفصل الدراسً األول
 

 

 : الفصل الدراسً الثانً
 

 

 

وٛد 

 حٌّمشس
 حعُ حٌّمشس

انسبػبد 

 انًؼتًذح

اؿّخٌٟ 

حٌغخػخص 

 حألعزٛػ١ش

 ػذد حٌغخػخص 
حٌفشلش / 

 حٌّغظٜٛ

حٌفظً 

 ػٍّٟ ططز١مخص ٔظشٞ حٌذسحعٝ

 - 2 3 5 3 ادحسس حٌمٜٛ حٌزشش٠ش 3217

 حألٚي  حٌؼخٌغ

 - 3 3 6 3 رلٛع حٌظغ٠ٛك 3219

 - 2 3 5 3 ادحسس حٌّٛحد 3211

3713 
الظظخد٠خص حٌّخ١ٌش 

 حٌؼخِش
3 3 3 - - 

3333 
حٌغىخْ ٚحٌز١جش ٚكمٛق 

 حإلٔغخْ
3 3 3 - - 

 
إرًبنٗ ػذد 

 انسبػبد األسجٕػٛخ

12 
22 15 7 - 

 

وٛد 

 حٌّمشس
 حعُ حٌّمشس

انسبػبد 

 انًؼتًذح

اؿّخٌٟ 

حٌغخػخص 

 ٛػ١شحألعز

 ػذد حٌغخػخص 
حٌفشلش / 

 حٌّغظٜٛ

حٌفظً 

 ػٍّٟ ططز١مخص ٔظشٞ حٌذسحعٝ

 - 2 3 5 3 ادحسس حٌظش٠ٚؾ 3218

 حٌؼخٔٝ حٌؼخٌغ
3414 

ٔظُ حٌّؼٍِٛخص 

 حإلدحس٠ش
3 6 3 - 3 

 - 2 3 5 3 حإلدحسس حٌّخ١ٌش 3216

 - - 3 3 3 ِزخدة حإلدحسس حٌؼخِش 3211

 
إرًبنٗ ػذد 

 سجٕػٛخانسبػبد األ
12 19 12 4 3 
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 سبػخ يؼتًذح 12إختٛبرٖ :            انًستٕٖ انذراسٗ : انخبنج       

 انفصم انذراسٙ األٔل:
 

 
 : الفصل الدراسً الثانً

 

وٛد 

 حٌّمشس
 حعُ حٌّمشس

انسبػبد 

 انًؼتًذح

اؿّخٌٟ 

حٌغخػخص 

 حألعزٛػ١ش

 ػذد حٌغخػخص 
حٌفشلش / 

 حٌّغظٜٛ

حٌفظً 

 ػٍّٟ ططز١مخص ٔظشٞ حٌذسحعٝ

 - 2 3 5 3 عزش حٌششوخصِلخ 3313

 - 2 3 5 3 (1ِلخعزش حٌظىخ١ٌف ) 3314 حٌؼخٌغ حألٚي

     3 ِمشس ِٓ طخظض آخش 

 
إرًبنٗ ػذد انسبػبد 

 األسجٕػٛخ
6 11 6 4 - 

 

وٛد 

 حٌّمشس
 حعُ حٌّمشس

انسبػبد 

 انًؼتًذح

اؿّخٌٟ 

حٌغخػخص 

 حألعزٛػ١ش

 ػذد حٌغخػخص 
حٌفشلش / 

 ّغظٜٛحٌ

حٌفظً 

 ػٍّٟ ططز١مخص ٔظشٞ حٌذسحعٝ

 - 2 3 5 3 (1حٌّشحؿؼش ) 3316

 3317 حٌؼخٌغ حألٚي
حٌّلخعزش حٌؼش٠ز١ش 

(1) 
3 5 3 2 - 

     3 ِمشس ِٓ طخظض آخش 

 
إرًبنٗ ػذد انسبػبد 

 األسجٕػٛخ
6 11 6 4 - 
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 بػخ يؼتًذحس 21إنشايٙ :          انًستٕٖ انذراسٗ : انزاثغ          

 سبػخ يؼتًذح 15إختٛبر٘:               

 انفصم انذراسٙ األٔل:
 

 : انفصم انذراسٙ انخبَٙ

 

وٛد 

 حٌّمشس
 حعُ حٌّمشس

انسبػبد 

 انًؼتًذح

اؿّخٌٟ 

حٌغخػخص 

 حألعزٛػ١ش

 ػذد حٌغخػخص 
حٌفشلش / 

 حٌّغظٜٛ

حٌفظً 

 ػٍّٟ ططز١مخص ٔظشٞ حٌذسحعٝ

4216 
دسحعش ؿذٜٚ 

 حٌّششٚػخص
3 5 3 2 - 

 حألٚي  حٌشحرغ
4213 

أعٛحق حٌّخي ٚ ادحسس 

 حالعظؼّخس
3 5 3 2 - 

3212 
ادحسس حٌّٕشآص 

 حٌّظخظظش
3 5 3 2 - 

 - 2 3 5 3 لؼخ٠خ ػخ١ٌّش ِؼخطشس 4117

 
إرًبنٗ ػذد انسبػبد 

 األسجٕػٛخ
12 21 12 8 - 

 

وٛد 

 حٌّمشس
 حعُ حٌّمشس

انسبػبد 

 انًؼتًذح

اؿّخٌٟ 

حٌغخػخص 

 ١شحألعزٛػ

 ػذد حٌغخػخص 
حٌفشلش / 

 حٌّغظٜٛ

حٌفظً 

 ػٍّٟ ططز١مخص ٔظشٞ حٌذسحعٝ

4217 

حٌغ١خعخص 

ٚحالعظشحط١ـ١خص 

 حإلدحس٠ش

3 6 3 3 - 

 حٌؼخٔٝ حٌشحرغ

 - 2 3 5 3 ادحسس حألػّخي حٌذ١ٌٚش 4215

 - 3 3 6 3 ِزخدة رلٛع حٌؼ١ٍّخص 4214

 
إرًبنٗ ػذد انسبػبد 

 األسجٕػٛخ
9 17 9 8 - 
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 سبػخ يؼتًذح 15انًستٕٖ انذراسٗ : انزاثغ               إختٛبرٖ : 

 انفصم انذراسٙ األٔل:
 

 

 : انفصم انذراسٙ انخبَٙ

وٛد 

 حٌّمشس
 حعُ حٌّمشس

انسبػبد 

 انًؼتًذح

اؿّخٌٟ 

حٌغخػخص 

 حألعزٛػ١ش

 ػذد حٌغخػخص 
حٌفشلش / 

 حٌّغظٜٛ

حٌفظً 

 ػٍّٟ ططز١مخص ٔظشٞ حٌذسحعٝ

 - 2 3 5 3 الظظخد ادحسٞ 4714

 حألٚي  غحٌشحر

 - 2 3 5 3 حٌز١جش ٚكّخ٠ظٙخ 4116

ِلخعزش حٌششوخص  4314

 حٌذ١ٌٚش
3 5 3 2 - 

 - 2 3 5 3 ٔظُ آ١ٌش ِىخطذ 3415

 
إرًبنٗ ػذد انسبػبد 

 األسجٕػٛخ
6 11 6 4 - 

 

وٛد 

 حٌّمشس
 حعُ حٌّمشس

انسبػبد 

 انًؼتًذح

اؿّخٌٟ 

حٌغخػخص 

 حألعزٛػ١ش

 خػخص ػذد حٌغ
حٌفشلش / 

 حٌّغظٜٛ

حٌفظً 

 ػٍّٟ ططز١مخص ٔظشٞ حٌذسحعٝ

 - 2 3 5 3 كضَ ٚرشحِؾ ططز١م١ش 4419

 حٌؼخٔٝ حٌشحرغ

 - - 3 3 3 ادحسس حٌـٛدس حٌشخٍِش 4218

4219 
ِششٚػخص حألػّخي 

 ٚحٌّـظّغ
3 3 3 - - 

 - 2 3 5 3 حٌّلخعزش حٌلى١ِٛش 4311

 
إرًبنٗ ػذد انسبػبد 

 ػٛخاألسجٕ
9 13 9 4 - 
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 يحتٕٚبد انًمزراد :  -/ْـ 5

 

 

 

 

 

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 أسبسٛبد انتؼبيم يغ انحبست اٜنٙ 1531

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

حٌظؼشف ػٍٝ اِىخ١ٔخص حٌلخعزخص حٌشخظ١ش ٚكذٚد٘خ, ط١ّٕش ِٙخسحص حٌطخٌذ فٟ حٌظؼخًِ ِغ حٌلخعذ ٚرٌه 

ٌٛش، ط١ّٕش ِٙخسحص حٌطخٌذ فٟ حٌظؼخًِ ِغ رشحِؾ ِزغطش رخٌظؼخًِ ِغ ٌٛكش حٌّفخط١ق رغٌٙٛش ٚرغشػش ِؼم

 ٌّؼخٌـش حٌٕظٛص ٚحٌـذحٚي حإلٌىظش١ٔٚش ٚلٛحػذ حٌز١خٔخص.

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 (1يجبدا انًحبسجخ ) 1331

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

١ٕخص ِفَٙٛ ٚؽز١ؼش ػٍُ حٌّلخعزش, أرؼخد ٚخظخثض حإلؽخس حٌفىشٞ ٌؼٍُ حٌّلخعزش,  ِشحكً ٚأعخ١ٌذ ٚطم

 حٌّؼخٌـش حٌّلخعز١ش ٌٍؼ١ٍّخص حٌّخظٍفش, اػذحد حٌمٛحثُ حٌّخ١ٌش.

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 نغخ إَزهٛشٚخ 1131

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

ط١ّٕش ِٙخسحص حٌطخٌذ فٟ حٌماشحءس ٚحٌّلخدػاش رخٌٍغاش حإلٔـ١ٍض٠اش, طلغا١ٓ لاذسحص حٌطخٌاذ فاٟ ػاشع أفىاخسٖ 

 خالي اعٕخدحص أشخث١ش أٚ طٍخ١ظ١ش فٟ ِـخالص ِظؼذدس. ٚآسحءٖ وظخرش رخٌٍغش حإلٔـ١ٍض٠ش ٚرٌه ِٓ

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 يجبدا انمبٌَٕ 1031

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

ِفٙااَٛ ِٚـااخالص ٚخظااخثض حٌمااخْٔٛ, طمغاا١ّخص ٚخظااخثض حٌمٛحػااذ حٌمخ١ٔٛٔااش, ِظااخدس حٌمااخْٔٛ, ِفٙااَٛ 

 ٚششٚؽٗ, آػخس ٚفغخ حٌؼمٛد.ٚأسوخْ حٌلك ٚطمغ١ّخطٗ,حٌشخظ١ش ١ِّٚضحطٙخ, ِفَٙٛ ٚأسوخْ حٌؼمذ 

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 أصٕل اإلدارح 1231

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

ِفَٙٛ ٚؽز١ؼاش ٚأ١ّ٘اش حإلدحسس, ِاذحسط حٌفىاش حإلدحسٞ, ِاذحخً دسحعاش حإلدحسس, حٌؼ١ٍّاش حإلدحس٠اش ٚٚظاخثف 

١ّٕااش حإلدحس٠ااش ٚططاا٠ٛش حٌّااذ٠ش, ٚظااخثف حٌّشااشٚع, حألرؼااخد حألعخعاا١ش ٌّشااىٍش حإلدحسس فااٟ حٌااذٚي حٌٕخ١ِااش, حٌظ

 حٌىفخءحص, حٌظطٛس حٌظٕظ١ّٟ ٚطظ١ُّ ٔظُ ٚأدٌش حٌؼًّ.
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 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 أسبسٛبد انتفكٛز انًُطمٙ ٔانجحج انؼهًٙ 1132

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

ِفٙااَٛ ٚخظااخثض حٌظفى١ااش حٌّٕطمٟ,أعااخ١ٌذ ٚؽااشق حٌظفى١ااش ٚحٌظااشحرؾ ٚحإلعاامخؽ, أٔااٛحع ٚأ٘ااذحف حٌزلااٛع 

ٙااَٛ ٚخظااخثض حٌزلااغ حٌؼٍّااٟ, ِشحكااً ٚخطااٛحص ِٕٚٙـ١ااش حٌزلااغ حٌؼٍّااٟ, ِؼااخ١٠ش ٚػااٛحرؾ حٌؼ١ٍّااش, ِف

 طٛظ١ف حٌزلغ حٌؼٍّٟ ٌخذِش لؼخ٠خ حٌظ١ّٕش.

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 يجبدا انؼهٕو انسهٕكٛخ 1134

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

لااٛحط ٚحإلدسحن ِغااق ػااخَ ٠شااًّ ؽز١ؼااش حٌظااٛح٘ش حٌظااٟ طؼٕااٟ رٙااخ حٌؼٍااَٛ حٌغااٍٛو١ش, أعااخ١ٌذ حٌّٕااٛ ٚحٌ

ٚحٌششؽ١ش ٚحٌظؼٍُ ٚحٌذٚحفغ ٚحٌؼٛحؽف ٚحٌشخظ١ش ٚحٌمذسحص حٌز١ٕ٘اش ِٚـاخالص ػٍاُ حٌإفظ ٚػٍاُ حإلؿظّاخع 

ٚػٍااُ حٌاإفظ حإلؿظّااخػٟ, حٌّفااخ١ُ٘ ٚحٌمؼااخ٠خ حألعخعاا١ش فااٟ ػٍااُ حإلؿظّااخع, حٌغااٍٛن حإلؿظّااخػٟ ٌٍـّخػااخص 

 ح٘ش حٌغٍٛو١ش.حٌظغ١شس ٚحٌّـظّغ حٌؼخَ, ِغخّ٘خص ػٍُ حألؿٕخط فٟ دسحعش حٌظٛ

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 يجبدا االلتصبد انزشئٙ 1031

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

حٌّشىٍش حإللظظخد٠ش ٚؽز١ؼظٙخ, حٌٕظُ حإللظظخد٠ش ٚخظخثظٙخ, أعظ ٚلٛحػاذ حٌظل١ٍاً حإللظظاخدٞ ٌٍظاٛح٘ش  

ظش٠ااش ِااغ حٌظشو١ااض ػٍااٝ لؼااخ٠خ حإللظظااخد حٌـضثااٟ )ػٍااٝ ِغااظٜٛ حٌّشااشٚع( ٚأّ٘ٙااخ طلذ٠ااذ حألعااؼخس، ٔ

 حٌّششٚع، ١٘ىً حألعٛحق، ٚطخظ١ض حٌّٛحسد.   

