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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 جامعة االنبار

االدارة واالقتصاد  كلٌة   

ادارة االعمال   قسم  

  برنامج البكالورٌوس

 قسم ادارة االعمال

 الدلٌل العلمً

9102-9191  



 

 
 2   | ( MECEرمز القسم )مثال  -الدلٌل العلمً 

 

 9191-9102ادارة االعمال  (, دلٌل القسم  BADرمز القسم ) ا

 العلوووم فً المعرفً والتكامل االبداع لتحقٌق العلمً والبحث التعلٌم فً الرٌادة:   الرؤٌة

 ومنظمووا  المتخصصووة االكادٌمٌووة المؤسسووا  موو  والتواصوول االنفتووا  خالل من االدارٌة

 . المجتم 

 

 المجوواال  فً الجودة ذا  المتخصصة العلمٌة المعرفة خدمة تقدٌم فً التمٌز الرسالة : 

 كوووادر تخوورٌج خووالل موون , العلمووً والبحووث والتعلووٌم التعلم جوانب على والتأكٌد اإلدارٌة

 لوودعم وتطبٌقٌووة نظرٌووة بدراسووا  الفاعلووة والمسوواهمة , وسوولوكٌا فكرٌووا مؤهلووة إنسووانٌة

 االصوووال  فوووً الوطنٌوووة الرؤٌوووا ودعوووم أهوووداف ا تحقٌوووق فوووً المجتمووو  مؤسسوووا  تطلعوووا 

  االداري والتطوٌر والتنمٌة

 :ا٘ذاف اٌجشٔبِظ اٌزؼ١ٍّٟ

ئػذاد ِؼشفٟ ٚعٍٛوٟ ٌىٛادس ػ١ٍّخ ِزخظظخ ثبٌؼٍَٛ اإلداس٠خ رشفذ اٌّإعغبد  -1

 .ٌٍم١بَ ثأدٚاس٘ب ثشىً اؽزشافٟ اٌّخزٍفخ

اٌزٛاطً ٚاٌزفبػً اٌؼٍّٟ ٚاٌّؼشفٟ ِغ اٌّإعغبد األوبد١ّ٠خ ٚإٌّظّبد راد  -2

 .اٌؼاللخ، ثغ١خ اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌؼٍّٟ ٚاالوبد٠ّٟ فٟ ؽمً االخزظبص

ئلبِخ اٌذٚساد ٚاٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ ٚاٌزط٠ٛش٠خ اٌّزٕٛػخ ٚإٌٙٛع ثّغزٜٛ األداء  -3

 .ثّخزٍف عٛأجٗ ٚاالسرمبء ثٗ ئٌٝ اٌز١ّضاإلداسٞ 

اٌم١بَ ثجؾٛس ٚدساعبد ٔظش٠خ ٚرطج١م١خ ٌزط٠ٛش اٌؾمً اٌّؼشفٟ اٌزٞ ٠ٕزّٟ ئ١ٌٗ،  -4

فؼال ػٓ عؼً ١ِذاْ ٘زٖ اٌجؾٛس  اٌّإعغبد ٚإٌّظّبد ػٍٝ اخزالف أٔٛاػٙب 

ٚؽج١ؼخ اػّبٌٙب ٚٔشبؽٙب ثٙذف ر١ّٕخ ٚئصشاء ٚرط٠ٛش اٌغبٔت اٌفىشٞ ٚا١ٌّذأٟ 

 .ا اٌؼٍُ ٚاٌٛلٛف ػٍٝ ِشبوً ٘زٖ اٌّإعغبدٌٙز

ئشبػخ ِؼب١ِٓ ٚعٍٛو١بد ِّٚبسعبد ل١ُ اإلداسح اٌشش١ذح ٚاٌؾىُ اٌظبٌؼ فؼال  -5

ػٓ رشخ١ض ِٚىبفؾخ اٌفغبد اإلداسٞ فٟ عج١ً خٍك اٌش٠بدح ٚاإلثذاع ٚسٚػ 

 االٔزّبء ٌٍّإعغبد ػٍٝ اخزالف أٛاػٙب

 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 



 

 
 3   | ( MECEرمز القسم )مثال  -الدلٌل العلمً 

 

 9191-9102ادارة االعمال  (, دلٌل القسم  BADرمز القسم ) ا

 للمقررا  الدراسٌة حسب المستوٌا  الدراسٌة األربعة جدول توزٌ  عدد الساعا  المعتمدة

 المقررا 
الدراسٌة ستوٌا الم  

 المجموع
 الراب  الثالث الثانً األول

اختٌاري جامعة  6 6   12 
أساسً جامعة  10  2  12 

 24  2 6 16 المجموع
أساسً كلٌة  24   2 26 
اختٌاري كلٌة       

 26 2   24 المجموع
 85 22 36 27  تخصص أساسً
 30 10 10 10  تخصص اختٌاري

 115 32 46 37  المجموع

 165 34 48 43 40 مجموع الوحدا 

 
 
 

 متطلبا  التخرج

 المتطلبا  المعتمد

 متطلبا  الجامعة 12

 متطلبا  الكلٌة 26

 متطلبا  القسم 85

 المقررا  االختٌارٌة 42

 المجموع 165

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
 4   | ( MECEرمز القسم )مثال  -الدلٌل العلمً 

 

 9191-9102ادارة االعمال  (, دلٌل القسم  BADرمز القسم ) ا

 
 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 

 
 جامعة االنبار

 كلٌة االدارة واالقتصاد
 قسم ادارة اعمال )المستوى االول(

 ( ساعة معتمدة 01متطلبا  جامعة اجبارٌة ) -0
 المقرر الدراسً                                     

 المقرر الرمز
الساعا
  

 المتطلب السابق           توزٌع ا     

 اسمه رقمه ع ن   
UOA137  9 9 0لغة عربٌة  - - 

UOA140  3 3 0لغة انكلٌزٌة  - - 

UOA141 9 9 3 حاسوب - - 

UOA135  9 9 ودٌمقراطٌةحقوق انسان  - - 

     01 المجموع             

 
 
 

 ( ساعة معتمدة 6متطلبا  جامعة اختٌارٌة )
 المقرر الدراسً                                     

رمز 
 المقرر

 الساعا  اسم المقرر
 رمزه متطلب سابق

 - - 3 حضارة العراق 

Stat191 3 تربٌة بدنٌة --- --- 

EDPS21
5 

 --- --- 3 علم نفس

 UoA137 0لغة عربٌة  3 9لغة عربٌة  

  حاسوب 3 حاسوب متقدم 

   01 المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 

 االلتزام بالقالب :[BA1] التعليق

المتطلبات االجبارٌة [: BA2] التعليق
السابق واالختٌارٌة تكون فً الجزء 

للمستوٌات ) اربعة جداول كما فً القالب(. 
 اما المستوٌات فتكون لجمٌع المواد مدمجة.

 

كٌف متطلب جامعة  :[BA3] التعليق
ه مختلف؟ورمز  

 



 

 
 5   | ( MECEرمز القسم )مثال  -الدلٌل العلمً 

 

 9191-9102ادارة االعمال  (, دلٌل القسم  BADرمز القسم ) ا

 ( ساعة معتمدة92متطلبا  كلٌة اجبارٌة ) -9

 المقرر الدراسً                                     

 الساعا  المقرر الرمز
 المتطلب السابق           توزٌع ا     

 رقمه اسمه ع ن   
ACTG101  9 9 3 0محاسبة مالٌه - --- 

ACTG102  0 محاسبة مالٌة  9 9 3 9محاسبة مالٌة 

 --- - - 3 3 0ادارة  

ADM2 164  0ادارة  -  3 3 9ادارة 

ECON101 ً3 3 اقتصاد جزئ - - --- 

ECON109  ًاقتصاد جزئً  - 3 3 اقتصاد كل 

Stat103  3 3 0احصاء - - -- 

Stat104  0احصاء   3 3 9احصاء 
     24 المجموع

ادارة اعمال )المستوى الثانً(قسم   
( ساعة معتمدة 6متطلبا  جامعة اختٌارٌة )  -1-   

 
 المقرر الدراسً                                     

رمز 
 المقرر

 الساعا  اسم المقرر
 رمزه متطلب سابق

EDPS215 3 علم نفس --- --- 

ENG201  9 لغة انكلٌزٌة 3 9لغة انكلٌزٌة   

   6 المجموع

 
 
 
 
 



 

 
 6   | ( MECEرمز القسم )مثال  -الدلٌل العلمً 

 

 9191-9102ادارة االعمال  (, دلٌل القسم  BADرمز القسم ) ا

 ( ساعة معتمدة92متطلبا  قسم اجبارٌة : )

 ( ساعة معتمدة 01متطلبا  قسم اختٌارٌة ) 
 رمزه متطلبة السابق الساعا  اسم المقرر رمز المقرر

 ADM2 164 9ادارة  9 ادارة سٌاحٌة 

  --- 9 سٌاسا  عامة 

  --- 9 مراسال  تجارٌة 

 Stat103 احصاء 9 احصاء متقدم 

  --- 9 رٌادة اعمال 

 ECON101 اقتصاد جزئً 9 اقتصادٌا  اعمال 

 ADM2 164 9ادارة  9 ادارة تغٌٌر 

  --- 9 حوكمة شركا  

  --- 9 بحوث عملٌا  

 BADM306 9ادارة استراتٌجٌة  9 تفاوضادارة  

  --- 9 ادارة ازما  

 BADM306 9ادارة استراتٌجٌة  9 تفكٌر استراتٌجً 

 BADM204 ادارة تسوٌق حدٌث 9 سلوك مست لك 

 BADM306 9ادارة استراتٌجٌة  9 ادارة دولٌة 

 BADM402 9ادارة انتاج وعملٌا   9 نظم انتاج معاصرة 

 BADM305 0ادارة استراتٌجٌة  9 سٌنارٌوها  

 BADM303 9ادارة مالٌة  9 ادارة مشتقا  مالٌة 

 ECON109 اقتصاد كلً 9 تنمٌة مستدامة 

    المجموع

 
ادارة اعمال )المستوى الثالث (قسم   

 المقرر الدراسً                                     

 رمزه متطلبة السابق ساعاته اسم المقرر رمز المقرر
BADM201 ادارة موارد بشرٌة 

0 
 ADM2 164 9ادارة  3

BADM202 ادارة موارد بشرٌة 

9 
 BAD201 0 ادارة موارد بشرٌة 3

BADM203 9أدارة  3 ادارة تسوٌق ADM2 164 

BADM204 ادارة تسوٌق 3 ادارة تسوٌق حدٌثة BADM203 

BADM205 9 ادارة 3 نظرٌة منظمه  ADM2 164 

BADM206 ًنظرٌة منظمه 9 سلوك تنظٌم BADM205 

BADM207 9أدارة  9 ادارة سلسلة تج ٌز ADM2 164 

BADM208  ادارة سلسلة تج ٌز 9 ادارة امدادا BADM207 

BADM209  محاسبة متوسطة

0 
 ACTG102  9محاسبة مالٌة  9

BADM210  محاسبة متوسطة

9 
 BADM309 0محاسبة متوسطة  9

BADM212 9احصاء  9 اسالٌب كمٌة Stat104 

   92 المجموع



 

 
 7   | ( MECEرمز القسم )مثال  -الدلٌل العلمً 

 

 9191-9102ادارة االعمال  (, دلٌل القسم  BADرمز القسم ) ا

 ( ساعة معتمدة 2متطلبا  جامعة اجبارٌة ) -0
 المقرر الدراسً                                     

 الساعا  المقرر الرمز
 المتطلب السابق           توزٌع ا     

 اسمه رقمه ع ن   
UOA344  9 9 اخالقٌا  الم نة  -  

 
 
 ( ساعة معتمدة51متطلبا  قسم اجبارٌة : )-9

 المقرر الدراسً                                     

 رمزه متطلبة السابق ع ن الساعا  اسم المقرر رمز المقرر
BADM301  9أدارة   3 3 0ادارة مالٌة               

 9محاسبة مالٌة 
ADM2 164 
ACTG102 

BADM303 0ادارة مالٌة   3 3  9ادارة مالٌة BADM301 

BADM303 9أدارة   9 9 نظم معلوما  ادارٌة ADM2 164 

BADM304  نظم معلوما  ادارٌة  9 9 تكنلوجٌا معلوما BADM303 

BADM305  9أدارة   3 3 0 ستراتٌجٌةإادارة ADM2 164 

 

BADM306  0ستراتٌجٌةاادارة   3 3 9 ستراتٌجٌهاادارة BADM305 

BADM309 9أدارة   3 3 ادارة جودة ADM2 164 

BADM310 ادارة جودة  3 3 ادارة بٌئة BADM309 

BADM307  9محاسبة متوسطة   9 9 0محاسبة كلفة BADM210 

BADM308  0محاسبة كلفة   9 9 9محاسبة كلفة BADM307 

BADM311 اقتصاد كلً  3 3 دراسة جدوى  

BADM312  ٌدراسة جدوى  3 3 ادارة مشار BADM311 

BADM313 9 9 قانون اعمال    

BADM314 0ادارة مالٌة   9 9 ادارة الخطر BADM301 

     36 المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 8   | ( MECEرمز القسم )مثال  -الدلٌل العلمً 

 

 9191-9102ادارة االعمال  (, دلٌل القسم  BADرمز القسم ) ا

 ( ساعة معتمدة 01متطلبا  قسم اختٌارٌة )-3

 اسم المقرر رمز المقرر
 توزٌ  الساعا     

 رمزه متطلبة السابق
 ع ن الساعا 

 ADM2 164 9ادارة   9 9 ادارة سٌاحٌة 

  ---  9 9 سٌاسا  عامة 

  ---  9 9 مراسال  تجارٌة 

 Stat103 احصاء  9 9 احصاء متقدم 

  ---  9 9 رٌادة اعمال 

 ECON101 اقتصاد جزئً  9 9 اقتصادٌا  اعمال 

 ADM2 164 9ادارة   9 9 ادارة تغٌٌر 

  ---  9 9 حوكمة شركا  

  ---  9 9 بحوث عملٌا  

 BADM306 9ادارة استراتٌجٌة   9 9 ادارة تفاوض 

  ---  9 9 ادارة ازما  

 BADM306 9ادارة استراتٌجٌة   9 9 تفكٌر استراتٌجً 

 BADM204 ادارة تسوٌق حدٌث  9 9 سلوك مست لك 

 BADM306 9ادارة استراتٌجٌة   9 9 ادارة دولٌة 

 BADM402 9ادارة انتاج وعملٌا    9 9 نظم انتاج معاصرة 

 BADM305 0ادارة استراتٌجٌة   9 9 سٌنارٌوها  

 BADM303 9ادارة مالٌة   9 9 ادارة مشتقا  مالٌة 

 ECON109 اقتصاد كلً  9 9 تنمٌة مستدامة 

      المجموع

 
ادارة اعمال ) المستوى الراب  (قسم   

 ( ساعة معتمدة متطلبا  كلٌة اجبارٌة )  -0

 المقرر الدراسً                                     

 الساعا  المقرر الرمز
 المتطلب السابق           توزٌع ا     

 رقمه اسمه ع ن   
Stat412 9 9 مناهج بحث  - -- 

 ( ساعة معتمدة99متطلبا  قسم اجبارٌة : ) -9
 المقرر الدراسً                                     

 رمزه متطلبة السابق ساعاتهتوزٌ   اسم المقرر رمز المقرر
 ع ن ساعا 

BADM403 0مصارف  ادارة  BADM330 9ادارة مالٌة   9 9 

BADM404 9مصارف  ادارة  BADM403 0مصارف  ادارة  3 3 

BADM401 انتاج  ادارة

0وعملٌا   
 BADM208 ادارة امدادا   3 3

BADM402 انتاج  ادارة

9وعملٌا   
0انتاج وعملٌا  ادارة  3 3  BADM401 

BADM405 0معرفة ادارة 9ادارة موارد بشرٌة  3 3   BADM202 

BADM406 0معرفة ادارة  9 9 9معرفة ادارة  BADM405 

BADM409 ًتحلٌل احصائSPSS 9 9   9احصاء Stat104 



 

 
 9   | ( MECEرمز القسم )مثال  -الدلٌل العلمً 

 

 9191-9102ادارة االعمال  (, دلٌل القسم  BADرمز القسم ) ا

BADM410 بة وستطبٌقا  مح
 إلدارة االعمال

 BADM212 اسالٌب كمٌة  9 9

BADM412 9 9 بحث تخرج اداري    

     99. المجموع .

9( ساعة معتمدة01متطلبا  قسم اختٌارٌة )-9  

 رمزه متطلبة السابق الساعا  اسم المقرر رمز المقرر

 ADM2 164 9ادارة  9 ادارة سٌاحٌة 

  --- 9 سٌاسا  عامة 

  --- 9 مراسال  تجارٌة 

 Stat103 احصاء 9 احصاء متقدم 

  --- 9 رٌادة اعمال 

 ECON101 اقتصاد جزئً 9 اقتصادٌا  اعمال 

 ADM2 164 9ادارة  9 ادارة تغٌٌر 

  --- 9 حوكمة شركا  

  --- 9 بحوث عملٌا  

 BADM306 9ادارة استراتٌجٌة  9 ادارة تفاوض 

  --- 9 ادارة ازما  

 BADM306 9ادارة استراتٌجٌة  9 تفكٌر استراتٌجً 

 BADM204 ادارة تسوٌق حدٌث 9 سلوك مست لك 

 BADM306 9ادارة استراتٌجٌة  9 ادارة دولٌة 

 BADM402 9ادارة انتاج وعملٌا   9 نظم انتاج معاصرة 

 BADM305 0ادارة استراتٌجٌة  9 سٌنارٌوها  

 BADM303 9ادارة مالٌة  9 ادارة مشتقا  مالٌة 

 ECON109 اقتصاد كلً 9 تنمٌة مستدامة 

    المجموع                    

 
 :ز كل مستوىجتٌاالحد األدنى من الوحدا  المطلوبة أل

 00/  المستوى االول
 04/ المستوى الثانً
 04/ المستوى الثالث
 40/ المستوى الراب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 01   | ( MECEرمز القسم )مثال  -الدلٌل العلمً 

 

 9191-9102ادارة االعمال  (, دلٌل القسم  BADرمز القسم ) ا

 
 
 
 
 
 
 

 

 التعلم لمخرجا وفقا  المقررا م   الهداف البرنامج التعلٌمًخرٌطة المناهج الدراسٌة 

 ا٘ذاف اٌجشٔبِظ اٌزؼ١ٍّٟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 سِض اٌّمشس ػٕٛاْ اٌّمشس اٌّغزٜٛ االٚي

0 عربٌة لغة *          UOA137 

0 انكلٌزٌة لغة  *         UOA140 

 UOA141 حاسوب *        

ودٌمقراطٌة انسان حقوق *          UOA135 

نفس علم   *        Stat191 

2 انكلٌزٌة لغة           EDPS215 

0 مالٌه محاسبة   *        ACTG101 

2 مالٌة محاسبة   *        ACTG102 

0 ادارة *           

2 ادارة *          ADM2 164 

جزئً اقتصاد *          ECON101 

كلً اقتصاد *          ECON109 

0 احصاء  *         Stat103 

2 احصاء  *         Stat104 

 سِض اٌّمشس ػٕٛاْ اٌّمشس اٌّغزٜٛ اٌضبٟٔ

0 بشرٌة موارد ادارة   *        BADM201 

2 بشرٌة موارد ادارة           BADM202 

تسوٌق ادارة   *        BADM203 

حدٌثة تسوٌق ادارة    *       BADM204 

منظمه نظرٌة    *       BADM205 

تنظٌمً سلوك           BADM206 

تجهٌز سلسلة ادارة    *       BADM207 

امدادات ادارة           BADM208 

0 متوسطة محاسبة    *       BADM209 

2 متوسطة محاسبة           BADM210 

كمٌة اسالٌب     *      BADM212 

 سِض اٌّمشس ػٕٛاْ اٌّمشس اٌّغزٜٛ اٌضبٌش

0 مالٌة ادارة           BADM301 

2مالٌة ادارة           BADM303 



 

 
 00   | ( MECEرمز القسم )مثال  -الدلٌل العلمً 

 

 9191-9102ادارة االعمال  (, دلٌل القسم  BADرمز القسم ) ا

ادارٌة معلومات نظم    *       BADM303 

معلومات تكنلوجٌا     *      BADM304 

0 إستراتٌجٌة ادارة     *      BADM305 

2 استراتٌجٌه ادارة      *     BADM306 

جودة ادارة      *     BADM309 

بٌئة ادارة      *     BADM310 

0 كلفة محاسبة      *     BADM307 

2 كلفة محاسبة      *     BADM308 

جدوى دراسة      *     BADM311 

مشارٌع ادارة       *    BADM312 

اعمال قانون    *       BADM313 

الخطر ادارة      *     BADM314 

اٌشاثغ اٌّغزٜٛ اٌّمشسسِض  ػٕٛاْ اٌّمشس   

0 مصارف ادارة    *       BADM403 

2 مصارف ادارة           BADM404 

0وعملٌات انتاج ادارة     *      BADM401 

2وعملٌات انتاج ادارة           BADM402 

0معرفة ادارة      *     BADM405 

2معرفة ادارة           BADM406 

احصائً تحلٌل       *   SPSS BADM409 

  *       
 إلدارة محوسبة تطبٌقات

 االعمال
BADM410 

اداري تخرج بحث           BADM412 

االختٌارٌة المقررا     

سٌاحٌة ادارة            

عامة سٌاسات  *          

تجارٌة مراسالت    *        

متقدم احصاء            

اعمال رٌادة *           

اعمال اقتصادٌات            

تغٌٌر ادارة            

شركات حوكمة            

عملٌات بحوث            

تفاوض ادارة   *         

ازمات ادارة            

استراتٌجً تفكٌر *           

مستهلك سلوك            

دولٌة ادارة            

معاصرة انتاج نظم      *      
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 9191-9102ادارة االعمال  (, دلٌل القسم  BADرمز القسم ) ا

 لغُ اداسح االػّبي – اٌّشؽٍخ االٌٚٝ

 عبِؼخ االٔجبس اٌزؼ١ّ١ٍخاٌّإٍَخ  .1

 و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

(2ِجبدئ االلزظبد ) اٍُ / هِي اٌّموه .3  

 ثىٍٛس٠ٛط اداسح اػّبي اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 اٌؾؼٛس )اٌزٛاعذ ا١ٌِٟٛ( أشىبي اٌؾعٛه اٌّزبؽخ .5

2102-2102اٌفظً اٌذساعٟ اٌضبٟٔ، اٌؼبَ اٌذساعٟ  اٌفصً / إٌَخ .6  

فٟ االعجٛع 3 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7  

11/11/2118 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛصف .8  

  : أ٘لاف اٌّموه  .9
  ػٍُ االلزظبد ٚاٌّزّضً ثبٌٕظش٠خ االلزظبد٠خ اٌى١ٍخرض٠ٚذ اٌطبٌت ثّؼٍِٛبد ِٕزٛػخ ػٓ ِفَٙٛ  -ا

  اٌؼشع اٌىٍٟ اٌزٛاصْ اٌىٍٟ(ى١ٍخ)اٌطٍت اٌىٍٟ االلزظبد٠خ اٌ ثبٌّزغ١شاداٌّبَ اٌطبٌت  -ة

رمذ٠ش إٌبرظ اٌّؾٍٟ االعّبٌٟ ٚاٌذخً اٌمِٟٛ اٌخادسان اٌطبٌت ٌٕٛاؽٟ اٌزشو١ض ٚاٌز١ّض فٟ   -ط  

ا١ٌخ ػًّ ادٚاد ا١ٌبعخ إٌمذ٠خ ٚادٚاد اٌغ١بعخ اٌّب١ٌخ فٟ ؽً اٌّشبوً االلزظبد٠خِؼشفخ اٌطبٌت  -د  

ػالعّٙب.اٌزؼخُ ٚاٌجطب١ٌخ ٚا١ٌخ رشخ١ض ِفب١ُ٘  -ٖ  

 

 



 

 
 03   | ( MECEرمز القسم )مثال  -الدلٌل العلمً 

 

 9191-9102ادارة االعمال  (, دلٌل القسم  BADرمز القسم ) ا

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚغوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .11

رؾم١مب الوّبي اٌّمشس فٟ اػالٖ، فبٔٗ ٠إًِ ثؼذ أٙبء اٌفظً اٌذساعٟ، اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدسا ٚثشىً 

ٚاػؼ ػٍٝ فُٙ ا١ٌخ اػزّبد اداسح إٌّظّبد ػٍٝ إٌظش٠خ االلزظبد٠خ اٌى١ٍخ ٚاٌّزّضٍخ  ثبٌطٍت 

و١ف١خ ِؼبٌغخ ٚاٌؼشع اٌى١١ٍٓ ٚا١ٌخ اٌزٛاصْ ث١ّٕٙب ثالػبفخ اٌٝ رشخ١ض اٌّشىالد االلزظبد٠خ ٚ

 ٘زٖ اٌّشبوً ِٓ خالي ادٚاد وً ِٓ اٌغ١بعخ اٌّب١ٌخ ٚاٌغ١بعخ إٌمذ٠خ. 

غوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ        

ع١زُ االػزّبد ػٍٝ اٌطشق االر١خ:.  

 اٌمبء اٌّؾبػشاد، إٌّبلشبد اٌغّبػ١خ، اٌّشبسوبد اٌزفبػ١ٍخ،.....

غوائك اٌزم١١ُ        

اٌزب١ٌخع١زُ االػزّبد ػٍٝ اٌطشق   

 االخزجبساد االعجٛػ١خ ٚاٌشٙش٠خ ٚاٌفظ١ٍخ. -

 رم١١ُ اٌّشبسوبد اٌزفبػ١ٍخ ٚاٌٛاعجبد اٌّىزج١خ.... -

 اٌؾؼٛس ٚاٌزفبػً... -
ِٙبساد اٌزفى١ش -ط  

 العً اٌؾىُ ػٍٝ رط٠ٛش ٚرؾغ١ٓ ِغزٜٛ ِٙبساد اٌزفى١ش ٌذٜ اٌطٍجخ، ع١زُ اػزّبد اٌظ١غ االر١خ...

 اٌزفى١ش اٌغّبػٟ -
 . اٌزٛع١ٗ ٚاٌزؾف١ض -
 اٌزغبؤالد اٌّض١شح ٚاٌّؾفضح ٚاٌؼبِخ. -

اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقصٟ (. -ك   

 العً رط٠ٛش اٌّٙبساد اٌّخزٍفخ، ع١زُ اػزّبد اٌظ١غ اٌزب١ٌخ.

 اسثبػ ٘زٖ إٌّظّبدسثؾ رفبػٍٟ ث١ٓ ا٘ذاف إٌّظّخ ٚاٌّشبوً االلزظبد٠خ اٌزٟ ٠إصش ػٍٝ  -
ٚاصشّ٘ب اٌّجبشش   ا١ٌخ ػًّ ادٚاد وً ِٓ اٌغ١بعخ اٌّب١ٌخ ٚاٌغ١بعخ إٌمذ٠خ اِىب١ٔخ ل١بَ اٌطبٌت  -

 ػٍٝ االلزظبد اٌٛؽٕٟ ع١زُ اٌؾىُ ثشىً شخظٟ ػٍٝ ِذٜ لذسح اٌطبٌت رطج١ك رٌه.

 
 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد األعجٛع
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

االعٛس ٔظش٠بد االعٛس  اٌزٛص٠غ 2 1

 اٌش٠غ ٔظش٠خ اٌش٠غ
االٌمبء - اٌّشبهوخ،  

 اٌزفبػً
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 9191-9102ادارة االعمال  (, دلٌل القسم  BADرمز القسم ) ا

اٌّشب٘ذح -  

اٌفبئذح  ٔظش٠بد اٌفبئذح  اٌزٛص٠غ 2 2

 اٌش٠ؼ
 االٌمبء

اٌّشب٘ذح -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

ٌٍٕظش٠خ ِفب١ُ٘ اعبع١خ  2 3

 االلزظبد٠خ اٌى١ٍخ
ِفب١ُ٘ اٌذخً اٌمِٟٛ 

ٚإٌبرظ اٌمِٟٛ ٚاٌؼٛاًِ 

 اٌّإصشح إٌبرظ اٌمِٟٛ .