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 أسبسٛبد رٚبضخ األػًبل 1631

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

ِـخالص طٛظ١ف أعخع١خص حٌش٠خػ١خص فٟ ِـخي ادحسس حألػّخي, طط٠ٛش اعظخذحِخص حٌش٠خػ١خص فٟ ِّخسعش 

َ حٌّؼاخدالص ٚحٌّظزخ٠ٕاخص ٚحٌّلاذدحص ٚحٌّظافٛفخص فاٟ حٌؼ١ٍّش حإلدحس٠ش, حٌّذحخً حٌى١ّش فٟ حإلدحسس, اعظخذح

 طل١ًٍ حٌّشىالص ٚاطخخر حٌمشحسحص حإلدحس٠ش, ٔظش٠ش حإلكظّخالص ٚاعظخذحِخطٙخ فٟ ٚظخثف حإلدحسس.

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 أسبسٛبد َظى انتشغٛم 1533

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

طز١م١ااش, و١ف١ااش حٌظشااغ١ً ٚحٌـذٌٚااش ٚطٕظاا١ُ دسحعاش أعخعاا١خص ٔظااُ حٌظشااغ١ً ِاآ ِؼااذحص ٚراشحِؾ ٚاكظ١خؿااخص ط

حٌاازحوشس ٚادحسحطٙااخ عااٛحء إلعااظخذحَ فااشدٞ أٚ ِظؼااذد, أعااخ١ٌذ اعااظخذحَ حٌاازحوشس حٌّّظااذس ٚؿذٌٚااش حأللااشحص 

ِآ  2SO,soDd, wod,iW/ٚحٌٛطٛي اٌٝ اعظخذحِٙخ حألِؼً, حٌظؼشف ػٍاٝ ٔظاُ حٌظشاغ١ً حٌشاخثؼش ِؼاً 

 خالي طذس٠زخص ٚططز١مخص ِخظخسس.

 إسى انًمزر مزركٕد انً

 (1يجبدا اإلحصبء ) 2633

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

أ١ّ٘ااش ٚاعااظخذحِخص حإلكظااخء فااٟ ٚظااخثف حٌّااذ٠ش ٚأٔشااطش حٌشااشوخص ٚحٌّئعغااخص, طخطاا١ؾ ٚطٕف١ااز أػّااخي 

حإلكظااخء, ؿّااغ ٚطظاا١ٕف حٌز١خٔااخص ٚطل١ٍٍٙااخ, ِمااخ١٠ظ حٌٕضػااش حٌّشوض٠ااش ٚحٌظشااظض ٚحإلٌظااٛحء ٚحٌظفااشؽق 

ٌز١خٔااخص, ِمااخ١٠ظ حإلسطزااخؽ ٚحإلٔلااذحس ِٚـااخالص حإلعااظفخدس ِٕٙااخ فااٟ اػااذحد ٚاعااظخذحِخطٙخ ٌظل١ٍااً ٚػااشع ح

 حٌزلٛع ٚحٌذسحعخص, ٔظش٠ش حإلكظّخالص ٚحٌظٛص٠ؼخص حإلكظّخ١ٌش ٚاعظخذحِخطٙخ.

 إسى انًمزر كٕد انًمزر
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 (2يجبدا انًحبسجخ ) 2332

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

حٌظمخس٠ش حٌّلخعز١ش, حألعظ حٌؼخِش ٌظفغ١ش حٌم١خعاخص  ِفَٙٛ ٚأ١ّ٘ش حٌظمخس٠ش حٌّلخعز١ش, حٌطشق حٌزذ٠ٍش إلػذحد

 حٌّلخعز١ش, حٌّؼخٌـخص حٌّلخعز١ش رخٌششوخص ٚحٌّئعغخص حٌّخظٍفش, أعظ حٌظم١١ُ ٚحٌشلخرش حٌّلخعز١ش.

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 إدارح اإلَتبد ٔانؼًهٛبد 2235

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

ٛحٔااذ حٌظٕظ١ّ١ااش ٌٍّشااشٚع حٌظاإخػٟ, طخطاا١ؾ حٌؼ١ٍّااش ططااٛس ٔظااُ حإلٔظااخؽ, طظاا١ُّ حٌٕظااخَ حإلٔظااخؿٟ, حٌـ

حإلٔظخؿ١ش, الظظخد٠خص حٌظشغ١ً, رلاٛع حٌؼ١ٍّاخص ٚاعاظخذحِخطٙخ فاٟ ِـاخي حإلٔظاخؽ, حٌـاٛدس حٌى١ٍاش فاٟ ػ١ٍّاش 

 حإلٔظخؽ.

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 يجبدا االلتصبد انكهٙ 2032

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

حٌى١ٍاش )ػٍاٝ ِغاظٜٛ حإللظظاخد حٌماِٟٛ( ٚأّ٘ٙخ:حٌاذخً حٌماِٟٛ أعظ ٚلٛحػذ حٌظل١ًٍ حإللظظخدٞ ٌٍظاٛح٘ش 

ٚحٌٕخطؾ حٌمِٟٛ، حٌزطخٌش، حٌظؼخُ، حٌىغخد، حٌٕمٛد ٚحٌزٕٛن، أعؼخس حٌظشف. حٌظخط١ؾ حإللظظخدٞ ِٚظطٍزخص 

 حٌظ١ّٕش, حإلطفخلخص حٌذ١ٌٚش ٚحٌظـخسس حٌذ١ٌٚش.

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 انتؤيٍٛ ٔإدارح انًخبطز 2635

ٕٖ انًحت

 انؼهًٙ

ِفٙااَٛ ِٚغااززخص حٌخطااش, أٔااٛحع حألخطااخس ٚؽااشق ل١خعااٙخ ٚادحسطٙااخ, أٔااٛحع حٌظااؤ١ِٓ ٚفجااخص حٌخطااش, ػمااٛد  

 حٌظؤ١ِٓ, س٠خػ١خص حٌظؤ١ِٕخص حإلؿظّخػ١ش, ادحسس حٌّخخؽش ٚطلغ١ٓ أدحء حألفشحد ٚحٌّٕظّخص.
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 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 رٚبضٛبد انتًٕٚم ٔاإلستخًبر 2632

انًحتٕٖ 

 ًٙانؼه

حٌفخثذس حٌزغ١طش ,حٌذفؼخص حٌّظغخ٠ٚش رفخثذس رغ١طش , خظُ حألٚسحق حٌظـخس٠ش ,حٌفخثذس حٌّشوزاش , حٌاذفؼخص رفخثاذس 

 ِشوزش , حعظٙالن حٌمشٚع ؽ٠ٍٛش حألؿً , طم٠ُٛ ٚحعظٙالن حٌغٕذحص , س٠خػ١خص حٌظؤ١ِٓ ػٍٟ حٌل١خس.

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 إدارح انتسٕٚك 2234

انًحتٕٖ 

 ٙانؼهً

حٌّفٙااَٛ حٌلااذ٠غ ٌٍظغاا٠ٛك ٚطااٛف١ش حٌّؼٍِٛااخص حٌظغاا٠ٛم١ش, رلااٛع حٌظغاا٠ٛك ٚحٌمااشحسحص حإلدحس٠ااش, حٌّٕااظؾ  

ٚطخط١ؾ حٌّٕظـخص, لٕاٛحص ٚاعاظشحط١ـ١خص حٌظٛص٠اغ, حٌظاش٠ٚؾ ٚادحسس حٌز١اغ, حٌظغاؼ١ش ٚاعاظشحط١ـ١خطٗ, طغا٠ٛك 

 حٌخذِخص.

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 لبٌَٕ األػًبل 2032

انًحتٕٖ 

 ًٙانؼه

حٌزؼذ حٌظخس٠خٟ ٌمخْٔٛ حألػّخي, أ٘ذحف ٚخظخثض لخْٔٛ حألػّخي, حٌز١جش حإلدحس٠اش ِٚمِٛاخص طلم١اك أ٘اذحف 

لااخْٔٛ حألػّااخي, حٌّظطٍزااخص حٌّئعغاا١ش ٚحٌظٕظ١ّ١ااش حٌالصِااش ٌظٕف١ااز لااخْٔٛ حألػّااخي, لااخْٔٛ حألػّااخي ٚحٌظ١ّٕااش 

 ١ش.حإلدحس٠ش, لخْٔٛ حألػّخي ِٚظطٍزخص حإلطفخل١خص حإللظظخد٠ش حٌذٌٚ

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 اإلدارح انًكتجٛخ 2233

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

ِفٙااَٛ ٚأرؼااخد ادحسس حٌّىخطااذ, أعااخ١ٌذ ٚادحسس حٌّىخطااذ, طظاا١ُّ ِٚشحلزااش حٌّٕااخرؽ حٌّىظز١ااش, ِظطٍزااخص فؼخ١ٌااش 

حسس ادحسس حٌّىخطااذ ٌّؼخٚٔاااش حٌّااذ٠ش, ٔظاااخَ حٌؼّااً إلدحسس حٌّىخطاااذ, اعااظخذحَ حٌلخعااازخص حإلٌىظش١ٔٚااش فاااٟ اد

 حٌّىخطذ, حألرؼخد حٌظٕظ١ّ١ش ٚحإلدحس٠ش ٌظٛػ١ك ٚط١خٔش حٌّؼٍِٛخص ربدحسس حٌّىخطذ.

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 انجزيزخ انٓٛكهٛخ 2535

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

حإلٌّخَ رخإلؽخس حٌؼخَ ٌطشق حٌزشِـش ح١ٌٙى١ٍش ِٓ خالي حٌظؼشف ػٍٝ لٛحػذ ِٚفخ١ُ٘ اكذٜ ٌغخص حإلؿشحءحص 

حٌظؼخًِ ِغ حٌغـالص ٚحٌٍّفخص, حٌظؼشف ػٍاٝ ِـاخالص ططز١اك حٌٍغاش ِآ خاالي اػاذحد راشحِؾ حٌشخثؼش, و١ف١ش 

 ططز١م١ش ِخظخسس.
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 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 يجبدا انسهٕن انتُظًٛٙ 2232

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

ِفٙااَٛ ٚخظااخثض حٌغااٍٛن حٌظٕظ١ّااٟ, دسحعااش حٌغااٍٛن حٌفااشدٞ ٚحٌـّااخػٟ رخٌّٕظّااخص, ِٕااخ٘ؾ حٌزلااغ فااٟ 

حٌظٕظ١ّٟ, حٌّلذدحص حٌز١ج١ش ٌغٍٛن حٌظٕظ١ّٟ, دسحعخص حإلدسحن ٚحٌذحفؼ١ش ٚحٌمذسحص ٚحٌظؼٍُ ٚحٌشػاخ  حٌغٍٛن

ٚطٛظ١فٙخ فٟ ِـخي حٌغٍٛن حٌظٕظ١ّٟ, أعزخد ِٕٚخ٘ؾ حٌظؼخِاً ِاغ ظاٛح٘ش حإلكزاخؽ ٚحٌؼاغٛؽ ٚحٌظاٛطش فاٟ 

 حٌّٕظّخص.

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 (2يجبدا اإلحصبء ) 2634

انًحتٕٖ 

 ٙانؼهً

حألسلخَ حٌم١خعا١ش, حٌؼ١ٕاخص, حإلكظاخءحص حٌل٠ٛ١اش, حإلكظاخءحص حإللظظاخد٠ش, اكظاخءحص حإلٔظاخؽ, اكظاخءحص 

حٌؼًّ, حعظخذحَ حإلكظخءحص ٌخذِش ِظخزٞ حٌمشحسحص, اعظخذحِخص حإلكظخءحص فٟ طل١ًٍ حٌظـخسس حٌخخسؿ١ش 

 ٚحٌظزخدي حٌظـخسٞ.

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 ثحٕث انتسٕٚك 3239

ٖ انًحتٕ

 انؼهًٙ

ِفٙااَٛ ٚأ١ّ٘ااش ِٚـااخالص رلااٛع حٌظغاا٠ٛك, حٌخطااٛحص حٌّٕٙـ١ااش ألػااذحد رلااٛع حٌظغاا٠ٛك, طلذ٠ااذ ٚؿّااغ 

 ٚطظ١ٕف حٌز١خٔخص, ِشحؿؼش ٚؿذٌٚش ٚطش١ِض ٚطل١ًٍ حٌز١خٔخص, اعظخالص حٌٕظخثؾ ٚاػذحد حٌظمخس٠ش.

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 إدارح انًٕاد 3211

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

فظٟ حٌششحء ٚحٌظخض٠ٓ, طمذ٠ش حإلكظ١خؿخص, طٛف١ش حإلكظ١خؿخص ٚالشحس لشحس حٌششحء, ِظخرؼاش ؽز١ؼش ٚأرؼخد ٚظ١

طٛف١ش حإلكظ١خؿخص, ػٍُ ٚفٓ حٌظفخٚع فٟ ػ١ٍّش حٌششحء, ػاٛحرؾ ٚاؿاشحءحص اعاظالَ ٚطاشف حٌّغاظٍضِخص 

خاض٠ٓ, حٌشاشحء ٚطل٠ٍٛٙخ أٚ اسطـخػٙخ, ِشحلزش ٚطم١١ُ أػّخي حٌششحء ٚحٌظخض٠ٓ, ع١خعخص ٚلٛحػذ حٌشاشحء ٚحٌظ

 حٌخخسؿٟ ٚٔظُ حإلعظ١شحد ٚحٌمٛحػذ حٌـّشو١ش.

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 إدارح انمٕٖ انجشزٚخ 3230

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

أعخع١خص ػخِش كٛي ادحسس حٌّٛحسد حٌزشش٠ش, طخط١ؾ حٌّاٛحسد حٌزشاش٠ش, ٚظاخثف حإلخظ١اخس ٚحٌظؼ١ا١ٓ ٚحٌظشل١اش 

 دحء, طٛط١ف ٚطم١١ُ حٌٛظخثف, ١٘ىً حألؿٛس ٚحٌلٛحفض.ٚحٌٕمً, أعخ١ٌذ طلف١ض حألفشحد, طم١١ُ حأل
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 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 يحبسجخ انشزكبد 3333

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

ِشحكً ٚأعخ١ٌذ ٚطم١ٕخص حٌّؼخٌـش حٌّلخعاز١ش ٌٍؼ١ٍّاخص فاٟ شاشوخص حألشاخخص, ِشحكاً ٚأعاخ١ٌذ ٚطم١ٕاخص 

حٌّخ١ٌاش ٌشاشوخص حألشاخخص ٚشاشوخص حألِاٛحي, حٌّؼخٌـش حٌّلخعز١ش ٌٍؼ١ٍّخص فاٟ شاشوخص حألِاٛحي, حٌماٛحثُ 

 حٌّظطٍزخص حٌمخ١ٔٛٔش ٚأػش٘خ ػٍٝ حٌّؼخٌـخص حٌّلخعز١ش.

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 (1يحبسجخ انتكبنٛف ) 3334

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

حألطٛي حٌؼ١ٍّش ٌّلخعزش حٌظىخ١ٌف, دٚس ِلخعزش حٌظىخ١ٌف ٚٚظخثفٙخ, ِلخعزش حٌظىاخ١ٌف ٚحألٚحِاش حإلٔظخؿ١اش, 

ِلخعاازش طىااخ١ٌف حٌّشحكااً حإلٔظخؿ١ااش, ِلخعاازش طىااخ١ٌف حٌؼمااٛد, ِلخعاازش حٌظىااخ١ٌف حٌّٕط١ااش,  أعااٍٛد حٌظىٍفااش 

 حٌّظغ١شس.

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 إلتصبدٚبد انًبنٛخ انؼبيخ 3033

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

حإل٠ااشحدحص   طؼش٠ااف الظظااخد٠خص حٌّخ١ٌااش حٌؼخِااش, دٚس حٌذٌٚااش فااٟ حٌٕشااخؽ حإللظظااخدٞ, حٌؼااشحثذ ٚحٌشعااَٛ,

حٌؼخِااش, حٌـٛحٔااذ حإللظظااخد٠ش ٚحإلؿظّخػ١ااش ٌٍّخ١ٌااش حٌؼخِااش, ١٘ىااً حٌٕفمااخص حٌؼخِااش, حٌااذ٠ٓ حٌؼااخَ حٌخااخسؿٟ 

 ٚحٌذحخٍٟ.

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 انسكبٌ ٔانجٛئخ ٔحمٕق اإلَسبٌ 3333

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

ٌغاىخٟٔ فاٟ حٌؼاخٌُ ِٚظاش, حٌظالش أٚال: حٌغىخْ ٚحٌظلش حإلٔـخر١ش:حٌظؼش٠ف رؼٍُ حٌغاىخْ, ططاٛس حٌٛػاغ ح

حإلٔـخر١ش ٚلؼخ٠خ حٌٕٛع حإلؿظّخػٟ, حٌغىخْ ٚحٌظ١ّٕش حإللظظخد٠ش ٚحإلؿظّخػ١ش فٟ ِظش, حٌغ١خعخص حٌغاىخ١ٔش 

ٚحإلؽخسحٌّئعغٟ ٌٍظؼخًِ ِاغ حٌمؼاخ٠خ حٌغاىخ١ٔش فاٟ ِظاش, حٌظؼاخْٚ حٌاذٌٟٚ فاٟ ِـاخالص حٌغاىخْ ٚحٌظالش 

 حإلٔـخر١ش.

٠ف حٌز١جش ٚحٌؼٕخطش حٌّىٛٔش ٌٙخ, حٌز١جش ٚحٌظ١ّٕش حٌّظٛحطٍش ٚحألرؼخد حإللظظاخد٠ش ػخ١ٔخ: دسحعخص فٟ حٌز١جش:طؼش

ٌٍز١جش, طل١ًٍ طىٍفش ٚػخثذ رشحِؾ كّخ٠ش حٌز١جش ٚاؽخس حٌّلخعازش حٌز١ج١اش, حٌّشاخسوش حإلؿظّخػ١اش ٌلّخ٠اش حٌز١جاش, 

 حٌظؼخًِ حٌذٌٟٚ فٟ ِـخي حٌّلخفظش ػٍٝ حٌز١جش.

مٛق حإلٔغخْ ِٚفَٙٛ حٌلمٛق ٚحألعظ حٌفٍغاف١ش ٚحٌٕظش٠اش ٌلماٛق حإلٔغاخْ, ػخٌؼخ: كمٛق حإلٔغخْ:حٌظؼش٠ف رل

حٌلمٛق حٌفشد٠ش ٚحٌلمٛق حٌغ١خع١ش حإللظظخد٠ش ٚحٌلمٛق حإلؿظّخػ١ش, كمٛق حإلٔغاخْ ؽزماخ ٌٍّٛحػ١اك حٌذ١ٌٚاش, 

 كمٛق حإلٔغخْ ؽزمخ ٌٍذعظٛس حٌّظشٞ.
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 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 (1انًزارؼخ ) 3336

انًحتٕٖ 

 هًٙانؼ

ِفَٙٛ ٚأرؼخد ػ١ٍّش حٌّشحؿؼش, خظخثض لغُ حٌّشحؿؼش, حٌّشؿؼش حٌذحخ١ٍش, حٌٕٛحكٟ حإلؿشحث١ش ٌظٕف١از ػ١ٍّاش 

 حٌّشحؿؼش, أدٌش ٚٚعخثً حإلػزخص فٟ حٌّشؿؼش.

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 (1انًحبسجخ انضزٚجٛخ ) 3330

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

١ش, حٌااذخً حٌخخػااغ ٌٍؼااش٠زش, حٌؼااشحثذ ػٍااٝ ا٠ااشحدحص ِفٙااَٛ ٚأرؼااخد حٌّلخعاازش حٌؼااش٠ز١ش, حٌاإظُ حٌؼااش٠ز

سإٚط حألِااٛحي حٌّٕمٌٛااش ٚػٍااٝ أسرااخف حٌشااشوخص ٚحألسرااخف حٌظـخس٠ااش ٚحٌظاإخػ١ش, حٌؼااشحثذ ػٍااٝ حألؿااٛس 

 ٚحٌشٚحطذ, ػش٠زش حٌظشوخص ٚسعُ حأل٠ٌٍٛش, ػش٠زش حٌّزظٕٟ ٚحألؽ١خْ حٌضسحػ١ش.

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 خيجبدا اإلدارح انؼبي 3213

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

دٚس حٌذٌٚااش فااٟ حٌّـظّااغ حٌّؼخطااش, أعااظ طٕظاا١ُ حٌذٌٚااش, خظااخثض حإلدحسس حٌلى١ِٛااش, ِظطٍزااخص حإلدحسس 

 حٌلى١ِٛش حٌفؼخٌش ٌإللظظخد حٌمِٟٛ.

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 إدارح انتزٔٚذ 3230

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

, طخطا١ؾ حٌلّاالص حإلػال١ٔاش, طلذ٠اذ ٚطظا١ُّ حإلػالْ ٚحإلطظخالص حٌظغ٠ٛم١ش, حإلػاالْ ٚحإلػاالَ ٚحٌذػخ٠اش

حٌشعخٌش حإلػال١ٔش, طلذ٠ذ ِخظظاخص حإلػاالْ, طم١ا١ُ ٔظاخثؾ ٔشاخؽ حإلػاالْ, أٔاٛحع ٚعاخثً طٕشا١ؾ حٌّز١ؼاخص 

 حٌّخظٍفش, طخط١ؾ رشحِؾ طٕش١ؾ حٌّز١ؼخص ٚل١خط ٔظخثـٙخ.

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 َظى انًؼهٕيبد اإلدارٚخ 3434

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

ظُ حٌّؼٍِٛاخص حإلدحس٠اش ٚاطخاخر حٌماشحسحص, دٚس ٔظاخَ حٌّؼٍِٛاخص حإلدحس٠اش فاٟ ِٛحؿٙاش كاخالص حٌّخاخؽشس ٔ

ٚػذَ حٌظؤوذ,  اعظخذحَ حٌلخعزخص ح١ٌ٢ش فٟ ٔظُ حٌّؼٍِٛخص حإلدحس٠اش, حٌّؼٍِٛاخص حإلدحس٠اش ٚكاً حٌّشاىالص, 

 طظ١ُّ ٚطشغ١ً ٚطم١١ُ ٔظُ حٌّؼٍِٛخص حإلدحس٠ش.
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 مزرإسى انً كٕد انًمزر

 اإلدارح انًبنٛخ 3236

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

حٌّفَٙٛ حٌلذ٠غ ٌإلدحسس حٌّخ١ٌاش, أ٘اذحف ٚٚظاخثف حإلدحسس حٌّخ١ٌاش, أعاٛحق حٌّاخي ٚحألعاٛحق حٌّخ١ٌاش, حٌظل١ٍاً 

 ح١ٌّضح١ٔش حٌٕمذ٠ش حٌظمذ٠ش٠ش, حإلدحسس حٌّخ١ٌش ٚحٌٛظخثف حألخشٜ رخٌّششٚع. -حٌّخٌٟ,  حإلٔفخق حٌشأعّخٌٟ, 

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 إدارح انًُشآد انًتخصصخ 3212

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

ِفَٙٛ ٚخظخثض حٌّٕشآص حٌّظخظظش, حٌظٕظ١ُ حإلدحسٞ ٌٍّٕشؤص حٌّظخظظاش, شاشوخص طغا٠ٛك حٌزظاشٚي, 

 حٌّٕشآص حٌغ١خك١ش, حٌزٕٛن ٚششوخص حٌظؤ١ِٓ, ششوخص حإلٔشخءحص ٚحٌّمخٚالص, ِٕشآص أخشٜ ِظخظظش.

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 أسٕاق انًبل ٔإدارح االستخًبر 4213

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

أٔٛحع أعٛحق حٌّخي ٚخظخثظٙخ, ع١خعخص حٌظؼخًِ ِغ أعٛحق حٌّخي, طلذ٠ذ حٌفشص حإلعاظؼّخس٠ش, طم١ا١ُ راذحثً 

حإلعااظؼّخس, طلذ٠ااذ حٌظااذفمخص حٌٕمذ٠ااش ١٘ٚىااً حٌظ٠ّٛااً حٌّٕخعااذ, اطخااخر حٌمااشحسحص حإلعااظؼّخس٠ش, طم١اا١ُ ؿااذٜٚ 

 ١ًٍ حٌّخٌٟ ٚادحسس حٌظ٠ًّٛ ٚحإلعظؼّخس.حإلعظؼّخس, حٌظل

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 دراسخ رذٖٔ انًشزٔػبد 4216

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

ِفٙااَٛ ٚخظااخثض دسحعااخص ؿااذٜٚ حٌّشااشٚػخص, حٌّٕٙـ١ااش حٌؼ١ٍّااش فااٟ دسحعااخص ؿااذٜٚ حٌّشااشٚػخص, 

ـٛس حإلعظؼّخس٠ش, حٌذسحعاش حٌف١ٕاش حٌذسحعش حٌظ١ّٙذ٠ش ٚطلذ٠ذ حٌفشص حإلعظؼّخس٠ش, حٌذسحعش حٌظغ٠ٛم١ش ٚطم١١ُ حٌف

ٚطمذ٠ش طىاخ١ٌف حإلٔظاخؽ ٚحٌظشاغ١ً, حٌذسحعاخص حٌّخ١ٌاش ٚحإللظظاخد٠ش ٚطلذ٠اذ حٌؼخثاذ حٌّاخٌٟ حٌماِٟٛ ٌٍّشاشٚع, 

 حٌذسحعخص حٌز١ج١ش ٚحٌظٕظ١ّ١ش ٚحٌمخ١ٔٛٔش ٌٍّششٚع.

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 لضبٚب ػبنًٛخ يؼبصزح 4130

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

١ش ٚحٌظ١ّٕااش حإللظظااخد٠ش, حٌظٛؿٙااخص حٌذ١ٌٚااش ٚالظظااخد٠خص حٌااذٚي حٌٕخ١ِااش, حٌّااض٠ؾ حألِؼااً ٌااذٚس حٌاإظُ حٌغ١خعاا

حٌـٙخص حٌلىِٟٛ ٚحإلعظؼّخس حٌخخص فٟ ػ١ٍّش حٌظ١ّٕش, اعظشحط١ـ١ش حٌخظخظاش ٚدٚس حٌذٌٚاش فاٟ حإللظظاخد 

 ٚحٌظ١ّٕش, )٠ٚظطٛس ٚطف حٌّمشس كغذ حٌمؼخ٠خ حٌؼخ١ٌّش حٌّؼخطشس ك١ٕجز(
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 إسى انًمزر مزركٕد انً

 يحبسجخ انشزكبد انذٔنٛخ 4314

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

خظخثض أػّخي حٌششوخص حٌذ١ٌٚش , حٌّظشطزخص حٌّلخعز١ش ٌألػّخي حٌذ١ٌٚش , أعظ ِلخعزش حٌششوخص حٌذ١ٌٚاش 

 , حٌّشخوً حٌّلخعز١ش ٌٍششوخص حٌذ١ٌٚش ٚأعظ ِؼخٌـظٙخ.

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 انجٛئخ ٔحًبٚتٓب 4136

حتٕٖ انً

 انؼهًٙ

ِىٛٔخص حٌٕظاخَ حٌز١جاٟ, سطاذ ٚل١اخط ػٕخطاش ٚخظاخثض حٌز١جاش, ِظطٍزاخص ٚأ٘اذحف كّخ٠اش حٌز١جاش, حٌطاشق 

ٚحألعاخ١ٌذ ٚحٌٛعاخثً, حإلؽااخس حٌظشاش٠ؼٟ /حإلؿظّااخػٟ/ حإللظظاخدٞ ٌلّخ٠ااش حٌز١جاش, أؿٙااضس ِٕٚظّاخص كّخ٠ااش 

 حٌز١جش.

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 َظى آنٛخ يكبتت 3435

انًحتٕٖ 

 نؼهًٙا

ِزااخدة ادحسس حٌؼ١ٍّااخص حٌّىظز١ااش حٌّخظٍفااش, حإلطظااخالص حإلدحس٠ااش ِاآ ك١ااغ أعغااٙخ ٚطم١ٕخطٙااخ حٌلذ٠ؼااش, طزغاا١ؾ 

حإلؿااشحءحص ربعااظخذحَ أعااخ١ٌذ طشااغ١ً ِٚؼخٌـااش حٌز١خٔااخص آ١ٌااخ, ٚعااخثً ٚٚعااخثؾ كفااع ٚاعااظشؿخع حٌز١خٔااخص 

 ٚطم١ٕخطٙخ, آ١ٌش حٌّىظذ ٚػاللظٗ رٕظخَ حٌّؼٍِٛخص رخٌّئعغش.

 إسى انًمزر انًمزركٕد 

 يجبدا ثحٕث انؼًهٛبد 4214

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

رلااٛع حٌؼ١ٍّااخص ٚاطخااخر حٌمااشحسحص, حٌّٕااخرؽ حٌّغااظخذِش فااٟ رلااٛع حٌؼ١ٍّااخص, حٌّاإٙؾ حٌؼٍّااٟ فااٟ اطخااخر 

حٌمشحسحص, شـشس حٌمشحسحص, حٌزشحِؾ حٌخط١ش, طل١ًٍ حٌلغخع١ش, رشِـش حأل٘ذحف, ؽش٠مش حٌٕمً ٚحٌظخظا١ض, 

ِخسوٛف, ٔظش٠ش حٌّزخس٠خص, ّٔخرؽ حٌظخض٠ٓ, رلٛع حٌؼ١ٍّخص ٚظاخ٘شس ػاذَ حٌظؤواذ فاٟ اطخاخر طل١ًٍ عالعً 

 حٌمشحسحص.