االٌمبء  -  

اٌّشب٘ذح -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

إٌظش٠خ اٌىالع١ى١خ  2 4

 ٚإٌظش٠خ اٌىٕض٠خ
إٌظش٠خ اٌىالع١ى١خ 

ٌٍزٛظ١ف اٌىبًِ ِجبدئٙب 

إٌظش٠خ اٌىٕض٠خ ِجبدئٙب 

اٌفشق ث١ٓ إٌظش٠خ 

اٌىٕض٠خاٌىالع١ى١خ ٚإٌظش٠خ   

االٌمبء  -  

اٌّشب٘ذح -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

رؾذ٠ذ ِفب١ُ٘ وً ِٓ  االعزٙالن ٚاالعزضّبس 2 5

االعزٙالن ٚاالعزضّبس 

 ٚاٌؼٛاًِ اٌّؾذدح ٌّٙب

االٌمبء   -  

اٌّشب٘ذح -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

اٌزٛاصْ ث١ٓ داٌخ االعزٙالن  االعزٙالن ٚاالعزضّبس 2 6

 ٚداٌخ االعزضّبس
االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

 اٌزؾ١ًٍ  -

اٌج١بٟٔٚ س٠بػٟ  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

االٌمبء - ا١ٌخ ػًّ اٌّؼبػف اٌّؼبػف 2 7  

اٌّشب٘ذح -  

 اٌزؾ١ًٍ  -

اٌج١بٟٔٚ س٠بػٟ  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

ِفَٙٛ إٌمذ ٚػشع إٌمذ  إٌمٛد ٚاٌجٕٛن 2 8

 ٚداٚاد اٌغ١بعخ إٌمذ٠خ
االٌمبء  - -  

اٌّشب٘ذح -  

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

    االخزجبس االٚي 2 9

 اٌجٕه اٌّشوضٞ ٚٚػبئفٗ إٌمٛد ٚاٌجٕٛن 2 11

اٌّظبسف اٌزغبس٠خ 

 ٚٚػبئفٙب

االٌمبء  -  

اٌّشب٘ذح -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

 اٌغ١بعخ اٌّب١ٌخ  2 11

 اٌغ١بعخ اٌزغبس٠خ

دٚاد اٌغ١بد اٌّب١ٌخ ادٚاد ا

 اٌغ١بعخ اٌزغبس٠خ

االٌمبء  -  

اٌّشب٘ذح -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

ِفَٙٛ اٌزؼخُ أٛاػٗ اصبسٖ  اٌزؼخُ 2 12

 ٚا١ٌخ ػالعٗ

االٌمبء  -  

اٌّشب٘ذح -  

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً
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 9191-9102ادارة االعمال  (, دلٌل القسم  BADرمز القسم ) ا

 

 

 

 

اٌفشق ث١ٓ إٌّٛ ٚاٌز١ّٕخ  إٌّٛ ٚاٌز١ّٕخ 2 13

ٔظش٠بد إٌّٛ ٚاٌز١ّٕخ 

 ٚخظبئض اٌذٚي إٌب١ِخ

االٌمبء  -  

اٌّشب٘ذح -  

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

    االخزجبس اٌضبٟٔ 2 14

15 2     

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .11

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

 وزت اٌّموه 
 ٜافو  

  ٠ّىٓ اْ ِجبدئ االلزظبد ع١ّغ اٌىزت اٌّإٌفخ ٌّبدح

 رؼذ ِف١ذح ِٚغبػذح.
  اٌمبء ِؾبػشاد ِٓ اػذاد اعزبر اٌّبدح ثبالػزّبد

 -ػٍٝ:
 مبادئ التحميل االقتصادي الجزئي والكمي محمد مروان السمان، وآخرون

9100 الثقافةدار   

مبادئ االقتصاد  ابراهيم سميمان قطف ،وعمي محمد خميل عمان
9102،عمان دار حامد لمنشر الجزئي  

،ابراهيم محمد البطاينة تطور الفكر االقتصادي الوضعي واإلسالمي، دار 
2102األردن ، -المسار المفرق  

محاضرات ألقيت عمى طمبة الدراسات  سعيد عمي محمد العبيدي
9110،عبِؼخ االٔجبس و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد األولية  

محاضرات ألقيت عمى طمبة الدراسات  العانيأسامة عبدالمجيد 

0222،عبِؼخ االٔجبسفٍٛعخ-و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد األولية  

  9100وش٠ُ ِٙذٞ اٌؾغٕبٚٞ،ِجبدئ االلزظبد، اٌغبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ،

 عبِؼخ االٔجبس اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .12
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 9191-9102ادارة االعمال  (, دلٌل القسم  BADرمز القسم ) ا

 

 و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد اٌغبِؼٟ / اٌّووياٌمَُ  .13

(0ِجبدئ االلزظبد ) اٍُ / هِي اٌّموه .14  

 ثىٍٛس٠ٛط اداسح اػّبي اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .15

 اٌؾؼٛس )اٌزٛاعذ ا١ٌِٟٛ( أشىبي اٌؾعٛه اٌّزبؽخ .16

  : أ٘لاف اٌّموه  .71
  ػٍُ االلزظبدرض٠ٚذ اٌطبٌت ثّؼٍِٛبد ِٕزٛػخ ػٓ ِفَٙٛ  -ا

اٌّبَ اٌطبٌت ػٍُ االلزظبد اٌّزّضً ثبٌٕظش٠خ االلزظبد٠خ اٌغضئ١خ  -ة  

ٚعٍٛن ِٕؾ١ٕبد االٔزبط ٚاٌزىب١ٌف  ٚاٌؼشعاٌطٍت  ا١ٌخ رؾ١ًٍادسان اٌطبٌت ٌٕٛاؽٟ اٌزشو١ض ٚاٌز١ّض فٟ   -ط

 فٟ ؽً اٌّشبوً االداس٠خ

اٌزٛاصْ ث١ٓ اٌؼشع ٚاٌطٍت ٚا١ٌخ رذ٠ذ اٌغؼشِؼشفخ اٌطبٌت ا١ّ٘خ  -د  

االٔزبط ٚاٌزىب١ٌفٛاال٠شاداد رشخ١ض ِفب١ُ٘  -ٖ  

١٘ىً اٌغٛق ٚأٛاع االعٛاقِؼشفخ اٌطبٌت  -ٞ  
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 9191-9102ادارة االعمال  (, دلٌل القسم  BADرمز القسم ) ا

 

 عبِؼخ االٔجبه  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .18

 و١ٍخ اإلكاهح ٚااللزصبك  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .19

 اٌمواءاد اإلكاه٠خ  اٍُ / هِي اٌّموه .21

ًثىبٌٛه٠ٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .21  ئكاهح أػّبي 

 اٌزٛاعل ا١ٌِٟٛ  أشىبي اٌؾعٛه اٌّزبؽخ .22

 :  أ٘لاف اٌّموه  .32

تعتبر القراءات اإلدارٌة الحجر األساس فً المرحلة األولى كونها تمثل مصدرا للمعلومات اإلدارٌة   -1

 األولٌة للطالب فً مجال اللغة االنكلٌزٌة 

 

رفد الطالب بالمفردات اإلدارٌة األساسٌة  فً مادة اللغة االنكلٌزٌة  -2  

تعزٌز قدرة الطالب على الحدٌث والتعامل مع المصطلحات المهمة فً تخصص اإلدارة  -3  

زٌادة قدرات ومهارات الطالب الكتابٌة واللفظٌة فً مجال تخصصه اإلداري   -4      

 ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِقوعبد اٌزؼٍُ ٚغوائك اٌزؼ١ٍُ  .24

رؾم١مب إلوّبي اٌّموه فٟ أػالٖ فبٔٗ ٠إًِ ثؼل ئٔٙبء اٌفصً اٌلهاٍٟ أْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكها ٚثشىً ٚاظؼ 

ػٍٝ فُٙ أُ٘  ِفب١ُ٘ ِٚصطٍؾبد اإلكاهح  ٚأ١ّ٘زٙب فٟ كهاٍزٗ األوبك١ّ٠خ ٚكٚه٘ب فٟ رو١ٍـ ٚرٛظ١ؼ 

األٍبً ٚإٌّطٍك اٌفؼٍٟ ٌفُٙ األٌٍ اٌفؼ١ٍخ ٌؼٍُ اإلكاهح فصٛصب فٟ ِغبي اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ ٚاٌزٟ رّضً 

 ػٍُ اإلكاهح ٚفوٚػٗ اٌّقزٍفخ 

غوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ        

 ١ٍزُ اػزّبك ِغّٛػخ ِٓ اٌطوائك فٟ ٘نا اٌصلك :

ئٌمبء اٌّؾبظواد ؛ إٌّبلشبد اٌغّبػ١خ ؛ اٌّشبهوبد اٌزفبػ١ٍخ ؛األٚهاق اٌجؾض١خ ؛اٌَّبّ٘خ فٟ ئٌمبء 

 عيء ِٓ اٌّؾبظوح ِٓ لجً اٌطبٌت ِغ ِزبثؼخ أٍزبم اٌّبكح 
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غوائك اٌزم١١ُ        

 ١ٍزُ اػزّبك اٌطوائك ا٢ر١خ

 االفزجبهاد األٍجٛػ١خ ٚاٌشٙو٠خ ٚاٌفص١ٍخ 

 رم١١ُ اٌّشبهوخ فٟ اٌؾٍمبد إٌمبش١خ اٌّمبِخ أصٕبء اٌّؾبظواد ؛ ٚاألٚهاق اٌجؾض١خ ٚاٌٛاعجبد اٌّىزج١خ 

 اٌؾعٛه ٚاٌزفبػً ا١ٌِٟٛ  

 

ِٙبهاد اٌزفى١و -ط  

ِٓ اعً اٌؾىُ ػٍٝ رط٠ٛو ٚرؾ١َٓ َِزٜٛ ِٙبهاد اٌزفى١و ٌلٜ اٌطبٌت ١ٍزُ اٌزوو١ي ػٍٝ اٌص١غ 

 ا٢ر١خ  

اٌزفى١و اٌغّبػٟ  ؛ اٌزٛع١ٗ ٚاٌزؾف١ي ؛ اٌزَبؤالد اٌّض١وح  ٚاٌّؾفيح ٚاٌؼبِخ     

اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقصٟ (. -ك   

 ألعً رط٠ٛو اٌّٙبهاد اٌّقزٍفخ ٌٍطبٌت ١ٍزُ اػزّبك اٌص١غ ٚاألٍب١ٌت اٌزب١ٌخ 

هثػ رفبػٍٟ ث١ٓ أ٘لاف إٌّظّبد ٚاٌغٛأت إٌظو٠خ ٚاٌزطج١م١خ ٌٍّفب١ُ٘ اإلكاه٠خ  اٌم١بَ ثؼ١ٍّخ

 اٌّقزٍفخ 

ئِىب١ٔخ ل١بَ اٌطبٌت ثبالػزّبك ػٍٝ أٍب١ٌت اٌزوعّخ ٚاٌجؾش ػٓ ِفوكاد ِٚصطٍؾبد اإلكاهح 

 ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ 

٠زُ اٌؾىُ ػٍٝ ِلٜ للهح اٌطبٌت ػٍٝ رطج١ك مٌه ِٓ فالي رجٕٟ األٍب١ٌت ٚاٌّمب١٠ٌ اٌّزٛفوح 

 ٌنٌه

 

ٌرجى االلتزام بالقالب  :[BA4] التعليق
 المرسل.
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 ث١ٕخ اٌّموه .25

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

فُٙ اٌّفب١ُ٘ األٍب١ٍخ  2 1

 ٌإلكاهح

 Introduction to 

management  

اإلٌمبء 

 ٚاٌّشب٘لح

اٌّشبهوخ 

 ٚاٌزفبػً 

اٌزؼوف ػٍٝ أ١ّ٘خ  2 2

 اإلكاهح ِٚب١٘زٙب 

Concepts and 

important of 

management  

اإلٌمبء 

 ٚاٌّشب٘لح

اٌّشبهوخ 

 ٚاٌزفبػً

 Functions of فُٙ ٚظبئف اإلكاهح  2 3

management  

اإلٌمبء 

 ٚاٌّشب٘لح

اٌّشبهوخ 

 ٚاٌزفبػً

اٌزؼوف ػٍٝ أُ٘  2 4

 ٔظو٠بد اإلكاهح 

Theories of 

management  

اإلٌمبء 

 ٚاٌّشب٘لح

اٌّشبهوخ 

 ٚاٌزفبػً

اٌزؼوف ػٍٝ ِٙبهاد  2 5

 ٚاكٚاه اٌّل٠و 

Skills and roles 

of managers   

اإلٌمبء 

 ٚاٌّشب٘لح

اٌّشبهوخ 

 ٚاٌزفبػً

فُٙ أٚعٗ اٌشجٗ  2 6

ٚاالفزالف ث١ٓ اٌّل٠و 

 ٚاٌمبئل 

 Comparison 

between 

managers and 

leaders   

اإلٌمبء 

 ٚاٌّشب٘لح

اٌّشبهوخ 

 ٚاٌزفبػً

اٌزؼوف ػٍٝ ِفب١ُ٘  2 7

 ٚأٔٛاع األ٘لاف 

 Goals  and 

objectives    

اإلٌمبء 

 ٚاٌّشب٘لح

اٌّشبهوخ 

 ٚاٌزفبػً

8 2  1st         

examination   

  

اٌّشبهوخ اإلٌمبء  Planningاٌزؼوف ػٍٝ ِفب١ُ٘   2 9
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 ٚاٌزفبػً ٚاٌّشب٘لح  concepts اٌزقط١ػ اٌّقزٍفخ

اٌزؼوف ػٍٝ ِفب١ُ٘  2 11

 اٌزٕظ١ُ اٌّقزٍفخ 

Organizing 

kinds and 

structures  

اإلٌمبء 

 ٚاٌّشب٘لح

اٌّشبهوخ 

 ٚاٌزفبػً

اٌزؼوف ػٍٝ ِفب١ُ٘  2 11

 اٌزٛع١ٗ ٚاٌز١َٕك 

Directing and 

coordinating  

اإلٌمبء 

 ٚاٌّشب٘لح

اٌّشبهوخ 

 ٚاٌزفبػً

اٌزؼوف ػٍٝ ػ١ٍّخ  2 12

 صٕغ اٌمواه

Decision 

making    

اإلٌمبء 

 ٚاٌّشب٘لح

اٌّشبهوخ 

 ٚاٌزفبػً

ِؼوفخ ِب١٘خ ٚأٔٛاع  2 13

 اٌولبثخ 

Controlling 

concepts and 

kinds      

اإلٌمبء 

 ٚاٌّشب٘لح

اٌّشبهوخ 

 ٚاٌزفبػً

اٌزؼوف ػٍٝ أ١ّ٘خ  2 14

 ٚأٔٛاع اٌولبثخ 

Importance 

and standards 

of controlling   

اإلٌمبء 

 ٚاٌّشب٘لح

اٌّشبهوخ 

 ٚاٌزفبػً

اٌزؼوف ػٍٝ رم٠ُٛ  2 15

 األكاء 

Performance 

appraisal     

اإلٌمبء 

 ٚاٌّشب٘لح

اٌّشبهوخ 

 ٚاٌزفبػً

16 2  2nd  

examination         
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .26

اٌّطٍٛثخ :اٌمواءاد   

 وزت اٌّموه 
 ٜافو  

الكتب أو الدورٌا  اإلدارٌة التً تتناول مفردا  

 اإلدارة باللغة االنكلٌزٌة

 مقاال  بحثٌة متنوعة 

 (data showجهاز العرض )   خِزطٍجبد فبص

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبظواد اٌع١ٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 استضافة احد التدرٌسٌٌن فً مجال اإلدارة 

 عبِؼخ االٔجبس اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .27

 و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .28

 اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ  اٍُ / هِي اٌّموه .29

 ثىٍٛس٠ٛط اداسح اػّبي اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .31

 اٌؾؼٛس )اٌزٛاعذ ا١ٌِٟٛ( أشىبي اٌؾعٛه اٌّزبؽخ .31

  : أ٘لاف اٌّموه  .23
٠ؾزً -ا ِٛػٛع رذس٠ظ ِبدح اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ ِشوضا ِّٙب فٟ ٔشبؽبد ِإعغبد اإلداسح راد اٌّٙبَ اٌّزٕٛػخ   

،خظٛطب فٟ ػظش إٌّبفغخ اٌشذ٠ذح فٟ وُ ٚٔٛع إٌّزغبد    

رزؼّٓ دساعخ -ة ِٛػٛػبد دساع١خ ِخزٍفخ ٠زؼشع ٌٙب اٌطبٌت ؽزٝ ٠ظجؼ ِإً٘  ِبدح اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ  

،فٟ ِغبي اعزخذاَ اٌٍغخ  ػٍٝ لذس ػبي ِٓ اٌىفبءحٚ ثبؽزشاف١خ زؼبًِ ٌٍ   

اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ ػٍٝ أعب١ٌت رؼٍُ ِخزٍفخ ِضً اٌمشاءح ٚاالعزّبع ٚاٌىزبثخ ِّب ٠ض٠ذ ِٓ ِٙبسح  رشًّ دساعخ  -ط
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  اٌطبٌت فٟ ِغبي رؼٍُ ٘زٖ اٌٍغخ اٌؾ٠ٛ١خ 

ِبدح اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ ٚأعب١ٌجٙب اٌّخزٍفخ   ثأ١ّ٘خِؼشفخ اٌطبٌت  -د  

ِفشداد ٘زٖ اٌّبدح ِظطٍؾبد عذ٠ذح رزؼٍك ثبٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌؼ١ٍّخ ٠ذسط اٌطبٌت ػّٓ  -ٖ  

ِغ ٚعبئً ٚاعب١ٌت رؼٍُ اٌٍغخ اٌزشوض ٚاالٔذِبط  ػٍٝ و١ف١خ اٌطبٌت رؼ١ٍُ -ٞ  

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚغوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .33

رؾم١مب إلوّبي اٌّمشس فٟ أػالٖ، فبٔٗ ٠إًِ ثؼذ ئٔٙبء اٌفظً اٌذساعٟ، اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدسا ٚثشىً 

ٚاػؼ ػٍٝ فُٙ اٌّظطٍؾبد ٚاألعب١ٌت ٚاٌّفب١ُ٘ اٌّزٕٛػخ فٟ ِغبي اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ اٌّطٍٛثخ 

 ػّٓ ِفشداد اٌّمشس      

غوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ        

اٌطشق ا٢ر١خ:ع١زُ االػزّبد ػٍٝ .  

ئٌمبء اٌّؾبػشاد، إٌّبلشبد اٌغّبػ١خ، اٌّشبسوبد اٌزفبػ١ٍخ، األٚساق اٌجؾض١خ ٚعبئً اإلٌمبء 

 ٚاالعزّبع ٌٍّؾبػشاد اٌّخزٍفخ ٚاٌّزٕٛػخ .....

غوائك اٌزم١١ُ        

 ع١زُ االػزّبد ػٍٝ اٌطشق اٌزب١ٌخ

 االخزجبساد األعجٛػ١خ ٚاٌشٙش٠خ ٚاٌفظ١ٍخ. -

 اٌزفبػ١ٍخ ٚوزٌه األٚساق اٌجؾض١خ ٚاٌٛاعجبد اٌّىزج١خ.... رم١١ُ اٌّشبسوبد -

 اٌؾؼٛس ٚاٌزفبػً... -
ِٙبساد اٌزفى١ش -ط  

 ألعً اٌؾىُ ػٍٝ رط٠ٛش ٚرؾغ١ٓ ِغزٜٛ ِٙبساد اٌزفى١ش ٌذٜ اٌطٍجخ، ع١زُ اػزّبد اٌظ١غ ا٢ر١خ...

 اٌزفى١ش اٌغّبػٟ -
 اٌزٛع١ٗ ٚاٌزؾف١ض . -
 اٌزغبؤالد اٌّض١شح ٚاٌّؾفضح ٚاٌؼبِخ. -

اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقصٟ (. - ك  

 ألعً رط٠ٛش اٌّٙبساد اٌّخزٍفخ، ع١زُ اػزّبد اٌظ١غ اٌزب١ٌخ.

 . خسثؾ رفبػٍٟ ث١ٓ أ٘ذاف إٌّظّخ ٚاٌغٛأت األعبع١خ اٌّطٍٛثخ ٌزؼٍُ اٌٍغخ اإلٔى١ٍض٠ -
ثبالػزّبد ػٍٝ أعب١ٌت رؼٍُ اٌٍغخ اٌّزٕٛػخ ٚاألعظ ٚاٌمٛاػذ اٌّطٍٛثخ ٌىزبثخ ئِىب١ٔخ ل١بَ اٌطبٌت  -

 اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ ٚثطشق ِخزٍفخ.
 ع١زُ اٌؾىُ ثشىً شخظٟ ػٍٝ ِذٜ لذسح اٌطبٌت رطج١ك رٌه. -

 ث١ٕخ اٌّموه .34

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رؼٍُ ثؼغ األفؼبي اٌّغبػذح  2 1

ٚأعب١ٌت اٌغّغ ٚاألػذاد    

Introduction ( am 

/are /is) plurals  and 

numbering    

اإلٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

رؼٍُ ثؼغ اٌظفبد  ٚأعّبء  2 2

اٌجٍذاْ ٚو١ف١خ ط١بغخ 

 األعئٍخ 

Questions / 

adjectives / 

countries   

 

اإلٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

األِضٍخ  -  

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

رؼٍُ إٌفٟ ٚثؼغ اٌزؼبث١ش  2 3

االعزّبػ١خ ٚاٌّفشداد 

 األعبع١خ 

Negatives / jobs  / 

social expressions / 

vocabulary revision  

اإلٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

األِضٍخ  -  

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

فُٙ أعٍٛة اٌزٍّه ٚثؼغ  2 4

 ِفشداد األعشح ٚاألثغذ٠خ 

Possessives / the 

family / the alphabet  

اإلٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

األِضٍخ  -  

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

فُٙ صِٓ اٌّؼبسع اٌجغ١ؾ   2 5

 ٚثؼغ اٌم١ِٛبد ٚاٌٙٛا٠بد 

Present simple / 

languages and 

nationalities  / sports 

and foods   

اإلٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

فُٙ ؽشٚف اٌغش ٚاأل٠بَ  2 6

 ٚاٌٛلذ 

Prepositions / the 

days / the times  

اإلٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً
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األِضٍخ  -   

 

رؼٍُ ثؼغ اٌؼّبئش ٚثؼغ  2 7

 طفبد اٌزٍّه 

Pronouns :me/him / 

possessive adjectives 

my / his / canI  

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

فُٙ ثؼغ اٌّظطٍؾبد اٌزٟ  2 8

رزؼٍك ثبألصبس ٚاٌغشف 

 ٚثؼغ ؽشٚف اٌغش 

Rooms and furniture 

: there is / there are 

/ prepositions  

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

9 2  1st   examination    

فُٙ صِٓ اٌّبػٟ اٌجغ١ؾ   2 11

ِٓ خالي ثؼغ األفؼبي 

اٌشبرح  ٚاٌزؾذس ػٓ 

 اٌغٕٛاد 

Past simple – 

irregular verbs / 

saying years   

اإلٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

األِضٍخ  -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

فُٙ اٌّبػٟ اٌجغ١ؾ ِٓ  2 11

 خالي ثؼغ األفؼبي اٌم١بع١خ 

ٚئعشاء ِؾبدصبد ػٓ ثؼغ 

 اٌٙٛا٠بد 

Past simple – regular 

verbs / making 

conversation  / sport 

activities    

اإلٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

األِضٍخ  -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

رؼٍُ ثؼغ اٌظشٚف ٚاٌطٍت  2 12

  can / cantٚاعزخذاِبد 

Adverbs- very well / 

not at all  / requests 

and offers / uses of 

can and cant  

اإلٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

األِضٍخ  -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

  some / anyاعزخذاِبد  2 13

 ٚثؼغ أعب١ٌت اٌؼشع 

Some and any uses / 

offering – Id like a – 

Id like to  

اإلٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

األِضٍخ  -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

اٌّؼبسع اٌجغ١ؾ  2 14

ٚاٌّغزّش ٚثؼغ األفؼبي 

 اٌّؼبوغخ فٟ اٌّؼٕٝ 

ٚاٌؾذ٠ش ػٓ األٌٛاْ 

 ٚاٌّالثظ 

Present simple and 

continuous / 

opposite verbs / 

colours  and clothes  

اإللقاء -  

المشاهدة -  

األمثلة -  

المشاركة, 

 التفاعل
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رؼٍُ اٌؾذ٠ش ػٓ اٌخطؾ  2 15

اٌّغزمج١ٍخ ِغ ِشاعؼخ 

١ٌؼع اٌزؼبث١ش االعزّبػ١خ 

 ٚاٌمٛاػذ 

Future plans / 

grammar revision / 

social expressions  

اإللقاء -  

المشاهدة -  

األمثلة -        

المشاركة, 

 التفاعل
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 عبِؼخ االٔجبس اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .35

 و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .36

 اٌّشاعالد اٌزغبس٠خ اٍُ / هِي اٌّموه .37

اػّبي ثىٍٛس٠ٛط اداسح اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .38  

  : أ٘لاف اٌّموه  .29
اٌّإعغخ اٌزغبس٠خ ٔظشاً أل١ّ٘زٗ ٚ ِإعغبد األػّبي  أٔشطخ فٟ ِشوضاً ِزمذِبً  رؾزً اٌّشاعالد اٌزغبس٠خ  -ا

اٌّإعغخ اٌزغبس٠خ ثبٌشىً  ؾزبعٙبر اٌزٟأٚ اٌخذِخ  فٟ اٌؾظٛي ػٍٝ إٌّزظرؾم١ك أ٘ذافٙب اٌّبد٠خ  فٌٍّٟإعغخ 

.إٌّبعت   

رزؼّٓ دساعخ -ة ِٛػٛػبد دساع١خ ِخزٍفخ ٠زؼشع ٌٙب اٌطبٌت ؽزٝ ٠ظجؼ ِإً٘ ٌٍؼًّ  اٌّشاعالد اٌزغبس٠خ  

ٚػٍٝ لذس ػبي ِٓ اٌىفبءح، ثبؽزشاف١خ٘زا اٌّغبي  فٟ   

غ اٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ  ٌٍّٕظّخ ٚرؾذ٠ذ ١ئػذاد اٌطبٌت ٚرذس٠جٗ ػٍٝ عّ دساعخ اٌّشاعالد اٌزغبس٠خ رغزٙذف  -ط

ؽ١ش  اإلرظبالد إٌّٙظ  األِضً ٌّخبؽجخ اٌّغزّؼبد رغبس٠بً ٚرغ٠ٛم١بً، ثبإلػبفخ ٌٍذساعبد اٌزغبس٠خ، ٚأ٠ؼبً 

حاٌّؼبطش ّشاعالدأطجؾذ رٍه األخ١شح رٍؼت دٚساً ِإصشاً ٌٍغب٠خ فٝ ِٕب٘ظ اٌ  

خ اٌّشاعالد اٌزغبس٠خأٔظّ أ١ّ٘خِؼشفخ اٌطبٌت  -د  

٠ذسط اٌطبٌت ػّٓ اٌذساعخ -ٖ اٌّظطٍؾبد اإلداس٠خ اٌّّٙخ فٟ ِغبي اٌؼًّ اٌزغبسٞ     

٠ض٠ذ ِٓ لبث١ٍخ اٌطبٌت ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ ِظطٍؾبد ِٚفب١ُ٘ اإلداسح ثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ  -ٚ  

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚغوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .41

رؾم١مب الوّبي اٌّمشس فٟ اػالٖ، فبٔٗ ٠إًِ ثؼذ أٙبء اٌفظً اٌذساعٟ، اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدسا ٚثشىً ٚاػؼ 

ػٍٝ فُٙ ٔشبؽ اٌّشاعالد اٌزغبس٠خ ٚأٔٛاػٙب ٚأ١ّ٘زٙب ثبٌٕغجخ ٌٍششوبد ٚوزٌه ؽشائك اٌّشاعٍخ ٚ 

 االعز١شاد ٚأعب١ٌجٙب 

غوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ        

اٌطشائك ا٢ر١خ: ع١زُ االػزّبد ػٍٝ.  

 اٌمبء اٌّؾبػشاد، إٌّبلشبد اٌغّبػ١خ، اٌّشبسوبد اٌزفبػ١ٍخ، االٚساق اٌجؾض١خ.....

غوائك اٌزم١١ُ        

https://www.hotcourses.ae/blog/subject-info/telecommunications/
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 ع١زُ االػزّبد ػٍٝ اٌطشائك اٌزب١ٌخ

 االخزجبساد االعجٛػ١خ ٚاٌشٙش٠خ ٚاٌفظ١ٍخ. -

 اٌّىزج١خ....رم١١ُ اٌّشبسوبد اٌزفبػ١ٍخ ٚوزٌه االٚساق اٌجؾض١خ ٚاٌٛاعجبد  -

 اٌؾؼٛس ٚاٌزفبػً... -
ِٙبساد اٌزفى١ش -ط  

 العً اٌؾىُ ػٍٝ رط٠ٛش ٚرؾغ١ٓ ِغزٜٛ ِٙبساد اٌزفى١ش ٌذٜ اٌطٍجخ، ع١زُ اػزّبد اٌظ١غ االر١خ...

 اٌزفى١ش اٌغّبػٟ -
 اٌزٛع١ٗ ٚاٌزؾف١ض . -
 اٌزغبؤالد اٌّض١شح ٚاٌّؾفضح ٚاٌؼبِخ. -

األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقصٟ (.اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد  -ك   

 العً رط٠ٛش اٌّٙبساد اٌّخزٍفخ، ع١زُ اػزّبد اٌظ١غ اٌزب١ٌخ.

سثؾ رفبػٍٟ ث١ٓ أ٘ذاف إٌّظّخ ٚاٌّشاعالد اٌزغبس٠خ اٌزٟ رؼزجش عضء أعبعٟ ِٓ ٔشبؽٙب ٚاٌج١ئخ  -

 اٌخبسع١خ اٌّزّضٍخ ثبٌّٕزغ١ٓ ٚاٌّٛسد٠ٓ
ػزّبد ػٍٝ أعب١ٌت اٌّشاعٍخ اٌّخزٍفخ  ٚأٔٛاع إٌّزغبد اٌّغزٙذفخ ٚاألعب١ٌت اِىب١ٔخ ل١بَ اٌطبٌت ثبال -

 اٌزش٠ٚغ١خ اٌّخزٍفخ.
 ع١زُ اٌؾىُ ثشىً شخظٟ ػٍٝ ِذٜ لذسح اٌطبٌت ػٍٝ رطج١ك رٌه. -

 اٌّموه ِفوكاد .41

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
اٌزم١١ُؽش٠مخ  ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ  

فُٙ اٌّفب١ُ٘ األعبع١خ  2 1

 إلداسح األػّبي 

An introduction to 

business               

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

فُٙ اٌّفب١ُ٘ األعبع١خ  2 2

 ٌالرظبالد ِغ ثؼغ األِضٍخ 

Communication 

process examples 

and cases       

 

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

اٌزؼشف ػٍٝ ِب١٘خ  2 3

 اٌّشاعالد اٌزغبس٠خ 

An over view on 

business letter    

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً
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اٌزؼشف ػٍٝ ثؼغ اٌّفب١ُ٘  2 4

 ٚاٌّظطٍؾبد راد اٌظٍخ 

Selective related 

concepts       

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

اٌزؼشف ػٍٝ أ١ّ٘خ  2 5

 اٌّشاعالد اٌزغبس٠خ 

Importance of letter 

writing           

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

فُٙ أٔٛاع اٌّشاعالد  2 6

 اٌزغبس٠خ 

 

Types of business 

letter          

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

اٌزؼشف ػٍٝ ٚظبئف  2 7

 اٌّشاعالد اٌزغبس٠خ 

Functions of business 

letter  

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

فُٙ طفبد خظبئض  2 8

 اٌّشاعالد اٌزغبس٠خ 

Qualities of business 

letters           

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً
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اٌزؼشف ػٍٝ ثؼغ األِضٍخ  2 11

ٚاٌزطج١مبد ؽٛي اٌّشاعالد 

 اٌزغبس٠خ 

Examples and cases 

about business 

letters            

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

اٌزؼشف ػٍٝ أُ٘ اٌخظبئض  2 11

اٌٛاعت رٛفش٘ب فٟ ١٘ىً 

 اٌشعبٌخ 

Qualities of the 

structures of 

business letters   

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

أِضٍخ رطج١م١خ ؽٛي ِىٛٔبد  2 12

 ١٘ىً اٌشعبٌخ 

Examples and cases  - االٌمبء  

اٌّشب٘ذح -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً
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االِضٍخ  -  

 األعياء األٍب١ٍخ ٌٍوٍبئً  2 13

 

 

 

 

 

Main  parts of letters  

Examples and cases  

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ -  

 اٌّشبهوخ، اٌزفبع

اٌزؼشف ػٍٝ األعضاء  2 14

 اٌضب٠ٛٔخ ٌٍشعبٌخ 

Secondary parts of 

letters            

االلقاء -  

المشاهدة -  

االمثلة -  

المشاركة, 

 التفاعل

ئعشاء ِشاعؼخ ٌٍطبٌت ؽٛي  2 15

رطج١مبد اٌّشاعالد 

 اٌزغبس٠خ 

Review of 

applications  

اإللقاء -  

المشاهدة -  

األمثلة -         

المشاركة, 

 التفاعل
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .42

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

 وزت اٌّموه 
 ٜافو  

  رؼذ ِف١ذح ِٚغبػذح. ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌزٟ ع١ّغ اٌىزت 
  ِٓ االٔزشٔذِظبدس ِزٕٛػخ ِٚٓ ِمبالد ثؾض١خ. 

 (Data showجهاز العرض )   خِزطٍجبد فبص

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبظواد اٌع١ٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 استضافة احد التدرٌسٌٌن فً احد المواضٌ 
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 عبِؼخ االٔجبس

 

 ك. ػجلاٌَالَ ػٍٟ ؽ١َٓ  االعُ

  salamalnoori@yahoo.com اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ

1ِجبكٞء االكاهح  اعُ اٌّبدح   

/ اٌفصً اٌلهاٍٟ االٚي1ِجبكٞء اكاهح  ِمشس اٌفظً  

 

 ا٘ذاف اٌّبدح

 اوزَبة اٌطبٌت ٌفُٙ اٌزطٛه اٌفىوٞ ٌالكاهح   -1

 رؼو٠ف اٌطبٌت ػٍٝ ا١ّ٘خ االكاهح  ٚظبئفٙب  فٟ ِٕظّبد االػّبي -2

 ا٠صبي اٌفُٙ ٌٍطبٌت ثٛظبئف اٌّل٠و    -3

 

 اٌزفبط١ً االعبع١خ ٌٍّبدح

 

 

 اٌىزت إٌّٙغ١خ

 ِجبكٞء االكاهح  ِغ اٌزوو١ي ػٍٝ اكاهح االػّبي  ٌٍّإٌفق١ًٍ اٌشّبع

اٌخبسع١خاٌّظبدس   االٔزو١ٔذ ، اٌّمبالد  ٚاٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد 

 

 رمذ٠شاد اٌفظً 

 

اٌفظً 

 اٌذساعٟ

االِزؾبٔبد  اٌّخزجش

 ا١ِٛ١ٌخ

االِزؾبْ  اٌّششٚع

 إٌٙبئٟ

%35ِضال  %15ِضال   %10ِضال   %40ِضال  ـــ   

 

 

 ِؼٍِٛبد اػبف١خ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:salamalnoori@yahoo.com
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اعُ اٌّؾبػش اٌضالصٟ :                                                عبِؼخ االٔجبس    

: 

 عذٚي اٌذسٚط االعجٛػٟ 

اٌّبدح  اٌّبدح إٌظش٠خ اٌزبس٠خ االعجٛع

 اٌؼ١ٍّخ

 اٌّالؽظبد

  االعمال لدراسة عام منظور   .1
  والمدٌر لالدارة مفاهٌمً مدخل -
 فً الٌها والحاجة االدارة طبٌعة -

  والمتقدمة النامٌة المجتمعات
  ومهنة وفن علم االدارة -

  

وادواره المدٌر وظائف   .2  
  المدٌر وظائف -
  المدٌر ادوار -
   المدٌر مهارات -

  

  اساسٌة مفاهٌم االعمال منظما    .3
  االعمال منظمة مفهوم -
  االعمال منظمة واهداف اهمٌة -
  االعمال منظمات خصائص -

  

 الكالسٌكٌة المدرسة)   التنظٌمً الفكر تطور   .4
 ) 

  البٌروقراطٌة -
  العلمٌة االدارة -
  االدارٌة التقسٌمات -

  

 العالقا  مدرسة)  النظري الفكر تطور   .5
( الكالسٌكٌة  

 لدوكالص)  االدارٌة الفلسفة نظرٌة -
 ( ماكرٌكر

)  والتنظٌم الفرد بٌن التناقض نظرٌة -
 (ارجٌرس كرٌس

 (  واٌت فوت وٌلٌام) التفاعل نظرٌة -

  

(  الحدٌثه االتجاها )  التنظٌمً الفكر تطور   .6  
 النظم نظرٌة -
  الموقفٌة النظرٌة -
  الٌابانٌة المدرسة -

  

 المعاصرة االتجاها )  التنظٌمً الفكر تطور   .7
(  االستراتٌجٌة واالدارة  

  والعولمة التنافسٌة -
  االستراتٌجٌة االدارة -
  المعرفة وادارة الفكري المال راس -
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االدارة بٌئة   .8  
  وانواعها البٌئة مفهوم -
  البٌئة ابعاد -
  البٌئة خصائص -

  

 وبٌئة المنظمة بٌن المتبادل االثر طبٌعة   .9
  االعمال

  االعمال بٌئة مفهوم -
  ومكوناتها االعمال بٌئة اساسٌات -
 وبٌئة المنظمة بٌن المتبادلة العالقة -

  االعمال

  

  المنظٌة االهداف   .10
  واهمٌتها االهداف مفهوم -
  وضعها ومتطلبات انواعها -
  بالنتائج واالدارة باالهداف االدارة -

  

  االعمال لمنظما  االجتماعٌة السمؤلٌة   .11
  االعمال لمنظمة االخالقٌة المسئولٌة -
  االعمال لمنظمة االجتماعٌة المسئولٌة -
  واالعمال ادارة فً واالخالقٌات القٌم -

  

  التنظٌمٌة والكفاءة الفاعلٌة   .12
  واهمٌتها والكفاءة الفاعلٌة مفهوم -
  والكفاءة الفاعلٌة دراسة مداخل -
  التنظٌمٌة والكفاءة الفاعلٌة قٌاس -

  

  االداري التخطٌط   .13
  التخطٌط واهداف واهمٌة مفهوم -
  وخصائصه التخطٌط انواع -
 السٌنارٌو وصٌاغة الخطط وضع -

  

  االدارٌة القرارا    .14
 القرارات التخاذ االساسٌة المفاهٌم -

  االدارٌة المشكالت وحل
  االدارٌة القرارات انواع -
  االستراتٌجٌة القرارات -

  

  المشكال  وحل القرار اتخاذ   .15
  القرار واتخاذ المشكالت حل خطوات -
  القرارات التخاذ السائدة المنظمة -
 القرار اتخاذ نظرٌات -

  

16.      

 ػطٍخ ٔظف اٌغٕخ

 التنظٌم االداري    .17
مفاهٌم اساسٌة فً معنى التنظٌم  -

 واهمٌته واهدافه 
خطوات التصمٌم التنظٌمً لمنظمات  -

 االعمال 
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 المبادئ االساسٌة للتنظٌم  -

 المبادئ االساسٌة للتنظٌم واالتصال    .18
السلطة والمسئولٌة والمركزٌة  -

 والالمركزٌة
 تخوٌل الصالحٌات والتفوٌض  -
 االتصال مفهومه وطرائقة واهمٌتة  -

  

 القٌادة والتوجٌة    .19
 مفهوم القٌادة االدارٌة واهمٌتها  -
 نظرٌات القٌادة -
 السلوك القٌادي  -

  

 الدافعٌة والتحفٌز    .20
 مفهوم الدافعٌة والتحفٌز  -
 مكونات منظومة التحفٌز  -
 نظم تحفٌز معاصرة -

  

 الرقابة االدارٌة    .21
 مفهوم الرقابة واهمٌتها واهدافها  -
 انواع الرقابة  -
 خطوات الرقابة  -

  

وظائف منظما  االعمال ) ادارة االنتاج    .22
 والعملٌا  ( 

 مفهوم واهمٌة واهداف ادارة االنتاج  -
 نظرٌات االنتاج  -
 اسالٌب االنتاج المعاصرة -

  

 وظائف منظما  االعمال ) ادارة التسوٌق (    .23
 مفهوم التسوٌق واهمٌته واهدافه  -
 اسالٌب وادوات التسوٌق -
 نظرٌات التسوٌق المعاصرة  -

  

وظائف منظما  االعمال ) ادارة الموارد    .24
 بشرٌة ( 

 مفاهٌم اساسٌة  -
 وظائئف ادارة الموارد البشرٌة -
 اسالٌب وانماط ادارة الموارد البشرٌة  -

  

 وظائف منظما  االعمال ) االدارة المالٌة (   .25
 مفاهٌم اساسٌة  -
 المكونات  -
 اسالٌب وادوات وقٌاسات  -

  

 وظائف منظما  االعمال )البحث والتطوٌر (    .26
 مفاهٌم اساسٌة  -
 مكونات   -
 اسالٌب وادوات  -

  

وظائف منظما  االعمال )ادارة االبداع    .27
 والتغٌٌر التنظٌمً ( 
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 مفاهٌم اساسٌة  -
 اسالٌب وخطوات  -
 استراتٌجٌات وانماط التغٌٌر -

وظائف منظما  االعمال )تقٌم االداء وادارة    .28
 الجودة(

 مفاهٌم اساسٌة -
 معاٌٌر وخطوات  -
 اسالٌب وعملٌات   -

  

 ادوا  التخطٌط الكمً    .29
 شجرة القرارات  -
 نقطة التعادل  -
 رقابة وتخطٌط االنتاج والخزٌن -

  

 االدارة االستراتٌجٌة    .30
 مفاهٌم اساسٌة  -
 مكونات االدارة االستراتٌجٌة  -
 البدائل االستراتٌجٌة -

  

 ادارة نظم المعلوما  والمعرفة    .31
 مفاهٌم اساسٌة  -
 المكونات  -
 االسالٌب واالدوات  -

  

32.      
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اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ –لغُ اداسح االػّبي   

 عبِؼخ االٔجبس اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .43

 و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .44

 اداسح اٌزغ٠ٛك اٍُ / هِي اٌّموه .45

اداسح اػّبيثىٍٛس٠ٛط  اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .46  

 اٌؾؼٛس )اٌزٛاعذ ا١ٌِٟٛ( أشىبي اٌؾعٛه اٌّزبؽخ .47

  : أ٘لاف اٌّموه  .84
وؼ١ٍّخ رغبس٠خ ِشوضاً ِزمذِبً ػٍٝ سأط أٔشطخ اٌّإعغخ اٌزغبس٠خ ٔظشاً أل١ّ٘زٗ  اٌزغ٠ٛك ا- ٠ؾزً

رّضً اٌّإعغخ اٌزغبس٠خ ثبٌشىً  اٌزٟرؾم١ك أ٘ذافٙب اٌّبد٠خ ٚرٛط١ً إٌّزظ أٚ اٌخذِخ  فٌٍّٟإعغخ 

 إٌّبعت ٘ٛ رٛط١ً طٛسح ع١ذح ػٓ اٌّإعغخ،

ِٛػٛػبد دساع١خ ِخزٍفخ ٠زؼشع ٌٙب اٌطبٌت ؽزٝ ٠ظجؼ ِإً٘ ٌٍؼًّ  اٌزغ٠ٛك ة- رزؼّٓ دساعخ

ٚػٍٝ لذس ػبي ِٓ اٌىفبءح، ثبؽزشاف١خ٘زا اٌّغبي  فٟ   

ٚاٌزٟ رغزٙذف ئػذاد اٌطبٌت ٚرذس٠جٗ ػٍٝ  دساعخ اٌش٠بػ١بد ٚاإلؽظبء اٌزغ٠ٛك ط-  فزشًّ دساعخ

األِضً ٌّخبؽجخ  اٌزغ٠ٛمٟعّغ اٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ ٌزؾذ٠ذ األ٘ذاف اٌزغ٠ٛم١خ ٌٍّٕظّخ ٚرؾذ٠ذ إٌّٙظ 

ؽ١ش أطجؾذ رٍه األخ١شح  اإلرظبالد اٌّغزّغ رغبس٠بً ٚرغ٠ٛم١بً، ثبإلػبفخ ٌٍذساعبد اٌزغبس٠خ، ٚأ٠ؼبً 

 رٍؼت دٚساً ِإصشاً ٌٍغب٠خ فٝ ِٕب٘ظ اٌزغ٠ٛك اٌّؼبطش

ِؼشفخ اٌطبٌت ا١ّ٘خ ٔظبَ اٌزغؼ١ش ٚع١بعبرٗ ١٘ٚىً اٌغٛق ثبالػبفخ اٌٝ ؽشق رؾذ٠ذ االعؼبس  -د

 ٚع١بعخ اٌز١١ّض اٌغؼش

 ،اٌزغ٠ٛك ٚأعب١ٌجٗ ٚو١ف١خ رٛظ١فٗ وؼٕظش ِإصش ػّٓ ِٕب٘ظ اإلػالْ ٖ- ٠ذسط اٌطبٌت ػّٓ اٌذساعخ

ِؼشفخ اٌطبٌت اٌزشوض ٚاالٔذِبط ٚاٌزىبًِ ث١ٓ اٌّششٚػبد -ٞ  

 

 

  

https://www.hotcourses.ae/study/training-degrees/international/marketing-courses/cgory/d7-3/sin/ct/programs.html
https://www.hotcourses.ae/study/training-degrees/international/marketing-courses/cgory/d7-3/sin/ct/programs.html
https://www.hotcourses.ae/study/training-degrees/international/marketing-courses/cgory/d7-3/sin/ct/programs.html
https://www.hotcourses.ae/blog/subject-info/statistics-study/
https://www.hotcourses.ae/blog/subject-info/telecommunications/
https://www.hotcourses.ae/blog/subject-info/advertising/
https://www.hotcourses.ae/study/training-degrees/international/marketing-courses/cgory/d7-3/sin/ct/programs.html
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 اٌّموه ِفوكاد  .49

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

فُٙ اٌّفب١ُ٘ االعبع١خ  3 1

 ٌٍزغ٠ٛك

 ِذخً فٟ اداسح اٌزغ٠ٛك

ٚرؼش٠فِٗب١٘خ اٌزغ٠ٛك -  

ا١ّ٘خ ٚا٘ذاف اٌزغ٠ٛك.-  

ِذاخً دساعخ اٌزغ٠ٛك.-  

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

فُٙ اٌّفب١ُ٘ االعبع١خ  3 2

 ٌٍزغ٠ٛك

 اٌج١ئخ اٌزغ٠ٛم١خ

 

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

فُٙ ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد  3 3

 اٌزغ٠ٛمٟ

االٌمبء - ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌزغ٠ٛمٟ  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

فُٙ ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد  3 4

 اٌزغ٠ٛمٟ

ِىٛٔبد ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد 

 اٌزغ٠ٛمٟ

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

ِفَٙٛ ٚا١ّ٘خ ٚا٘ذاف  فُٙ ٔظبَ ثؾٛس اٌزغ٠ٛك 3 5

 ثؾٛس اٌزغ٠ٛك

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

 فُٙ اعزشار١غ١خ اٌزغ٠ٛك 3 6

 

 ِفَٙٛ االعزشار١غ١خ

ِفَٙٛ ٚا١ّ٘خ ٚفطٛاد 

 ٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛك

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

فُٙ رغضئخ اٌغٛق  3 7

 ٚاعزٙذافٗ

اٌّفب١ُ٘ االعبع١خ ٌزغضئخ 

اٌغٛق ٚرؾذ٠ذ االعٛاق 

 اٌّغزٙذفٗ

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً
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فُٙ اٌّفب١ُ٘ اٌخبطٗ  3 8

 ثزخط١ؾ إٌّزظ

اٌّفب١ُ٘ االعبع١خ -

 ٌٍّٕزغبد

دٚسح ؽ١بح إٌّزظ-  

اعجبة فشً إٌّزظ-  

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

    االخزجبس االٚي  3 9

 فُٙ اٌّفب١ُ٘ اٌخبطٗ 3 11

 ثبٌخذِبد اٌزغ٠ٛم١خ

ِفَٙٛ ٚا١ّ٘خ ٚخظبئض 

 اٌخذِبد

 اٌفشق ث١ٓ اٌغٍغ ٚاٌخذِبد

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

فُٙ اٌّجبدئ االعبع١ٗ  3 11

 ٌٍزش٠ٚظ

االٌمبء - ِفَٙٛ ٚرؼش٠ف اٌزش٠ٚظ  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

فُٙ اٌّجبدئ االعبع١ٗ  3 12

 ٌٍزش٠ٚظ

اٌزش٠ٚغٟ ػٕبطش اٌّض٠ظ االٌمبء -   

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

فُٙ اٌّجبدئ االعبع١ٗ  3 13

 ٌٍزش٠ٚظ

 

 

 

 

 

اعزشار١غ١ز١ٓ اٌغؾت 

 ٚاٌذفغ

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

فُٙ اٌّجبدئ االعبع١ٗ  3 14

 ٌٍزش٠ٚظ

االلقاء - و١ف١خ اػذاد ١ِضا١ٔخ اٌزش٠ٚظ  

المشاهدة -  

االمثلة -  

المشاركة, 

 التفاعل

فظً اٚي 9اِزؾبْ  3 15     
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اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ –لغُ اداسح االػّبي   

 عبِؼخ االٔجبس اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .51

 و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .51

 ثؾٛس رغ٠ٛك اٍُ / هِي اٌّموه .52

 ثىٍٛس٠ٛط اداسح اػّبي اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .53

 اٌؾؼٛس )اٌزٛاعذ ا١ٌِٟٛ( أشىبي اٌؾعٛه اٌّزبؽخ .54

  : أ٘لاف اٌّموه  .55
رؼزجش ثؾٛس اٌزغ٠ٛك -ا رؾم١ك  فٟاٌّإعغخ اٌزغبس٠خ ٔظشاً أل١ّ٘زٗ ٌٍّإعغخ  ألٔشطخ اعبعِٟشوضاً   

 أ٘ذافٙب ،

ثؾٛس اٌزغ٠ٛك  رزؼّٓ دساعخ -ة ِٛػٛػبد دساع١خ ِخزٍفخ ٠زؼشع ٌٙب اٌطبٌت ؽزٝ ٠ظجؼ ِإً٘ ٌٍؼًّ  

ٚػٍٝ لذس ػبي ِٓ اٌىفبءح، ثبؽزشاف١خ٘زا اٌّغبي  فٟ   

رغزٙذف ئػذاد اٌطبٌت ٚرذس٠جٗ ػٍٝ عّغ اٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ ٌزؾذ٠ذ  اٌزٟثؾٛس اٌزغ٠ٛك  ًّ دساعخزرش  -ط

ؾ١ش أطجؾذ رٍه األخ١شح رٍؼت دٚساً ِإصشاً ٌٍغب٠خ ث األ٘ذاف ٌٍّٕظّخ  

ِؼشفخ اٌطبٌت اٌزشوض ٚاالٔذِبط ٚاٌزىبًِ ث١ٓ اٌّششٚػبد -ٞ  

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚغوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .56

رؾم١مب الوّبي اٌّمشس فٟ اػالٖ، فبٔٗ ٠إًِ ثؼذ أٙبء اٌفظً اٌذساعٟ، اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدسا ٚثشىً 

ثؾٛس اٌزغ٠ٛكٚاػؼ ػٍٝ فُٙ  ٚأ١ّ٘زٙب ثبٌٕغجخ ٌٍششوبد     

غوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ        

ع١زُ االػزّبد ػٍٝ اٌطشق االر١خ:.  

اٌزفبػ١ٍخ، االٚساق اٌجؾض١خ.....اٌمبء اٌّؾبػشاد، إٌّبلشبد اٌغّبػ١خ، اٌّشبسوبد   

غوائك اٌزم١١ُ        
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 ع١زُ االػزّبد ػٍٝ اٌطشق اٌزب١ٌخ

 االخزجبساد االعجٛػ١خ ٚاٌشٙش٠خ ٚاٌفظ١ٍخ. -

 رم١١ُ اٌّشبسوبد اٌزفبػ١ٍخ ٚوزٌه االٚساق اٌجؾض١خ ٚاٌٛاعجبد اٌّىزج١خ.... -

 اٌؾؼٛس ٚاٌزفبػً... -
ِٙبساد اٌزفى١ش -ط  

ٚرؾغ١ٓ ِغزٜٛ ِٙبساد اٌزفى١ش ٌذٜ اٌطٍجخ، ع١زُ اػزّبد اٌظ١غ االر١خ...العً اٌؾىُ ػٍٝ رط٠ٛش   

 اٌزفى١ش اٌغّبػٟ -
 اٌزٛع١ٗ ٚاٌزؾف١ض . -
 اٌزغبؤالد اٌّض١شح ٚاٌّؾفضح ٚاٌؼبِخ. -

اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقصٟ (. -ك   

اٌّخزٍفخ، ع١زُ اػزّبد اٌظ١غ اٌزب١ٌخ.العً رط٠ٛش اٌّٙبساد   

سثؾ رفبػٍٟ ث١ٓ ا٘ذاف إٌّظّخ ٚاداسح اٌزغ٠ٛك اٌزٟ رؼزجش عضء اعبعٟ ِٕٙب ٚاٌج١ئٗ اٌخبسع١خ  -

 اٌّزّضٍخ ثبٌّغزٍٙى١ٓ.
اِىب١ٔخ ل١بَ اٌطبٌت ثبالػزّبد ػٍٝ اعب١ٌت رؾذ٠ذ االعؼبس ٚاالسثبػ ٚأٛاع االعٛاق اٌّغزٙذفٗ  -

 ٌّخزٍفٗ.ٚاالعب١ٌت اٌزش٠ٚغ١خ ا
 ع١زُ اٌؾىُ ثشىً شخظٟ ػٍٝ ِذٜ لذسح اٌطبٌت رطج١ك رٌه. -
 ث١ٕخ اٌّموه .57

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ِب١٘خ ثؾٛس اٌزغ٠ٛك ِب١٘خ ثؾٛس اٌزغ٠ٛك 2 1

 رؼشف اٌجؾش اٌزغ٠ٛمٟ

 ا١ّ٘خ ثؾٛس اٌزغ٠ٛك

 رٕظ١ُ ثؾٛس اٌزغ٠ٛك

 أٛاع ثؾٛس اٌزغ٠ٛك

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

 ػّب٠خ اٌجؾش اٌزغ٠ٛمٟ 2 2

 

ِفَٙٛ ػ١ٍّخ اٌجؾش 

 اٌزغ٠ٛمٟ

خطٛاد ػ١ٍّخ اٌجؾش 

 اٌزغ٠ٛمٟ

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

 ِفَٙٛ االعزمظبء االعزمظبء االعزج١بْ 2 3

االعزمظبء اٌغ١ذعّبد   

 خطٛاد رظ١ُّ االعزمظبء

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً
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 اٌّمبثالد اٌشخظ١خ ؽشق عّغ اٌج١بٔبد 2 4

 اٌجش٠ذ

 اٌز١ٍفْٛ

 اٌؾبعت االٌٟ

 االٔزشٔذ

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

 ِفَٙٛ اٌؼ١ٕبد اٌؼ١ٕبد 2 5

اٌؼ١ٕبدأٛاع   

 و١ف١خ رؾذ٠ذ ؽغُ اٌؼ١ٕخ

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

ِؼذالد اٌشدٚد فٟ  2 6

 االعزمظبء

 

ِؼذالد اٌشدٚد فٟ 

 االعزمظبء

 

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

 ِشاعؼخ اٌج١بٔبد رغ١ٙض اٌج١بٔبد 2 7

 رش١ِض اٌج١بٔبد

 ادخبي اٌج١بٔبد

اٌج١بٔبدعذٌٚخ   

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

  رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد 2 8

 رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

    االخزجبس االٚي  2 9

االٌمبء - االعٍٛة االؽظبئٟ ٌٍزؾ١ًٍ االعٍٛة االؽظبئٟ ٌٍزؾ١ًٍ 2 11  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

االٌمبء - ا ِمب١٠ظ إٌضػخ اٌّشوض٠خ ِمب١٠ظ إٌضػخ اٌّشوض٠خ 2 11  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً
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االٌمبء - ِمب١٠ظ اٌزشزذ ِمب١٠ظ اٌزشزذ 2 12  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

 رمش٠ش اٌجؾش اٌزغ٠ٛمٟ 2 13

 

 

 

 

 

اٌجؾش اٌزغ٠ٛمٟرمش٠ش   

 

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

اٌؼٛاًِ االعبع١خ فٟ  2 14

 اٌزمش٠ش

اٌؼٛاًِ االعبع١خ فٟ 

 اٌزمش٠ش

االلقاء -  

المشاهدة -  

االمثلة -  

المشاركة, 

 التفاعل

فظً اٚي 9اِزؾبْ  2 15     
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عبِؼخ االٔجبس    

االداسح ٚااللزظبد و١ٍخ  

 لغُ اداسح االػّبي

د. ػجذاٌغالَ ػٍٟ ؽغ١ٓاعُ اٌّؾبػش اٌضالصٟ :    

ِذسط  اٌٍمت اٌؼٍّٟ :  

دوزٛساٖ اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ :  

لغُ االػّبي اداغش ِىبْ اٌؼًّ :  

 عذٚي اٌذسٚط االعجٛػٟ

 ك. ػجلاٌَالَ ػٍٟ ؽ١َٓ  االعُ

  salamalnoori@yahoo.com اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ

 اكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ اعُ اٌّبدح 

 اكاهح ِٛاهك ثشو٠خ / اٌفصً اٌلهاٍٟ االٚي ِمشس اٌفظً

 

 ا٘ذاف اٌّبدح

 اوزَبة اٌطبٌت ٌفُٙ ِؼٕٝ ٚرطٛه ِواؽً اٌّٛاهك ٌجشو٠خ  -4

 اٌجشو٠خ فٟ ِٕظّبد االػّبيرؼو٠ف اٌطبٌت ػٍٝ ا١ّ٘خ اٌّٛاهك  -5

 ا٠صبي اٌفُٙ ٌٍطبٌت ثٛظبئف اكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ  -6

  اٌزفبط١ً االعبع١خ ٌٍّبدح

 اكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ  ٌٍّإٌف اٌىزت إٌّٙغ١خ

 االٔزو١ٔذ ، اٌّظبدس اٌخبسع١خ

 

 رمذ٠شاد اٌفظً 

اٌفظً 

 اٌذساعٟ

االِزؾبٔبد  اٌّخزجش

 ا١ِٛ١ٌخ

االِزؾبْ  اٌّششٚع

 إٌٙبئٟ

%35ِضال  %05ِضال   %01ِضال   %41ِضال  ـــ   

 

 ِؼٍِٛبد اػبف١خ 

 

 

mailto:salamalnoori@yahoo.com
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اعُ اٌّؾبػش اٌضالصٟ :                                                عبِؼخ االٔجبس    

اٌٍمت اٌؼٍّٟ :                                      و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد   

اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ :                                         لغُ اداسح االػّبي     

ِىبْ اٌؼًّ :                                                                     

 عذٚي اٌذسٚط االعجٛػٟ 

 اٌّالؽظبد اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ اٌّبدح إٌظش٠خ اٌزبس٠خ االعجٛع

   اكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ   .33

اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ربه٠ق١برطٛه اكاهح    .34    

   رٕظ١ُ اكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ   .35

   رؾ١ًٍ ٚرص١ُّ اٌٛظبئف   .36

   رقط١ػ االؽز١بعبد اٌجشو٠خ   .37

   رٛظ١ف اٌّٛاهك اٌجشو٠خ   .38

   رم٠ُٛ اكاء اٌؼب١ٍِٓ   .39

   رله٠ت اٌؼب١١ٍِٓ   .40

   اكاهح رؼ٠ٛط اٌؼب١ٍِٓ   .41

اٌّرررررررٛاهك  إلكاهحِؼبصررررررروح  ٔظررررررروح   .42

 اٌجشو٠خ
  

   اكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ   .43

   رطٛه اكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ربه٠ق١ب   .44

   رٕظ١ُ اكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ   .45

   رؾ١ًٍ ٚرص١ُّ اٌٛظبئف   .46

   رقط١ػ االؽز١بعبد اٌجشو٠خ   .47

48.      
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 عبِؼخ االٔجبس 

 و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد

 لغُ اداسح االػّبي

ػٍٟ ؽغ١ٓد. ػجذاٌغالَ اعُ اٌّؾبػش اٌضالصٟ :    

اعزبر ِغبػذ  اٌٍمت اٌؼٍّٟ :  

دوزٛساٖ اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ :  

لغُ اداسح االػّبي   ِىبْ اٌؼًّ :  

 عذٚي اٌذسٚط االعجٛػٟ

 ك. ػجلاٌَالَ ػٍٟ ؽ١َٓ  االعُ

  salamalnoori@yahoo.com اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ

اٌفىوٞهاً اٌّبي  اعُ اٌّبدح   

 ها ً اٌّبي اٌفىوٞ / اٌفصً اٌلهاٍٟ االٚي ِمشس اٌفظً

 

 ا٘ذاف اٌّبدح

اوزَبة اٌطبٌت ٌفُٙ ٚا١ّ٘خ هأً اٌّبي اٌفىوٞ فٟ ِٕظّبد  -7

 االػّبي  

رؼو٠ف اٌطبٌت ػٍٝ ا١ّ٘خ اٍزمطبة ٚاالفزفبظ ثواً اٌّبي اٌفىوٞ  -8

 فٟ ِٕظّبد االػّبي

 ا٠صبي اٌفُٙ ثّٕبمط ِٚلافً ل١بً هأً اٌّبي اٌفىوٞ     -9

  اٌزفبط١ً االعبع١خ ٌٍّبدح

ف١ًٍ اٌشّبع ِجبكٞء االكاهح  ِغ اٌزوو١ي ػٍٝ اكاهح االػّبي  ٌٍّإٌف اٌىزت إٌّٙغ١خ  

 االٔزو١ٔذ ، اٌّمبالد  ٚاٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌّظبدس اٌخبسع١خ

 

 رمذ٠شاد اٌفظً 

 

اٌفظً 

 اٌذساعٟ

االِزؾبٔبد  اٌّخزجش

 ا١ِٛ١ٌخ

االِزؾبْ  اٌّششٚع

 إٌٙبئٟ

%35ِضال  %05ِضال   %01ِضال   %41ِضال  ـــ   

 

 ِؼٍِٛبد اػبف١خ 

 

 

 

mailto:salamalnoori@yahoo.com
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 عذٚي اٌذسٚط االعجٛػٟ 

 اٌّالؽظبد اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ اٌّبدح إٌظش٠خ اٌزبس٠خ االعجٛع

اٌلٚه اٌغل٠ل الكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ     .49

 االػّبي اٌّؼبصوح.فٟ ظً رؾل٠بد 
  

ِلفً ِفب١ّٟ٘ ٌلهاٍخ هأً اٌّبي     .50

 اٌفىوٞ. 
  

اٌزطٛه اٌزبه٠قٟ ٌوأً اٌّبي      .51

 اٌفىوٞ
  

اكاهح هأً اٌّبي اٌفىوٞ فٟ ظً      .52

 االلزصبك اٌّؼوفٟ.
  

اٌٍ ِٚجبكٞء ثٕبء هأً اٌّبي       .53

 اٌفىوٞ ٚرط٠ٛوٖ.
  

اٍب١ٌت ل١بً هأً اٌّبي اٌفىوٞ      .54

 .االػّبيفٟ ِٕظّبد 
  

ِىٛٔبد هأً اٌّبي اٌفىوٞ      .55

 ٚػاللبرٗ.
  

اٌؼاللخ ث١ٓ هأً اٌّبي ا١ٌٙىٍٟ      .56

 اٌقبهعٟ ٚهأً اٌّبي اٌفىوٞ.
  

اٌؼاللخ ث١ٓ هأً اٌّبي ا١ٌٙىٍٟ      .57

 اٌلافٍٟ ٚهأً اٌّبي اٌفىوٞ.
  

اٌؼاللخ ث١ٓ هأً اٌّبي اٌجشوٞ      .58

 ٚهأً اٌّبي اٌفىوٞ.
  

اٌؼاللخ ث١ٓ هأً اٌّبي االعزّبػٟ       .59

 ٚهأً اٌّبي اٌفىوٞ.
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اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ –لَُ ئكاهح األػّبي   

 

 عبِؼخ االٔجبه اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .58

األػّبي ئكاهحٚااللزصبك / لَُ  اإلكاهحو١ٍخ  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .59  

 اٌٍَٛن اٌزٕظ١ّٟ اٍُ / هِي اٌّموه .61

 ثىبٌٛه٠ًٛ ئكاهح أػّبي اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .61

 ؽعٛه ٠ِٟٛ أشىبي اٌؾعٛه اٌّزبؽخ .62

  : أ٘لاف اٌّموه  .32
 االٌّبَ ثبٌٕظو٠بد ٚاٌّؼبهف االٍب١ٍخ اٌقبصخ ثلٚه ٚا١ّ٘خ اٌٍَٛن االَٔبٟٔ فٟ اٌؼ١ٍّخ االكاه٠خ . - 1

َِزٜٛ رؾ١ًٍ ٚرشق١ص صُ اٌزٕجإ ثبٌٍَٛن االَٔبٟٔ اٌفوكهٞ ٚاٌغّبػٟ ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِؼٗ ػٍٝ  -2

 إٌّظّخ ثّب ٠قلَ ا٘لاف ٚرٛعٙبد إٌّظّخ  .

 اكهان ا١ّ٘خ اٌلٚه اٌنٞ ٠ٍؼجٗ اٌٍَٛن االَٔبٟٔ كافً إٌّظّبد .   -3

 أالٌّبَ ثب١ّ٘خ اصو وً ِٓ االكهان، اٌزؼٍُ، ٚاٌلافؼ١خ، ٚاٌشقص١خ ػٍٝ أزبع١خ اٌفوك فٟ إٌّظّبد . -4

بهاد االرصبي ، ٚإٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ ٚاٌضمبفخ  اٌزٕظ١ّ١خ رؾل٠ل ا١ّ٘خ كٚه عّبػبد اٌؼًّ ٚاٌم١بكح ِٚٙ  -5

 ػٍٝ اكاء إٌّظّبد.

ِؼوفخ ربص١و وً ِٓ ظغٛغ اٌؼًّ، اٌصواع اٌزٕظ١ّٟ، ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِؼٙب ثبالظبفخ اٌٝ ا١ّ٘خ  -6

 اٌزغ١١و ٚاٌزط٠ٛو اٌزٕظ١ّ١خ ٚاصوٖ ػٍٝ اكاء إٌّظّبد.

 ٚاٌزم١١ُِقوعبد اٌزؼٍُ ٚغوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  .64

غوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  -أ      

  ئٌمبء اٌّؾبظواد ٚرفؼ١ً كٚه اٌّشبهوخ ٌٍطٍجخ، ثبإلظبفخ ئٌٝ اٌزى١ٍف ثبألٔشطخ األفوٜ وبٌٛهلخ

اٌجؾض١خ، ٚاٌٛاعجبد ٚونٌه االغالع ٚػوض ثؼط اٌؾبالد ِٓ اٌٛالغ ا١ٌّلأٟ ٌجؼط إٌّظّبد 

 ٚاٌؾبالد اٌؼ١ٍّخ.ٌزؾم١ك اٌزواثػ ِب ث١ٓ اٌّبكح إٌظو٠خ 

 

غوائك اٌزم١١ُ  -ة      
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 ( االِزؾبْ اٌّفبعئQuiz ٚونٌه اٌؾعٛه ٚاٌّشبهوخ اٌفؼبٌخ ٌٍطٍجخ، ثبإلظبفخ ئٌٝ االفزجبه ،)

 اٌشٙوٞ ٚٔشبغُٙ فٟ اٌٛهلخ اٌجؾض١خ ٚاٌٛاعجبد ٚاالفزجبه إٌٙبئٟ .