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 انًحبسجخ انحكٕيٛخ 4311

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

ؽز١ؼش ٚخظخثض حٌّلخعزش حٌلى١ِٛش, حٌظل١ًٍ حٌٛظ١فٟ ٌٍٕشخؽ حإللظظخدٞ, حٌّٛحصٔش حٌؼخِاش ٌٍذٌٚاش, حٌٕظاخَ 

 خعزٟ حٌّٛكذ, حٌّشحلزش حٌذحخ١ٍش ٌٍٕشخؽ حٌلىِٟٛ.حٌّل
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 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 انسٛبسبد ٔاإلستزاتٛزٛبد اإلدارٚخ 4210

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

ِفَٙٛ ٚخظخثض حٌغ١خعخص حإلدحس٠اش, ِفٙاَٛ ٚخظاخثض حإلعاظشحط١ـ١خص حإلدحس٠اش, حٌظخطا١ؾ حإلعاظشحط١ـٟ 

, حٌظل١ٍااً حٌز١جاااٟ ٚٚػااغ حٌغ١خعاااخص ٚحإلعااظشحط١ـ١خص, ِؼااخ١٠ش حٌّفخػاااٍش راا١ٓ حٌغ١خعاااخص ٚحٌؼّااً حإلدحسٞ

 ٚحإلعظشحط١ـ١خص حٌزذ٠ٍش,  دٚس حٌغ١خعخص ٚحإلعظشحط١ـ١خص فٟ طلم١ك حأل٘ذحف.

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 إدارح األػًبل انذٔنٛخ 4215

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

ي, حٌششوخص ِظؼذدس حٌـٕغ١ش, ِّخسعش ٚظ١فش حٌظخطا١ؾ ػٍاٝ ِفَٙٛ ٚخظخثض حٌز١جش حٌذ١ٌٚش ٌّٕشآص حألػّخ

حٌّغظٜٛ حٌذٌٟٚ, اطخخر حٌمشحسحص فٟ ظً ادحسس حألػّخي حٌذ١ٌٚش, طؤػ١ش حإلطفخل١خص حٌذ١ٌٚش ػٍٝ ادحسس حألػّخي 

 حٌذ١ٌٚش.

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 حشو ثزايذ تطجٛمٛخ 4439

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

ٌظطز١م١ش حٌـخ٘ضس فٟ حٌّـخالص حٌظـخس٠ش, حإلٌّخَ رى١ف١ش حٌظؼخِاً ِاغ اكاذٜ ِغق ٌٕٛػ١ش ِـّٛػخص حٌزشحِؾ ح

كضَ حٌـذحٚي حإلٌىظش١ٔٚش ٚأخشٜ ٌمٛحػذ حٌز١خٔخص حإلدحس٠ش ٚأخشٜ ٌّؼخٌـش حٌٕظٛص, حٌظؼاشف ػٍاٝ أِؼٍاش 

 ِخظخسس ٌلضَ دػُ اطخخر حٌمشحس ٚٔظُ حٌخزشس.

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 إدارح انزٕدح انشبيهخ 4210

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

ِفَٙٛ ادحسس حٌـٛدس حٌشخٍِش, اكظ١خؿخص ٚأ١ّ٘ش ططز١ك حٌـٛدس حٌشخٍِش, ِشحكً حٌظطز١ك ٚاشاظشحؽخص ٔـخكاش, 

 ٚططٛسحطٙخ. 9111ػاللش حٌـٛدس حٌشخٍِش رخٌّٛحطفخص 

 إسى انًمزر كٕد انًمزر

 يشزٔع األػًبل ٔانًزتًغ 4219

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

, حٌّاذخً حٌز١جااٟ ٚادحسس حٌّٕظّاخص , ِفٙاَٛ ٚأسوااخْ حٌّـظّاغ , ادحسس حألػّااخي ِاذخً حٌإظُ ٚادحسس حألػّااخي

ٚط١ّٕش حٌّـظّؼخص , طم١١ُ حٌّششٚػخص ِٓ ٚؿٙش ٔظش حٌّـظّغ , دٚس حٌّل١ٍخص فٟ حٌظ١ّٕاش , ِؼاخ١٠ش ٚأعاظ 

 طلم١ك حٌظٛحصْ فٟ حٌظ١ّٕش.

 اعُ حٌّمشس كٕد انًمزر

 إلتصبد إدار٘ 4034

انًحتٕٖ 

 انؼهًٙ

د٠خص ادحسس حألػّخي, ِؼخ١٠ش حٌظىٍفش ٚحٌؼخثذ ٚاطخخر حٌمشحسحص, طىٍفش ٚػخثذ حٌّخاخؽشس ٚػاذَ حٌظؤواذ فاٟ الظظخ

 حٌؼ١ٍّش حإلدحس٠ش, الظظخد٠خص ٚظ١فش حٌظخط١ؾ ٚحٌشلخرش, حٌؼ١ٍّش حإلدحس٠ش ٚحٌٕظُ حإللظظخد٠ش.
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 يتطهجبد اإلنتحبق ثبنجزَبيذ : -6

وقواعد القبول التي يحددها مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد  يتم ترشيح الطالب بالمعهد طبقاً لشروط 
 : المصرية

 انًؤْالد انتٙ ٚمجهٓب:

 الثانوية العامة بشعبتيها وما يعادلها من الشهادات العربية واألجنبية. -1
 سنوات.  3الثانوية التجارية  -2
 الثانوية الفنية لإلدارة والخدمات. -3
 سنوات.  5-3الثانوية الصناعية  -4
 دبلوم المعاهد الفنية الصناعية. -5
 للقبول بالفرقة الثانية                     سنوات. 5  الثانوية التجارية -6
 مع عمل مقاصة علمية            دبلوم المعاهد الفنية التجارية.               -7
 دبلوم معاهد اإلدارة والسكرتارية -8
 .ن على الثانوية األزهرية% من الحاصلي11نسبة  -9

 

 

 انمٕاػذ انًُظًخ إلستكًبل انجزَبيذ : -0

طمَٛ حٌذسحعش رخٌّؼٙاذ ػٍاٟ أعاخط ٔظاخَ حٌغاخػخص حٌّؼظّاذس ٌٚا١ظ حٌغإٛحص ِّاخ ٠ؼطاٝ حٌطخٌاذ فشطاش الخظ١اخس   -

حٌّٛحد حٌظٟ ٠ذسعٙخ، ٠ٚمَٛ حٌطخٌاذ رخخظ١اخس حٌّماشسحص حٌظاٟ ع١ذسعاٙخ فاٟ واً فظاً دسحعاٟ رّغاخػذس ِششاذٖ 

وخد٠ّٟ ٚحػظّخد ػ١ّذ حٌّؼٙذ أٚ ِٓ ١ٕ٠زٗ ، ٌٚالٔظمخي حٌطخٌذ ِٓ حٌّغظٛٞ حألدٔٝ اٌٟ حٌّغاظٛٞ حألػٍاٝ ٠ٍاضَ حأل

 حؿظ١خص ػذد ِلذد ِٓ حٌغخػخص حٌّؼظّذس ٠ٛػلٙخ حٌـذٚي حٌظخٌٟ :

 

 ػذد انسبػبد انًؼتًذح انفصم انذراسٗ انًستٕٖ و
إرًبنٗ ػذد انسبػبد انًؼتًذح انتٗ 

 تى ارتٛبسْب

 ٚيحأل 1
 15 حألٚي

31 
 15 حٌؼخٔٝ

 حٌؼخٔٝ 2
 15 حألٚي

31 
 15 حٌؼخٔٝ

 حٌؼخٌغ 3
 18 حألٚي

36 
 18 حٌؼخٔٝ

 حٌشحرغ 4
 18 حألٚي

36 
 18 حٌؼخٔٝ

 132 إرًبنٗ ػذد انسبػبد انًؼتًذح إلستكًبل انجزَبيذ  
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 لٕاػذ انذراسخ ٔ االَسحبة ٔ انتحٕٚم :

% ِٓ ػاذد حٌغاخػخص حٌٕظش٠اش أٚ حٌؼ١ٍّاش خاالي 25غ١خد حٌطخٌذ فٟ أٞ ِمشس ػٓ ال ٠ـذ أْ طض٠ذ ػذد ِشحص   -

حٌفظً حٌذسحعٟ ٚفٟ كخٌش حٌظـخٚص ٠ؼظزش حٌطخٌذ سحعزخ فٟ حٌّخدس حٌظٟ ٌُ ٠ٛحظذ ف١ٙاخ ػٍاٟ حٌلؼاٛس ، أِاخ ارح 

س ٠ٚظؼا١ٓ ػٍاٟ وخْ ٘زح حٌظغ١ذ رؼزس ِمزٛي ِٓ حٌّششذ حٌؼٍّٟ أٚ ٚو١ً حٌّؼٙذ ف١ؼظزش حٌطخٌذ ِٕغالزخ ِآ حٌّاخد

 حٌطخٌذ اػخدس طغـ١ً ٘زح حٌّمشس.

٠لغذ ِؼذي حٌطخٌاذ ٌٍفظاً حٌذسحعاٟ )حٌّؼاذي حٌفظاٍٟ ( رـّاغ حٌٕماخؽ حٌظاٟ كظاً ػ١ٍٙاخ ٚلغاّظٙخ ػٍاٟ ػاذد   -

حٌٛكذحص حٌؼ١ٍّش حٌّؼظّذس ٌّـّٛع حٌّمشسحص حٌظٟ دسعٙخ رٙزح حٌفظً ، أِاخ حٌّؼاذي حٌظشحوّاٟ ٌاذسؿخص حٌطخٌاذ 

ؽ حٌى١ٍش حٌظٟ كظاً ػ١ٍٙاخ حٌطخٌاذ كظاٝ حٌفظاً حٌذسحعاٟ حٌغاخرك ػٍاٟ ػاذد حٌٛكاذحص ف١لغذ رمغّش ػذد حٌٕمخ

 حٌؼ١ٍّش حٌّؼظّذس ٌٍى١ٍش ٠ٚلغذ حٌّؼذي حٌؼخَ ٌذسؿخص حٌطخٌذ ػٕذ حٌظخشؽ رطش٠مش ِّخػٍش.

٠ّىٓ ٌٍطخٌذ حٌشحعذ فٟ أكذ حٌّمشسحص أٚ حٌلخطً ػٍٟ طمذ٠ش ِمزاٛي رٙاخ اػاخدس دسحعاظٙخ ٌظلغا١ٓ دسؿخطاٗ رٙاخ   -

غ ال ٠ظؼذٜ ػذد ِشحص دسحعش حٌطخٌذ ألٞ ِمشس ػالع ِاشحص ، ٠ٚفظاً حٌطخٌاذ ِآ حٌّؼٙاذ ارح سعاذ فاٟ رل١

 ِمشس اؿزخسٞ ػالع ِشحص.

٠فظً حٌطخٌذ ِٓ حٌّؼٙذ ارح حٔمطغ ػٓ حٌذسحعش رذْٚ ػزس ِغزك ٌفظشس فظ١ٍٓ دسحع١١ٓ ِظظخ١١ٌٓ ، أٚ ارح حٔمطاغ   -

ٌٍؼزس حٌازٞ طماذَ راٗ . ٚارح حٔمطاغ حٌطخٌاذ ػآ حٌذسحعاش ٌّاذس ػٓ حٌذسحعش ٌٕفظ حٌفظشس ِغ سفغ ِـٍظ حإلدحسس 

عااظش فظااٛي ػٍااٟ حألوؼااش رؼاازس ِغاازك ٠مزٍااٗ ِـٍااظ حإلدحسس ف١ّىٕااٗ حٌؼااٛدس ٌٍذسحعااش ٚطلغااذ ٌااٗ أ٠ااش ٔمااخؽ ػاآ 

 حٌّمشسحص حٌظٟ عزك ٌٗ حٌٕـخف ف١ٙخ لزً حٔمطخػٗ. 

مزٛي ٌذٜ ِـٍظ حإلدحسس فبٔاٗ ٠ؼظزاش سحعازخً ارح طخٍف حٌطخٌذ ػٓ حالِظلخْ حٌٕٙخثٟ ٌّمشس ِخ رغ١ش ػزس لٙشٞ ِٚ  -

 -ف١ٗ ، ٠ٚـٛص أْ ٠ؼخد حالِظلخْ حٌٕٙخثٟ ٌٍطخٌذ ٚفمخً ٌٍششٚؽ ح٢ط١ش :

 ٠مزً حٌّششذ حٌؼٍّٟ ٚأعظخر حٌّمشس حٌؼزس حٌمٙشٞ ٌٍطخٌذ وظخرش .  -

ٚػذَ طـخٚصٖ ٠مش أعظخر حٌّمشس رـذ٠ش حٌطخٌذ ٚكظٌٛٗ ػٍٝ حٌذسؿش حٌالصِش ٌٍٕـخف فٟ أػّخي حٌفظً حٌذسحعٟ   -

 ٔغزش حٌغ١خد حٌّغّٛف رٙخ.

 ٠ٛحفك ٚو١ً حٌّؼٙذ ػٍٝ اػخدس حالِظلخْ .  -

فٟ كخٌش حإلػخدس ٠ـذ أْ ٠ئدٜ حٌطخٌذ حالِظلخْ لزً حٔظٙخء فظاشس حٌظغاـ١ً ٌٍفظاً حٌذسحعاٟ حٌؼاخدٞ حٌظاخٌٟ ٚ اال   -

 أٞ ِمشس ٌٍطخٌذ . حػظزش سحعزخ فٟ ٘زح حٌّمشس وّخ طغشٞ ؿ١ّغ حٌمٛحػذ حٌغخرمش فٟ كخٌش طؤؿ١ً حِظلخْ

رؼذ ِٛحفمش حٌّششذ حٌؼٍّٟ ٚأعظخر حٌّخدس ٠ّىآ ٌٍطخٌاذ اػاخفش ِاخدس أٚ أوؼاش خاالي حألعازٛػ١١ٓ حألٌٚا١ٓ ِآ راذء   -

 حٌذسحعش ِغ ِشحػخس حٌلذ حأللظٝ ٌٍغخػخص حٌّؼظّذس.

ـٍااظ ارح فظااً حٌطخٌااذ ِاآ حٌّؼٙااذ رغاازذ حعااظٕفخر ِااشحص حٌشعااٛد فااٟ ِمااشس اؿزااخسٞ أٚ أوؼااش ٠ّىاآ رّٛحفمااش ِ  -

حإلدحسس اػخدس ل١ذٖ رخٌّؼٙذ وطخٌاذ ِآ حٌخاخسؽ ِاغ كؼاٛس حٌظّاخس٠ٓ حٌؼ١ٍّاش ، ٠ٚىاْٛ اػاخدس حٌم١اذ رلاذ ألظاٝ 

ػالػش فظٛي دسحع١ش ف١ّخ سعذ ف١ٗ حٌطخٌذ ػٍٟ أْ ٠غذد حٌطخٌذ حٌظىٍفش حٌىخٍِش ٌذسحعظٗ فٟ حٌّمشسحص حٌّغـً 

ل١اذ ٠لاذدٖ ِـٍاظ ادحسس حٌّؼٙاذ ػٍاٟ أْ ٠ظلاٛي  ف١ٙخ ؽزمخ ٢خش كغخد خظخِٟ ٌٍّؼٙذ رخإلػخفش اٌٝ سعُ اػخدس

 اٌٟ ؽخٌذ ٔظخِٟ ِشس أخشٜ رؼذ حٔظفخء عزذ فظٍٗ ِٓ حٌّؼٙذ .