 

ِٙبهاد اٌزفى١و -ط  

* اٍزقلاَ أٍٍٛة اٌؼصف اٌنٕٟ٘    

*اٍزقلاَ أٍٍٛة اٌزفى١و اٌغّبػٟ    

* اٍزقلاَ أٍٍٛة إٌّبلشخ   

* غوػ اٌزَبؤالد اٌزٟ رض١و ٚرؾفي ئِىب١ٔبد ِٚٙبهاد اٌطٍجخ    

 

اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقصٟ (. -ك   

 

  ًرط٠ٛو اٌناد شقص١ب 
  ٍٟاٍزقلاَ اٌف١ل٠ٛ اٌزفبػ 
 أهثبة اٌؼًّ ػٓ كٚه ٚأ١ّ٘خ اٌٍَٛن اٌفوكٞ ٚاٌغّبػٟ فٟ إٌّظّبد  حاالٍزفبك ِٓ 
 لجً اٌطبٌت ؽٛي اٌّبكح إٌظو٠خ ِٚٓ صُ ِمبهٔزٙب ِغ اٌٛالغ اٌج١ئٟ   حرؾل٠ل االٍزفبك ِٓ

هاٍخ ٚرؾل٠ل ٌٍّٕظّبد اٌؼوال١خ ٌىٟ ٠زّىٓ ِٓ وزبثخ اٌزمبه٠و أٚ اٌّمبالد ػٓ ِلٜ أ١ّ٘خ ك

 اٌٍَٛن اٌزٕظ١ّٟ .
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65.  

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

 3 االٚي

تحدٌد مف وم السلوك 

التنظٌمً والمفاهٌم 

االساسٌة المتصلة به 

والنماذج االفتراضٌة 

 لدراسة السلوك االنسانً

ِب١٘خ اٌغٍٛن اٌزٕظ١ّٟ 

 ّٚٔبرعٗ 

 

  مف وم السلوك
 التنظٌمً 

  االنسان من منظور
 التحلٌل النفسً 

 االنسان حر االرادة 

  االنسان الوجودي 
 ًاالنسان السلوك 

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

 ٔمبشٙب

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

 3 اٌضبٟٔ
اٌزؼشف ثبٌؼٍَٛ 

اٌغٍٛو١خ راد اٌظٍخ 

 ثبٌغٍٛن اٌزٕظ١ّٟ

رطٛس اٌؼٍَٛ اٌغٍٛو١خ     

 

  علم االنسان 
  علم النفس 
 ػٍُ االعزّبع 

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

 ٔمبشٙب

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

 3 اٌضبٌش
رزجغ اٌغٍٛن اٌزٕظ١ّٟ 

 فٟ إٌظش٠بد االداس٠خ

اٌغٍٛن اٌزٕظ١ّٟ فٟ 

إٌظش٠بد االداس٠خ 

 اٌشئ١غخ

 

  اٌىالع١ى١خاٌّذسعخ 
  اٌّذسعخ اٌغٍٛو١خ 
 ِذسعخ ارخبر اٌمشاساد 
  ُٔظش٠خ إٌظ 

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

 ٔمبشٙب

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

 3 اٌواثغ
تحدٌد مف وم الدواف  
وااللمام باهم نظرٌا  
الدواف  ودورها فً 
 تحرٌك سلوك االفراد 

: اٌّفَٙٛ  اٌذٚافغ

  ٚإٌظش٠بد

 

 َٛٙاٌذٚافغ ِف 

  ٔظش٠بد اٌذٚافغ ) ٔظش٠خ

X-Y  ،عٍُ اٌؾبعبد ،

اٌؼٛاًِ اٌٛلبئ١خ 

 ٚاٌذافؼ١خ(

 

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

ٔمبشٙب ِغ 

 اٌّشب٘ذح

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

االلمام بالنظرٌا   3 اٌقبٌِ

 المعرفٌة  للدواف 

: اٌّفَٙٛ  اٌذٚافغ

  ٚإٌظش٠بد

  نظرٌة التوق 
  الحاجا  نظرٌة

 لمٌكلٌالند
 نظرٌة العدالة 

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

ِغ ٔمبشٙب  

 اٌّشب٘ذح

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

 ــــــــ ــــــــ اِزؾبْ اٌشٙو االٚي ــــــــ 3 اٌَبكً
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 3 اٌَبثغ

التعرف بالتطبٌقا  

المختلفة لنظرٌا  

الدواف  ومدى فاعلٌت ا 

 فً عملٌة التحفٌز

 اٌؾٛافض ِٚشىالرٙب

 

  ًتطبٌقا  نظرٌة ف
 مجال التحفٌز

  مف وم الحوافز 
  الحوافز من حٌث

 توجٌ  ا 
  الحوافز من حٌث

 نوع ا 
 مشاكل التحفٌز 

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

ٔمبشٙب ِغ 

 اٌّشب٘ذح

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

 3 اٌضبِٓ

تحدٌد مف وم الشخصٌة 

والتعرف على العوامل 

الداخلٌة والخارجٌة 

 المحددة للشخصٌة 

الشخصٌة: المف وم 

والنظرٌا  وتأثٌرها على 

 السلوك التنظٌمً 

 

 مف وم الشخصٌة 
 محددا  الشخصٌة 
  مؤشرا  نمط

 الشخصٌة 

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

ٔمبشٙب ِغ 

 األِضٍخ

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

التعرف باهم النظرٌا   3 اٌزبٍغ

 حول الشخصٌة

 نظرٌا  الشخصٌة

 

  نظرٌة االنماط العامة 
  نظرٌة ولٌم شلدون 
 ًنظرٌة التحلٌل النفس 
      نظرٌة السما 

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

ٔمبشٙب  ِغ 

 األِضٍخ

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

 3 اٌؼبشو

 تعرٌف مف وم االدراك

وتحدٌد الخطوا  

والمبادئ التً تحكم 

عملٌة االدراك ومدى 

تأثٌره على سلوك 

االفراد داخل المنظما  

وماهً المشاكل التً 

 تعتري عملٌة االدراك

االدراك    

 

 مف وم االدراك 
 خطوا  عملٌة االدراك 
 انواع االدراك ومراحله 
 مشاكل عملٌة االدراك 

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

ٔمبشٙب ِغ 

اٌّشب٘ذح 

 ٚثؼغ إٌّبرط

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

 3 اٌؾبكٞ ػشو
تحدٌد مف وم التعلم 

وماهً اهم نظرٌا   

 التعلم

 التعلم المف وم والنظرٌا 

 

   مف وم التعلم واهمٌته
 وخصائصه ومبادئه

  ( النظرٌة السلوكٌة
المنظور الشرطً 

الكالسٌكً , المنظور 
 الشرطً االجرائً(

  النظرٌة المعرفٌة 
  النظرٌة االجتماعٌة 

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

ٔمبشٙب ِغ 

 االِضٍخ

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

 3 اٌضبٟٔ ػشو
تحدٌد مف وم الجماعة 

وبٌان اهمٌت ا فً 

المنظما  وكٌف تتكون 

الجماعا  وتأثٌرها على 

 السلوك التنظٌمً  

  مف وم الجماعة واهمٌة

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

ِذٜ 

ِشبسوخ 
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الجماعة العمل ومدى 

كفاءت ا وفاعلٌت ا 

وتأثٌرها على السلوك 

 التنظٌمً   

 دراست ا 
   انواع الجماعا 
  مراحل تكوٌن

 الجماعا  

اٌطٍجخ فٟ 

ٔمبشٙب ِغ 

االِضٍخ 

ٚاٌّشب٘ذح  

ٚاٌض٠بساد 

 ا١ٌّذا١ٔخ

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

 ـــــــــ ـــــــــ اِزؾبْ اٌشٙو اٌضبٟٔ ـــــــــ 3 اٌضبٌش ػشو

 3 اٌواثغ ػشو

التعرف على مف وم 

المناخ التتنظٌمً 

والثقافة التنظٌمٌة  

واهم خصائص ا 

وماهً انواع ا 

والتعرف على آلٌا  

اٌجاد الثقافة التنظٌمٌة 

 ومدى فاعلٌت ا 

المناخ التنظٌمً والثقافة 

 التنظٌمٌة 

  مف وم المناخ التنظٌمٌة
 واهمٌته  

  مف وم الثقافة التنظٌمة 
  خصائص الثقافة

 التنظٌمٌة 
  انواع الثقافة التنظٌمٌة 
  آلٌا  تكوٌن الثقافة

 التنظٌمٌة 

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

ٔمبشٙب  ٚػشع 

 ثؼغ اٌّشب٘ذ

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

 3 اٌقبٌِ ػشو

التعرف على ماهٌة القٌم 

واالتجاها  كعناصر 

م مة لالفراد ودورها 

فً التأثٌر على سلوك م 

 فً المنظما  

 القٌم واالتجاها  التنظٌمٌة 

  مف وم القٌم التنظٌمٌة
 واالهمٌة  

 مصادر القٌم التنظٌمٌة 
  مف وم االتجاها 
   تكوٌن االتجاها 
   تعدٌل االتجاها 
 االتجاها  قٌاس 

 

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

ٔمبشٙب 

ٚاالعزفبدح ِٓ 

ثؼغ إٌّبرط 

 ٚاالِضٍخ

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .66

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

 وزت اٌّموه 
 ٜافو  

 ( ّٟدساعخ اٌغٍٛن االٔغبٟٔ اٌفشدٞ ٚاٌغّبػٟ اٌٍَٛن اٌزٕظ١

: 2102لبٍُ اٌمو٠ٛرٟ،  (، أ.ك. ِؾّلفٟ ِٕظّبد االػّبي

 كاه ٚائً ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ، االهكْ
  ،ٞ2107اٌٍَٛن اٌزٕظ١ّٟ : أ.ك. ٍؼل ػٍٟ اٌؼٕي ،

 ِىزجخ ا١ٌََجبْ، ثغلاك. 
 اٌّمبالد اٌؼ١ٍّخ ِٓ االٔزو١ٔذ 

خِزطٍجبد فبص   

 (Data showعٙبى ػوض ٌٍّؾبظواد )

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبظواد اٌع١ٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

  ٓاٍزعبفخ اؽل اٌزله١١َ٠ 
  ى٠بهاد ١ِلا١ٔخ إلؽلٜ اٌلٚائو 
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 اٌمجٛي  .67

 ِجبكئ اإلكاهح / اٌّوؽٍخ األٌٚٝ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

   31 - 25 ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

41 – 35 أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ   
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اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ –لَُ ئكاهح األػّبي   

 عبِؼخ االٔجبه اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .68

األػّبي ئكاهحٚااللزصبك / لَُ  اإلكاهحو١ٍخ  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .69  

 ئكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ اٍُ / هِي اٌّموه .71

 ثىبٌٛه٠ًٛ ئكاهح أػّبي اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .71

 ؽعٛه ٠ِٟٛ أشىبي اٌؾعٛه اٌّزبؽخ .72

2117/2118/ األٚياٌىٛهً  اٌفصً / إٌَخ .73  

ٍبػبد أٍجٛػ١ب 3 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .74  

1/11/2117 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛصف .75  

  : أ٘لاف اٌّموه  .13
 إلداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ . أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌّفب١ُ٘ األعبع١خ – 7

 أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ِب١٘خ أ٘ذاف ئداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ فٟ إٌّظّبد . -9

أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ أُ٘ ؽشق ِٚشاؽً رخط١ؾ ئداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٌٍؾظٛي ػٍٝ األفشاد األوفبء  ٌزؾم١ك أ٘ذاف  -3

 إٌّظّخ ٚأ٘ذاف األفشاد اٌؼب١ٍِٓ.  

 ت ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌٛظبئف اٌزٟ رّبسعٙب أداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ فٟ إٌّظّخ ٌٍزط٠ٛش ٚر١ّٕخ األفشادأْ ٠زؼشف اٌطبٌ -2

أْ ٠ىْٛ ٌذٜ اٌطبٌت سؤ٠خ ٚاػؾخ ؽٛي أ١ّ٘خ ٚدٚس اداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ثبػزجبس٘ب ِٓ اإلداساد االعزشار١غ١خ اٌّّٙخ   -1

 فٟ إٌّظّبد .

 ٚاٌزم١١ُِقوعبد اٌزؼٍُ ٚغوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  .77

غوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  -أ      

  ئٌمبء اٌّؾبظواد ٚرفؼ١ً كٚه اٌّشبهوخ ٌٍطٍجخ، ثبإلظبفخ ئٌٝ اٌزى١ٍف ثبألٔشطخ األفوٜ وبٌٛهلخ

اٌجؾض١خ، ٚاٌٛاعجبد ٚونٌه االغالع ٚػوض ثؼط اٌؾبالد ِٓ اٌٛالغ ا١ٌّلأٟ ٌجؼط إٌّظّبد ٌزؾم١ك 

 ٚاٌؾبالد اٌؼ١ٍّخ.اٌزواثػ ِب ث١ٓ اٌّبكح إٌظو٠خ 

 

غوائك اٌزم١١ُ  -ة      
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 ( االِزؾبْ اٌّفبعئQuiz ٞٚونٌه اٌؾعٛه ٚاٌّشبهوخ اٌفؼبٌخ ٌٍطٍجخ، ثبإلظبفخ ئٌٝ االفزجبه اٌشٙو ،)

 ٚٔشبغُٙ فٟ اٌٛهلخ اٌجؾض١خ ٚاٌٛاعجبد ٚاالفزجبه إٌٙبئٟ .

 

ِٙبهاد اٌزفى١و -ط  

* اٍزقلاَ أٍٍٛة اٌؼصف اٌنٕٟ٘    

*اٍزقلاَ أٍٍٛة اٌزفى١و اٌغّبػٟ ) اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ (   

* اٍزقلاَ أٍٍٛة إٌّبلشخ   

* غوػ اٌزَبؤالد اٌزٟ رض١و ٚرؾفي ئِىب١ٔبد ِٚٙبهاد اٌطٍجخ    

 

اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقصٟ (. -ك   

 

  ًرط٠ٛو اٌناد شقص١بً ١ِٕٙٚب 
  ٍٟاٍزقلاَ اٌف١ل٠ٛ اٌزفبػ 
 أهثبة اٌؼًّ ػٓ كٚه ٚأ١ّ٘خ اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ٚئكاهرٙب حاالٍزفبك ِٓ 
 لجً اٌطبٌت ؽٛي اٌّبكح إٌظو٠خ ِٚٓ صُ ِمبهٔزٙب ِغ اٌٛالغ اٌج١ئٟ  ٌٍّٕظّبد  حرؾل٠ل االٍزفبك ِٓ

د ػٓ ِلٜ اٍزمطبة ٘نٖ إٌّظّبد ٌٍّٛاهك اٌجشو٠خ اٌؼوال١خ ٌىٟ ٠زّىٓ ِٓ وزبثخ اٌزمبه٠و أٚ اٌّمبال

 اٌىفٛءح ٚاٌفبػٍخ
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 ث١ٕخ اٌّموه .78

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

التعرف بشكل عام على اهم  3 االٚي

 ما مر  به الموارد البشرٌة

  اٌخٍف١خ اٌزأس٠خ١خ الداسح  

 اٌّٛاسد اٌجشش٠خ 

 مرحلة ماقبل الصناعة 

  مرحلة الثورة
 الصناعٌة

 حركة االدارة العلمٌة 

   حركة العالقا
 االنسانٌة

  ادارة االفراد وادارة
 الموارد البشرٌة

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

 ٔمبشٙب

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

 3 اٌضبٟٔ

ِفَٙٛ اداسح رؾذ٠ذ 

اٌّٛاسد اٌجشش٠خ 

ٚا٘ذافٙب ٚرشخ١ض 

 ٚظبئفٙب

ئداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ     

 

 المف وم واألهداف 
  الوظائف

 واالستراتٌجٌا 

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

 ٔمبشٙب

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

 3 اٌضبٌش
االعزفبدح ِٓ ٔظش٠خ 

إٌظُ فٟ اداسح اٌّٛاسد 

 اٌجشش٠خ

ئداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ 

 ٔظبَ ِفزٛػ  

   العناصر والمكونا
لنظام ادارة الموارد 

البشرٌة بوصف ا نظاماً 
 ً  مفتوحا

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

 ٔمبشٙب

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

 3 اٌواثغ

تحدٌد موق  وطبٌعة 
العالقة التً تربط  
ادارة الموارد البشرٌة 

 باالدارا  الخرى
 )التنظٌم الداخلً(

رٕظ١ُ ئداسح اٌّٛاسد 

 اٌجشش٠خ

  عالقة ادارة الموارد
البشرٌة باالدارا  

 االخرى
  مركزٌة والمركزٌة

تقٌٌم ادارة الموارد 
 البشرٌة

  التنظٌم الداخلً الدارة
 الموارد البشرٌة

  ًالم ارا  المطلوبة ف
 ادارة الموارد البشرٌة

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

 ٔمبشٙب

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

االلمام بخطوا  تحلٌل  3 اٌقبٌِ

 الوظائف

ئٌمبء اٌّؾبػشح  تحلٌل الوظائف 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 
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 المف وم واالهمٌة 
 خطوا  تحلٌل الوظٌفة 

 ٚرفبػٍُٙ ٔمبشٙب

 ــــــ ــــــ اِزؾبْ اٌشٙو االٚي ــــــ 3 اٌَبكً

 3 اٌَبثغ

التعرف على اهم 

االسالٌب التً تساعد 

فً عملٌة تصمٌم 

 الوظٌفة

 تصمٌم الوظائف

  مف وم تصمٌم الوظٌفة 
  اسالٌب تصمٌم

 الوظائف

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

 ٔمبشٙب

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

ادراك اهمٌة التخطٌط  3 اٌضبِٓ

 للموارد البشرٌة

 تخطٌط الموارد البشرٌة 

 

  المف وم واألهمٌة 
  اهداف التخطٌط

 للموارد البشرٌة

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

 ٔمبشٙب

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

 3 اٌزبٍغ
تحدٌد مراحل االساسٌة 

فً تخطٌط الموارد 

 البشرٌة

تخطٌط الموارد مراحل 

 البشرٌة

   تحدٌد الطلب المتوق
 من الموارد البشرٌة 

   تحدٌد العرض المتوق
 من الموارد البشرٌة 

  وض  الخطة 
تنفٌذ الخطة ومتابعت ا       

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

ٔمبشٙب  ِغ 

األِضٍخ 

ٚاالعزؼبٔخ 

 ثجؼغ إٌّبرط

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

 3 اٌؼبشو
بٌان الطرق فً تحدٌد 

اهم االحتٌاجا  الموارد 

 البشرٌة ومعالجت ا

طرق تحدٌد االحتٌاجا  من 

 الموارد البشرٌة 

  طرق تقدٌر الطلب على
 الموارد البشرٌة 

  طرق تقدٌر العرض
الداخلً من الموارد 

 البشرٌة 
  الموازنة بٌن الطلب

 والعرض

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

ٔمبشٙب ِغ 

 األِضٍخ اٌزطج١م١خ

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

 3 اٌؾبكٞ ػشو
تشخٌص كفاءة 

وفاعلٌة  وظٌفة 

 التوظٌف

 توظٌف الموارد البشرٌة

 

   االستقطاب المف وم
 واالهمٌة واالهداف

 طرق االستقطاب 
 مصادر االستقطاب 

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

ٔمبشٙب ِغ 

االِضٍخ 

ِٚشب٘ذح ثؼغ 

 إٌّبرط

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

اٌشٙو اٌضبٟٔاِزؾبْ  ـــــــ 3 اٌضبٟٔ ػشو  ـــــــ ـــــــ 

 3 اٌضبٌش ػشو
بٌان بعض النماذج 

االساسٌة فً عملٌة 

 االختٌار 

 توظٌف الموارد البشرٌة

 

  االختٌار المف وم

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

ٔمبشٙب ِغ 

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 
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 واالهمٌة واالهداف 

 خطوا  عملٌة االختٌار 
االِضٍخ 

ِٚشب٘ذح ثؼغ 

 إٌّبرط

 ٚرفبػٍُٙ

االلمام باهم مكونا   3 اٌواثغ ػشو

 وعناصر عملٌة التعٌٌن

 توظٌف الموارد البشرٌة

 

  مف وم التعٌٌن 
 عناصر التعٌٌن 

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

ٔمبشٙب  ٚػشع 

 ثؼغ اٌّشب٘ذ

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

 3 اٌقبٌِ ػشو
تشخٌص مدى كفاءة 

وفاعلٌة طرق واسالٌب 

 عملٌة التدرٌب

 تدرٌب العاملٌن 

  المف وم واالهمٌة
 واالهداف 

 تصمٌم عملٌة التدرٌب 
 طرق تدرٌب العاملٌن 

معاٌٌر تقٌٌم فاعلٌة 

 البرنامج التدرٌبً

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

ٔمبشٙب 

ٚاالعزفبدح ِٓ 

ثؼغ إٌّبرط 

ٚاٌض٠بساد 

 ا١ٌّذا١ٔخ

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .79

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

 وزت اٌّموه 
 ٜافو  

  .ئكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ / أ.ك. ِإ٠ل ٍؼ١ل اٌَبٌُ ، ٚ أ.ك

 ( ِىزجخ ا١ٌََجبْ، ثغلاك  2111صبٌؼ  ) ػبكي ؽوؽُٛ

  .ئكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ِلفً اٍزوار١غٟ رىبٍِٟ أ.ك

اٌغبِؼخ، اٌشبهلخ ( ِىزجخ 2119ِإ٠ل ٍؼ١ل اٌَبٌُ )

 ٚاصواء ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ، االهكْ
 اٌّمبالد اٌؼ١ٍّخ ِٓ االٔزو١ٔذ 

خِزطٍجبد فبص   

 (Data showعٙبى ػوض ٌٍّؾبظواد )

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبظواد اٌع١ٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

  ٓاٍزعبفخ اؽل اٌزله١١َ٠ 
  ى٠بهاد ١ِلا١ٔخ إلؽلٜ اٌلٚائو 

 اٌمجٛي  .81

 ِجبكئ اإلكاهح / اٌّوؽٍخ األٌٚٝ اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

   31 - 25 ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

41 - 35 أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ   
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 9191-9102ادارة االعمال  (, دلٌل القسم  BADرمز القسم ) ا
 

 

 عبِؼخ االٔجبه/ و١ٍخ اإلكاهح ٚااللزصبك اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .81

 لَُ اكاهح االػّبي اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .82

 اٌّؾبٍجخ اٌّزٍٛطخ اٍُ / هِي اٌّموه .83

 اٌّؾبٍجخ اٌّب١ٌخ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .84

  أشىبي اٌؾعٛه اٌّزبؽخ .85

: رؼو٠ف اٌطبٌت ثبإلغبه أٌّفب١ّٟ٘ ٌٍّؾبٍجخ اٌّب١ٌخ ٚث١بْ األٌٍ ٚاٌّفب١ُ٘  أ٘ذاف اٌّمشس  .43

اٌّزؼٍمخ ثبٌّؾبٍجخ اٌّب١ٌخ ، صُ اٌزؼوف ػٍٝ غوق ل١بً ٚػوض ػٕبصو اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٚفمبً ٌٍّؼب١٠و 

 اٌّؾبٍج١خ
 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚغوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .87

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 

  اٌّبكح إٌظو٠خ ٌٍطبٌت ِغ ؽً األِضٍخ اٌزطج١م١خ أِبَ اٌطٍجخ ٌزؾم١ك اٌزواثػ ِب ث١ٓ اٌّبكح شوػ

 إٌظو٠خ ٚاٌؾبالد اٌؼ١ٍّخ.

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ 

  االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌّفبعئخ )وٛى( ، ِغ رم١١ُ ِشبهوخ اٌطٍجخ ٚٔشبغُٙ ٚاٌزياُِٙ فالي

 فالي اٌفصً اٌلهاٍٟ.اٌّؾبظوح ثبإلظبفخ ئٌٝ االِزؾبٔبد اٌشٙو٠خ 

 

ِٙبهاد اٌزفى١و -ط  

  )ئػطبء ثؼط اٌؾبالد ٌٍطٍجخ ِٚطبٌجزُٙ ثؾٍٙب ثصٛهح فوك٠خ أٚ عّبػ١خ )رم١َُّٙ ئٌٝ ِغب١ِغ 

اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقصٟ (. -ك   

 

 اٌّؾبظواد إلوَبة اٌطٍجخ فُٙ اوجو ٌٍّبكح  االٍزؼبٔخ ثبٌؾبٍٛة ٚعٙبى اٌؼوض فٟ ثؼط

 اٌؼ١ٍّخ.
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 ث١ٕخ اٌّموه .88

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 3 

 

اإلطار ألمفاهٌمً للمحاسبة المالٌة     

ششػ اٌّبدح إٌظش٠خ ِغ 

ؽً األِضٍخ اٌزطج١م١خ 

اٌغجٛسح ثبإلػبفخ ػٍٝ 

ئٌٝ اعزخذاَ عٙبص 

(Data show ػٕذ  (

 اٌؾبعخ

االِزؾبٔبد اٌشٙش٠خ + 

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ + 

ِشبسوخ اٌطٍجخ أصٕبء 

 اٌّؾبػشح

الحسابا  الختامٌة والكشوفا  المالٌة   3 2

 فً الشركا  التجارٌة

  

   قائمة الدخل   3 3

   قائمة المركز المالً  3 4

الختامٌة فً الشركا  الحسابا    3 5

 الخدمٌة

  

   قائمة الدخل وقائمة المركز المالً  3 6

7 
التسوٌا  القٌدٌة للمصارٌف   3

 واإلٌرادا 

  

   أوراق العمل والتسوٌا  القٌدٌة  3 8

   االمتحان الش ري االول   9

مطابقة كشف البنك -النقدٌة   3 11    

11 
طرق اعداد كشف مطابقة  حساب   3

 البنك

  

   المحاسبة عن المدٌنون  3 12

13 
طرق شطب الدٌون المعدومة   3

 وتحصٌل ا

  

14 
الدٌون المشكوك فً تحصٌل ا , طرق   3

 تقدٌرها , المعالجة المحاسبٌة ل ا

  

   االمتحان الش ري الثانً   15
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 اٌمجٛي  .91

  اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .89

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

 وزت اٌّموه 
 ٜافو  

Donald E. Kieso, and Others 

+ ػلك ِٓ وزت اٌّؾبٍجخ اٌّب١ٌخ اٌّزٍٛطخ ٌّقزٍف 

 اٌّإٌف١ٓ

 

 /  خِزطٍجبد فبص

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبظواد اٌع١ٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

/ 
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 عبِؼخ االٔجبه/ و١ٍخ اإلكاهح ٚااللزصبك اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .91

 لَُ اٌّؾبٍجخ اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .92

2اٌّؾبٍجخ اٌّزٍٛطخ  اٍُ / هِي اٌّموه .93  

 اٌّؾبٍجخ اٌّب١ٌخ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .94

  اٌؾعٛه اٌّزبؽخأشىبي  .95

/ اٌىٛهً اٌضبٟٔ 2118-2117 اٌفصً / إٌَخ .96  

ٍبػبد أٍجٛػ١ب 3 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .97  

5/4/2118 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛصف .98  

: رؼو٠ف اٌطبٌت ثبإلغبه أٌّفب١ّٟ٘ ٌٍّؾبٍجخ اٌّب١ٌخ ٚث١بْ األٌٍ ٚاٌّفب١ُ٘  أ٘ذاف اٌّمشس  .99

اٌّزؼٍمخ ثبٌّؾبٍجخ اٌّب١ٌخ ، صُ اٌزؼوف ػٍٝ غوق ل١بً ٚػوض ػٕبصو اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٚفمبً ٌٍّؼب١٠و 

 اٌّؾبٍج١خ

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚغوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .111

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 

  اٌّبكح إٌظو٠خ ٌٍطبٌت ِغ ؽً األِضٍخ اٌزطج١م١خ أِبَ اٌطٍجخ ٌزؾم١ك اٌزواثػ ِب ث١ٓ اٌّبكح شوػ

 إٌظو٠خ ٚاٌؾبالد اٌؼ١ٍّخ.

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ 
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 9191-9102ادارة االعمال  (, دلٌل القسم  BADرمز القسم ) ا

 ث١ٕخ اٌّموه .111

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 

3  
 -المحاسبة عن المخزون السلعً 

 اطار نظري

ششػ اٌّبدح إٌظش٠خ ِغ 

ؽً األِضٍخ اٌزطج١م١خ 

ػٍٝ اٌغجٛسح ثبإلػبفخ 

ئٌٝ اعزخذاَ عٙبص 

(Data show ػٕذ  (

 اٌؾبعخ

االِزؾبٔبد اٌشٙش٠خ + 

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ + 

ِشبسوخ اٌطٍجخ أصٕبء 

 اٌّؾبػشح

المحاسبة عن المخزون السلعً وفق   3 2

الجرد الدوري والمستمرنظام   

  

   طرق تقٌٌم المخزون واالفصا  عنه  3 3

اطار  –المحاسبة عن االستثمارا    3 4

 نظري

  

المحاسبة عن االستثمارا  فً اوراق   3 5

 الدٌن

  

المحاسبة عن االستثمارا  فً اوراق   3 6

 الملكٌة

  

7 
تقٌٌم المحفظة االستثمارٌة واالفصا    3

 عن ا

  

   امتحان الش ر االول   8

9 
 –المحاسبة عن الموجودا  الثابتة   3

 اطار نظري

  

   طرق الحصول على الموجودا  الثابتة  3 11

   اندثار الموجودا  الثابتة  3 11

   التخلص من الموجودا  الثابتة  3 12

المحاسبة عن الموجودا  غٌر   3 13

 الملموسة

  

المتداولة  المحاسبة عن المطلوبا   3 14

 والمحتملة
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .112

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

 وزت اٌّموه 
 ٜافو  

Donald E. Kieso, and Others 

+ ػلك ِٓ وزت اٌّؾبٍجخ اٌّب١ٌخ اٌّزٍٛطخ ٌّقزٍف 

 اٌّإٌف١ٓ

 

 /  خِزطٍجبد فبص

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبظواد اٌع١ٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

/ 
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ٚااللزصبك اإلكاهحعبِؼخ االٔجبه/ و١ٍخ  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .113  

 اكاهح االػّبي اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .114

 اكاهح ِٛاك ِٚقبىْ اٍُ / هِي اٌّموه .115

 اٌّٛاك اٌزٟ ٠لفً ف١ٙباٌجواِظ  .116

 ؽعٛه ِجبشو أشىبي اٌؾعٛه اٌّزبؽخ .117

تعرٌف الطالب بالمفاهٌم االساسٌة الدارة المواد باالضافة الى العدٌد من  : أ٘لاف اٌّموه  .704
 المعارف المتعلقة بالمواد وادارتها.

 

 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚغوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .119

غوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ        

اٌّبكح إٌظو٠خ ٌٍطبٌت ِغ اػطبء االِضٍخ اٌزطج١م١خ ٌٍطبٌت ِٓ اعً رمو٠ت اٌّبكح اوضو اٌٝ  شوػ

 اٌطبٌت ٌزؾم١ك اٌزواثػ ِبث١ٓ اٌّبكح إٌظو٠خ ٚاٌؾبالد اٌزطج١م١خ.

غوائك اٌزم١١ُ        

ؽعٛه اٌطٍجخّ، اٌزياُِٙ كافً اٌّؾبظوح، اٌزؾع١و ا١ٌِٟٛ ثبالظبفخ اٌٝ االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 اٌّفبعئخ ٚاالِزؾبٔبد اٌشٙو٠خ فالي اٌىٛهً.