 ٠ٚشظشؽ ٌظخشؽ حٌطخٌذ ٚكظٌٛٗ ػٍٟ حٌذسؿش حٌؼ١ٍّش أْ ٠ـظخص ػذد حٌغخػخص حٌّؼظّذس حٌّمشسس رٕـخف .  -
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ش دحخً حٌـّٙٛس٠اش ٚفماخ ٌٍؼاٛحرؾ حٌظاٟ ٠ـٛص طل٠ًٛ ٚٔمً حٌطالد اٌٟ حٌّؼٙذ ِٓ و١ٍخص ؿخِؼ١ش أٚ ِؼخ٘ذ ِّخػٍ  -

٠مشس٘خ ِـٍظ ادحسس حٌّؼٙذ ٚرّخ ال ٠ظؼاخسع ِاغ حٌؼاٛحرؾ حٌّماشسس فاٟ لاخْٔٛ طٕظا١ُ حٌّؼخ٘اذ حٌؼخ١ٌاش حٌخخطاش 

 % ِٓ ػذد حٌطالد حٌّمز١ٌٛٓ رخٌّؼٙذ.31ٚرٌه فٟ كذٚد 

طل٠ٛاً ل١اذ ٠لاذدٖ ِـٍاظ ادحسس ٠ّىٓ ٌٍطخٌذ حٌّٕظظُ رؤكذ ألغخَ حٌّؼٙذ طل٠ًٛ ل١ذٖ اٌٟ لغُ آخش رؼاذ دفاغ سعاُ   -

حٌّؼٙذ ، ٚرٌه رششؽ حعاظ١فخء شاشٚؽ حٌمزاٛي رخٌمغاُ حٌّلاٛي ا١ٌاٗ ٠ّٚىآ ٌٍطخٌاذ حٌّفظاٛي ِآ حٌّؼٙاذ رغازذ 

حعظٕفخر ِشحص حٌشعٛد رؤكذ حأللغخَ ٚرؼذ ِٛحفمش ِـٍظ ادحسس حٌّؼٙذ ، اػخدس ل١ذٖ رمغُ آخش ِغ دفغ سعُ اػاخدس 

 رششؽ حعظ١فخء ششٚؽ حٌمزٛي رخٌمغُ حٌّلٛي ا١ٌٗ.ل١ذ ٠لذدٖ ِـٍظ ادحسس حٌّؼٙذ ٚرٌه 

٠ـٛص ٌٍطخٌذ أْ ٠ٕغلذ ِٓ حٌظغـ١ً فٟ ِمشس أٚ أوؼش رؼذ ِٛحفمش حٌّششذ حألوخد٠ّٟ ٚأعاظخر حٌّاخدس خاالي فظاشس   -

ال طظؼذٜ ٔٙخ٠ش حألعزٛع حٌشحرغ ِٓ رذء حٌذسحعش ِغ ِشحػخس حٌلذ حألدٔٝ ٌؼذد حٌغخػخص حٌّؼظّذس ٚفٟ ٘ازٖ حٌلخٌاش 

 ً حٌّمشسحص حٌظٟ طُ كزفٙخ فٟ حٌغـً حٌذسحعٟ ٌٍطخٌذ .ال طغـ

ٚألعزخد لٙش٠ش حعظؼٕخث١ش ٠مزٍٙخ ِـٍظ ادحسس حٌّؼٙذ ٠ّىٓ ٌٍطخٌذ أْ ٠ٕغلذ فاٟ ؿ١ّاغ حٌّماشسحص حٌّغاـً ف١ٙاخ   -

 فٟ حٌفظً حٌذسحعٟ ٚال طذخً ٘زٖ حٌّٛحد فٟ كغخد ِؼذالص حٌطخٌذ . 

 

 ثبنجزَبيذ : انتذرٚس ٔانتؼهى طزق  -0

 تدريس والتعلمطرق ال

 َٕاتذ انتؼهى انًستٓذفخ انتٙ ٚتى تغطٛتٓب

المعرفه 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

 المهنية

المهارات 

 العامة

 √  √ √ المحاضرة التفاعلية

 √  √ √ المناقشة

 √  √ √ العصف الذهني

 √ √ √ √ الدروس العملية / التطبيقية

 التعلم الذاتي : 

, عروض تقديمية , بحوث , د تقارير تكليفات مثل اعدا

 , المشاركة و الحضور  مواضيع لالطالع

√ √ √ √ 

 √ √ √ √ دراسة حالة

 √ √ √ √ حل مشكالت

   √ √ التعليم الهجين

   √ √ التعليم االلكتروني 
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 طزق ٔ لٕاػذ تمٛٛى انًهتحمٍٛ ثبنجزَبيذ : -0

 ذفّيب تمٛسّ يٍ انًخزربد انتؼهًٛٛخ انًستٓ انطزٚمخ

 أػًبل انفصم انذراسٗ ٔ أَشطخ انتؼهى انذاتٙ 

  تمبرٚز   - ايتحبَبد لصٛزح -تطجٛمبد ػًهٛخ

 تكهٛفبد أخزٖ -دراسخ حبنخ  -تؼهى  يشزٔػبد –

حٌّٙخسحص  –حٌّٙخسحص حٌز١ٕ٘ش  –حٌّؼشفش ٚحٌفُٙ 

 حٌّٙخسحص حٌؼخِش –ح١ٌّٕٙش ٚحٌؼ١ٍّش 

 ص حٌز١ٕ٘شحٌّٙخسح –حٌّؼشفش ٚحٌفُٙ  انتمٛٛى اإلنكتزَٔٙ

 حٌّٙخسحص حٌز١ٕ٘ش –حٌّؼشفش ٚحٌفُٙ  ايتحبٌ َظز٘ يُتصف انفصم انذراسٙ

 حٌّٙخسحص حٌز١ٕ٘ش  –حٌّؼشفش ٚحٌفُٙ  ايتحبٌ َظز٘ َٓبٚخ انفصم انذراسٙ

 
 طزق تمٕٚى انجزَبيذ : -9

 انؼُٛخ انٕسٛهخ انمبئى ثبنتمٕٚى  

 %51 اعظز١خٔخص ؽالد حٌفشلش حٌٕٙخث١ش

 ز١خٔخص اعظ حٌخش٠ـْٛ -1
51% 

 ِخظٍفش لطخػخص ِؼ١ٕش ػ١ٕش طّؼً  اعظز١خٔخص/ ِمخرٍش أٚ ٌمخءحص  أطلخد حألػّخي -2

 طمش٠ش 2-1 طمخس٠ش حٌغخدس حٌّشحؿؼ١١ٓ  - ِم١ُ خخسؿٟ  -3

 طمش٠ش 2-1 طمخس٠ش حٌغخدس حٌّشحؿؼ١١ٓ حٌذحخ١١ٍٓ ِم١ُ دحخٍٟ  -4

 

 

   صذٚك يحًذ ػفٛفٙأيم  د.و.انًسئٕل ػٍ انجزَبيذ : أ.

   ػفٛفٙأيم  انتٕلٛغ :

 0202/  12/  06 انتبرٚخ :

   صذٚك يحًذ ػفٛفٙ : أ.د. رئٛس انمسى

   صذٚك ػفٛفٙ انتٕلٛغ :

 0202/  12/  06 انتبرٚخ :
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 انًالحك
 

 : انًؼبٚٛز األكبدًٚٛخ انمٕيٛخ انمٛبسٛخ نمطبع كهٛبد انتزبرح 1يهحك  -

 ًٚٛخ : : يصفٕفخ انجزَبيذ ٔانًؼبٚٛز األكبد 2يهحك  -

o يصفٕفخ يٕاصفبد انخزٚذ ٔأْذاف انجزَبيذ 

o يصفٕفخ َٕاتذ تؼهى انًؼبٚٛز ٔيخزربد تؼهى انجزَبيذ 

 : يصفٕفخ أْذاف انجزَبيذ يغ َٕاتذ تؼهى انجزَبيذ3يهحك  -

 : يصفٕفخ انًمزراد ٔانجزَبيذ4يهحك  -

 : انتٕسٚغ انُسجٙ نهًمزراد  5يهحك  -

 : تٕصٛف انًمزراد6يهحك  -
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 (1م )ملحق رق

 

 انًؼبٚٛز األكبدًٚٛخ انمٕيٛخ انمٛبسٛخ نمطبع كهٛبد انتزبرح

 

 . المواصفات العامة لخريج كلية التجارة :١

 : على يجب أن يكون خريج كلية التجارة قادرا  

 . استخدام المنهج العلمً فى التفكٌر وحل المشكالت. 1.1

 المجتمع والبٌئة المحٌطة بشكل إٌجابً. لخدمة. توظٌف المعارف والمهارات المكتسبة فى مجال التخصص  0.1

 . التواصل واالتصال الفعال باآلخرٌن. 3.1

تلك المستجدات والمتغٌرات على  . التفاعل مع المستجدات والمتغٌرات العالمٌة واستشراف طبٌعة وتأثٌر 4.1

 مجال تخصصه.

 التخصص. بمجال . التعلٌم المستمر لتطوٌر المعارف والمهارات المهنٌة المرتبطة 5.1

القواعد القانونٌة والمعاٌٌر األخالقٌة  . االلتزام وتحمل المسئولٌة وإنجاز األعمال المسندة إلٌه بما ٌتفق مع 6.1

 والمهنٌة.

 . إعداد دراسات جدوى المشروعات وتقٌٌم المقترحات االستثمارٌة. 7.1

 . استخدام الحاسب اآللً وتكنولوجٌا المعلومات. 8.1

 

 : رف والمفاهيم. المعا٢

 يجب أن يكون الخريج قد اكتسب المعارف و قادرا على فهم:

 منها. . األشكال واألنواع المختلفة لمؤسسات األعمال والسمات الممٌزة لكل 1.0

 . البٌئات المختلفة التى تعمل فٌها المنظمات وأسالٌب التعامل معها. 0.0

 التخصص. معاصرة المرتبطة بمجال. التطورات واالتجاهات الحدٌثة والقضاٌا ال 3.0

 مجال التخصص. . المبادئ األساسٌة والنظرٌات واالتجاهات والمدارس الفكرٌة فى 4.0

 . العلوم وثٌقة الصلة بالتخصص الذي ٌدرسه الطالب. 5.0

 . مناهج البحث العلمً وأدواته وأسالٌب القٌاس والتحلٌل. 6.0

 ا من العلوم االجتماعٌة.. التكامل بٌن العلوم التجارٌة وغٌره 7.0

 . أخالقٌات األعمال والممارسة المهنٌة فى مجال التخصص. 8.0
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 :و العملية  . المهارات المهنية٣

ا للمهارات المهنية التالية:  يجب أن يكون الخريج مكتسب 

 والمحافظة علٌها. . التوظٌف الفعال للموارد المادٌة والبشرٌة والموارد األخرى وتنمٌتها 1.3

 . القٌام بدراسات وتحلٌل األسواق. 0.3

 . البحث عن مصادر المعلومات المختلفة والتحقق من صدقها. 3.3

 مؤشرات إقتصادٌة وإجتماعٌة. . جمع البٌانات واإلحصائٌات و تحلٌلها وتفسٌرها وما تعكسه من 4.3

 .تخصصه . تصمٌم وتشغٌل النظم اإلدارٌة والمحاسبٌة والتأمٌنٌة كل فى مجال 5.3

  . استخدام األسالٌب العلمٌة فى حل المشكالت العملٌة. 6.3

 . أسس ومبادئ الرقابة وتقٌٌم األداء. 7.3

 . إعداد وعرض وتفسٌر التقارٌر فى مجال التخصص بأسلوب علمً. 8.3

 التخصص. . استخدام تطبٌقات الحاسب اآللً وتكنولوجٌا المعلومات فى مجال 9.3

 وتحسٌن مستوٌات األداء. ئج البحوث والدراسات فً تطوٌر العمل. استخدام وتوظٌف نتا 12.3

 

 : . المهارات الذهنية٤

 : يجب أن يكون الخريج قادرا على

 . التحلٌل واالستنتاج وإتباع المنهج العلمً فى التفكٌر. 1.4

 . تطبٌق أسس ومبادئ التفكٌر اإلبتكارى. 0.4

 والقضاٌا المطروحة. ٌة والسلبٌة فى المسائل. النقد والتمٌٌز واكتشاف العناصر اإلٌجاب 3.4

 . التعامل مع األرقام وتحلٌلها وتفسٌر مدلوالتها. 4.4

 الً فرص. . التعامل االٌجابً مع المواقف المختلفة بما ٌمكن من تحوٌل التهدٌدات 5.4

 عٌة.مدعم باألدلة والموضو . عرض األفكار ووجهات النظر بوضوح وإبداء الرأى بأسلوب علمى 6.4



 

  

  0202 – 0202توصيف برنامج إدارة األعمال للعام الجامعي 

 

31 

 : . المهارات العامة٥

ا للمهارات العامة التالية:  يجب أن يكون الخريج مكتسب 

 . اإلدارة الفعالة للوقت. 1.5

 . االتصال الفعال والتأثٌر فً اآلخرٌن. 0.5

 . العمل الجماعً. 3.5

 . التنمٌة المعرفٌة والفكرٌة والتعلم الذاتً المستمر. 4.5

 بكفاءة عالٌة. الت على المستوى الفردي أو المؤسسً. استخدام أسالٌب حل المشك 5.5

 . العرض والتقدٌم والحوار. 6.5

 . إدارة الذات والتعامل مع ضغوط العمل. 7.5

 . االبتكار والتطوٌر والتحسٌن المستمر فى العمل. 8.5

 . استخدام المصطلحات الفنٌة ذات الصلة بموضوعات البرنامج. 9.5

 .ات األجنبٌة واسعة االنتشار. اإللمام بإحدى اللغ 12.5

 

 : برنامج إدارة األعمال

 : . المعارف والمفاهيم١

يجب أن يكتسب خريج برنامج إدارة  إلى جانب المعارف العامة والفهم التى يجب أن يكتسبها خريج كلية التجارة

 : األعمال المعارف والمفاهيم التالية

 المستوٌات اإلدارٌة المختلفة. تخاذ القرارات فى. استخدام المنهج العلمً فى حل المشكالت وا 1.1

 . أسس إعداد الخطط والبرامج والسٌاسات وفًقا لمتطلبات المؤسسات. 0.1

 . أسس إعداد دراسات الجدوى التسوٌقٌة وتقٌٌم مقترحات االستثمار. 3.1

 بالمؤسسة.المختلفة  . أسس تصمٌم الهٌاكل التنظٌمٌة و نظم وأدلة العمل اإلدارٌة لألنشطة 4.1

العملٌات واستكشاف فرص تطبٌقها  . استٌعاب الفلسفات اإلدارٌة الحدٌثة مثل الجودة الشاملة وإعادة هندسة 5.1

 فى مجاالت العمل المختلفة.