 

 

 

ِٙبهاد اٌزفى١و -ط  

اٍئٍخ رٛعٗ ٌٍطٍجخ فالي اٌّؾبظوح ِٚطبٌجزُٙ ثؾٍٙب ثبالظبفخ اٌٝ االٍئٍخ اٌزٝ رؼطٝ ٌُٙ وٛاعت 

 ث١زٟ.
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 9191-9102ادارة االعمال  (, دلٌل القسم  BADرمز القسم ) ا

 ث١ٕخ اٌّموه .111

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

2     االٚي مفهوم ادارة المواد  اكاهح ِٛاك ِٚقبىْ 

 واهمٌتها

إٌّبلشخ 

 ٚاٌؾٛاه

االِزؾبْ 

ا١ٌِٟٛ 

 ٚاٌشٙوٞ

وظٌفة الشراء   اكاهح ِٛاك ِٚقبىْ 2 اٌضبٟٔ

 واهدافها

المناقشة 

 والحوار

 

وظائف ادارة  اكاهح ِٛاك ِٚقبىْ 2 اٌضبٌش

 المشترٌات

المناقشة 

 والحوار

 

مراحل تطور ادارة  اكاهح ِٛاك ِٚقبىْ 2 اٌواثغ

 المشترٌات

المناقشة 

 والحوار

 

المركزٌة والالمركزٌة  اكاهح ِٛاك ِٚقبىْ 2 اٌقبٌِ

 فً الشراء

المناقشة 

 والحوار

 

التنظٌم الداخلً الدارة  اكاهح ِٛاك ِٚقبىْ 2 اٌَبكً 

 المشترٌات

المناقشة 

 والحوار

 

ِٛاك ِٚقبىْاكاهح  2 اٌَبثغ المناقشة  امتحان الشهر االول 

 والحوار

 

المناقشة  خطوات الشراء اكاهح ِٛاك ِٚقبىْ 2 اٌضبِٓ

 والحوار

 

الشراء الخارجً  اكاهح ِٛاك ِٚقبىْ 2 اٌزبٍغ

 واجراءاته

المناقشة 

 والحوار

 

 المناقشة  طرق الشراء اكاهح ِٛاك ِٚقبىْ 2 اٌؼبشو
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 والحوار

ِٛاك ِٚقبىْاكاهح  2 اٌؾبكٞ ػشو المناقصة العامة  

 والخاصة

المناقشة 

 والحوار

 

المناقصة الخاصة  اكاهح ِٛاك ِٚقبىْ 2 اٌضبٟٔ ػشو

 والمحلٌة

المناقشة 

 والحوار

 

الشراء بالممارسة  اكاهح ِٛاك ِٚقبىْ 2 اٌضبٌش ػشو

 واالمر المباشر

المناقشة 

 والحوار

 

والمبٌعات المشترٌات  اكاهح ِٛاك ِٚقبىْ 2 اٌواثغ ػشو

فً منظور التجارة 

 االلكترونٌة

المناقشة 

 والحوار

 

المناقشة  امتحان الشهر الثانً اكاهح ِٛاك ِٚقبىْ 2 اٌقبٌِ ػشو

 والحوار
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .111

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

 وزت اٌّموه 
 ٜافو  

9119الدٌوه جً واخرونادارة المواد/ د. أبً سعٌد   

 باالضافة الى البحوث واالنترنٌ .

 

   خِزطٍجبد فبص

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبظواد اٌع١ٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 
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 عبِؼخ االٔجبه اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .112

األػّبي ئكاهحٚااللزصبك / لَُ  اإلكاهحو١ٍخ  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .113  

 ٔظو٠خ إٌّظّخ اٍُ / هِي اٌّموه .114

 ثىبٌٛه٠ًٛ ئكاهح أػّبي اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .115

 اٌؾعٛه ا١ٌِٟٛ أشىبي اٌؾعٛه اٌّزبؽخ .116

  : أ٘لاف اٌّموه  .771
ري٠ٚل اٌطبٌت ثّفَٙٛ إٌّظّبد ٚرطٛه٘ب اٌزبه٠قٟ ٚأٛاػٙب ٚرص١ٕفبرٙب ٚا١ّ٘زٙب ٚكٚه٘ب.   – 1  

اٌّبَ اٌطبٌت ثبٔٛاع إٌظو٠بد اٌؼ١ٍّخ اٌّفَوح ٌٍظب٘وح اٌزٕظ١ّ١خ . -2  

اكهان اٌطبٌت ٌٕٛاؽٟ اٌزوو١ي ٚاٌز١ّي ٌىً ٔظو٠خ فعالً ػٓ رؾل٠ل اُ٘ ػٛاًِ االشزوان ٚاالفزالف  -3

بد االفوٜ.  ِغ إٌظو٠  

ِؼوفخ اٌطبٌت الُ٘ ِٕظوٚا ِٚفىوٚا إٌظو٠بد اٌّقزٍفخ  -4  

رشق١ص ِفب١ُ٘ ٔظو٠بد إٌّظّخ ِٚؼوفزٙب ِضً ) ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٚأٛاػٗ، اٌقبهغخ اٌزٕظ١ّ١خ   -5

 اٌزص١ُّ اٌزٕظ١ّٟ، اٌىفبءح، اٌفبػ١ٍخ (

ِؼوفخ ربص١و وً ِفَٙٛ أف اٌنوو ػٍٝ اكاء إٌّظّبد. -6  
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 ث١ٕخ اٌّموه .118

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

فىشح سئ١غخ ػٓ ظب٘شح  3 االٚي

 إٌّظّبد 

ِفب١ُ٘ إٌّظّخ 

 ٚخظبئظٙب ٚػٕبطش٘ب

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

 ٔمبشٙب

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

ادسوبد ِىٛٔبد إٌّظّخ  3 اٌضبٟٔ

 ٚأٛاػٙب 

رظ١ٕف إٌّظّبد 

 ٚػٕبطش٘ب اٌشئ١غخ

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

 ٔمبشٙب

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

 3 اٌضبٌش
فىشح سئ١غخ ػٓ 

ٔظش٠خ إٌّظّخ 

 ٚا١ّ٘زٙب

ِفَٙٛ ٔظش٠خ إٌّظّخ 

 ِٚظبدس رطٛس٘ب

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

فٟ اٌطٍجخ 

 ٔمبشٙب

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

ادراك االفكار االولى  3 اٌواثغ
 للمدرسة الكالسٌكٌة

المراحل الكالسٌكٌة 
 االولى لنظرٌة المنظمة

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

ٔمبشٙب ِغ 

 اٌّشب٘ذح

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

االلمام بالنظرٌة  3 اٌقبٌِ
 البٌروقراطٌة

اٌج١شٚلشاؽ١خ إٌظش٠خ  

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

ِغ ٔمبشٙب  

 اٌّشب٘ذح

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

االلمام بنظرٌة االدارة  3 اٌَبكً
 العلمٌة

 ؽشوخ االداسح اٌؼ١ٍّخ

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

ِغ ٔمبشٙب  

 اٌّشب٘ذح

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

االلمام بنظرٌة  3 اٌَبثغ
 التقسٌما  االدارٌة

 إٌظش٠خ االداس٠خ

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

ِغ ٔمبشٙب  

 اٌّشب٘ذح

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

 ــــــــ ــــــــ اِزؾبْ اٌشٙو االٚي ــــــــ 3 اٌضبِٓ

 3 اٌزبٍغ
ادراك االفكار االولى 

لمدرسة العالقا  

االنسانٌة وااللمام 

حركة العالقا  

 االنسانٌة المبكرة  

و مدرسة العالقة 

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

ِذٜ 

ِشبسوخ 
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بمكونا  الحركة 

االنسانٌة فً المنظما  

  

اٌطٍجخ فٟ  االنسانٌة المحدثة   

ٔمبشٙب  ِغ 

 األِضٍخ

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

االلمام بنظرٌة النظم  3 اٌؼبشو

 االدارٌة
 مدخل النظم

 ئٌمبء اٌّؾبػشح

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

ٔمبشٙب ِغ 

اٌّشب٘ذح 

 ٚثؼغ إٌّبرط

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

معرفة بٌئة المنظمة  3 اٌؾبكٞ ػشو

 ومكونات ا
 بٌئة المنظمة

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

ٔمبشٙب ِغ 

 االِضٍخ

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

 3 اٌضبٟٔ ػشو
ادراك دورة حٌاة 

والعوامل المنظمة 

 المؤثرة فٌ ا

 دورة حٌاة المنظمة

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

ٔمبشٙب ِغ 

االِضٍخ 

ٚاٌّشب٘ذح  

ٚاٌض٠بساد 

 ا١ٌّذا١ٔخ

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

معرفة ال ٌاكل  3 اٌضبٌش ػشو

 التنظٌمٌة وانواع ا
 ال ٌاكل التنظٌمٌة

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

ٔمبشٙب  ٚػشع 

 ثؼغ اٌّشب٘ذ

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

تشخٌص كفاءة  3 اٌواثغ ػشو

 وفاعلٌة المنظمة
 الكفاءة والفاعلٌة

ئٌمبء اٌّؾبػشح 

ِغ ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ 

ٔمبشٙب  ٚػشع 

 ثؼغ اٌّشب٘ذ

ِذٜ 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ 

 ٚرفبػٍُٙ

 ـــــــــ ـــــــــ اِزؾبْ اٌشٙو اٌضبٟٔ ـــــــــ 3 اٌقبٌِ ػشو



 

 

 71   | ( MECEرمز القسم )مثال  -الدلٌل العلمً 
 

 9191-9102ادارة االعمال  (, دلٌل القسم  BADرمز القسم ) ا
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .119

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

 وزت اٌّموه 
 ٜافو  

  وزت ٔظو٠بد إٌّظّخ اٌّقزٍفخ وٍٙب ٠ّىٓ اْ رؼل وزت

 َِبػلح ِٚف١لح ٚثبٌزوو١ي ػٍٝ وزبة  
  ٍٟٔظو٠خ إٌّظّخ ٚاٌٍَٛن اٌزٕظ١ّٟ : أ.ك. ٍؼل ػ

 ، ِىزجخ ا١ٌََجبْ، ثغلاك. 2107اٌؼٕيٞ، 
 اٌّمبالد اٌجؾض١خ اٌؼ١ٍّخ ِٓ االٔزو١ٔذ 

خِزطٍجبد فبص   

 (Data showعٙبى ػوض ٌٍّؾبظواد )

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبظواد اٌع١ٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

  ٓاٍزعبفخ اؽل اٌزله١١َ٠ 
   ى٠بهاد ١ِلا١ٔخ إلؽلٜ اٌلٚائو اٚ اٌّإٍَبد 
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اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ –لغُ اداسح االػّبي   

 

 

 عبِؼخ االٔجبس اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .121

 و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .121

 الزظبد٠بد االػّبي اٍُ / هِي اٌّموه .122

 ثىٍٛس٠ٛط اداسح اػّبي اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .123

 اٌؾؼٛس )اٌزٛاعذ ا١ٌِٟٛ( أشىبي اٌؾعٛه اٌّزبؽخ .124

  : أ٘لاف اٌّموه  .735
رض٠ٚذ اٌطبٌت ثّؼٍِٛبد ِٕزٛػخ ػٓ ِفَٙٛ الزظبد٠بد االػّبي  -ا  

اٌّبَ اٌطبٌت ثبٌؼاللخ ث١ٓ ػٍُ االلزظبد اٌّزّضً ثبٌٕظش٠خ االلزظبد٠خ اٌغضئ١خ ٚاداسح االػّبي -ة  

ادسان اٌطبٌت ٌٕٛاؽٟ اٌزشو١ض ٚاٌز١ّض فٟ رغخ١ش إٌظش٠خ االلزظبد٠خ اٌغضئ١خ ٚاٌّزّضٍخ ثٕظش٠خ   -ط

 اٌطٍت ٚاٌزٕجإ ثٗ ٚعٍٛن ِٕؾ١ٕبد االٔزبط ٚاٌزىب١ٌف فٟ ؽً اٌّشبوً االداس٠خ

ِؼشفخ اٌطبٌت ا١ّ٘خ ٔظبَ اٌزغؼ١ش ٚع١بعبرٗ ١٘ٚىً اٌغٛق ثبالػبفخ اٌٝ ؽشق رؾذ٠ذ االعؼبس  -د

 ٚع١بعخ اٌز١١ّض اٌغؼش

رشخ١ض ِفب١ُ٘ اٌشثؼ ٚاٌؼٛاًِ اٌّؾذدح ٌالسثبػ ٚعزشار١غ١بد االسثبػ ٚاعظ رؾذ٠ذ اٌشثؼ -ٖ  

ِؼشفخ اٌطبٌت اٌزشوض ٚاالٔذِبط ٚاٌزىبًِ ث١ٓ اٌّششٚػبد -ٞ  

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚغوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .126

رؾم١مب الوّبي اٌّمشس فٟ اػالٖ، فبٔٗ ٠إًِ ثؼذ أٙبء اٌفظً اٌذساعٟ، اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدسا ٚثشىً 

ٚاػؼ ػٍٝ فُٙ ا١ٌخ اػزّبد اداسح إٌّظّبد ػٍٝ إٌظش٠خ االلزظبد٠خ اٌغضئ١خ فٟ ؽً اٌّشبوً 

طٍت اٚ اٌّج١بد ٚا١ٌخ رؾذ٠ذ اٌغؼش ِٚؼشفخ االسثبػاالداس٠خ ٚاٌّزّضٍخ ثبٌزٕجٛء ثبٌ  

غوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ        



 

 

 72   | ( MECEرمز القسم )مثال  -الدلٌل العلمً 
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ع١زُ االػزّبد ػٍٝ اٌطشق االر١خ:.  

 اٌمبء اٌّؾبػشاد، إٌّبلشبد اٌغّبػ١خ، اٌّشبسوبد اٌزفبػ١ٍخ، االٚساق اٌجؾض١خ.....

غوائك اٌزم١١ُ        

 ع١زُ االػزّبد ػٍٝ اٌطشق اٌزب١ٌخ

 االعجٛػ١خ ٚاٌشٙش٠خ ٚاٌفظ١ٍخ.االخزجبساد  -

 رم١١ُ اٌّشبسوبد اٌزفبػ١ٍخ ٚوزٌه االٚساق اٌجؾض١خ ٚاٌٛاعجبد اٌّىزج١خ.... -

 اٌؾؼٛس ٚاٌزفبػً... -
ِٙبساد اٌزفى١ش -ط  

 العً اٌؾىُ ػٍٝ رط٠ٛش ٚرؾغ١ٓ ِغزٜٛ ِٙبساد اٌزفى١ش ٌذٜ اٌطٍجخ، ع١زُ اػزّبد اٌظ١غ االر١خ...

 اٌزفى١ش اٌغّبػٟ -
 ف١ض .اٌزٛع١ٗ ٚاٌزؾ -
 اٌزغبؤالد اٌّض١شح ٚاٌّؾفضح ٚاٌؼبِخ. -

اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقصٟ (. -ك   

 العً رط٠ٛش اٌّٙبساد اٌّخزٍفخ، ع١زُ اػزّبد اٌظ١غ اٌزب١ٌخ.

االداس٠خ ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصشح ثٙب سثؾ رفبػٍٟ ث١ٓ ا٘ذاف إٌّظّخ ٚٚظبئفٙب ٚػ١ٍّخ ارخبر اٌمشاساد  -

 ٚا١ّ٘خ رؾ١ًٍ اٌطٍت ٚاٌزٕجٛء ثٗ
اِىب١ٔخ ل١بَ اٌطبٌت ثبالػزّبد ػٍٝ اعب١ٌت رؾذ٠ذ االعؼبس ٚاالسثبػ ثزؾ١ًٍ ٔمطخ اٌزؼبدي ٌّؼشفخ  -

 اٌخغبئش ٚاالسثبػ.
 ع١زُ اٌؾىُ ثشىً شخظٟ ػٍٝ ِذٜ لذسح اٌطبٌت رطج١ك رٌه. -
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 ث١ٕخ اٌّموه .127

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ِفب١ُ٘ اعبع١خ فٟ  2 1

 الزظبد٠بد االػّبي

اٌّشىٍخ االلزظبد٠خ ٚٔذسح 

 اٌّٛاسد

ا٘ذاف إٌّشأح ٚاٌٛظبئف 

االداس٠خ ٚػ١ٍّخ ارخبر 

 اٌمشاس

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

ارخبر اٌمشاساد  ػ١ٍّخ 2 2

 ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصشح ف١ٙب

رؾ١ًٍ اٌطٍت ٚاٌزٕجإ ثبٌطٍت 

ا١ّ٘خ دساعخ رؾ١ًٍ اٌطٍت 

 فٟ الزظبد٠بد االػّبي

 

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -

 اٌش٠بػ١خ

اٌزؾ١ًٍ اٌج١بٟٔ -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

ِفَٙٛ اٌطٍت ٚداٌخ اٌطٍت  2 3

 ٚأٛاػٗ ٚ لبْٔٛ اٌطٍت

ٚا١ّ٘زٙب فٟ ِشٚٔبد اٌطٍت 

الزظبد٠بد االػّبي اٌؼاللخ 

ث١ٓ اال٠شاد اٌىٍٟ ٚاٌّشٚٔخ 

 اٌغؼش٠خ

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -

 اٌش٠بػ١خ

اٌزؾ١ًٍ اٌج١بٟٔ -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

داٌخ االٔزبط فٟ االِذ  داٌخ االٔزبط 2 4

اٌمظ١ش )داٌخ االٔزبط اٌضب١ٔخ( 

ٚلبْٔٛ رٕبلض اٌغٍخ ٚداٌخ 

اٌّزغ١شحاالٔزبط   

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -

 اٌش٠بػ١خ

اٌزؾ١ًٍ اٌج١بٟٔ -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

اٌؼٛاًِ اٌّإصشح فٟ اخز١بس  اخز١بس اٌّٛلغ االٔزبعٟ 2 5

اٌّٛلغ االٔزبعٟ اخز١بس اٌفٓ 

 االلزظبدٞ

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

 رؾ١ًٍ رىب١ٌف االٔزبط 2 6

 

اٌزىب١ٌف فٟ اٌمشاس ا١ّ٘خ 

االداسٞ اٌزىب١ٌف  اٌظش٠ؾخ 

ٚاٌؼ١ّٕخ ٚرىب١ٌف اٌفشطخ 

اٌجذ٠ٍخ رىب١ٌف االٔزبط فٟ 

االِذ اٌمظ١شرىب١ٌف االٔزبط 

 فٟ االِذ اٌط٠ًٛ

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -

 اٌش٠بػ١خ

اٌزؾ١ًٍ اٌج١بٟٔ -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

ِٚفَٙٛ ٔمطخ رؾ١ًٍ اٌزؼبدي  رؾ١ًٍ ٔمطخ اٌزؼبدي 2 7

 اٌزؼبدي الزظبد٠بد اٌؾغُ

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً



 

 

 74   | ( MECEرمز القسم )مثال  -الدلٌل العلمً 
 

 9191-9102ادارة االعمال  (, دلٌل القسم  BADرمز القسم ) ا

 

 اٌش٠بػ١خ

اٌزؾ١ًٍ اٌج١بٟٔ -  

لشاساد اٌزغؼ١ش ٚلشاساد  2 8

 االٔزبط

ِفَٙٛ اٌغؼش ِٚؾذدارٗ فٟ 

ِٕظّبد االػّبي ع١بعبد 

اٌزغؼ١ش فٟ ظً ّٔبرط 

اٌغٛق اٌّخزٍفخ ٚاٌمشاساد 

 االداس٠خ

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -

 اٌش٠بػ١خ

اٌزؾ١ًٍ اٌج١بٟٔ -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

    االخزجبس االٚي 2 9

لشاساد اٌزغؼ١ش ٚلشاساد  2 11

 االٔزبط

ؽشق رؾذ٠ذ االعؼبس 

ع١بعبد ٚلشاساد اٌز١١ّض 

 اٌغؼشٞ

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -

 اٌش٠بػ١خ

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

11 

 

االسثبػ ٚاٌمشاساد رؾ١ًٍ  2

 االداسٞ

ِفب١ُ٘ اٌشثؼ ٔظش٠بد 

االسثبػ اٌؼٛاًِ اٌّؾذدح 

ٌألسثبػ اعزشار١غ١بد 

 االسثبػ ٌٍّششٚػبد

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -

 اٌش٠بػ١خ

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

رؾ١ًٍ االسثبػ ٚاٌمشاساد  2 12

 االداسٞ

اعظ رؾذ٠ذ االسثبػ االعؼبس 

 ٚاٌغ١بعخ اٌغؼش٠خ

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -

 اٌش٠بػ١خ

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

اٌزشوض ٚاالٔذِبط ٚاٌزىبًِ  2 13

 ث١ٓ اٌّششٚػبد

ِؼٕٝ ٚا١ّ٘خ اشىبي رشوض 

االٔزبط فٟ الزظبد٠بد 

االػّبي ارؾبد إٌّزغ١ٓ 

ٚاشىبٌٙب رىبًِ اٌّششٚػبد 

 اٌششوبد اٌّزؼذدح

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -

 اٌش٠بػ١خ

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

    االخزجبس اٌضبٟٔ 2 14

ِفَٙٛ ٚٚظبئف وفبءح  2 15

 االداء

اعظ ِٚشاؽً ػ١ٍّخ رم١١ُ 

وفبءح االداء ِؼب١٠ش رم١١ُ 

 وفبءح االداء

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -

 اٌش٠بػ١خ

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .128
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ٚااللزصبك اإلكاهحعبِؼخ االٔجبه/ و١ٍخ  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .129  

 اكاهح االػّبي اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .131

 اكاهح اٌّشبه٠غ اٍُ / هِي اٌّموه .131

 اٌّشبه٠غ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .132

 ؽعٛه ِجبشو أشىبي اٌؾعٛه اٌّزبؽخ .133

2118_2117اٌىٛهً االٚي/  اٌفصً / إٌَخ .134  

ٍبػبد اٍجٛػ١ب 3 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .135  

11/11/2117                    ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛصف .136  

تعرٌف الطالب بالمفاهٌم االساسٌة الدارة المشارٌع باالضافة الى العدٌد من  : أ٘لاف اٌّموه  .721
 المعارف المتعلقة بالمشارٌع وادارتها.

 

 

 

 

 

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

 وزت اٌّموه 
 ٜافو  

  اٌّإٌفخ ٌّبدح الزظبد٠بد االػّبي اٚ ع١ّغ اٌىزت

 االلزظبد االداسٞ ٠ّىٓ اْ رؼذ ِف١ذح ِٚغبػذح.
  ،ٞٚااللزظبد االداسٞ ، د.وبظُ عبعُ اٌؼ١غب

 ،داس اٌّغ١شح، ػّبْ.9100
 ِمبالد ثؾض١خ ِٓ االٔزشٔذ. 

 (Data showجهاز العرض )   خِزطٍجبد فبص

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبظواد اٌع١ٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 استضافة احد التدرٌسٌٌن فً احد المواضٌ 
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 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚغوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .138

 

  

غوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ        

. 

ٌٍطبٌت ِٓ اعً رمو٠ت اٌّبكح اوضو اٌٝ اٌطبٌت شوػ اٌّبكح إٌظو٠خ ٌٍطبٌت ِغ اػطبء االِضٍخ اٌزطج١م١خ 

 ٌزؾم١ك اٌزواثػ ِبث١ٓ اٌّبكح إٌظو٠خ ٚاٌؾبالد اٌزطج١م١خ.

غوائك اٌزم١١ُ        

ؽعٛه اٌطٍجخّ، اٌزياُِٙ كافً اٌّؾبظوح، اٌزؾع١و ا١ٌِٟٛ ثبالظبفخ اٌٝ االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌّفبعئخ 

 ٚاالِزؾبٔبد اٌشٙو٠خ فالي اٌىٛهً.

 

ِٙبهاد اٌزفى١و -ط  

 اٍئٍخ رٛعٗ ٌٍطٍجخ فالي اٌّؾبظوح ِٚطبٌجزُٙ ثؾٍٙب ثبالظبفخ اٌٝ االٍئٍخ اٌزٝ رؼطٝ ٌُٙ وٛاعت ث١زٟ.

 

 

غوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ       

 

Data showاالٍزؼبٔخ ثبٌؾبٍٛة ٚعٙبى اي  فٟ ثؼط اٌّؾبظواد.   

غوائك اٌزم١١ُ      
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) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقصٟ (.اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ  -ك   

 

 

 

 ث١ٕخ اٌّموه .139

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

3     االٚي اساسٌات ادارة   اكاهح ِشبه٠غ 

 المشارٌع

إٌّبلشخ 

 ٚاٌؾٛاه

االِزؾبْ 

ا١ٌِٟٛ 

 ٚاٌشٙوٞ

3     اٌضبٟٔ مفهوم المشروع   اكاهح ِشبه٠غ 

 وادارته

المناقشة 

 والحوار

 

3     اٌضبٌش اهداف المشروع  اكاهح ِشبه٠غ 

 وخصائصه

المناقشة 

 والحوار

 

3     اٌواثغ المناقشة  تخطٌط المشروع اكاهح ِشبه٠غ 

 والحوار

 

3     اٌقبٌِ المناقشة  نطاق المشروع اكاهح ِشبه٠غ 

 والحوار

 

3     اٌَبكً  المناقشة  دورة حٌاة المشروع اكاهح ِشبه٠غ 

 والحوار
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3     اٌَبثغ المناقشة  امتحان الشهر االول اكاهح ِشبه٠غ 

 والحوار

 

3     اٌضبِٓ استراتٌجٌة ادارة  اكاهح ِشبه٠غ 

 المشروع

المناقشة 

 والحوار

 

3     اٌزبٍغ المشروعادارة جودة  اكاهح ِشبه٠غ  المناقشة  

 والحوار

 

3     اٌؼبشو المخاطر فً ادارة  اكاهح ِشبه٠غ 

 المشروع

المناقشة 

 والحوار

 

3     اٌؾبكٞ ػشو المناقشة  جدولة المشروع اكاهح ِشبه٠غ 

 والحوار

 

3     اٌضبٟٔ ػشو اخالقٌات ادارة  اكاهح ِشبه٠غ 

 المشروع

المناقشة 

 والحوار

 

3     اٌضبٌش ػشو ِشبه٠غاكاهح   الموارد المالٌة  

 للمشروع والتكالٌف

المناقشة 

 والحوار

 

3     اٌواثغ ػشو المناقشة  تقٌٌم اداء المشروع اكاهح ِشبه٠غ 

 والحوار

 

3     اٌقبٌِ ػشو المناقشة  امتحان الشهر الثانً اكاهح ِشبه٠غ 

 والحوار
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 اٌمجٛي  .141

ِجبكئ االكاهح                          اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ  

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

اوجو ػلك                           أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .141

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

 وزت اٌّموه 
 ٜافو  

ادارة المشارٌ / د. غالب جلٌل صوٌص 

9101واخرون  

9101ادارة المشارٌ / د. محمود العبٌدي واخرون  

 باالضافة الى البحوث واالنترنٌ .

خِزطٍجبد فبص   

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبظواد اٌع١ٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 
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ٚااللزصبك اإلكاهحعبِؼخ االٔجبه/ و١ٍخ  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .142  

 لَُ اٌّؾبٍجخ اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .143

1ِؾبٍجخ اٌزىب١ٌف اٍُ / هِي اٌّموه .144  

 ِؾبٍجخ اٌزىب١ٌف اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .145

  أشىبي اٌؾعٛه اٌّزبؽخ .146

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚغوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .147

غوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ        

  شوػ اٌّبكح إٌظو٠خ ٌٍطبٌت ِغ ؽً األِضٍخ اٌزطج١م١خ أِبَ اٌطٍجخ ٌزؾم١ك اٌزواثػ ِب ث١ٓ اٌّبكح

 إٌظو٠خ ٚاٌؾبالد اٌؼ١ٍّخ.

 

غوائك اٌزم١١ُ        

  االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌّفبعئخ )وٛى( ، ِغ رم١١ُ ِشبهوخ اٌطٍجخ ٚٔشبغُٙ ٚاٌزياُِٙ فالي

 اٌّؾبظوح ثبإلظبفخ ئٌٝ االِزؾبٔبد اٌشٙو٠خ فالي اٌفصً اٌلهاٍٟ.

 

ِٙبهاد اٌزفى١و -ط  

 

ئػطبء ثؼط اٌؾبالد ٌٍطٍجخ ِٚطبٌجزُٙ ثؾٍٙب ثصٛهح فوك٠خ أٚ عّبػ١خ )رم١َُّٙ ئٌٝ ِغب١ِغ(-  

(. اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقصٟ -ك   

 

  االٍزؼبٔخ ثبٌؾبٍٛة ٚعٙبى اٌؼوض فٟ ثؼط اٌّؾبظواد إلوَبة اٌطٍجخ فُٙ اوجو ٌٍّبكح

 اٌؼ١ٍّخ.
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  : أ٘لاف اٌّموه  .784
تعرٌف الطالب بمحاسبة التكالٌف من خالل المفاهٌم التً تتناول مدخل الى محاسبة  – 7

 التكالٌف.

التعرف على عناصر التكالٌف وتصنٌف ا والرقابة علٌ ا. - 2  

.الرقابة والمحاسبة عن تكلفة المواد – 3  

.الرقابة والمحاسبة عن تكلفة العمل – 4  

.الرقابة والمحاسبة عن تكلفة الخدمات – 5  
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 ث١ٕخ اٌّموه .149

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

ِفَٙٛ ِؾبٍجخ  3 االٚي

اٌزىب١ٌف، ا٘لاف 

ِؾبٍجخ اٌزىب١ٌف، 

ِمبهٔخ ث١ٓ ِؾبٍجخ 

اٌزىب١ٌف ٚاٌّؾبٍجخ 

 اٌّب١ٌخ

ششػ اٌّبدح   

إٌظش٠خ ِغ ؽً 

األِضٍخ اٌزطج١م١خ 

ػٍٝ اٌغجٛسح 

ثبإلػبفخ ئٌٝ 

اعزخذاَ عٙبص 

(Data 

show ػٕذ  (

 اٌؾبعخ

االِزؾبٔبد 

اٌشٙش٠خ + 

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ + 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ أصٕبء 

 اٌّؾبػشح

ِفَٙٛ اٌزىٍفخ  3 اٌضبٟٔ

ٚاٌقَبهح 

ٚاٌّصوٚف، ٘لف 

اٌزىٍفخ، رص١ٕف 

 اٌزىب١ٌف

    

رؾل٠ل رىٍفخ الزٕبء  3 اٌضبٌش

اٌّٛاك، اٌولبثخ ػٓ 

اٌّٛاك، ٔمطخ اٌطٍت، 

ٚاٌى١ّخ االلزصبك٠خ 

 ٌٍشواء

   

اٌلٚهح اٌَّزٕل٠خ  3 اٌواثغ

ٌشواء اٌّٛاك ٚاٌلٚهح 

اٌَّزٕل٠خ ٌصوف 

اٌّٛاك، اٌّؼبٌغخ 

 اٌّؾبٍج١خ ٌٍّٛاك

   

رؾل٠ل رىٍفخ اٌّٛاك  3 اٌقبٌِ

اٌصبكهح ٚغوق 

اٌزَؼ١و، اٌّؼبٌغخ 

اٌّؾبٍج١خ ٌٍزٍف 

ٚاٌؼغي اٌّقئٟ 
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 ٌٍّٛاك

    اِزؾبْ اٌشٙو االٚي  

اٌولبثخ ػٓ رىٍفخ  3 اٌَبكً

اٌؼًّ، اٌلٚهح 

 اٌَّزٕل٠خ

   

رؾ١ًٍ االعٛه، غوق  3 اٌَبثغ

 رؾل٠ل االعٛه

   

اٌّؼبٌغخ اٌّؾبٍج١خ  3 اٌضبِٓ

 ٌالعٛه

   

رىٍفخ اٌقلِبد، ِفَٙٛ  3 اٌزبٍغ

اٌزىب١ٌف اٌصٕبػ١خ 

 غ١و اٌّجبشوح

   

رقص١ص اٌزىب١ٌف  3 اٌؼبشو

اٌصٕبػ١خ غ١و 

 اٌّجبشوح

   

غوق رٛى٠غ رىب١ٌف  3 اٌؾبكٞ ػشو

اٌّواوي اٌقل١ِخ ػٍٝ 

 اٌّواوي االٔزبع١خ

   

    رىٍّخ غوق اٌزٛى٠غ 3 اٌضبٟٔ ػشو

    ABCاٍٍٛة  3 اٌضبٌش ػشو

اٌّؾبٍجخ ػٓ اٌزىب١ٌف  3 اٌواثغ ػشو

اٌصٕبػ١خ غ١و 

 اٌّجبشوح

   

    اِزؾبْ اٌشٙو اٌضبٟٔ  

    ِواعؼخ ٚؽً اِضٍخ 3 اٌقبٌِ ػشو
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 اٌمجٛي  .151

  اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .151

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

 وزت اٌّموه 
 ٜافو  

 

9106محاسبة التكالٌف: د.نصٌف   

 ومصادر أخرى مختلفة لمحاسبة التكالٌف

 /  خِزطٍجبد فبص

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبظواد اٌع١ٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

/ 
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 عبِؼخ االٔجبس اٌزؼ١ّ١ٍخاٌّإٍَخ  .152

 و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .153

 دساعخ اٌغذٜٚ اٍُ / هِي اٌّموه .154

 ثىٍٛس٠ٛط اداسح اػّبي اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .155

 اٌؾؼٛس )اٌزٛاعذ ا١ٌِٟٛ( أشىبي اٌؾعٛه اٌّزبؽخ .156

  : أ٘لاف اٌّموه  .751
 دساعخ اٌغذٜٚرض٠ٚذ اٌطبٌت ثّؼٍِٛبد ِٕزٛػخ ػٓ ِفَٙٛ  -ا

 ٚاداسح االػّبي ذساعخ اٌغذٜٚ االلزظبد٠خاٌّبَ اٌطبٌت ثبٌؼاللخ ث١ٓ ػٍُ االلزظبد اٌّزّضً ث -ة

 ارخبر اٌمشاساد االعضّبس٠خادسان اٌطبٌت ٌٕٛاؽٟ اٌزشو١ض ٚاٌز١ّض فٟ   -ط

 ا١ّ٘خ ِشاؽً دساعخ اٌغذٜٚ ٌٍّشبس٠غِؼشفخ اٌطبٌت  -د

 خ ؽغبة إٌىب١ٌف ا١ّ٘خ دساعخ اٌغٛلٛا١ٌرشخ١ض  -ٖ

 ِظبداس ر٠ًّٛ اٌفشطخ االعضّبس٠خ ِٚؼب١٠ش رم١١ُ اٌّشبس٠غِؼشفخ اٌطبٌت  -ٞ

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚغوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .158

رؾم١مب الوّبي اٌّمشس فٟ اػالٖ، فبٔٗ ٠إًِ ثؼذ أٙبء اٌفظً اٌذساعٟ، اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدسا  ثبٌزؼشف 

 ػٍٝ اٌفشص االعزشّبس٠خِٚظبسدس ر٠ٍّٛٙب ِٚؼب١٠ش رم١١ُ اٌّشبس٠غ 

 غوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ع١زُ االػزّبد ػٍٝ اٌطشق االر١خ:.

 اٌّشبسوبد اٌزفبػ١ٍخ، االٚساق اٌجؾض١خ..... اٌمبء اٌّؾبػشاد، إٌّبلشبد اٌغّبػ١خ،

 غوائك اٌزم١١ُ      

 ع١زُ االػزّبد ػٍٝ اٌطشق اٌزب١ٌخ

 االخزجبساد االعجٛػ١خ ٚاٌشٙش٠خ ٚاٌفظ١ٍخ. -

 رم١١ُ اٌّشبسوبد اٌزفبػ١ٍخ ٚوزٌه االٚساق اٌجؾض١خ ٚاٌٛاعجبد اٌّىزج١خ.... -
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 اٌؾؼٛس ٚاٌزفبػً... -

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 ػٍٝ رط٠ٛش ٚرؾغ١ٓ ِغزٜٛ ِٙبساد اٌزفى١ش ٌذٜ اٌطٍجخ، ع١زُ اػزّبد اٌظ١غ االر١خ... العً اٌؾىُ

 اٌزفى١ش اٌغّبػٟ -
 اٌزٛع١ٗ ٚاٌزؾف١ض . -
 اٌزغبؤالد اٌّض١شح ٚاٌّؾفضح ٚاٌؼبِخ. -

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقصٟ (. -ك 

 اٌّٙبساد اٌّخزٍفخ، ع١زُ اػزّبد اٌظ١غ اٌزب١ٌخ.العً رط٠ٛش 

 سثؾ رفبػٍٟ ث١ٓ دساعخ اٌغذٜٚ االلزظبد٠خ ٚارخبر اٌمشاساد االداس٠خ -
 اِىب١ٔخ ل١بَ اٌطبٌت ثبالػزّبد ػٍٝ اٌّؼب٠ش اٌزٟ رّىٕٗ ِٓ رم١١ُ اٌّشبس٠غ   -
 ع١زُ اٌؾىُ ثشىً شخظٟ ػٍٝ ِذٜ لذسح اٌطبٌت رطج١ك رٌه. -
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 ث١ٕخ اٌّموه .159

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

ؽج١ؼزٗ  االعزضّبس 2 1

،ا١ّ٘زٗ،ا٘ذافٗ،اٌؼٛاًِ 

 اٌّؾذح العزضّبس

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

 اٌّفَٙٛ  اال١ّ٘خ ،اٌّشاؽً دساعخ اٌغذٜٚ االلزظبد٠خ  2 2

 

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

االٌمبء - اٌزغ١ٙالد ، اٌم١ٛد اٌذساعخ اٌمب١ٔٛٔخ 2 3  

اٌّشب٘ذح -  

 

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

اال١ّ٘خ خطٛاد اػذاد   اٌذساعخ اٌزغ٠ٛم١خ 2 4

 ٚرٕف١ز دساعخ اٌغٛق

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -

 اٌش٠بػ١خ

اٌزؾ١ًٍ اٌج١بٟٔ -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

االٌمبء - اال١ّ٘خ اٌّىٛٔبد  دساعخ اٌغذٜٚ اٌف١ٕخ 2 5  

اٌّشب٘ذح -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

 ؽغبة اٌزىب١ٌف 2 6

 

ٌزىب١ٌف االعزضّبس٠خ رىب١ٌف ا

 اٌزشغ١ً

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -

 اٌش٠بػ١خ

اٌزؾ١ًٍ اٌج١بٟٔ -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

اٌزؼبدي ِٚفَٙٛ ٔمطخ رؾ١ًٍ  رؾ١ًٍ ٔمطخ اٌزؼبدي 2 7

 اٌزؼبدي الزظبد٠بد اٌؾغُ

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -

 اٌش٠بػ١خ

اٌزؾ١ًٍ اٌج١بٟٔ -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

ِظبدس ر٠ًّٛ اٌفشص  2 8

 االعزضّبس٠خ 

ِظبدس ر٠ًّٛ اٌفشص 

ٚرمذ٠ش رىب١ٌفٙب  االعزضّبس٠خ

االٌمبء - اٌّشبهوخ،  
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اٌّشب٘ذح - رمذ٠ش ِزٛعؾ رىٍفخ االِٛاي  

االِضٍخ  -

 اٌش٠بػ١خ

اٌزؾ١ًٍ اٌج١بٟٔ -  

 اٌزفبػً

    االخزجبس االٚي  2 9

االٌمبء - ِفب١ُ٘ ِٚجبدئ اعبع١خ ِؼب٠ش رم١ُ اٌّشبس٠غ 2 11  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -

 اٌش٠بػ١خ

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

رؾ١ًٍ االسثبػ ٚاٌمشاساد  2 11

 االداسٞ

ؼب٠ش اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ  ِؼ١بس ِ

اٌؼبئذ اٌذاخٍِٟؼذي   

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -

 اٌش٠بػ١خ

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

رؾ١ًٍ االسثبػ ٚاٌمشاساد  2 12

 االداسٞ

ِؼ١بس فزشح االعزشداد ِؼ١بس 

 ِؼذي اٌؼبئذ اٌّؾبعجٟ

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -

 اٌش٠بػ١خ

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

اٌزشوض ٚاالٔذِبط ٚاٌزىبًِ  2 13

اٌّششٚػبدث١ٓ   

رم١١ُ اٌّشبس٠غ فٟ ظً 

 ظشٚف اٌخطش ٚػذَ اٌزبوذ 

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -

 اٌش٠بػ١خ

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

    االخزجبس اٌضبٟٔ 2 14

ِفَٙٛ ٚٚظبئف وفبءح  2 15

 االداء

اعظ ِٚشاؽً ػ١ٍّخ رم١١ُ 

وفبءح االداء ِؼب١٠ش رم١١ُ 

 وفبءح االداء

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -

 اٌش٠بػ١خ

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .161

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

 وزت اٌّموه 
 ٜافو  

  ٠ّىٓ اْ رؼذ  دساعخ اٌغذٜٚ االلزظبد٠خع١ّغ اٌىزت اٌّإٌفخ ٌّبدح

 ِف١ذح ِٚغبػذح.
  ٕبً٘،داس ا9102ٌّ، ِؾّذ د٠بة، د. دساعخ اٌغذٜٚ االلزظبد٠خ ،

 .ث١شٚد
 ِمبالد ثؾض١خ ِٓ االٔزشٔذ. 

 (Data show) ج از العرض   خِزطٍجبد فبص

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) 

ٚرشًّ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي 

ِؾبظواد اٌع١ٛف 

ٚاٌزله٠ت إٌّٟٙ 

 ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 استضافة احد التدرٌسٌٌن فً احد المواضٌ 
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ٚااللزصبك اإلكاهحعبِؼخ االٔجبه/ و١ٍخ  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .161  

 لَُ اٌّؾبٍجخ اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .162

2ِؾبٍجخ اٌزىب١ٌف اٍُ / هِي اٌّموه .163  

 ِؾبٍجخ اٌزىب١ٌف اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .164

  أشىبي اٌؾعٛه اٌّزبؽخ .165

  : أ٘لاف اٌّموه  .733
 تعرٌف الطالب بأنظمة التكالٌف التقلٌدٌة – 7

 االوامر االنتاجٌة.التعرف على نظام  - 2

 التعرف على نظام المراحل االنتاجٌة. – 3

 

 طرق تحدٌد وتجمٌع التكالٌف. – 4

 

 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚغوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .167

 غوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٓاٌّبكح  شوػ اٌّبكح إٌظو٠خ ٌٍطبٌت ِغ ؽً األِضٍخ اٌزطج١م١خ أِبَ اٌطٍجخ ٌزؾم١ك اٌزواثػ ِب ث١

 إٌظو٠خ ٚاٌؾبالد اٌؼ١ٍّخ.

 

 غوائك اٌزم١١ُ      
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  االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌّفبعئخ )وٛى( ، ِغ رم١١ُ ِشبهوخ اٌطٍجخ ٚٔشبغُٙ ٚاٌزياُِٙ فالي

 اٌّؾبظوح ثبإلظبفخ ئٌٝ االِزؾبٔبد اٌشٙو٠خ فالي اٌفصً اٌلهاٍٟ.

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و -ط

 

 ثؾٍٙب ثصٛهح فوك٠خ أٚ عّبػ١خ )رم١َُّٙ ئٌٝ ِغب١ِغ( ئػطبء ثؼط اٌؾبالد ٌٍطٍجخ ِٚطبٌجزُٙ-

 اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقصٟ (. -ك 

 

  االٍزؼبٔخ ثبٌؾبٍٛة ٚعٙبى اٌؼوض فٟ ثؼط اٌّؾبظواد إلوَبة اٌطٍجخ فُٙ اوجو ٌٍّبكح

 اٌؼ١ٍّخ.

 

 

 ث١ٕخ اٌّموه .168

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

 أٔظّخاٌزؼوف ػٍٝ  3 االٚي

 اٌزىب١ٌف اٌزم١ٍل٠خ

ششػ اٌّبدح   

إٌظش٠خ ِغ ؽً 

األِضٍخ اٌزطج١م١خ 

ػٍٝ اٌغجٛسح 

ثبإلػبفخ ئٌٝ 

اعزخذاَ عٙبص 

(Data 

show ػٕذ  (

 اٌؾبعخ

االِزؾبٔبد 

اٌشٙش٠خ + 

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ + 

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ أصٕبء 

 اٌّؾبػشح

االٔزبع١خ األٚاِؤظبَ  3 اٌضبٟٔ      
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االٔزبع١خ األٚاِؤظبَ  3 اٌضبٌش     

االٔزبع١خ األٚاِؤظبَ  3 اٌواثغ     

ٔظبَ اٌّواؽً  3 اٌقبٌِ

 االٔزبع١خ

   

    اِزؾبْ اٌشٙو االٚي  

ٔظبَ اٌّواؽً  3 اٌَبكً

 االٔزبع١خ

   

ٔظبَ اٌّواؽً  3 اٌَبثغ

 االٔزبع١خ

   

اٌزٍف فٟ ٔظبَ  3 اٌضبِٓ

 اٌّواؽً االٔزبع١خ

   

اٌزٍف فٟ ٔظبَ  3 اٌزبٍغ

 اٌّواؽً االٔزبع١خ

   

غوق رؾل٠ل ٚرغ١ّغ  3 اٌؼبشو

 اٌزىب١ٌف

   

    اٌطو٠مخ اٌى١ٍخ 3 اٌؾبكٞ ػشو

    اٌطو٠مخ اٌى١ٍخ 3 اٌضبٟٔ ػشو

    اٌطو٠مخ اٌّزغ١وح 3 اٌضبٌش ػشو

    غو٠مخ اٌّقوعبد 3 اٌواثغ ػشو

    اِزؾبْ اٌشٙو اٌضبٟٔ  

    ِواعؼخ ٚؽً اِضٍخ 3 اٌقبٌِ ػشو
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 اٌمجٛي  .171

  اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .169

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

 وزت اٌّموه 
 ٜافو  

 

9106محاسبة التكالٌف: د.نصٌف   

أخرى مختلفة لمحاسبة التكالٌفومصادر   

 /  خِزطٍجبد فبص

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبظواد اٌع١ٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

/ 
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اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ  –لغُ اداسح االػّبي   

 عبِؼخ االٔجبس اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .171

 و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .172

(0االداسح اٌّب١ٌخ ) اٍُ / هِي اٌّموه .173  

 ثىٍٛس٠ٛط اداسح اػّبي اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .174

 اٌؾؼٛس )اٌزٛاعذ ا١ٌِٟٛ( أشىبي اٌؾعٛه اٌّزبؽخ .175

  : أ٘لاف اٌّموه  .713
.مف وم االدارة المالٌة وطبٌعة وظائف اأن ٌف م الطالب   

.التموٌل واالستثمار فً بٌئة االعمال أن ٌمٌز بٌن   

. االسواق المالٌة وانواع ا وخصائص اأن ٌعرف الطالب   

. الطالب التحلٌل المالً للشركا  وكٌفٌة القٌام به أن ٌعرف   

مالٌا .ان ٌف م الطالب كٌفٌة تطوٌر اداء الشركة   

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚغوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .177

ا٘ذاف االداسح اٌّب١ٌخ ثؼذ اعز١فبء اٌطبٌت اٌّمشس اٌذساعٟ فبٔٗ ٠ٕجغٟ اْ ٠ىْٛ لبدسا ػٍٝ فُٙ 

 ٚو١ف١خ سفغ اداء إٌّشأح ِب١ٌب ِٓ اعً رؼظ١ُ ل١ّزٙب    

غوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  -أ        

 

 ِؾبػشاد، ِٕبلشبد ، ِشبسوبد ، ؽٍٛي اِضٍخ ٚرّبس٠ٓ 

غوائك اٌزم١١ُ  -ة   

 االخزجبساد االعجٛػ١خ ٚاٌشٙش٠خ ٚإٌٙبئ١خ. -

 إٌشبؽبد اٌظف١خ -
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 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ 

 اٌّٛػٛع

ؽش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ

ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

ؽج١ؼخ االداسح اٌّب١ٌخ- ِذخً فٟ االداسح اٌّب١ٌخ 3 1  

ػالق االداسح اٌّب١ٌخ ثّغبالد -

 اٌّؼشفخ االخشٜ

ِغبي االداسح اٌّب١ٌخ-  

ٚظبئف )لشاساد(االداسح اٌّب١ٌخ -  

 

االٌمبء -  

اٌؾٛاس -  

اٌّشبسوخ -

اٌزفبػً-  

 ِذخً فٟ االداسح اٌّب١ٌخ 3 2

 

االشىبي اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍششوبد-  

االداسح اٌّب١ٌخ ا٘ذاف-  

االداسح اٌّب١ٌخرغ١ش دٚس   -  

رأص١ش اٌزؼخُ فٟ لشاساد   -

 االداسح اٌّب١ٌخ

 

االٌمبء -  

اٌؾٛاس -  

 

 

اٌّشبسوخ-  

اخزجبس -  

اٌىشٛفبد اٌّب١ٌخ ٚاٌزذفك  3 3

  إٌمذٞ ٚاٌؼشائت

اٌىشٛفبد اٌّب١ٌخ  -  

اٌّٛػٛػبد اٌزٟ رغزٛعت   -

 اال٘زّبَ

 

االٌمبء -  

اٌؾٛاس -  

رّبس٠ٓ -  

اٌّشبسوخ -

اٌزفبػً–  

واجبا  -  

اٌىشٛفبد اٌّب١ٌخ ٚاٌزذفك  3 4

  إٌمذٞ ٚاٌؼشائت

اٌزذفك إٌمذٞ -  

اٌّٛاصٔخ إٌمذ٠خ -  

اٌج١ئخ اٌؼش٠ج١خ  -  

االٌمبء -  

ٌؾٛاسا -  

رّبس٠ٓ -   

اٌّشبسوخ -

اخزجبس–  

واجبا  -  

 

اٌىشٛفبد اٌّب١ٌخ ٚاٌزذفك  3 5

 إٌمذٞ ٚاٌؼشائت

االٔذصبس -  

اٌٛفش اٌؼش٠جٟ -  

 

االٌمبء -  

ؾٛاساٌ -  

رّبس٠ٓ -  

 

اٌّشبسوخ -

اٌزفبػً -  

واجبا  -  

 

ؽج١ؼخ االعٛاق اٌّب١ٌخ - االعٛاق اٌّب١ٌخ 3 6  

اٌٛعبؽخ اٌّب١ٌخ -  

االعٛاق اٌّب١ٌخ  رظ١ٕف -  

االٌمبء -  

اٌؾٛاس -  

 

اٌّشبسوخ -

اٌزفبػً -  

    االِزؾبْ االٚي 3 7
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: االداسح االعزشار١غ١خ اٌّمشسّٔٛرط ٚطف   

 

 

 

 

 االعٛاق اٌّب١ٌخ 3 8

 

اٚاِش اٌغٛق اٌّب١ٌخ -  

طٕبع اٌغٛق ٚاٌّخزظْٛ -  

اعٛاق االعُٙ االِش٠ى١خ -  

االٌمبء -  

اٌؾٛاس -   

اٌّشبهوخ -

اٌزفبػً -  

 اٌزؾ١ًٍ اٌّبٌٟ 3 9

 

ِذخً اٌزؾ١ًٍ اٌّبٌٟ -  

رؾ١ًٍ إٌغت اٌّب١ٌخ -  

االٌمبء -  

اٌؾٛاس 

 رّبس٠ٓ

اٌّشبهوخ -

افزجبه -  

 اٌزؾ١ًٍ اٌّبٌٟ 3 11

 

اوّبي  رؾ١ًٍ إٌغت اٌّب١ٌخ -  

  

االٌمبء -  

اٌؾٛاس -   

اٌّشبهوخ -

اٌزفبػً -  

 اٌزؾ١ًٍ اٌّبٌٟ 3 11

 

رؾ١ًٍ ِزطبثمخ د٠ٛثٛٔذ -  

اٌزؾ١ًٍ اٌّبٌٟ اٌشبًِ  اٌّمبسْ -  

االٌمبء -  

اٌؾٛاس -   

اٌّشبهوخ -

اٌزفبػً –  

واجبا  -  

 اٌزؾ١ًٍ اٌّبٌٟ 3 12

 

وشف ِظبدس ٚاعزخذاِبد  -

 االِٛاي

 

االٌمبء -  

  رّبس٠ٓ -

 

اٌّشبهوخ-  

افزجبه  -  

 اٌزؾ١ًٍ اٌّبٌٟ 3 13

 

اٌزؾ١ًٍ اٌؼّٛدٞ ٚاالفمٟ -  

ر١ّٕؾ اٌىشٛفبد اٌّب١ٌخ -  

 

االٌمبء -  

اٌؾٛاس -  

 

اٌّشبهوخ -

ٚاعجبد -  

ؽٍٛي اعئٍخ اٌىزبة ٚاعئٍخ - اٌزؾ١ًٍ اٌّبٌٟ 3 14

 خبسع١خ

رّبس٠ٓ -  

 

اٌزفبػً -  

    االِزؾبْ اٌضبٟٔ 3 15

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .178

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

 وزت اٌّموه 
 ٜافو  

 االداسح اٌّب١ٌخٌّبدح اٌّزٛفشح   بداٌّإٌف اؽذس 
     ٞ9101اداسح اٌّؼشفخ    أ. د. ِؾّذ اثشا١ُ٘ اٌؼبِش 
 أزشٔذ 

 

 (Data showجهاز العرض )   خِزطٍجبد فبص

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبظواد اٌع١ٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

التدرٌسٌٌن فً احد المواضٌ استضافة احد   
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ٚااللزصبك اإلكاهحعبِؼخ االٔجبه/ و١ٍخ  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .179  

 لَُ اكاهح االػّبي اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .181

 االكاهح االٍزوار١غ١خ اٍُ / هِي اٌّموه .181

 اكاهح اػّبي ًثىبٌٛه٠ٛ اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .182

 ِؾبظواد اٍجٛػ١خ أشىبي اٌؾعٛه اٌّزبؽخ .183

 اٌفصً اٌلهاٍٟ االٚي اٌفصً / إٌَخ .184

 ٍبػبد اٍجٛػ١بً  3  )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .185

2117/ 11/ 9 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛصف .186  

  : أ٘ذاف اٌّمشس  .781
 رؼش٠ف اٌطٍجخ ثطج١ؼخ االداسح االعزشار١غ١خ ِٓ ؽ١ش اٌّفَٙٛ ٚاال١ّ٘خ  -

 

 ٌّٙبساد اػذاد اٌخطخ االعزشار١غ١خ. اوزغبة اٌطٍجخ -
 

 اوغبة اٌطٍجخ ِٙبساد اٌزٕف١ز االعزشار١غٟ -
 اوغبة اٌطٍجخ ِٙبساد اٌشلبثخ االعزشار١غ١خ.   -

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .022

 اوَبة اٌطبٌت ِٙبهاد اٌزؾ١ًٍ االٍزوار١غٟ ٌٍج١ئخ اٌقبهع١خ ٚاٌلاف١ٍخ -
 

  ِٙبهاد االفز١به االٍزوار١غٟ الفعً اٍزوار١غ١خ ِٕبٍجخرؼ١ٍُ اٌطبٌت  -

ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ        

ِؾبظواد -.  

 ػصف مٕٟ٘ -
 اٚهاق ػًّ -
 غوػ اٌطٍجخ ألفىبه ٚهؤٜ  -
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ؽشائك اٌزم١١ُ        

 اِزؾبٔبد ِفبعئخ -
 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -
 اِزؾبٔبد شٙو٠خ -
 اٍئٍخ شف١ٙخ -
 ٔٛع االٍئٍخ اٌزٟ ٠طوؽٙب اٌطبٌت -
 ِشبهغخ اٌطٍجخ  -
 ٔشبغبد اٌطٍجخ ِٓ اٚهاق ػًّ ِٚمبالد أزو١ٔذ -

 

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 ِٙبهاد م١ٕ٘خ -
 ِٙبهاد اٍز١ؼبث١خ -
 ِٙبهاد رؼٍُ -

 

اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. –د   

 ٌي٠بكح اٍز١ؼبة اٌطٍجخ ٌٍّبكح اٌؼ١ٍّخ Data showاٍزقلاَ عٙبى اٌؼوض  -
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 ث١ٕخ اٌّمشس  .021

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اوَبة اٌطٍجخ  3 االٚي

ِٙبهاد اٌفُٙ 

 ٚاٌّؼوفخ

ِلفً ٌلهاٍخ االكاهح  -

االٍزوار١غ١خ فٟ 

 ِٕظّبد االػّبي

كهاٍخ االكاهح ا١ّ٘خ  -

 االٍزوار١غ١خ

شوػ اٌّٛظٛع 

ٌٍطٍجخ ٚغوػ االٍئٍخ 

ٚإٌمبُ ٚاٌؼصف 

 اٌنٕٟ٘ 

غوػ االٍئٍخ + 

االِزؾبْ ا١ٌِٟٛ+ 

ِشبهوخ اٌطبٌت 

 اصٕبء اٌّؾبظوح 

اوَبة اٌطٍجخ  3 اٌضبٟٔ

ِٙبهاد اٌفُٙ 

 ٚاٌّؼوفخ

رؼو٠ف ِٚفَٙٛ  -

 االكاهح االٍزوار١غ١خ 

َِز٠ٛبد االكاهح  -

 االٍزوار١غ١خ

اٌّٛظٛع شوػ 

ٌٍطٍجخ ٚغوػ االٍئٍخ 

ٚإٌمبُ ٚاٌؼصف 

 اٌنٕٟ٘

غوػ االٍئٍخ + 

االِزؾبْ ا١ٌِٟٛ+ 

ِشبهوخ اٌطبٌت 

 اصٕبء اٌّؾبظوح

اوزَبة اٌّؼوفخ  3 اٌضبٌش

 ٚاٌفُٙ

شوػ اٌّٛظٛع  اٌزٛعٗ االٍزوار١غٟ -

ٌٍطٍجخ ٚغوػ االٍئٍخ 

ٚإٌمبُ ٚاٌؼصف 

 اٌنٕٟ٘

غوػ االٍئٍخ + 

االِزؾبْ ا١ٌِٟٛ+ 

اٌطبٌت ِشبهوخ 

 اصٕبء اٌّؾبظوح

اوزَبة ِٙبهاد اٌفُٙ  3 اٌواثغ

 ٚاٌزؾ١ًٍ

شوػ اٌّٛظٛع  اٌزٛعٗ االٍزوار١غٟ -

ٌٍطٍجخ ٚغوػ االٍئٍخ 

ٚإٌمبُ ٚاٌؼصف 

 اٌنٕٟ٘

غوػ االٍئٍخ + 

االِزؾبْ ا١ٌِٟٛ+ 

ِشبهوخ اٌطبٌت 

 اصٕبء اٌّؾبظوح

اوزَبة ِٙبهاد اٌفُٙ  3 اٌقبٌِ

 ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاٌزطج١ك

االٍزوار١غٟ اٌزؾ١ًٍ  -

 ٌٍج١ئخ اٌقبهع١خ

شوػ اٌّٛظٛع 

ٌٍطٍجخ ٚغوػ االٍئٍخ 

ٚإٌمبُ ٚاٌؼصف 

 اٌنٕٟ٘

غوػ االٍئٍخ + 

االِزؾبْ ا١ٌِٟٛ+ 

ِشبهوخ اٌطبٌت 

 اصٕبء اٌّؾبظوح

اوزَبة ِٙبهاد  3 اٌَبكً

اٌّؼوفخ ٚاٌزؾ١ًٍ 

 ٚاٌزطج١ك

اٌزؾ١ًٍ االٍزوار١غٟ  -

 ٌج١ئخ اٌصٕبػخ

شوػ اٌّٛظٛع 

االٍئٍخ ٌٍطٍجخ ٚغوػ 

ٚإٌمبُ ٚاٌؼصف 

 اٌنٕٟ٘

غوػ االٍئٍخ + 

االِزؾبْ ا١ٌِٟٛ+ 

ِشبهوخ اٌطبٌت 

 اصٕبء اٌّؾبظوح

   اِزؾبْ اٌَؼٟ االٚي - رم١١ُ اٌطٍجخ 3 اٌَبثغ

اوزَبة ِٙبهاد اٌفُٙ  3 اٌضبِٓ

 ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاٌزطج١ك

اٌزؾ١ًٍ االٍزوار١غٟ  -

 ٌؼٛاًِ اٌج١ئخ اٌلاف١ٍخ

شوػ اٌّٛظٛع 

 ٌٍطٍجخ ٚغوػ االٍئٍخ

ٚإٌمبُ ٚاٌؼصف 

 اٌنٕٟ٘

غوػ االٍئٍخ + 

االِزؾبْ ا١ٌِٟٛ+ 

ِشبهوخ اٌطبٌت 

 اصٕبء اٌّؾبظوح

اوزَبة ِٙبهاد  3 اٌزبٍغ

 اٌّؼوفخ ٚاٌزؾ١ًٍ  

رؾ١ًٍ اٌّٛلف  -

 االٍزوار١غٟ

شوػ اٌّٛظٛع 

ٌٍطٍجخ ٚغوػ االٍئٍخ 

ٚإٌمبُ ٚاٌؼصف 

غوػ االٍئٍخ + 

االِزؾبْ ا١ٌِٟٛ+ 

ِشبهوخ اٌطبٌت 



 

 

 011   | ( MECEرمز القسم )مثال  -الدلٌل العلمً 
 

 9191-9102ادارة االعمال  (, دلٌل القسم  BADرمز القسم ) ا

اٌّؾبظوحاصٕبء  اٌنٕٟ٘  

اوزَبة ِٙبهاد  3 اٌؼبشو

 اٌّؼوفخ ٚاٌزؾ١ًٍ  

رؾ١ًٍ اٌّٛلف  -

 االٍزوار١غٟ

شوػ اٌّٛظٛع 

ٌٍطٍجخ ٚغوػ االٍئٍخ 

ٚإٌمبُ ٚاٌؼصف 

 اٌنٕٟ٘

غوػ االٍئٍخ + 

االِزؾبْ ا١ٌِٟٛ+ 

ِشبهوخ اٌطبٌت 

 اصٕبء اٌّؾبظوح

اوزَبة اٌّؼوفخ  3 اٌؾبكٞ ػشو

 ِٚٙبهاد االفز١به 

شوػ اٌّٛظٛع  االٍزوار١غٟاالفز١به  -

ٌٍطٍجخ ٚغوػ االٍئٍخ 

ٚإٌمبُ ٚاٌؼصف 

 اٌنٕٟ٘

غوػ االٍئٍخ + 

االِزؾبْ ا١ٌِٟٛ+ 

ِشبهوخ اٌطبٌت 

 اصٕبء اٌّؾبظوح

اوزَبة اٌّؼوفخ  3 اٌضبٟٔ ػشو

 ِٚٙبهاد االفز١به

شوػ اٌّٛظٛع  االفز١به االٍزوار١غٟ -

ٌٍطٍجخ ٚغوػ االٍئٍخ 

ٚإٌمبُ ٚاٌؼصف 

 اٌنٕٟ٘

االٍئٍخ + غوػ 

االِزؾبْ ا١ٌِٟٛ+ 

ِشبهوخ اٌطبٌت 

 اصٕبء اٌّؾبظوح

اوزَبة اٌّؼوفخ  3 اٌضبٌش ػشو

 ِٚٙبهاد االفز١به

شوػ اٌّٛظٛع  االفز١به االٍزوار١غٟ -

ٌٍطٍجخ ٚغوػ االٍئٍخ 

ٚإٌمبُ ٚاٌؼصف 

 اٌنٕٟ٘

غوػ االٍئٍخ + 

االِزؾبْ ا١ٌِٟٛ+ 

ِشبهوخ اٌطبٌت 

 اصٕبء اٌّؾبظوح

اوزَبة ِٙبهاد  3 اٌواثغ ػشو

 اٌزؾ١ًٍ ٚاالفز١به

اٌجلائً االٍزوار١غ١خ  -

 ػٍٝ َِزٜٛ إٌّظّخ

شوػ اٌّٛظٛع 

ٌٍطٍجخ ٚغوػ االٍئٍخ 

ٚإٌمبُ ٚاٌؼصف 

 اٌنٕٟ٘

غوػ االٍئٍخ + 

االِزؾبْ ا١ٌِٟٛ+ 

ِشبهوخ اٌطبٌت 

 اصٕبء اٌّؾبظوح

   اِزؾبْ اٌَؼٟ  اٌضبٟٔ  - رم١١ُ اٌطٍجخ 3 اٌقبٌِ ػشو

اٌزفى١ش االعزشار١غٟاٌىٛسط اٌضبٟٔ :   

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اوَبة اٌطٍجخ  3 االٚي

ِٙبهاد اٌفُٙ 

 ٚاٌّؼوفخ

مف وم التفكٌر  -
 –االستراتٌجً 

 -ممٌزاته  –فوائده 
 اسالٌبه

شوػ اٌّٛظٛع 

ٌٍطٍجخ ٚغوػ االٍئٍخ 

ٚإٌمبُ ٚاٌؼصف 

 اٌنٕٟ٘ 

غوػ االٍئٍخ + 

االِزؾبْ ا١ٌِٟٛ+ 

ِشبهوخ اٌطبٌت 

 اصٕبء اٌّؾبظوح 

اوَبة اٌطٍجخ  3 اٌضبٟٔ

ِٙبهاد اٌفُٙ 

 ٚاٌّؼوفخ

البدائل  -
االستراتٌجٌة على 
 مستوى المنظمة

شوػ اٌّٛظٛع 

ٌٍطٍجخ ٚغوػ االٍئٍخ 

ٚإٌمبُ ٚاٌؼصف 

 اٌنٕٟ٘

غوػ االٍئٍخ + 

االِزؾبْ ا١ٌِٟٛ+ 

ِشبهوخ اٌطبٌت 

 اصٕبء اٌّؾبظوح
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اوزَبة اٌّؼوفخ  3 اٌضبٌش