 . مبادئ القٌادة والتأثٌر فى اآلخرٌن. 6.1

 . االتصاالت التنظٌمٌة وعالقات العمل. 7.1

 ى االخرٌن.. أسس التحفٌز وتنمٌة الدافعٌة لد 8.1

استخدامها لتلبٌة توقعات االطراف ذوى  . أسس ومفاهٌم السٌاسات واالستراتٌجٌات والخطط ومتطلبات 9.1

 العالقة بالمنظمة.
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 :و العملية  مهنيةالمهارات ال. ٢

ة يجب أن يكون خريج برنامج إدار إلى جانب المهارات المهنية العامة التي يجب أن يكتسبها خريج كلية التجارة

 األعمال قادرا على:

 . إعداد الخطط اإلستراتٌجٌة وصٌاغة سٌاسات األعمال 1.0

 . إعداد وتصمٌم نظم وأدلة العمل المختلفة 0.0

 . تصمٌم و تطوٌر الهٌاكل التنظٌمٌة 3.0

 . تصمٌم وإدارة أنظمة وقواعد المعلومات اإلدارٌة. 4.0

 . إعداد دراسات الجدوى وتقٌٌم المشروعات. 5.0

 . إعداد الخطط التسوٌقٌة البٌعٌه. 6.0

 . التحلٌل المالً وتقٌٌم المشروعات االستثمارٌة 7.0

 . تحلٌل األسواق. 8.0

 األخرى وتنمٌتها والمحافظة علٌها. . إعداد خطط وبرامج استخدام الموارد المادٌة والبشرٌة والموارد 9.0

 األعمال. فى مجال إدارة. التطبٌق العملً للنظم واألسالٌب العلمٌة الحدٌثة  12.0

 

 : ذهنيةالمهارات ال. ٣

 برنامج إدارة األعمال قادرا على: يجب أن يكون خريج التجارةإلى جانب المهارات الذهنية لخريجي كلية 

 المختلفة. دارٌة. ممارسة التفكٌر اإلبتكارى واإلبداعً فً مواجهة المواقف اإل 1.3

 ماط اتخاذ القرارات.. الربط بٌن المتغٌرات البٌئٌة وأن 0.3

 األحداث والقضاٌا االدارٌة. . إعداد السٌنارٌوهات واالستراتٌجٌات والنماذج المختلفة للتعامل مع 3.3
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 : يصفٕفخ انجزَبيذ ٔانًؼبٚٛز األكبدًٚٛخ  2يهحك 

  يصفٕفخ يٕاصفبد انخزٚذ ٔأْذاف انجزَبيذ : أالً 

 . يٕاصفبد انخزٚذ1

 –كبدًٚٛخ انمٛبسٛخ نمطبع كهٛبد انتزبرح ٔفمبً نهًؼبٚٛز انمٕيٛخ األ

 ( NARSثزَبيذ إدارح األػًبل )

 . أْذاف ثزَبيذ إدارح األػًبل1

 حعظخذحَ حٌّٕٙؾ حٌؼٍّٟ فٟ حٌظفى١ش ٚكً حٌّشىالص. -1.1
ـ كً حٌّشىالص حٌّظؼٍمش ربدحسس حألػّخي رخعظخذحَ  1/1

 حٌّٕٙؾ حٌؼٍّٝ

طٛظ١ف حٌّؼخسف ٚحٌّٙخسحص حٌّىظغزش فٟ ِـخي  -2.1

 خظض ٌخذِش حٌّـظّغ ٚحٌز١جش حٌّل١طش رشىً ا٠ـخرٟ.حٌظ

ـ طٛظ١ف حٌّؼخسف ٚحٌّٙخسحص حٌّىظغزش فٝ ِـخي ادحسس  1/2

 حألػّخي ٌخذِش حٌّـظّغ ٚحٌز١جش رفخػ١ٍش

 حٌظٛحطً ٚحالطظخي حٌفؼخي رخ٢خش٠ٓ. -3.1
ـ حٌظٛحطً ٚحالطظخي حٌفؼخي رخٌضِالء ٚحٌّشإٚع١ٓ  1/3

 ٚحٌشإعخء ٚحالؽشحف حٌّؼ١ٕش

حٌظفخػً ِغ حٌّغظـذحص ٚحٌّظغ١شحص حٌؼخ١ٌّش ٚحعظششحف  -4.1

 ؽز١ؼش ٚطؤػ١ش طٍه حٌّغظـذحص ٚحٌّظغ١شحص ػٍٝ ِـخي طخظظٗ.

حٌظؼخًِ ِغ حٌّغظـذحص ٚحٌّظغ١شحص حٌؼخ١ٌّش ٚطؤػ١ش٘خ  -1/4

 ػٍٟ ِـخي ادحسس حألػّخي

حٌظؼ١ٍُ حٌّغظّش ٌظط٠ٛش حٌّؼخسف ٚحٌّٙخسحص ح١ٌّٕٙش  -5.1

 حٌظخظض.حٌّشطزطش رّـخي 

طط٠ٛش حٌّؼخسف ٚحٌّٙخسحص ح١ٌّٕٙش حٌّظؼٍمش ربدحسس  -1/5

 حألػّخي ِٓ خالي ط١ّٕش رحطٗ ٚلذسحطٗ رشىً ِغظّش  

حالٌظضحَ ٚطلًّ حٌّغج١ٌٛش ٚأـخص حألػّخي حٌّغٕذس ا١ٌٗ رّخ  -6.1

 ٠ظفك ِغ حٌمٛحػذ حٌمخ١ٔٛٔش ٚحٌّؼخ١٠ش حألخالل١ش ٚح١ٌّٕٙش.

ش رّخ ٠ظفك ِغ حٌمٛحػذ حالٌظضحَ ٚطلًّ حٌّغج١ٌٛ -1/6

             حٌمخ١ٔٛٔش ٚحٌّؼخ١٠ش حالخالل١ش ٚح١ٌّٕٙش

حٔـخص ِخ ٠ىٍف رٗ ِٓ أػّخي رىفخءس ٚفمخً ٌٍمٛح١ٔٓ  -1/7

 ِٚؼخ١٠ش حخالل١خص حٌّٕٙش   

اػذحد دسحعخص ؿذٜٚ حٌّششٚػخص ٚطم١١ُ حٌّمظشكخص  -7.1

 حالعظؼّخس٠ش.

 خصحػذحد ٚطظ١ُّ دسحعخص ؿذٜٚ حٌّششٚػ -1/8

دسحعش ٚطل١ًٍ ٚطم١١ُ حٌّششٚػخص ٚحٌّمظشكخص  -1/9

 حالعظؼّخس٠ش

 حعظخذحَ حٌلخعذ حالٌٟ ٚطىٌٕٛٛؿ١خ حٌّؼٍِٛخص رىفخءس -1/11 حعظخذحَ حٌلخعذ ح٢ٌٟ ٚطىٌٕٛٛؿ١خ حٌّؼٍِٛخص. -8.1
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ثانٌا: مصفوفة مضاهة نواتج التعلم المستهدفه للبرنامج مع المعاٌٌر القومٌة األكادٌمٌة القٌاسٌة  

 برنامج إدارة األعمال. -لقطاع كلٌات التجارة 

 النواتج التعليمية المستهدفة للبرنامج -٢/١ (NARSالمعايير القومية األكاديمية القياسية )

 والفهم لقطاع كلٌات التجارة المـعرفـة -0

 األعمال لمؤسسات المختلفة واألنواع األشكال -0/1

 .لكل منها الممٌزة والسمات

٠ششف حشىخي ٚحٔٛحع ٚحٌغّخص ح١ٌّّضس ٌّئعغخص  -2/1/1

 حالػّخي حٌّخظٍفش

 وأسالٌب المنظمات فٌها تعمل التى المختلفة البٌئات -0/0

 .معها التعامل

٠ظف حٌز١جخص حٌّخظٍفش حٌظٝ طؼًّ ف١ٙخ حٌّٕظّخص  -2/1/2

 ٚحعخ١ٌذ حٌظؼخًِ ِؼٙخ

 المعاصرة والقضاٌا الحدٌثة واالتجاهات التطورات -0/3

 .بمجال إدارة األعمال  المرتبطة

٠ظؼشف ػٍٝ حٌظطٛسحص ٚحالطـخ٘خص حٌلذ٠ؼش ٚحٌمؼخ٠خ  -2/1/3

 خطشس فٝ ِـخي ادحسس حألػّخيحٌّؼ

 والمدارس واالتجاهات والنظرٌات األساسٌة المبادئ  -0/4

 .إدارة األعمال  فى مجال الفكرٌة

٠فغش حٌّزخدة حالعخع١ش ٚحٌٕظش٠خص ٚحٌّذحسط حٌفىش٠ش  -2/1/4

ٌؼٍُ حإلدحسس ٚحٌّفخ١ُ٘ حإلدحس٠ش ٌّٕظّخص حألػّخي حٌّل١ٍش 

 ٚحٌذ١ٌٚش

 .إدارة األعمال بتخصص صلةال وثٌقة العلوم  -0/5
٠ظؼشف ػٍٝ حٌؼٍَٛ حٌّلخعز١ش ٚحإللظظخد٠ش ٚحٌش٠خػ١ش  -2/1/5

 ٚٔظُ حٌّؼٍِٛخص حإلدحس٠ش ف١ّخ ٠ظؼٍك رؼٍَٛ ادحسس حألػّخي

 القٌاس وأسالٌب وأدواته العلمً البحث مناهج -0/6

 .والتحلٌل

٠لذد ِٕخ٘ؾ حٌزلغ حٌؼٍّٟ ٚحٌظفى١ش حٌّٕطمٟ ٚأعخ١ٌذ  - 2/1/6

 ط ٚحٌظل١ًٍ فٟ اػذحد حٌزلٛع ٚحٌظمخس٠ش .حٌم١خ

 العلوم من وغٌرها التجارٌة العلوم بٌن التكامل -0/7

 االجتماعٌة

٠ظؼشف ػٍٝ حٌؼٍَٛ حإلؿظّخػ١ش ٚحإلٔغخ١ٔش حٌّشطزطش  -2/1/7

 رؼٍَٛ ادحسس حألػّخي

مجال إدارة  فى المهنٌة والممارسة األعمال أخالقٌات  -0/8

 .  األعمال

لٛحػذ أخالل١خص حألػّخي ِّٚخسعخص ِٕٙش ٠ٕخلش  -2/1/8

 حٌمطخع حٌظـخسٜ

 برنامج إدارة األعمال –والفهم . المـعرفـة1

استخدام المنهج العلمً فً حل المشكالت واتخاذ  1.1

 القرارات فً المستوٌات اإلدارٌة المختلفة.

٠ظؼشف ػٍٝ حألعخ١ٌذ ٚحٌّٕخ٘ؾ حٌؼ١ٍّش حٌّغظخذِش فٝ  -2/1/9

 خخر حٌمشحسحص فٝ حٌّغظ٠ٛخص حإلدحس٠ش حٌّخظٍفشكً حٌّشىالص ٚاط

أسس إعداد الخطط والبرامج والسٌاسات وفًقا 0.1 

 لمتطلبات المؤسسات.

٠ششف حألعظ حٌّغظخذِش فٝ اػذحد حٌخطؾ ٚحٌزشحِؾ  -2/1/11

 ٚحٌغ١خعخص رّخ ٠ٕخعذ ؽز١ؼش حٌّئعغخص حإلدحس٠ش حٌّخظٍفش

قٌٌم أسس إعداد دراسات الجدوى التسوٌقٌة وت 3.1

 مقترحات االستثمار.

٠ٕخلش أعظ دسحعخص حٌـذٜٚ حٌظغ٠ٛم١ش ٚطم١١ُ  -2/1/11

 ِمظشكخص حإلعظؼّخس

أسس تصمٌم الهٌاكل التنظٌمٌة و نظم وأدلة العمل  4.1

 اإلدارٌة لألنشطة المختلفة بالمؤسسة.

٠ٛػق أعظ طظ١ُّ ح١ٌٙخوً حٌظٕظ١ّ١ش ٚأٔظّش حٌؼًّ  -2/1/12

 خصحإلدحسٞ حٌّخظٍفش رخٌّئعغ

استٌعاب الفلسفات اإلدارٌة الحدٌثة مثل الجودة الشاملة  5.1

فً  وإعادة هندسة العملٌات واستكشاف فرص تطبٌقها

 مجاالت العمل المختلفة.

٠ظؼشف ػٍٝ حٌفٍغفخص حإلدحس٠ش حٌلذ٠ؼش فٟ ادحسس  -2/1/13

 حألػّخي ٚفشص ططز١مٙخ فٟ ِـخالص حٌؼًّ حٌّخظٍفش

 ٠ششف ِزخدة حٌم١خدس ٚو١ف١ش حٌظؤػ١ش فٟ ح٢خش٠ٓ -2/1/14 فً اآلخرٌن. مبادئ القٌادة والتأثٌر 6.1

 االتصاالت التنظٌمٌة وعالقات العمل. 7.1
٠لذد حٌّفخ١ُ٘ حٌّظؼٍمش رخإلطظخالص حٌظٕظ١ّ١ش ٚػاللخص  -2/1/15

 حٌؼًّ ٚحٌظٛؿ١ٗ ٚحٌم١خدس

 لف١ض ٚط١ّٕش حٌذحفؼ١ش ٌذٜ ح٢خش٠ٓ٠ششف أعظ حٌظ -2/1/16 أسس التحفٌز وتنمٌة الدافعٌة لدى اآلخرٌن. 8.1

أسس ومفاهٌم السٌاسات واالستراتٌجٌات والخطط  9.1

العالقة  ومتطلبات استخدامها لتلبٌة توقعات األطراف ذوى

 بالمنظمة.

٠ٕخلش أعظ ِٚظطٍزخص اعظخذحَ حٌغ١خعخص  -2/1/17

 ٚحإلعظشحط١ـ١خص ٚحٌخطؾ ٚفك طٛلؼخص حألؽشحف حٌّؼ١ٕش
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 :لقطاع كلٌات التجارة الذهنٌة. القدرات 4

 التحلٌل واالستنتاج وإتباع المنهج العلمً فً التفكٌر.1.4
٠لًٍ حٌز١خٔخص ٠ٚغظٕظؾ حٌّؼٍِٛخص رخعظخذحَ حٌّٕٙؾ  -2/2/1

 حٌؼٍّٝ ٚحٌظفى١ش حٌّٕطمٟ

 تطبٌق أسس ومبادئ التفكٌر اإلبتكارى. 0.4
٠خظخس أعظ ِٚزخدة حٌظفى١ش حإلرظىخسٜ حٌّشطزطش رّـخي  -2/2/2

 دحسس حألػّخيا

النقد والتمٌٌز واكتشاف العناصر اإلٌجابٌة والسلبٌة فً  3.4

 المسائل والقضاٌا المطروحة.

٠فشق ر١ٓ حٌؼٕخطش حإل٠ـخر١ش ٚحٌغٍز١ش فٝ حٌّغخثً  -2/2/3

 ٚحٌمؼخ٠خ حٌّطشٚكش فٝ حٌؼٍَٛ حإلدحس٠ش

 ٠غظٕظؾ عٍز١خص حٌمؼخ٠خ ٚ حٌّغخثً حإلدحس٠ش حٌّطشٚكش -2/2/4

 ٠لًٍ حألسلخَ حٌّشطزطش رخٌؼٍَٛ حإلدحس٠ش ٠ٚفغش ِذٌٛالطٙخ -2/2/5 عامل مع األرقام وتحلٌلها وتفسٌر مدلوالتها.الت 4.4

التعامل االٌجابً مع المواقف المختلفة بما ٌمكن من  5.4

 تحوٌل التهدٌدات إلً فرص.

٠م١١ُ حٌّٛحلف حٌّخظٍفش رّخ ٠غخُ٘ فٝ طل٠ًٛ حٌظٙذ٠ذحص  -2/2/6

 اٌٝ فشص

عرض األفكار ووجهات النظر بوضوح وإبداء الرأي  6.4

 بأسلوب علمً مدعم باألدلة والموضوعٌة

٠ؼشع حألفىخس ٚٚؿٙخص حٌٕظش رب٠ـخر١ش فٟ ِـخي ادحسس  -2/2/7

 حألػّخي

٠زذٜ حٌشحٞ رّٛػٛػ١ش ِذػِٛخ رخألدٌش ٚٚفمخ ٌألعخ١ٌذ  -2/2/8

 حٌؼ١ٍّش ٌؼٍُ حإلدحسس  

 ارة األعمالبرنامج إد –الذهنٌةالقدرات . 3
ممارسة التفكٌر اإلبتكارى واإلبداعً فً مواجهة  1.3

 المواقف اإلدارٌة المختلفة.
 ٠زظىش أعخ١ٌذ فخػٍش ٌّٛحؿٙش حٌّٛحلف حإلدحس٠ش حٌّخظٍفش -2/2/9

ش إلطخخر ٠شرؾ ر١ٓ حٌّظغ١شحص حٌز١ج١ش ٚحالّٔخؽ حٌّخظٍف -2/2/11 الربط بٌن المتغٌرات البٌئٌة وأنماط اتخاذ القرارات. 0.3

 حٌمشحس

إعداد السٌنارٌوهات واالستراتٌجٌات والنماذج  3.3

 المختلفة للتعامل مع األحداث والقضاٌا اإلدارٌة.

٠مظشف حٌغٕخس٠ٛ٘خص ٚ حالعظشحط١ـ١خص ٚحٌّٕخرؽ  -2/2/11

 حٌّخظٍفش رّخ ٠ظٛحفك ِغ حألكذحع ٚحٌمؼخ٠خ حإلدحس٠ش

 جارةالمهارات المهنٌة والعملٌة لقطاع كلٌات الت. 3

التوظٌف الفعال للموارد المادٌة والبشرٌة والموارد 1.3

 األخرى وتنمٌتها والمحافظة علٌها.

٠ٛظف حٌّٛحسد حٌّظٕٛػش رىفخءس رّخ ٠ّىٕش ِٓ ط١ّٕظٙخ  -2/3/1

 ٚحٌّلخفظش ػ١ٍٙخ

 ٠ـشٞ دسحعخص طل١ٍ١ٍش ػٓ ِخظٍف حألعٛحق -2/3/2 القٌام بدراسات وتحلٌل األسواق. 0.3

مصادر المعلومات المختلفة والتحقق من  البحث عن3.3

 صدقها.

٠ٕظمٟ حٌز١خٔخص ٚحٌّؼٍِٛخص ِٓ ِظخدس٘خ حٌّخظٍفش  -2/3/3

 ٠ٚظلمك ِٓ طلظٙخ

جمع البٌانات واإلحصائٌات و تحلٌلها وتفسٌرها وما  4.3

 تعكسه من مؤشرات اقتصادٌة واجتماعٌة.

٠غظٕظؾ ِخ طؼىغش حٌز١خٔخص ٚحإلكظخث١خص ِٓ ِئششحص  -2/3/4

 الظظخد٠ش ٚاؿظّخػ١ش

تصمٌم وتشغٌل النظم اإلدارٌة والمحاسبٌة والتأمٌنٌة  5.3

 إدارة األعمال .كل فً مجال 
  ٠ٕشت حٌٕظُ حإلدحس٠ش حٌّخظٍفش ٠ٚغظخذِٙخ رىفخءس  -2/3/5

 استخدام األسالٌب العلمٌة فً حل المشكالت العملٌة. 6.3
زش ٌلً ٠غظخذَ حألعخ١ٌذ حٌؼ١ٍّش ٚحألدٚحص حٌّٕخع -2/3/6

 حٌّشىالص

 ٠طزك أعظ ِٚزخدة حٌشلخرش ٚل١خط حألدحء -2/3/7 أسس ومبادئ الرقابة وتقٌٌم األداء. 7.3

إدارة إعداد وعرض وتفسٌر التقارٌر فً مجال  8.3

 بأسلوب علمً.األعمال 

 ٠ؼذ حٌظمخس٠ش حإلدحس٠ش ؽزمخ ٌإلعخ١ٌذ حٌؼ١ٍّش -2/3/8

ش ِفغشحً ا٠ـخر١خطٙخ ٚ ٠ؼشع حٌظمخس٠ش حإلدحس٠ش حٌّخظٍف -2/3/9

 عٍز١خطٙخ

استخدام تطبٌقات الحاسب اآللً وتكنولوجٌا المعلومات  9.3

 .إدارة األعمال فً مجال 

٠غظخذَ رشحِؾ حٌلخعذ حألٌٟ ٚططز١مخطٗ ٚطىٌٕٛٛؿ١خ  -2/3/11

 حٌّؼٍِٛخص فٟ ِـخي ادحسس حألػّخي

٠ٛظف ٔظخثؾ حٌزلٛع ٚحٌذسحعخص فٟ طط٠ٛش ٚطلغ١ٓ  -2/3/11استخدام وتوظٌف نتائج البحوث والدراسات فً  12.3
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 حٌٕظُ حإلدحس٠ش وتحسٌن مستوٌات األداء.تطوٌر العمل 

 برنامج إدارة األعمال –المهارات المهنٌة والعملٌة

 ٠ؼذ حٌخطؾ حإلعظشحط١ـ١ش ٠ٚظ١غ ع١خعخص حألػّخي -2/3/12 إعداد الخطط اإلستراتٌجٌة وصٌاغة سٌاسات األعمال 1.4

 صمٌم نظم وأدلة العمل المختلفةإعداد وت 0.4
٠ظُّ ٔظُ ٚأدٌش حٌؼًّ حٌّخظٍفش فٟ ِـخي ادحسس  -2/3/13

 حألػّخي

 تصمٌم و تطوٌر الهٌاكل التنظٌمٌة 3.4
٠ظُّ ح١ٌٙخوً حٌظٕظ١ّ١ش ٚفمخً ٌألعظ ٚؽز١ؼش حٌّئعغش  -2/3/14

 ٠ٚطٛس٘خ

 أٔظّش لٛحػذ حٌز١خٔخص ٚحٌّؼٍِٛخص حإلدحس٠ش ٠ذ٠ش -2/3/15 تصمٌم وإدارة أنظمة وقواعد المعلومات اإلدارٌة. 4.4

 ٠ؼذ دسحعخص حٌـذٜٚ ٠ٚم١ُ حٌّششٚػخص -2/3/16 إعداد دراسات الجدوى وتقٌٌم المشروعات. 5.4

 ٠ظُّ حٌخطؾ حٌظغ٠ٛم١ش ٚحٌز١ؼ١ش -2/3/17 إعداد الخطط التسوٌقٌة البٌعٌه. 6.4

 ٠ـشٞ حٌظل١ًٍ حٌّخٌٟ ٠ٚم١ُ حٌّششٚػخص حإلعظؼّخس٠ش -2/3/18 التحلٌل المالً وتقٌٌم المشروعات االستثمارٌة 7.4

 ٠لًٍ أٔٛحع ِخظٍفش ِٓ حألعٛحق ٠ٚم١ّٙخ -2/3/19 تحلٌل األسواق. 8.4

إعداد خطط وبرامج استخدام الموارد المادٌة والبشرٌة  9.4

 والموارد األخرى وتنمٌتها والمحافظة علٌها.

حٌّخظٍفش ٠ؼغ خطؾ ٚرشحِؾ ٌٍّلخفظش ػٍٝ حٌّٛحسد  -2/3/21

 ٚط١ّٕظٙخ 

التطبٌق العملً للنظم واألسالٌب العلمٌة الحدٌثة فً  12.4

 مجال إدارة األعمال.

٠طزك حٌٕظُ ٚحألعخ١ٌذ حٌؼ١ٍّش حٌلذ٠ؼش فٟ ِـخي ادحسس  -2/3/21

 حألػّخي

 المهارات العامة :. 5

 ٠ذ٠ش حٌٛلض رفخػ١ٍش ٚوفخءس -2/4/1 اإلدارة الفعالة للوقت. 1.5

 ٠ظٛحطً رفخػ١ٍش ِغ ح٢خش٠ٓ ٠ٚئػش ف١ُٙ -2/4/2 ل الفعال والتأثٌر فً اآلخرٌن.االتصا 0.5

 ٠ؼًّ فٟ فش٠ك ٠ٚذ٠ش ِـّٛػخص حٌؼًّ -2/4/3 العمل الجماعً. 3.5

 ٠ّٕٟ ِؼخسفٗ ٚأفىخسٖ ِٓ خالي حٌظؼٍُ حٌزحطٟ حٌّغظّش -2/4/4 التنمٌة المعرفٌة والفكرٌة والتعلم الذاتً المستمر. 4.5

ام أسالٌب حل المشكالت على المستوى الفردي استخد 5.5

 أو المؤسسً بكفاءة عالٌة.

٠غظخذَ أعخ١ٌذ ِالثّش ٌلً حٌّشىالص فشد٠خً ِٚئعغ١خً  -2/4/5

 رىفخءس ٚفخػ١ٍش

 ٠ؼشع آسحثٗ ٚأفىخسٖ فٟ ِـّٛػخص حٌؼًّ -2/4/6 العرض والتقدٌم والحوار. 6.5

 ٠ظؼخًِ ِغ ػغٛؽ حٌؼًّ رفخػ١ٍش ِٓ خالي ادحسس حٌزحص   -2/4/7 إدارة الذات والتعامل مع ضغوط العمل. 7.5

 ٠طٛس ٠ٚلغٓ ؽشق حٌؼًّ رظٛسس ِغظّشس -2/4/8 االبتكار والتطوٌر والتحسٌن المستمر فى العمل. 8.5

استخدام المصطلحات الفنٌة ذات الصلة بموضوعات  9.5

 البرنامج.
 ٠غظخذَ ِفخ١ُ٘ ِٚظطٍلخص ػٍَٛ حإلدحسس -2/4/9

 ٠غظخذَ حٌٍغش حإلٔـ١ٍض٠ش فٟ ٔطخق حٌؼًّ -2/4/11 مام بإحدى اللغات األجنبٌة واسعة االنتشاراإلل 12.5
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 َٕاتذ انتؼهى نهجزَبيذ NARSَٕاتذ انتؼهى 

ٔانفٓى نمطبع  انًـؼزفـخ

 كهٛبد انتزبرح
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 ثزَبيذ إدارح األػًبل –ٔانفٓى  انًـؼزفـخ
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١/٦                  

١/7                  

١/8                  

١/9                  

  

 َٕاتذ انتؼهى نهجزَبيذ NARSَٕاتذ انتؼهى 

 انتزبرحنمطبع كهٛبد انذُْٛخ انًٓبراد 
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 َٕاتذ انتؼهى نهجزَبيذ     NARSَٕاتذ انتؼهى 

انًٓبراد انًُٓٛخ 

ٔانؼًهٛخ نمطبع كهٛبد 
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 ثزَبيذ إدارح األػًبل – ُٓٛخ ٔانؼًهٛخانًٓبراد انً
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 َٕاتذ انتؼهى نهجزَبيذ NARSَٕاتذ انتؼهى 

 انًٓبراد انؼبيخ 
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 3ممحق 
 مصفوفة أهداف البرنامج مع نواتج تعمم البرنامج 

 مصفوفه المعرفه و الفهم
 

 
 وفه المهارات الذهنيهمصف

 

 

 رقم الهدف
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2/
1/

1 
2/

1/
2 

2/
1/

3 
2/

1/
4 

2/
1/

5 
2/

1/
6 

2/
1/

7 
2/

1/
8 

2/
1/

9 
2/

1/
11

 
2/

1/
11

 
2/

1/
12

 
2/

1/
13

 
2/

1/
14

 
2/

1/
15

 
2/

1/
16

 
2/

1/
17

 

أهداف 
 البرنامج

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

0                  

0                  

9                  

13                  

 

رلى 

 انٓذف

 انًٓبراد انذُْٛخ 

2/
2/

1
 

2/
2/

2
 

2/
2/

3
 

2/
2/

4
 

2/
2/

5
 

2/
2/

6
 

2/
2/

0
 

2/
2/

0
 

2/
2/

9
 

2/
2/

1
3

 

2/
2/

1
1

 

أهداف 
 البرنامج

1            

2            

3            

4            

5            

6            

0            

0            

9            

13            



 

  0202 – 0202توصيف برنامج إدارة األعمال للعام الجامعي 

 

42 

 مصفوفه المهارات المهنية و العملية
 

 مصفوفه المهارات العامة
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 : 4ممحق 
 مصفوفة المقرارات الدراسية مع نواتج التعمم المستهدفة لمبرنامج

 إسم المـــــــــــــــــــــــــــاده كود م
 المعرفة والفهم 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                                   أسبسٛبد انتؼبيم يغ انحبست 1531 1