 ٚاٌفُٙ

البدائل  -

االستراتٌجٌة على 

مستوى وحدة 

 االعمال

شوػ اٌّٛظٛع 

ٌٍطٍجخ ٚغوػ االٍئٍخ 

ٚإٌمبُ ٚاٌؼصف 

 اٌنٕٟ٘

غوػ االٍئٍخ + 

االِزؾبْ ا١ٌِٟٛ+ 

ِشبهوخ اٌطبٌت 

 اصٕبء اٌّؾبظوح

اوزَبة ِٙبهاد اٌفُٙ  3 اٌواثغ

 ٚاٌزؾ١ًٍ

البدائل  -

االستراتٌجٌة على 

مستوى وحدة 

 االعمال

شوػ اٌّٛظٛع 

ٌٍطٍجخ ٚغوػ االٍئٍخ 

ٚإٌمبُ ٚاٌؼصف 

 اٌنٕٟ٘

غوػ االٍئٍخ + 

االِزؾبْ ا١ٌِٟٛ+ 

ِشبهوخ اٌطبٌت 

 اصٕبء اٌّؾبظوح

اوزَبة ِٙبهاد اٌفُٙ  3 اٌقبٌِ

 ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاٌزطج١ك

البدائل  -

االستراتٌجٌة على 

 المستوى الوظٌفً

شوػ اٌّٛظٛع 

ٌٍطٍجخ ٚغوػ االٍئٍخ 

ٚإٌمبُ ٚاٌؼصف 

 اٌنٕٟ٘

غوػ االٍئٍخ + 

االِزؾبْ ا١ٌِٟٛ+ 

ِشبهوخ اٌطبٌت 

 اصٕبء اٌّؾبظوح

اوزَبة ِٙبهاد  3 اٌَبكً

اٌّؼوفخ ٚاٌزؾ١ًٍ 

 ٚاٌزطج١ك

البدائل  -

االستراتٌجٌة على 

 المستوى الوظٌفً

شوػ اٌّٛظٛع 

ٚغوػ االٍئٍخ  ٌٍطٍجخ

ٚإٌمبُ ٚاٌؼصف 

 اٌنٕٟ٘

غوػ االٍئٍخ + 

االِزؾبْ ا١ٌِٟٛ+ 

ِشبهوخ اٌطبٌت 

 اصٕبء اٌّؾبظوح

امتحان السعً  - رم١١ُ اٌطٍجخ 3 اٌَبثغ

 االول

  

اوزَبة ِٙبهاد اٌفُٙ  3 اٌضبِٓ

 ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاٌزطج١ك

شوػ اٌّٛظٛع  التنفٌذ االستراتٌجً -

ٌٍطٍجخ ٚغوػ االٍئٍخ 

ٚإٌمبُ ٚاٌؼصف 

 اٌنٕٟ٘

غوػ االٍئٍخ + 

االِزؾبْ ا١ٌِٟٛ+ 

ِشبهوخ اٌطبٌت 

 اصٕبء اٌّؾبظوح

اوزَبة ِٙبهاد  3 اٌزبٍغ

 اٌّؼوفخ ٚاٌزؾ١ًٍ  

شوػ اٌّٛظٛع  التنفٌذ االستراتٌجً -

ٌٍطٍجخ ٚغوػ االٍئٍخ 

ٚإٌمبُ ٚاٌؼصف 

 اٌنٕٟ٘

غوػ االٍئٍخ + 

االِزؾبْ ا١ٌِٟٛ+ 

ِشبهوخ اٌطبٌت 

 اصٕبء اٌّؾبظوح

اوزَبة ِٙبهاد  3 اٌؼبشو

 اٌّؼوفخ ٚاٌزؾ١ًٍ  

شوػ اٌّٛظٛع  التنفٌذ االستراتٌجً -

ٌٍطٍجخ ٚغوػ االٍئٍخ 

ٚإٌمبُ ٚاٌؼصف 

 اٌنٕٟ٘

غوػ االٍئٍخ + 

االِزؾبْ ا١ٌِٟٛ+ 

ِشبهوخ اٌطبٌت 

 اصٕبء اٌّؾبظوح

اوزَبة اٌّؼوفخ  3 اٌؾبكٞ ػشو

 ِٚٙبهاد االفز١به 

الرقابة  -

 االستراتٌجٌة

شوػ اٌّٛظٛع 

ٚغوػ االٍئٍخ ٌٍطٍجخ 

ٚإٌمبُ ٚاٌؼصف 

 اٌنٕٟ٘

غوػ االٍئٍخ + 

االِزؾبْ ا١ٌِٟٛ+ 

ِشبهوخ اٌطبٌت 

 اصٕبء اٌّؾبظوح

اوزَبة اٌّؼوفخ  3 اٌضبٟٔ ػشو

 ِٚٙبهاد االفز١به

الرقابة االستراتٌجٌة -     شوػ اٌّٛظٛع  

ٌٍطٍجخ ٚغوػ االٍئٍخ 

ٚإٌمبُ ٚاٌؼصف 

 اٌنٕٟ٘

غوػ االٍئٍخ + 

االِزؾبْ ا١ٌِٟٛ+ 

ِشبهوخ اٌطبٌت 

 اصٕبء اٌّؾبظوح
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اوزَبة اٌّؼوفخ  3 اٌضبٌش ػشو

 ِٚٙبهاد االفز١به
مناقشة ومراجعة للتنفٌذ 

االستراتٌجً والرقابة 

 االستراتٌجٌة

شوػ اٌّٛظٛع 

ٌٍطٍجخ ٚغوػ االٍئٍخ 

ٚإٌمبُ ٚاٌؼصف 

 اٌنٕٟ٘

غوػ االٍئٍخ + 

االِزؾبْ ا١ٌِٟٛ+ 

ِشبهوخ اٌطبٌت 

 اصٕبء اٌّؾبظوح

ػشواٌواثغ  اوزَبة ِٙبهاد  3 

 اٌزؾ١ًٍ ٚاالفز١به
 مراجعة عامة للمادة

ٚغوػ االٍئٍخ 

ٚإٌمبُ ٚاٌؼصف 

 اٌنٕٟ٘

غوػ االٍئٍخ + 

االِزؾبْ ا١ٌِٟٛ+ 

ِشبهوخ اٌطبٌت 

 اصٕبء اٌّؾبظوح

امتحان السعً  - رم١١ُ اٌطٍجخ 3 اٌقبٌِ ػشو
 الثانً

  

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .191

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

 وزت اٌّموه 
 ٜافو  

  2113د. صوش٠ب ِطٍه اٌذٚسٞ  –وزبة االداسح االعزشار١غ١خ  -
 مقاال  انترنٌ  عن المواضٌ  المقررة فً المادة -

 اوراق عمل  -  خِزطٍجبد فبص
 مقاال  انترنٌ  -

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبظواد اٌع١ٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 
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اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ –لغُ اداسح االػّبي   

 عبِؼخ االٔجبس اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .191

 و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .192

 اداسح ِب١ٌخ اٍُ / هِي اٌّموه .193

 ثىٍٛس٠ٛط اداسح اػّبي اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .194

)اٌزٛاعذ ا١ٌِٟٛ(اٌؾؼٛس  أشىبي اٌؾعٛه اٌّزبؽخ .195  

  : أ٘لاف اٌّموه  .793
 رؾم١ك أ٘ذافٙب ، فٟٔظشاً أل١ّ٘زٗ ٌٍّإعغخ  اٌّب١ٌخاٌّإعغخ  ألٔشطخ اعبعِٟشوضاً   الداسح اٌّب١ٌخرؼزجش ا -ا

 فِٟٛػٛػبد دساع١خ ِخزٍفخ ٠زؼشع ٌٙب اٌطبٌت ؽزٝ ٠ظجؼ ِإً٘ ٌٍؼًّ  االداسح اٌّب١ٌخ  رزؼّٓ دساعخ -ة

  ٚػٍٝ لذس ػبي ِٓ اٌىفبءح، ثبؽزشاف١خ٘زا اٌّغبي 

رغزٙذف ئػذاد اٌطبٌت ٚرذس٠جٗ ػٍٝ عّغ اٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ ٌزؾذ٠ذ األ٘ذاف  اٌزٟاالداسح  فزشًّ دساعخ  -ط

 ؾ١ش أطجؾذ رٍه األخ١شح رٍؼت دٚساً ِإصشاً ٌٍغب٠خ ث ٌٍّٕظّخ

 ِؼشفخ اٌطبٌت اٌزشوض ٚاالٔذِبط ٚاٌزىبًِ ث١ٓ اٌّششٚػبد -ٞ

 ٚغوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِقوعبد اٌزؼٍُ  .197

رؾم١مب الوّبي اٌّمشس فٟ اػالٖ، فبٔٗ ٠إًِ ثؼذ أٙبء اٌفظً اٌذساعٟ، اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدسا ٚثشىً 

 ٚأ١ّ٘زٙب ثبٌٕغجخ ٌٍّإعغبد اٌّب١ٌخ  االداسح اٌّب١ٌخ  ٚاػؼ ػٍٝ فُٙ 

 غوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ع١زُ االػزّبد ػٍٝ اٌطشق االر١خ:.

 اٌمبء اٌّؾبػشاد، إٌّبلشبد اٌغّبػ١خ، اٌّشبسوبد اٌزفبػ١ٍخ، االٚساق اٌجؾض١خ.....

 غوائك اٌزم١١ُ      
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 ع١زُ االػزّبد ػٍٝ اٌطشق اٌزب١ٌخ

 االخزجبساد االعجٛػ١خ ٚاٌشٙش٠خ ٚاٌفظ١ٍخ. -

 رم١١ُ اٌّشبسوبد اٌزفبػ١ٍخ ٚوزٌه االٚساق اٌجؾض١خ ٚاٌٛاعجبد اٌّىزج١خ.... -

 ٚاٌزفبػً...اٌؾؼٛس  -
ِٙبساد اٌزفى١ش -ط  

 العً اٌؾىُ ػٍٝ رط٠ٛش ٚرؾغ١ٓ ِغزٜٛ ِٙبساد اٌزفى١ش ٌذٜ اٌطٍجخ، ع١زُ اػزّبد اٌظ١غ االر١خ...

 اٌزفى١ش اٌغّبػٟ -
 اٌزٛع١ٗ ٚاٌزؾف١ض . -
 اٌزغبؤالد اٌّض١شح ٚاٌّؾفضح ٚاٌؼبِخ. -

ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقصٟ (.اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ  -ك   

 العً رط٠ٛش اٌّٙبساد اٌّخزٍفخ، ع١زُ اػزّبد اٌظ١غ اٌزب١ٌخ.

سثؾ رفبػٍٟ ث١ٓ ا٘ذاف إٌّظّخ ٚاداسح اٌزغ٠ٛك اٌزٟ رؼزجش عضء اعبعٟ ِٕٙب ٚاٌج١ئٗ اٌخبسع١خ  -

 اٌّزّضٍخ ثبٌّغزٍٙى١ٓ.
ٚاالسثبػ ٚأٛاع االعٛاق اٌّغزٙذفٗ اِىب١ٔخ ل١بَ اٌطبٌت ثبالػزّبد ػٍٝ اعب١ٌت رؾذ٠ذ االعؼبس  -

 ٚاالعب١ٌت اٌزش٠ٚغ١خ اٌّخزٍفٗ.
 ع١زُ اٌؾىُ ثشىً شخظٟ ػٍٝ ِذٜ لذسح اٌطبٌت رطج١ك رٌه. -

 ث١ٕخ اٌّموه .198

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

اعب١ٌت اٌزٕإ ثبالؽز١بعبد  اعب١ٌت اٌزٕجإ اٌّبٌٟ  3 1

 اٌّب١ٌخ

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

اٌّشبسوخ، 

 اٌزفبػً

اعب١ٌت اٌزٕجإ -  اعب١ٌت اٌزٕجإ اٌّبٌٟ 3 2

 ثبالؽز١بعبد اٌّب١ٌخ

 

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

ؽً اٌزّبس٠ٓ -  

 

اٌّشبسوخ، 

 اٌزفبػً

اعب١ٌت اٌزٕجإ -  اعب١ٌت اٌزٕجإ اٌّبٌٟ 3 3

اٌّبٌٟثبالؽز١بعبد   

 اٌّٛاصٔخ إٌمذ٠خ

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

اٌّشبسوخ، 

 اٌزفبػً
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ؽً اٌزّبس٠ٓ -  

 

رؾ١ًٍ اٌزؼبدي ٚاٌشافؼخ  اٌزخط١ؾ اٌّبٌٟ 3 4

 اٌزشغ١ٍ١خ

اٌزخط١ؾ ٚاٌشلبثخ اٌّب١ٌخ-  

رؾ١ًٍ اٌزؼبدي-  

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ   -  

 

اٌّشبسوخ، 

 اٌزفبػً

رؾ١ًٍ اٌزؼبدي- اٌزخط١ؾ اٌّبٌٟ 3 5  

افزشاػبد رؾ١ًٍ اٌزؼبدي-  

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

 

اٌّشبسوخ، 

 اٌزفبػً

االٌمبء - ؽشائك رؾ١ًٍ اٌزؼبدي اٌزخط١ؾ اٌّبٌٟ 3 6  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

 

اٌّشبسوخ، 

 اٌزفبػً

 ؽشائك رؾ١ًٍ اٌزؼبدي اٌزخط١ؾ اٌّبٌٟ 3 7

 اٌشافؼخ اٌزشغ١ٍ١خ

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ -  

اٌّشبسوخ، 

 اٌزفبػً

    االخزجبس االٚي 3 8

اداسح ساط اٌّبي  3 9

 اٌزشغ١ٍٟ

 

اداسح ساط اٌّبي اٌؼبًِ-  

ؽج١ؼخ داسح ساط اٌّبي -

 اٌؼبًِ

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ -  

  ؽً اٌزّبس٠ٓ

اٌّشبسوخ، 

 اٌزفبػً

اداسح ساط اٌّبي  3 11

 اٌزشغ١ٍٟ

 

اٌؼبًِطبفٟ ساط اٌّبي   

لشاساد اداسح ساط اٌّبي 

 اٌؼبًِ

 اداسح دٚسح اٌزذفك إٌمذٞ

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ -  

 

اٌّشبسوخ، 

 اٌزفبػً
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اداسح ساط اٌّبي  3 11

 اٌزشغ١ٍٟ

ع١بعبد االعزضّبس ٌشاط 

 اٌّبي اٌؼبًِ

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ -  

 

اٌّشبسوخ، 

 اٌزفبػً

اداسح ساط اٌّبي  3 12

 اٌزشغ١ٍٟ

ع١بعبد اٌز٠ًّٛ ٌشاط 

 اٌّبي اٌؼبًِ

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ -  

 

اٌّشبسوخ، 

 اٌزفبػً

    االخزجبس اٌضبٟٔ 3 13

رم١١ُ اٌّشبس٠غ ِٓ  3 14

 اٌغبٔت اٌّبٌٟ

 اٌّٛاصٔخ اٌشاعّب١ٌخ فٟ 

 ظشٚف اٌزبوذ

اعب١ٌت اٌّٛاصٔخ 

 اٌشاعّب١ٌخ

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ -  

 

اٌّشبسوخ، 

 اٌزفبػً

رم١١ُ اٌّشبس٠غ ِٓ  3 15

 اٌغبٔت اٌّبٌٟ

اعب١ٌت اٚ ِؼب١٠ش  

 اٌّٛاصٔخ اٌشاعّب١ٌخ

 

 

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ -  

 

اٌّشبسوخ، 

 اٌزفبػً
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 عبِؼخ االٔجبس اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .199

 و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .211

 اداسح د١ٌٚخ اٍُ / هِي اٌّموه .211

 ثىٍٛس٠ٛط اداسح اػّبي اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .212

 اٌؾؼٛس )اٌزٛاعذ ا١ٌِٟٛ( أشىبي اٌؾعٛه اٌّزبؽخ .213

2101-2102اٌفظً اٌذساعٟ االٚي، اٌؼبَ اٌذساعٟ  اٌفصً / إٌَخ .214  

فٟ االعجٛع 3 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .215  

15/9/2118 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛصف .216  

  : أ٘لاف اٌّموه  .301
الداسح  اٌذ١ٌٚخرؼزجش ا -ا رؾم١ك  فٟاٌّإعغخ اٌزغبس٠خ ٔظشاً أل١ّ٘زٗ ٌٍّإعغخ  ألٔشطخ اعبعِٟشوضاً   

 أ٘ذافٙب ،

االداسح اٌذ١ٌٚخ  رزؼّٓ دساعخ -ة ِٛػٛػبد دساع١خ ِخزٍفخ ٠زؼشع ٌٙب اٌطبٌت ؽزٝ ٠ظجؼ ِإً٘ ٌٍؼًّ  

ٚػٍٝ لذس ػبي ِٓ اٌىفبءح، ثبؽزشاف١خ٘زا اٌّغبي  فٟ   

فزشًّ دساعخ  -ط رغزٙذف ئػذاد اٌطبٌت ٚرذس٠جٗ ػٍٝ عّغ اٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ ٌزؾذ٠ذ األ٘ذاف  اٌزٟاالداسح  

ؾ١ش أطجؾذ رٍه األخ١شح رٍؼت دٚساً ِإصشاً ٌٍغب٠خ ث ٌٍّٕظّخ  

ِؼشفخ اٌطبٌت اٌزشوض ٚاالٔذِبط ٚاٌزىبًِ ث١ٓ اٌّششٚػبد -ٞ  

 ٚغوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِقوعبد اٌزؼٍُ  .218

رؾم١مب الوّبي اٌّمشس فٟ اػالٖ، فبٔٗ ٠إًِ ثؼذ أٙبء اٌفظً اٌذساعٟ، اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدسا 

االداسح اٌذ١ٌٚخ  ٚثشىً ٚاػؼ ػٍٝ فُٙ  ٚأ١ّ٘زٙب ثبٌٕغجخ ٌٍششوبد     

غوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ        

ع١زُ االػزّبد ػٍٝ اٌطشق االر١خ:.  

اٌّؾبػشاد، إٌّبلشبد اٌغّبػ١خ، اٌّشبسوبد اٌزفبػ١ٍخ، االٚساق اٌجؾض١خ.....اٌمبء   
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 غوائك اٌزم١١ُ      

 ع١زُ االػزّبد ػٍٝ اٌطشق اٌزب١ٌخ

 االخزجبساد االعجٛػ١خ ٚاٌشٙش٠خ ٚاٌفظ١ٍخ. -

 رم١١ُ اٌّشبسوبد اٌزفبػ١ٍخ ٚوزٌه االٚساق اٌجؾض١خ ٚاٌٛاعجبد اٌّىزج١خ.... -

 اٌؾؼٛس ٚاٌزفبػً... -
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 العً اٌؾىُ ػٍٝ رط٠ٛش ٚرؾغ١ٓ ِغزٜٛ ِٙبساد اٌزفى١ش ٌذٜ اٌطٍجخ، ع١زُ اػزّبد اٌظ١غ االر١خ...

 اٌزفى١ش اٌغّبػٟ -
 اٌزٛع١ٗ ٚاٌزؾف١ض . -
 اٌزغبؤالد اٌّض١شح ٚاٌّؾفضح ٚاٌؼبِخ. -

 ٚاٌزطٛه اٌشقصٟ (.اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف  -ك 

 العً رط٠ٛش اٌّٙبساد اٌّخزٍفخ، ع١زُ اػزّبد اٌظ١غ اٌزب١ٌخ.

سثؾ رفبػٍٟ ث١ٓ ا٘ذاف إٌّظّخ ٚاداسح اٌزغ٠ٛك اٌزٟ رؼزجش عضء اعبعٟ ِٕٙب ٚاٌج١ئٗ اٌخبسع١خ  -

 اٌّزّضٍخ ثبٌّغزٍٙى١ٓ.
العٛاق اٌّغزٙذفٗ اِىب١ٔخ ل١بَ اٌطبٌت ثبالػزّبد ػٍٝ اعب١ٌت رؾذ٠ذ االعؼبس ٚاالسثبػ ٚأٛاع ا -

 ٚاالعب١ٌت اٌزش٠ٚغ١خ اٌّخزٍفٗ.
 ع١زُ اٌؾىُ ثشىً شخظٟ ػٍٝ ِذٜ لذسح اٌطبٌت رطج١ك رٌه. -
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 ث١ٕخ اٌّموه .219

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

االداسح اٌذ١ٌٚخ ٚاالػّبي  اعبع١بد االداسح اٌذ١ٌٚخ 3 1

 اٌذ١ٌٚخ

االداسح اٌذ١ٌٚخ ٚاداسح 

 اٌؼّبي

 ِفَٙٛ االداسح اٌذ١ٌٚخ

 ا٘ذاف االداسح اٌذ١ٌٚخ

اٌؼٛاًِ اٌّإصشح فٟ االداسح 

 اٌذ١ٌٚخ

 ػ١ٍّخ االداسح اٌذ١ٌٚخ

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

االداسح اٌذ١ٌٚخ ِٚذاخً  3 2

االٔزمبي اٌٝ أشطخ االػّبي 

 اٌذ١ٌٚخ

 

اٌؼٛاًِ اٌّإصشح فٟ ِذاخً 

 االٔزمبي

 ِذخً اٌزظذ٠ش

 اٌزشخ١ض

 االِز١بص اٌذٌٟٚ

االداسح اٌذ١ٌٚخ ٚاٌزؾبٌفبد 

 االعزشار١غ١خ

 

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

ِشاؽً ػ١ٍّخ االداسح  3 3

 اٌذ١ٌٚخ

 ط١بغخ االسؤ٠ب االعزشار١غ١خ 

 ط١بغخ اال٘ذاف

 رؾ١ًٍ ث١ئخ االػّبي

رؾ١ًٍ اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ 

 ٌٍّٕظّخ

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

ط١بغخ اعزشار١غ١خ االػّبي  3 4

 اٌى١ٔٛخ

اعزشار١غ١خ إٌّبفغخ 

 اٌى١ٔٛخ

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

االٌمبء - رطج١ك ّٔبرط ؽم١جخ االػّبي رطج١ك ّٔبرط ؽم١جخ االػّبي 3 5  

اٌّشب٘ذح -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

رطج١ك اعزشار١غ١خ االػّبي  3 6

 اٌذ١ٌٚخ

 

اٌؼاللخ ث١ٓ اٌظ١بغخ 

 ٚاٌزطج١ك

ِغزٍضِبد رطج١ك 

 االعزشار١غ١خ

اعزشار١غ١خ االػّبي ٚا١ٌٙىً 

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً



 

 
 001   | ( MECEرمز القسم )مثال  -الدلٌل العلمً 

 

 9191-9102ادارة االعمال  (, دلٌل القسم  BADرمز القسم ) ا

 

 اٌزٕظ١ّٟ

ػ١ٍّبد سلبثخ ٚرم١١ُ  3 7

 اعزشار١غ١خ االػّبي اٌذ١ٌٚخ

 اٌشلبثخ اٌزم١ٍذ٠خ

 االعزشار١غ١خ ٚاٌشلبثخ

 اٌشلبثخ فٟ االداسح اٌذ١ٌٚخ

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

رٕظ١ُ اٌششوبد ِزؼذدح  3 8

 اٌغٕغ١بد

 

رٕظ١ُ اٌششوبد ِزؼذدح 

 اٌغٕغ١بد

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

    االخزجبس االٚي  3 9

االٌمبء - اٌزغ٠ٛك اٌذٌٟٚ اٌزغ٠ٛك اٌذٌٟٚ 3 11  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

اٌزظ١ٕغ اٌذٌٟٚ ٚا٠غبد  3 11

 اٌّظبدس

اٌزظ١ٕغ اٌذٌٟٚ ٚا٠غبد 

 اٌّظبدس

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

االٌمبء - اٌّؾبعجخ اٌذ١ٌٚخ اٌّؾبعجخ اٌذ١ٌٚخ 3 12  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

اداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ  3 13

 اٌذ١ٌٚخ

 

 

 

 

 

اداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ 

 اٌذ١ٌٚخ

 

االٌمبء -  

اٌّشب٘ذح -  

االِضٍخ  -  

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .211



 

 
 000   | ( MECEرمز القسم )مثال  -الدلٌل العلمً 

 

 9191-9102ادارة االعمال  (, دلٌل القسم  BADرمز القسم ) ا

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

 وزت اٌّموه 
 ٜافو  

  رؼذ ِف١ذح  االداسح اٌذ١ٌٚخع١ّغ اٌىزت اٌّإٌفخ ٌّبدح

 ِٚغبػذح.
 عؼذ غبٌت ٠بع١ٓ، د. االداسح اٌذ١ٌٚخ ،

 ، ػّبْ.ا١ٌبصٚسدٞ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ،9119
 ِمبالد ثؾض١خ ِٓ االٔزشٔذ. 

 (Data showجهاز العرض )   خِزطٍجبد فبص

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ 

ٍج١ً اٌّضبي ِؾبظواد اٌع١ٛف 

ٚاٌزله٠ت إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد 

 ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 استضافة احد التدرٌسٌٌن فً احد المواضٌ 



 

 

 002   | ( MECEرمز القسم )مثال  -الدلٌل العلمً 
 

 9191-9102ادارة االعمال  (, دلٌل القسم  BADرمز القسم ) ا
 

 

اٌّمشسٚطف   

ٚااللزظبد اإلداسحعبِؼخ االٔجبس/ و١ٍخ  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .211  

االػّبياداسح  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .212  

 اداسح االٔزبط ٚ اٌؼ١ٍّبد اٍُ / هِي اٌّموه .213

 ثىٍٛس٠ٛط اداسح االػّبي اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .214

 لبػبد دساع١خ/ ؽؼٛس ٠ِٟٛ أشىبي اٌؾعٛه اٌّزبؽخ .215

2102-2102 اٌفصً / إٌَخ .216  

عبػخ 11 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .217  

21/00/2102 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛصف .218  

يهدف المقرر الى تزويد الطالب باالدوات المعاصرة )الكمية والنوعية( في مجال  : أ٘لاف اٌّموه  .379
االنتاج والعمميات فضاًل عن مساعدة الطالب عمى ادراك العالقة بين وظيفة االنتاج والتسويق والتمويل 

نتاج باعتبارها وتعريف الطمبة بكيفية انتاج السمع وتقديم الخدمات من قبل الشركات وتوضيح اهمية وظيفة اال 
، وتزويد المهتمين بحقل االنتاج الوظيفة المسؤولة عن تكوين السمع والخدمات التي يحتاجها المجتمع

والعمميات بالمعارف التي تساعدهم في ادارة نشاط االنتاج في المنظمات باستخدام االدوات الكمية 
 والنوعيةالمعتمدة في هذا الحقل.

 



 

 

 003   | ( MECEرمز القسم )مثال  -الدلٌل العلمً 
 

 9191-9102ادارة االعمال  (, دلٌل القسم  BADرمز القسم ) ا
 ث١ٕخ اٌّموه .221

 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد األعجٛع
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

 3 االٚي

ِؼشفخ ِفَٙٛ االٔزبط 

ٚاٌؼ١ٍّبد ٚرؾذ٠ذ 

 االٔزبع١خ و١ّبً 

ِذخً اٌٝ اداسح االٔزبط 

 ٚاٌؼ١ٍّبد

االٌمبء اٌّجبشش 

ٌٍّؾبظشح ، 

 إٌشبؽ اٌزفبػٍٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

ٚؽشػ 

 االعئٍخ

 3 اٌضبٟٔ

ِؼشفخ و١ف١خ ط١بغخ خطخ 

اعزشار١غ١خ ٌٍؼ١ٍّبد 

ٚرمذ٠ش و١ّبد االٔزبط 

اٌّغزمج١ٍخ ِغ ِب ٠زالئُ 

 ِٓ ِٛاسد إٌّظّخ

اٌزخط١ؾ االعزشار١غٟ 

 ٌٍؼ١ٍّبد

االٌمبء اٌّجبشش 

ٌٍّؾبظشح ، 

 إٌشبؽ اٌزفبػٍٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

ٚؽشػ 

 االعئٍخ

 3 اٌضبٌش

ٚػؼ اٌخطؾ اٌى١ّخ 

ٚإٌٛػ١خ ٌؼ١ٍّخ اٌزٕجإ 

ثبٌطٍت ٌٍمذسح ػٍٝ اٌم١بَ 

ثبالٔزبط ٚرم١ًٍ اٌّخضْٚ 

 اٌٝ الظٝ ؽذ ِّىٓ

 رٕجإ اٌطٍت

االٌمبء اٌّجبشش 

ٌٍّؾبظشح ، 

 إٌشبؽ اٌزفبػٍٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

ٚؽشػ 

 االعئٍخ

 3 اٌشاثغ

ٚػؼ خطؾ ٌزط٠ٛش 

ِٕزٛط عذ٠ذ ِٛاوت ِغ 

 اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾذ٠ضخ

إٌّزٛطرخط١ؾ ٚرط٠ٛش   

االٌمبء اٌّجبشش 

ٌٍّؾبظشح ، 

 إٌشبؽ اٌزفبػٍٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

ٚؽشػ 

 االعئٍخ

 اِزؾبْ اٌفظً االٚي اٌزم١١ُ اٌفظٍٟ االٚي 3 اٌخبِظ

االٌمبء اٌّجبشش 

ٌٍّؾبظشح ، 

 إٌشبؽ اٌزفبػٍٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

ٚؽشػ 

 االعئٍخ

 3 اٌغبدط

اٌمذسح ػٍٝ رظ١ُّ ػ١ٍّخ 

اِىب١ٔبد عذ٠ذح رالئُ 

 إٌّظّخ

 رخط١ؾ ٚرظ١ُّ اٌؼ١ٍّخ

االٌمبء اٌّجبشش 

ٌٍّؾبظشح ، 

 إٌشبؽ اٌزفبػٍٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

ٚؽشػ 

 االعئٍخ

 3 اٌغبثغ

رؾذ٠ذ اٌّٛلغ اٌّالئُ 

ٌم١بِبٌّظٕغ ثبلً وٍفخ 

 ٚالً اٌخغبئش

 اخز١بس ِٛلغ اٌّظٕغ

االٌمبء اٌّجبشش 

ٌٍّؾبظشح ، 

 إٌشبؽ اٌزفبػٍٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

ٚؽشػ 

 االعئٍخ

االِزؾبٔبد االٌمبء اٌّجبشش  اٌزشر١ت اٌذاخٍٟ ٌٍّظٕغِؼشفخ اٌطشق اٌؾذ٠ضخ  3 اٌضبِٓ



 

 

 004   | ( MECEرمز القسم )مثال  -الدلٌل العلمً 
 

 9191-9102ادارة االعمال  (, دلٌل القسم  BADرمز القسم ) ا
ٌزشر١ت اٌّظٕغ داخ١ٍبً ِغ 

 رم١ًٍ خطٛاد إٌمً

ٌٍّؾبظشح ، 

 إٌشبؽ اٌزفبػٍٟ

ا١ِٛ١ٌخ 

ٚؽشػ 

 االعئٍخ

 3 اٌزبعغ
ٚػؼ خطخ اعّب١ٌخ ؽٛي 

 االٔزبط اٌغٕٛٞ ٌٍّٕظّخ
االعّبٌٟ ٌالٔزبطاٌزخط١ؾ   

االٌمبء اٌّجبشش 

ٌٍّؾبظشح ، 

 إٌشبؽ اٌزفبػٍٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

ٚؽشػ 

 االعئٍخ

 3 اٌؼبشش

ٚػؼ خطؾ ِغزمج١ٍخ ػٓ 

ؽبعخ إٌّظّخ ِٓ اٌّٛاد 

اال١ٌٚخ ٌٍم١بَ ثؼ١ٍّخ 

 االٔزبط.