                                   (1يجبدٖ انًحبسجخ) 1331 2

                                   نغخ إَزهٛشٚخ 1131 3

                                   يجبدٖ انمبٌَٕ 1031 4

                                   أصٕل إدارح 1231 5

                                   أسبسٛبد تفكٛز يُطمٙ ٔانجحج انؼهًٙ  1132 6

                                   يجبد٘ انؼهٕو انسهٕكٛخ  1134 7

                                   يجبد٘ االلتصبد انزشئٙ 1031 8

                                   أسبسٛبد رٚبضخ األػًبل 1631 9

                                   أسبسٛبد  َظى انتشغٛم 1533 10

                                   (1يجبد٘ إحصبء) 2633 11

                                   (2يجبد٘ يحبسجخ) 2332 12

                                   ادارح اإلَتبد ٔانؼًهٛبد  2235 13

                                   يجبد٘ االلتصبد انكهٙ 2032 14

                                   رٚبضخ انتًٕٚم ٔاالستخًبر 2632 15

                                   ادارح انتسٕٚك 2234 16

                                   لبٌَٕ األػًبل 2032 17

                                   إدارح يكتجٛخ 2233 18

                                   حشو ٔثزايذ تطجٛمٛخ 4439 19

                                   يجبد٘ سهٕن تُظًٛٙ 2232 20
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                                   ثحٕث تسٕٚك 3239 21

                                   إدارح انًٕاد 3211 22

                                   إدارح انمٕٖ انجشزٚخ 3230 23

                                   بديحبسجخ انشزك 3333 24

                                   (1يحبسجخ انتكبنٛف) 3334 25

                                   التصبدٚبد يبنٛخ ػبيخ 3033 26

                                   انسكبٌ ٔانجٛئخ ٔحمٕق اإلَسبٌ 3333 27

                                   ( 1انًزارؼخ ) 3336 28

                                   ( 1انًحبسجخ انضزٚجٛخ ) 3330 29

                                   يجبدا اإلدارح انؼبيخ 3213 30

                                   إدارح انتزٔٚذ 3230 31

                                   َظى يؼهٕيبد إدارٚخ 3434 32

                                   اإلدارح انًبنٛخ 3236 33

                                   إدارح انًُشآد انًتخصصخ 3212 34

                                   أسٕاق انًبل ٔاإلستخًبر 4213 35

                                   دراسخ رذٖٔ انًشزٔػبد 4216 36

                                   لضبٚب ػبنًٛخ يؼبصزِ 4130 37

                                   َظى آنٛخ يكبتت 3435 38

                                   إلتصبد إدار٘ 4034 39

                                   يجبدا ثحٕث ػًهٛبد 4214 40

                                   انًحبسجخ انحكٕيٛخ 4311 41

                                   انسٛبسبد ٔاإلستزاتٛزٛبد اإلدارٚخ 4210 42

                                   إدارح األػًبل انذٔنٛخ 4215 43

                                   يشزٔػبد األػًبل 4219 44

                                   إدارح انزٕدح انشبيهخ 4210 45
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 م
 
 كود

 إسم المـــــــــــــــــــــــــــاده
 المهارات الذهنية 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                     أسبسٛبد انتؼبيم يغ انحبست 1531 1

                     (1يجبدٖ انًحبسجخ) 1331 2

                     نغخ إَزهٛشٚخ 1131 3

                     يجبدٖ انمبٌَٕ 1031 4

                     أصٕل إدارح 1231 5

                     أسبسٛبد تفكٛز يُطمٙ ٔانجحج انؼهًٙ  1132 6

                     يجبد٘ انؼهٕو انسهٕكٛخ  1134 7

                     يجبد٘ االلتصبد انزشئٙ 1031 8

                     أسبسٛبد رٚبضخ األػًبل 1631 9

                     أسبسٛبد  َظى انتشغٛم 1533 10

                     (1يجبد٘ إحصبء) 2633 11

                     (2يجبد٘ يحبسجخ) 2332 12

                     نؼًهٛبد ادارح اإلَتبد ٔا 2235 13

                     يجبد٘ االلتصبد انكهٙ 2032 14

                     رٚبضخ انتًٕٚم ٔاالستخًبر 2632 15

                     ادارح انتسٕٚك 2234 16

                     لبٌَٕ األػًبل 2032 17

                     إدارح يكتجٛخ 2233 18

                     حشو ٔثزايذ تطجٛمٛخ 4439 19

                     يجبد٘ سهٕن تُظًٛٙ 2232 20

                     ثحٕث تسٕٚك 3239 21

                     إدارح انًٕاد 3211 22
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                     إدارح انمٕٖ انجشزٚخ 3230 23

                     يحبسجخ انشزكبد 3333 24

                     (1يحبسجخ انتكبنٛف) 3334 25

                     التصبدٚبد يبنٛخ ػبيخ 3033 26

                     انسكبٌ ٔانجٛئخ ٔحمٕق اإلَسبٌ 3333 27

                     ( 1انًزارؼخ ) 3336 28

                     ( 1انًحبسجخ انضزٚجٛخ ) 3330 29

                     يجبدا اإلدارح انؼبيخ 3213 30

                     إدارح انتزٔٚذ 3230 31

                     َظى يؼهٕيبد إدارٚخ 3434 32

                     اإلدارح انًبنٛخ 3236 33

                     إدارح انًُشآد انًتخصصخ 3212 34

                     أسٕاق انًبل ٔاإلستخًبر 4213 35

                     دراسخ رذٖٔ انًشزٔػبد 4216 36

                     لضبٚب ػبنًٛخ يؼبصزِ 4130 37

                     َظى آنٛخ يكبتت 3435 38

                     إلتصبد إدار٘ 4034 39

                     ٛبديجبدا ثحٕث ػًه 4214 40

                     انًحبسجخ انحكٕيٛخ 4311 41

                     انسٛبسبد ٔاإلستزاتٛزٛبد اإلدارٚخ 4210 42

                     إدارح األػًبل انذٔنٛخ 4215 43

                     يشزٔػبد األػًبل 4219 44

                     هخإدارح انزٕدح انشبي 4210 45
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 إسم المـــــــــــــــــــــــــــاده كود م
 المهارات المهنية والعملية

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

                                           أسبسٛبد انتؼبيم يغ انحبست 1531 1

                                           (1يجبدٖ انًحبسجخ) 1331 2

                                           نغخ إَزهٛشٚخ 1131 3

                                           يجبدٖ انمبٌَٕ 1031 4

                                           أصٕل إدارح 1231 5

6 1132 
ٙ ٔانجحج أسبسٛبد تفكٛز يُطم

                                           انؼهًٙ

                                           يجبد٘ انؼهٕو انسهٕكٛخ 1134 7

                                           يجبد٘ االلتصبد انزشئٙ 1031 8

                                           أسبسٛبد رٚبضخ األػًبل 1631 9

                                           أسبسٛبد  َظى انتشغٛم 1533 10

                                           (1يجبد٘ إحصبء) 2633 11

                                           (2يجبد٘ يحبسجخ) 2332 12

                                           ادارح اإلَتبد ٔانؼًهٛبد 2235 13

                                           يجبد٘ االلتصبد انكهٙ 2032 14

                                           رٚبضخ انتًٕٚم ٔاالستخًبر 2632 15

                                           ادارح انتسٕٚك 2234 16

                                           لبٌَٕ األػًبل 2032 17

                                           إدارح يكتجٛخ 2233 18

                                           حشو ٔثزايذ تطجٛمٛخ 4439 19

                                           يجبد٘ سهٕن تُظًٛٙ 2232 20

                                           ثحٕث تسٕٚك 3239 21

                                           إدارح انًٕاد 3211 22
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                                           إدارح انمٕٖ انجشزٚخ 3230 23

                                           يحبسجخ انشزكبد 3333 24

                                           (1يحبسجخ انتكبنٛف) 3334 25

                                           التصبدٚبد يبنٛخ ػبيخ 3033 26

                                           انسكبٌ ٔانجٛئخ ٔحمٕق اإلَسبٌ 3333 27

                                           ( 1خ )انًزارؼ 3336 28

                                           ( 1انًحبسجخ انضزٚجٛخ ) 3330 29

                                           يجبدا اإلدارح انؼبيخ 3213 30

                                           إدارح انتزٔٚذ 3230 31

                                           َظى يؼهٕيبد إدارٚخ 3434 32

                                           اإلدارح انًبنٛخ 3236 33

                                           إدارح انًُشآد انًتخصصخ 3212 34

                                           أسٕاق انًبل ٔاإلستخًبر 4213 35

                                           دراسخ رذٖٔ انًشزٔػبد 4216 36

                                           لضبٚب ػبنًٛخ يؼبصزِ 4130 37

                                           َظى آنٛخ يكبتت 3435 38

                                           د إدار٘إلتصب 4034 39

                                           يجبدا ثحٕث ػًهٛبد 4214 40

                                           انًحبسجخ انحكٕيٛخ 4311 41

42 4210 
انسٛبسبد ٔاإلستزاتٛزٛبد 

                                           اإلدارٚخ

                                           إدارح األػًبل انذٔنٛخ 4215 43

                                           يشزٔػبد األػًبل 4219 44

                                           إدارح انزٕدح انشبيهخ 4210 45
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 ــــــــــــــــــــــــــادهإسم المـ كود م
 المهارات العامة 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                     أسبسٛبد انتؼبيم يغ انحبست 1531 1

                     (1يجبدٖ انًحبسجخ) 1331 2

                     نغخ إَزهٛشٚخ 1131 3

                     يجبدٖ انمبٌَٕ 1031 4

                     أصٕل إدارح 1231 5

                     أسبسٛبد تفكٛز يُطمٙ ٔانجحج انؼهًٙ 1132 6

                     يجبد٘ انؼهٕو انسهٕكٛخ 1134 7

                     يجبد٘ االلتصبد انزشئٙ 1031 8

                     أسبسٛبد رٚبضخ األػًبل 1631 9

                     أسبسٛبد  َظى انتشغٛم 1533 10

                     (1يجبد٘ إحصبء) 2633 11

                     (2يجبد٘ يحبسجخ) 2332 12

                     ادارح اإلَتبد ٔانؼًهٛبد 2235 13

                     يجبد٘ االلتصبد انكهٙ 2032 14

                     ٚم ٔاالستخًبررٚبضخ انتًٕ 2632 15

                     ادارح انتسٕٚك 2234 16

                     لبٌَٕ األػًبل 2032 17

                     إدارح يكتجٛخ 2233 18

                     حشو ٔثزايذ تطجٛمٛخ 4439 19

                     يجبد٘ سهٕن تُظًٛٙ 2232 20

                     ثحٕث تسٕٚك 3239 21

                     إدارح انًٕاد 3211 22



 

  0202 – 0202توصيف برنامج إدارة األعمال للعام الجامعي 

 

48 

                     إدارح انمٕٖ انجشزٚخ 3230 23

                     يحبسجخ انشزكبد 3333 24

                     (1يحبسجخ انتكبنٛف) 3334 25

                     التصبدٚبد يبنٛخ ػبيخ 3033 26

                     انسكبٌ ٔانجٛئخ ٔحمٕق اإلَسبٌ 3333 27

                     ( 1انًزارؼخ ) 3336 28

                     ( 1انًحبسجخ انضزٚجٛخ ) 3330 29

                     يجبدا اإلدارح انؼبيخ 3213 30

                     إدارح انتزٔٚذ 3230 31

                     َظى يؼهٕيبد إدارٚخ 3434 32

                     اإلدارح انًبنٛخ 3236 33

                     إدارح انًُشآد انًتخصصخ 3212 34

                     أسٕاق انًبل ٔاإلستخًبر 4213 35

                     دراسخ رذٖٔ انًشزٔػبد 4216 36

                     لضبٚب ػبنًٛخ يؼبصزِ 4130 37

                     َظى آنٛخ يكبتت 3435 38

                     إلتصبد إدار٘ 4034 39

                     يجبدا ثحٕث ػًهٛبد 4214 40

                     انًحبسجخ انحكٕيٛخ 4311 41

                     زٛبد اإلدارٚخانسٛبسبد ٔاإلستزاتٛ 4210 42

                     إدارح األػًبل انذٔنٛخ 4215 43

                     يشزٔػبد األػًبل 4219 44

                     إدارح انزٕدح انشبيهخ 4210 45
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 تٕسٚغ انًمزراد ٔفمبً نهًؼبٚٛز انمٕيٛخ االكبدًٚٛخ انمٛبسٛخ نمطبع كهٛبد انتزبرح :  5يهحك 

 NARSَست ال  يمزراد انجزَبيذ
 انجزَبيذ

 انُسجخ ػذد انًمزراد

 %24.5 11 %25 َٛ حألعخع١شِمشسحص حٌؼٍ

 %13.3 6 % 12.5 ِمشسحص حٌؼٍَٛ حإلؿظّخػش ٚحإلٔغخ١ٔش

 %40.9 22 % 53 ِمشسحص ػٍَٛ حٌظخظض

ِمشسحص ِٓ ػٍَٛ أخشٞ )كخعذ أٌٟ ٌٚغش 

 ٚغ١ش٘خ.......(
12.5 % 6 13.3% 

 

 النسبة عدد المقررات المقررات الدراسية مجموعة المقررات الدراسية م

  موم األساسيةمقررات الع 1

 (1مبادئ المحاسبة )

 

١١ 

 

٢٤.٥% 

 

 أساسيات رياضة األعمال
 (1مبادئ اإلحصاء )
 (2مبادئ المحاسبة )

 رياضيات التمويل واإلستثمار
 التفكير المنطقي والبحث العممي أسياسات

 محاسبة الشركات
 (1محاسبة التكاليف )

 (1المراجعة )
 (1المحاسبة الضريبية )

 المحاسبة الحكومية

2 
مقررات العموم اإلجتماعة 

 واإلنسانية

 مبادئ القانون

١٣.٣ ٦ % 

 مبادئ العموم السموكية
 مبادئ اإلقتصاد الجزئي

 مبادئ اإلقتصاد الكمي

 قانون األعمال

 اقتصاديات المالية العامة

 التخصصمقررات عموم  3
 أصول اإلدارة

 إدارة اإلنتاج والعمميات ٤8.9% ٢٢
 إدارة التسويق
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 اإلدارة المكتبية
 مبادئ السموك التنظيمي

 إدارة المواد
 بحوث التسويق

 إدارة القوى البشرية
 مبادئ اإلدارة العامة

 إدارة الترويج
 ةنظم المعمومات اإلداري

 اإلدارة المالية
 إدارة المنشأت المتخصصة

دارة اإلستثمار  أسواق المال وا 
 دراسة جدوى المشروعات

 نظم آلية المكاتب
 اقتصاد إداري

 مبادئ بحوث العمميات
 السياسات واإلستراتيجيات اإلدارية

 إدارة األعمال الدولية
 تطبيقيةحزم برامج 

 إدارة الجودة الشاممة

4 
مقررات من عموم أخري )حاسب 

 ألي ولغة وغيرها.......(

 أساسيات التعامل مع الحاسب

١٣.٣ ٦ % 

 انجميزية لغة

 أساسيات نظم التشغيل
 برمجة هيكمية

السكان والبيئة وحقوق اإلنسان*)بدون 
 ساعات معتمدة(
 عاصرةقضايا عالمية م

 % ١11 ٤٥   المقرراتإجمالى عدد 

 