رخط١ؾ االؽز١بعبد ِٓ 

 اٌّٛاد

االٌمبء اٌّجبشش 

ٌٍّؾبظشح ، 

 إٌشبؽ اٌزفبػٍٟ

 االِزؾبٔبد

ا١ِٛ١ٌخ 

ٚؽشػ 

 االعئٍخ

 اِزؾبْ اٌفظً اٌضبٟٔ اٌزم١١ُ اٌفظٍٟ اٌضبٟٔ 3 اٌؾبدٞ ػشش

االٌمبء اٌّجبشش 

ٌٍّؾبظشح ، 

 إٌشبؽ اٌزفبػٍٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

ٚؽشػ 

 االعئٍخ

 3 اٌضبٟٔ ػشش

اٌمذسح ػٍٝ االٔزبط فٟ 

اٌٛلذ إٌّبعت ِغ ِب 

 ئزالئُ ٚؽبعخ اٌضثْٛ

أظّخ االٔزبط فٟ اٌٛلذ 

 إٌّبعت

االٌمبء اٌّجبشش 

ٌٍّؾبظشح ، 

 إٌشبؽ اٌزفبػٍٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

ٚؽشػ 

 االعئٍخ

 3 اٌضبٌش ػشش
رظ١ٕف اٌؼ١ٍّخ ٚفمبً 

 ٌغذاٚي
 عذٌٚخ اٌؼ١ٍّبد اٌزشغ١ٍ١خ

االٌمبء اٌّجبشش 

ٌٍّؾبظشح ، 

 إٌشبؽ اٌزفبػٍٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

ٚؽشػ 

 االعئٍخ

 3 اٌشاثغ ػشش

إٌّزغبد ِؼشفخ عٛدح 

ِٚزط١ٍبد اٌغٛدح ٚاٌمذسح 

 ػٍٝ اٌظ١بٔخ

اداسح اٌغٛدح، اٌظ١بٔخ 

 ٚاٌّؼ١ٌٛخ

االٌمبء اٌّجبشش 

ٌٍّؾبظشح ، 

 إٌشبؽ اٌزفبػٍٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

ٚؽشػ 

 االعئٍخ

 االِزؾبْ إٌٙبئٟ اٌزم١١ُ إٌٙبئٟ ٌٍّمشس. 3 اٌخبِظ ػشش

االٌمبء اٌّجبشش 

ٌٍّؾبظشح ، 

 إٌشبؽ اٌزفبػٍٟ

 



 

 

 005   | ( MECEرمز القسم )مثال  -الدلٌل العلمً 
 

 9191-9102ادارة االعمال  (, دلٌل القسم  BADرمز القسم ) ا
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .221

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

 وزت اٌّموه 
 ٜافو  

ادارة االنتاج والعلمٌا  للدكتور عبد الكرٌم محسن 

(.9109والدكتور صبا  مجٌد النجار )  

 data show  سبورة  ذكية ،  خِزطٍجبد فبص

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبظواد اٌع١ٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

 الٌوجد



 

 

 006   | ( MECEرمز القسم )مثال  -الدلٌل العلمً 
 

 9191-9102ادارة االعمال  (, دلٌل القسم  BADرمز القسم ) ا

 

اٌّمشسٚطف    

ٚااللزصبك اإلكاهحعبِؼخ االٔجبه/ و١ٍخ  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .222  

 اكاهح االػّبي اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .223

اٌزفبٚضاكاهح  اٍُ / هِي اٌّموه .224  

 اٌزفبٚض اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .225

 ؽعٛه ِجبشو أشىبي اٌؾعٛه اٌّزبؽخ .226

2118_2117اٌىٛهً اٌضبٟٔ/  اٌفصً / إٌَخ .227  

ٍبػبد اٍجٛػ١ب 2 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .228  

11/3/2117                    ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛصف .229  

تعرٌف الطالب بالمفاهٌم االساسٌة الدارة المشارٌع باالضافة الى العدٌد  : أ٘لاف اٌّموه  .320
 من المعارف المتعلقة بالمشارٌع وادارتها.
 

 



 

 

 007   | ( MECEرمز القسم )مثال  -الدلٌل العلمً 
 

 9191-9102ادارة االعمال  (, دلٌل القسم  BADرمز القسم ) ا
 ث١ٕخ اٌّموه .231

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

2     االٚي الى ادارة مدخل  اكاهح رفبٚض 

 التفاوض

إٌّبلشخ 

 ٚاٌؾٛاه

االِزؾبْ 

ا١ٌِٟٛ 

 ٚاٌشٙوٞ

2     اٌضبٟٔ عناصر التفاوض  اكاهح رفبٚض 

 واالسس

المناقشة 

 والحوار

 

2     اٌضبٌش مبادىء التفاوض ,  اكاهح رفبٚض 

 اهمٌة التفاوض

المناقشة 

 والحوار

 

2    اٌواثغ المناقشة  انواع التفاوض اكاهح رفبٚض 

 والحوار

 

2     اٌقبٌِ مراحل العملٌة  اكاهح رفبٚض 

 التفاوضٌة

المناقشة 

 والحوار

 

2     اٌَبكً  طرٌقة جلوس  اكاهح رفبٚض 

 المفاوضٌن

المناقشة 

 والحوار

 

2     اٌَبثغ المناقشة  امتحان الشهر االول اكاهح رفبٚض 

 والحوار

 

2     اٌضبِٓ مهارات اساسٌة لعقد  اكاهح رفبٚض 

 المفاوضات

المناقشة 

 والحوار

 

2     اٌزبٍغ المناقشة  الفرٌق التفاوضً اكاهح رفبٚض 

 والحوار

 

2     اٌؼبشو المناقشة  انماط المفاوضٌن اكاهح رفبٚض 

 والحوار

 

2     اٌؾبكٞ ػشو  المناقشة االستراتٌجٌات  اكاهح رفبٚض 
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 والحوار التفاوضٌة

2     اٌضبٟٔ ػشو االستراتٌجٌات  اكاهح رفبٚض 

 الزمانٌة

المناقشة 

 والحوار

 

2     اٌضبٌش ػشو االستراتٌجٌات  اكاهح رفبٚض 

 المكانٌة

المناقشة 

 والحوار

 

2     اٌواثغ ػشو المناقشة  التكتٌكات التفاوضٌة اكاهح رفبٚض 

 والحوار

 

2     اٌقبٌِ ػشو المناقشة  امتحان الشهر الثانً اكاهح رفبٚض 

 والحوار
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 اٌمجٛي  .233

ِجبكئ االكاهح                          اٌّزطٍجبد اٌَبثمخ  

  ألً ػلك ِٓ اٌطٍجخ 

اوجو ػلك                           أوجو ػلك ِٓ اٌطٍجخ   

 

 

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .232

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

 وزت اٌّموه 
 ٜافو  

9102ادارة التفاوض/ د. علً الصٌ ود السودانً   

9101ادارة التفاوض/ د. بشٌر العالق   

 باالضافة الى البحوث واالنترنٌ .

 

   خِزطٍجبد فبص

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبظواد اٌع١ٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 
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اٌّمشسٚطف    

 عبِؼخ االٔجبس اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .234

 و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .235

 اداسح اٌّؼشفخ اٍُ / هِي اٌّموه .236

 ثىٍٛس٠ٛط اداسح اػّبي اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .237

 اٌؾؼٛس )اٌزٛاعذ ا١ٌِٟٛ( أشىبي اٌؾعٛه اٌّزبؽخ .238

2101-2102اٌؼبَ اٌذساعٟ اٌفظً اٌذساعٟ اٌضبٟٔ ،  اٌفصً / إٌَخ .239  

( فٟ االعجٛع3)  )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .241  

0/02/2102 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛصف .241  

  : أ٘لاف اٌّموه  .383
.وادارت ا وتطورها ونظرٌات ا ومداخل ا المختلفة  طبٌعة المعرفةأن ٌف م الطالب   

. البٌانا  والمعلوما  والمعرفةأن ٌمٌز بٌن   

. عملٌا  ادارة المعرفة واستراتٌجٌات اأن ٌعرف الطالب   

. على ابرز النماذج والممارسا  الناجحة فً إدارة المعرفة عرف تأن ٌ  
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 ث١ٕخ اٌّموه .243

األعج

 ٚع
 اٌغبػبد

ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

ٔشأح ٚرطٛس اٌّؼشفخ- ِذخً اٌٝ اٌّؼشفخ 3 1  

اٌّفَٙٛ-  

اال١ّ٘خ-  

اال٘ذاف-  

اٌخظبئض-  

 

االٌمبء -  

اٌؾٛاس -  

اٌّشبسوخ -

اٌزفبػً-  

 ِذخً اٌٝ اٌّؼشفخ 3 2

 

ٔظش٠بد اٌّؼشفخ-  

ِذاخً اٌّؼشفخ-  

ِظبدس ٚأٛاع اٌّؼشفخ-  

ث١بٔبد      \اٌؼاللخ ث١ٓ اي-

 ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼشفخ

االٌمبء -  

اٌؾٛاس -  

 

 

اٌّشبسوخ-  

اخزجبس -  

ِفب١ُ٘  –اداسح اٌّؼشفخ  3 3

 اعبع١خ

 

ٔشأح ٚرطٛس اداسح اٌّؼشفخ  -  

اٌّفَٙٛ  -  

اال١ّ٘خ-  

اال٘ذاف-  

االٌمبء -  

اٌؾٛاس -  

 

اٌّشبهوخ -

اٌزفبػً-  

ِفب١ُ٘  –اداسح اٌّؼشفخ  3 4

 اعبع١خ

 

ِذاخً اداسح اٌّؼشفخ -  

ِجشساد اٌزؾٛي -  

ِذاسط اداسح اٌّؼشفخ -  

االٌمبء -  

ٌؾٛاسا -  

  

 

اٌّشبهوخ -

افزجبه-  

ػ١ٍّبد اداسح اٌّؼشفخ  3 5

 ٚدٚسح ؽ١برٙب

ػ١ٍّبد اداسح اٌّؼشفخ-  

 

االٌمبء -  

ؾٛاساٌ -  

 

 

اٌّشبهوخ -

اٌزفبػً -  

ػ١ٍّبد اداسح اٌّؼشفخ  3 6

 ٚدٚسح ؽ١برٙب

دٚسح ؽ١بح اداسح اٌّؼشفخ- االٌمبء -   

اٌؾٛاس -  

 

اٌّشبهوخ -

اٌزفبػً -  

    االِزؾبْ االٚي 3 7

اٌؼٕبطش االعبع١خ إلداسح  3 8

 اٌّؼشفخ ٚاعزشار١غ١برٙب

 

اٌؼٕبطش االعبع١خ إلداسح 

 اٌّؼشفخ

االٌمبء -  

اٌؾٛاس -   

اٌّشبهوخ -

اٌزفبػً -  
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اٌّمشسّٔٛرط ٚطف   

 

اٌؼٕبطش االعبع١خ إلداسح  3 9

 اٌّؼشفخ ٚاعزشار١غ١برٙب

 

االٌمبء - اعزشار١غ١بد اداسح اٌّؼشفخ  

اٌؾٛاس -   

اٌّشبهوخ -

افزجبه -  

اداسح اٌّؼشفخِزطٍجبد  3 11  

 

رؾذ٠بد اداسح اٌّؼشفخ  -  

رؾذ٠ذ اٌّغإٚي ػٕٙب -  

دٚس ِذ٠ش اداسح اٌّؼشفخ  -  

االٌمبء -  

اٌؾٛاس -   

اٌّشبهوخ -

اٌزفبػً -  

 ِزطٍجبد اداسح اٌّؼشفخ 3 11

 

ثٕبء خشائؾ اٌّؼشفخ -  

ػٛاًِ إٌغبػ ٚاٌفشً فٟ  -

 اداسح اٌّؼشفخ

االٌمبء -  

اٌؾٛاس -   

اٌّشبهوخ -

اٌزفبػً -  

ثٕبء ّٔبرط   خطٛاد  - ثٕبء ّٔبرط اداسح اٌّؼشفخ 3 12

 اداسح اٌّؼشفخ

ّٔبرط ٔؼٛط اداسح  -

 اٌّؼشفخ

االٌمبء -  

ؾٛاساٌ -  

 

اٌّشبهوخ-  

افزجبه  -  

دراسات ونماذج عالمية  3 13
 في مجال إدارة المعرفة

اداسح اٌّؼشفخ ٚا١ٌّضح  -

 اٌزٕبفغ١خ

 

االٌمبء -  

اٌؾٛاس -  

 

اٌّشبهوخ -

اٌزفبػً -  

دراسات ونماذج عالمية  3 14
 في مجال إدارة المعرفة

اٌذساعبد-  

إٌّبرط -  

االٌمبء -  

اٌؾٛاس -  

 

اٌّشبهوخ 

اٌزفبػً -  

    االِزؾبْ اٌضبٟٔ 3 15

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .244

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

 وزت اٌّموه 
 ٜافو  

 اداسح اٌّؼشفخٌّبدح اٌّزٛفشح   بداٌّإٌف اؽذس 
     9105أ. د. طالػ اٌذ٠ٓ ػٛاد وش٠ُ    اداسح اٌّؼشفخ 

 

 (Data showجهاز العرض )   خِزطٍجبد فبص
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ٚااللزصبك اإلكاهحعبِؼخ االٔجبه/ و١ٍخ  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .245  

 لَُ اكاهح االػّبي  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .246

 اٌؼمٛك اٌؾى١ِٛخ ) االكاه٠خ (   اٍُ / هِي اٌّموه .247

 اٌلهاٍبد اال١ٌٚخ / اٌّوؽٍخ اٌواثؼخ  اٌزٟ ٠لفً ف١ٙباٌجواِظ  .248

 كٚاَ هٍّٟ   أشىبي اٌؾعٛه اٌّزبؽخ .249

  2119-2118  –اٌفصً اٌلهاٍٟ االٚي  اٌفصً / إٌَخ .251

ٍبػخ  45 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .251  

2118/ 11/ 1 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛصف .252  

  : أ٘ذاف اٌّمشس  .252

 ٚأٔظّزٙب ٌٚٛائؾٙب اٌؼمٛك االكاه٠خ ِٚؼوفخ أُ٘ ِفوكاد اٌطٍجخ ثرؼو٠ف  -1
  ٔظو٠بد اٌؼمٛك اٌؾى١ِٛخ االكاه٠خ ِٚؼوفخ غوق ٚاٍب١ٌت اعواءارٙب .رزجغ ٔشأح ٚرطٛه  -2

 

 أ١ّ٘خ اكاهح اٌؼمٛك اٌؾى١ِٛخ ) االكاه٠خ ( ٚأ٘لافٙب رؼوف ػٍٝ  -3
 

 ٠ىْٛو١ف رؼو٠ف اٌطبٌت ثّب١٘خ اٌؼمل االكاهٞ ٚر١ّيٖ ػٓ اٌؼمل اٌّلٟٔ ٚ -4

 رؼو٠ف اٌطبٌت ثبإلعواءاد اٌزٟ ٠زُ ثٕبء ػ١ٍٙب اثواَ اٌؼمل االكاهٞ ٚؽمٛق وً غوف١ٗ. -5

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .254

 ِخشعبد ِؼشف١خ : - أ
 ثٕٙب٠خ ٘نا اٌّموه ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكهاً ػٍٝ أْ: -0

 ٠شوػ ٔظو٠خ اٌؼمٛك االكاه٠خ.

 اٌؼ١ٍّخ.٠نوو أٛاع اٌؼمٛك االكاه٠خ ٚرطج١مبرٙب  -2

 ٠شوػ اعواءاد اثواَ اٌؼمٛك االكاه٠خ. -3

 ٠شوػ االصبه اٌّزورجخ ػٍٝ اثواَ اٌؼمٛك االكاه٠خ -4



 

 

 024   | ( MECEرمز القسم )مثال  -الدلٌل العلمً 
 

 9191-9102ادارة االعمال  (, دلٌل القسم  BADرمز القسم ) ا
   ِخشعبد ػ١ٍّخ –ة  

ثٕٙب٠خ ٘نا اٌّموه ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكهاً ػٍٝ:    

 اٌزفى١و ثّٕٙغ١ٗ ػ١ٍّخ فٟ ٔظو٠خ اٌؼمٛك االكاه٠خ.  -1

 االكاه٠خ.رمل٠ُ ؽٍٛي اثلاػ١خ ٌٍزطج١مبد اٌى١ٍخ ٌٍؼمٛك  -2

 رٛظ١ف األٌٍ اٌؼ١ٍّخ فٟ رٕظ١ُ اٌؼمٛك االكاه٠خ -3
ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ        

االفزجبهاد ا١ِٛ١ٌخ اٌّفبعئخ ٚاالٍجٛػ١خ اٌَّزّوح  -.  

 اهشبك اٌطٍجخ اٌٝ ثؼط اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ ٌالٍزفبكح ِٕٙب  -
 اٌزله٠ت ػٍٝ ثؼط االٔشطخ اٌفوظ١خ ٌٍؼمٛك االكاه٠خ  كافً لبػخ اٌصف  -

 

 

 

  غوائك اٌزم١١ُ      

 

 اٌّشبهوخ فٟ لبػخ اٌلهً  -
 افزجبهاد فص١ٍخ ٚٔٙبئ١خ ٚأشطخ صف١خ افوٜ  -

 

ِٙبساد اٌزفى١ش -ط  

 اوزَبة ِٙبهاد اٌملهح ػٍٝ رؾ١ًٍ االصبه اٌّزورجخ ػٍٝ اثواَ اٌؼمٛك االكاه٠خ -1

 اوزَبة ِٙبهاد اٌزؼبًِ ِغ ِقزٍف فئبد اٌّغزّغ اٌزٟ رؾزبط رٕظ١ُ ػمٛك.  -2

اوزَبة ِٙبهاد اٌزؾ١ًٍ اٌىٍٟ ٚإٌّطمٟ ٌٍمعب٠ب اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؼمٛك االكاه٠خ اٌزٟ رقعغ   -3

 ألٔظّخ فبصخ ثٙب

  

ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ       

 

اٌؼمٛك اٌؾى١ِٛخ االكاه٠خ  ػٍٝ ٔؾٛ رطج١مٟ ِورجػ ثٛالغ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ ٌغنة اٌطبٌت اٌٝ  -

 ِٛظٛع اٌلهً 
 رى١ٍف اٌطبٌت ثجؼط االٔشطخ ٚاٌٛاعجبد اٌغّبػ١خ  -
 رقص١ص َٔجخ ِٓ اٌلهعخ ٌالٔشطخ ٚاالفزجبهاد  -

 

ؽشائك اٌزم١١ُ      
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 اٌّشبهوخ اٌفبػٍخ فٟ لبػخ اٌلهً ك١ًٌ اٌزياَ اٌطبٌت ٌّٛظٛع اٌلهً ٚرؾٍّٗ اٌَّإ١ٌٚخ  -
 االفزجبهاد األٍجٛػ١خ ٚاٌشٙو٠خ ٚاٌفص١ٍخ  -
 االٌزياَ ثبٌٛلذ اٌّؾلك ٌٍّؾبظواد ٚ رمل٠ُ اٌزمبه٠و اٌجؾض١خ  -

 

ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف  -د   

 

 اٌؼًّ فٟ عّبػبد فٟ رؾ١ًٍ ٔظو٠خ اٌؼمٛك االكاه٠خ -1

 اوزَبة ِٙبهاد ل١بك٠خ فٟ ِّبهٍخ  اعواءاد اثواَ اٌؼمٛك االكاه٠خ -2

 اوزَبة افالل١بد اؽزواف١خ رزؼٍك ثبٌؼًّ فٟ إٌّظّبد اٌمب١ٔٛٔخ ِٕٚظّبد االػّبي. -3

 اٌؼمٛك االكاه٠خ.اٌزؼٍُ اٌنارٟ ٚرط٠ٛو اٌّٙبهاد اٌنار١خ فٟ ِٛظٛػبد  -4

 ِّبهٍخ اٌٍَٛن االفاللٟ إٌّٟٙ ٚاالغالع ػٍٝ ؽبالد فٟ اٌؼمٛك االكاه٠خ.  -5
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 ث١ٕخ اٌّمشس .255

 األعجٛع
اٌغبػ

 اد

ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ 

 اٌّٛػٛع

ؽش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ

 العقود الحكومٌة  2 االٚي

 مفهوم العقد االداري  

التمٌٌز بٌن العقد االداري والعقود 

 االخرى 

 

  

 ٔظوٞ

أٍئٍخ ػبِخ 

ِٕٚبلشخ 

 ٚاِزؾبْ أٟ

 2 اٌضبٟٔ
 اركان العقد الحكومً 

 ) االداري (

 اركان العقد االداري 

  عناصر العقد االداري 
 ٔظوٞ

اٍئٍخ ػبِخ 

 ِٕٚبلشخ

 انواع العقود االدارٌة  2 اٌضبٌش

 عقد امتٌاز المرافق العامة 

 عقد االشغال العامة 

 عقود التورٌد  

 ٔظوٞ
اٍئٍخ ِٕٚبلشخ 

 ٚاِزؾبْ أٟ

 B.O.Tعقد البوت  2 اٌواثغ

 مفهوم عقد البوت 

 أهمٌة عقد البوت 

 اشكال عقود البوت  

 ٔظوٞ
اٍئٍخ ِٕٚبلشخ 

 ػبِخ

 2 اٌقبٌِ
اختٌار االدارة 

 للمتعاقدٌن معها 

 طرق واسالٌب التعاقد 

 المناقصة العامة 

 المناقصة المحدودة 

 

 اِزؾبْ شٙوٞ ٔظوٞ

 المناقصات العامة  2 اٌَبكً

 المناقصة العامة بطرٌقة التأهٌل 

 المناقصة بمرحلتٌن 

 الدعوة المباشرة 

 

 ٔظوٞ
اٍئٍخ ػبِخ 

 ِٕٚبلشخ

 العطاءات  2 اٌَبثغ

 العطاء الواحد 

 التعاقد المباشر 

الشراء المباشر من الشركات 

 ٔظوٞ

ػبِخ  اٍئٍخ

ِٕٚبلشخ 

 ٚاِزؾبْ أٟ
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 9191-9102ادارة االعمال  (, دلٌل القسم  BADرمز القسم ) ا
 المصنعة 

 

 المشترٌات 2 اٌضبِٓ

 لجان المشترٌات 

 المزاٌدات العامة 

 

 ٔظوٞ
اٍئٍخ ػبِخ 

 ِٕٚبلشخ

 اجراءات العاقد  2 اٌزبٍغ
 االعالن 

   التأمٌنات والغرامات التأخٌرٌة
 ٔظوٞ

اٍئٍخ ػبِخ 

 ِٕٚبلشخ

 لجان العطاءات  2 اٌؼبشو
لجنة فتح العطاءات    

 لجنة تحلٌل العطاءات وتقٌمها 
 اِزؾبْ شٙوٞ ٔظوٞ

 2 اٌؾبكٞ ػشو
سلطات االدارة ازاء 

 المتعاقدٌن 

سلطة الرقابة على تنفٌذ العقد    

 سلطة توقٌع الجزاءات 

 سلطة التعدٌل فً العقد 

 ٔظوٞ
اٍئٍخ ػبِخ 

 ِٕٚبلشخ  اٌٛالغ

 2 اٌضبٟٔ ػشو
حقوق المتعاقدٌن مع 

 االدارة 

 الحصول على المقابل المالً 

 التوازن المالً للعقد 
 ٔظوٞ

اٍئٍخ ػبِخ 

ِٕٚبلشخ 

 ٚاِزؾبْ أٟ

 نهاٌة العقد االداري  2 اٌضبٌش ػشو

  

 االسباب العادٌة 

 االسباب غٌر االعتٌادٌة 

 ٔظوٞ
اٍئٍخ ػبِخ 

 ِٕٚبلشخ

 تسوٌة المنازعات  2 اٌواثغ ػشو

التحكٌم الوطنً    

 التحكٌم الدولً 

 

 ٔظوٞ
ِٕبلشخ ػبِخ 

 ٚاِزؾبْ شٙوٞ

 امتحان نهاٌة الكورس  2 اٌقبٌِ ػشو
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اٌّمشسٚطف   

ٚااللزصبك اإلكاهحعبِؼخ االٔجبه/ و١ٍخ  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .256  

 لَُ اكاهح االػّبي  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .257

 اكاهح اٌزب١ِٓ  اٍُ / هِي اٌّموه .258

 اٌلهاٍبد اال١ٌٚخ / اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ  ٠لفً ف١ٙباٌجواِظ اٌزٟ  .259

 كٚاَ هٍّٟ   أشىبي اٌؾعٛه اٌّزبؽخ .261

  2119-2118 –اٌفصً اٌلهاٍٟ اٌضبٟٔ  اٌفصً / إٌَخ .261

ٍبػخ  45 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .262  

2118/ 2/ 25 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛصف .263  

  : أ٘لاف اٌّموه  .338

 ٚأٔظّزٙب ٌٚٛائؾٙب اٌزب١ِٓ ِٚؼوفخ أُ٘ ِفوكاد ئكاهح اٌطٍجخ ثرؼو٠ف  -6
ٔظو٠بد اٌزب١ِٓ  ٚأٛاػٙب ِٚؼوفخ غوق ٚاٍب١ٌت اٌزب١ِٓ ٚاكاهرٙب ػجو رزجغ ٔشأح ٚرطٛه  -7

  اٌّواؽً اٌَبثمخ .
 

أ١ّ٘خ اكاهح اٌزب١ِٓ ٚأ٘لافٙب ٚػ١ٍّبرٙب ٚاكٚارٙب اٌزٟ رَزقلَ فٟ اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزٕجأ رؼوف ػٍٝ  -8

ِٛاعٙزب ٚرغٕجٙب كافً ٚفبهط وً ِٕشأح اٚ شووخ ٍٛاء ثبؽزّب١ٌخ ِٚٛظٛػ١خ اٌّقبغو ٍٚجً 

 وبٔذ ؽى١ِٛخ اٚ ا١ٍ٘خ 
 

 

كاهح ا فٟ لطبع االػّبي ِٚٛاوجخ اٌؾلاصخ ثبٍزقلاَ  اٌزى١ف ِغ اثوى اٌّزغ١واد اٌؼب١ٌّخ اٌّزؼٍمخ -9

  وغٙبى ٠إِٓ اٌشووخ ٚاالفواك ِٓ اٌّقبغو اٌّزٛلؼخ  اٌزب١ِٓ 
 

اٌطٍجخ ثىبفخ ِقبغو االػّبي ٚغوق اٌزب١ِٓ اٌَّزمٍجٟ  ر١ٍٛغ كائوح اٌزواوُ اٌّؼوفٟ ٌلٜ -11

 ثبٌّقبغو اٌمبثٍخ ٌٍزب١ِٓ .
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 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚغوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .265

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  - ة
 اوزَبة اٌطٍجخ اٌملهح ػٍٝ ر١١ّي ث١ٓ أٛاع اٌّقبغو ٚغوق ِٛاعٙزٙب  -
 ٚاٌزب١ِٓ ػ١ٍٙباوزَبة اٌّؼوفخ االكاه٠خ فٟ اٌزٕجأ ثبٌّقبغو  -
 اوزَبة ِٙبهح االؽصبء اٌو٠بظٟ فٟ رق١ّٓ اٌّقبغو ٚاٌزأ١ِٓ ػٕل ؽلٚصٙب . -

اٌّٙواد اٌقبصخ ثبٌّٛظٛع  –ة    

 اٌزله٠ت اٌص١فٟ  -
 رمبه٠و ػ١ٍّخ  -
 ثؾٛس اٌزقوط  -

غوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ        

االفزجبهاد ا١ِٛ١ٌخ اٌّفبعئخ ٚاالٍجٛػ١خ اٌَّزّوح  -.  

 اهشبك اٌطٍجخ اٌٝ ثؼط اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ ٌالٍزفبكح ِٕٙب  -
 اٌزله٠ت ػٍٝ ثؼط االٔشطخ اٌفوظ١خ الكاهح اٌّقبغو كافً لبػخ اٌصف  -

 

 

 

  غوائك اٌزم١١ُ      

 

 اٌّشبهوخ فٟ لبػخ اٌلهً  -
 افزجبهاد فص١ٍخ ٚٔٙبئ١خ ٚأشطخ صف١خ افوٜ  -

 

 

 

ِٙبهاد اٌزفى١و -ط  

 

 رط٠ٛو للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٍب١ٌت اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ إٌبعؼخ  -
 رط٠ٛو للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزٕجأ ٚرؾ١ًٍ ٚالغ اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ثبػّبي اٌشووبد  -
 ر١ّٕخ هٚػ اٌّضبثوح ٚاٌغل٠خ ٌلٜ اٌطبٌت فٟ اكاء اٌؼًّ ٚأغبىٖ ثبٌشىً اٌّطٍٛة  -

غوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ       
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اكاهح اٌّؾبظوح ػٍٝ ٔؾٛ رطج١مٟ ِورجػ ثٛالغ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ ٌغنة اٌطبٌت اٌٝ ِٛظٛع  -

 اٌلهً 
 رى١ٍف اٌطبٌت ثجؼط االٔشطخ ٚاٌٛاعجبد اٌغّبػ١خ  -
 رقص١ص َٔجخ ِٓ اٌلهعخ ٌالٔشطخ ٚاالفزجبهاد  -

 

 

 

غوائك اٌزم١١ُ      

 

 اٌّشبهوخ اٌفبػٍخ فٟ لبػخ اٌلهً ك١ًٌ اٌزياَ اٌطبٌت ٌّٛظٛع اٌلهً ٚرؾٍّٗ اٌَّإ١ٌٚخ  -
 االفزجبهاد األٍجٛػ١خ ٚاٌشٙو٠خ ٚاٌفص١ٍخ  -
 االٌزياَ ثبٌٛلذ اٌّؾلك ٌٍّؾبظواد ٚ رمل٠ُ اٌزمبه٠و اٌجؾض١خ  -

 

 

 

 

اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقصٟ (.اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ  -ك   

 

 ر١ّٕخ للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٍزقلاَ اٌطوق االؽصبئ١خ اٌؼ١ٍّخ فٟ اكاهح اٌزأ١ِٓ .  -
 ر١ّٕخ للهح اٌطبٌت ػٍٝ ِؼوفخ االػّبي فٟ ِغبي االٍزضّبه اٌزأ١ِٓ اٌّؾٍٟ ٚاٌلٌٟٚ . -
 رشغ١غ اٌطبٌت ػٍٝ اٍب١ٌت عّغ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد ؽٛي ِٛاظ١غ اكاهح اٌزأ١ِٓ .  -
 ر١ّٕخ للهح اٌطبٌت ٔؾٛ صمبفخ ٚلب٠خ االػّبي ف١و ِٓ ػالعٙب ثبفعً االفزواػبد . -
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 الساعا  األسبوع
مخرجا  

 التعلم 
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طرٌقة 

 التعلٌم
 طرٌقة التقٌٌم

 الخطر  3 االول

مفهوم الخطر 0  

العوامل المساعدة للخطر 0  

الحادث 0  

الخسارة المادٌة 0  

اشكال الخطر0  

 نظري
أسئلة امتحان ومناقشة 

 عامة 

 التأمٌن  3 الثانً

مفهوم التأمٌن 0   

نشأة التأمٌن وتطوره 0  

أهمٌة التأمٌن 0  

تقسٌمات التأمٌن المختلفة0  

وظائف التأمٌن 0  

وظائف شركات التأمٌن 0  

 نظري
اسئلة  ومناقشة امتحان

 عامة 

 3 الثالث
اركان ومبادئ 

 عقد التأمٌن 

عقد التأمٌن 0   

المبادئ القانونٌة لعقد التأمٌن 0  

السمات الممٌزة لعقود التأمٌن 0  

 نظري
اسئلة ومناقشة  امتحان

 عامة

 3 الرابع
أنواع التأمٌنات 

 العامة 

تأمٌنات المسؤولٌة المدنٌة 0   

التأمٌن من الحرٌق 0  

التأمٌن من السرقة 0  

تأمٌن المنازل الشاملة 0  

تأمٌن النقدٌة 0  

التأمٌن الهندسً 0  

تأمٌنات النقل 0  

التأمٌن البنكً الشامل 0  

 نظري
 امتحان ومناقشة اسئلة 

 عامة
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 التأمٌن البحري  3 الخامس

 التأمٌن البحري تأرٌخه وتطوره 

أهمٌة التأمٌن البحري 0  

انواع التأمٌن البحري 0  

انواع ووثائق التأمٌن البحري0  

االخطار والخسائر البحرٌة 0  

انواع الخسائر البحرٌة 0  

إجراءات التعوٌض  0  

 

 نظري
امتحان ومناقشة اسئلة  

 عامة 

 تأمٌن السٌارات  3 السادس

أخطار السٌارات 0  

وثٌقة التأمٌن اإللزام0ً  

وثٌقة التأمٌن التكمٌلً 0  

وثٌقة التأمٌن الشامل 0  

غجراءات تأمٌن السٌارات والتعوٌض 0  

البطاقات الدولٌة 0  

 

عامة  ومناقشة امتحان نظري  
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .266

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

 وزت اٌّموه 
 ٜافو  

, 9116ادارة الخطر والتامٌن , د.سلٌم الوردي , -0

 الطبعة الثانٌة ,بغداد 
التامٌن وادارة الخطر , د.حربً عرٌقا  وسعٌد  -9

للنشر ,دار وائل  9101عقل ,الطبعة الثانٌة , 

 والتوزٌ  , عمان االردن .
 

الٌوجد     خِزطٍجبد فبص  

اٌقلِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ ٍج١ً 

اٌّضبي ِؾبظواد اٌع١ٛف ٚاٌزله٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ( 

التطبٌق العملً فً بعض الشركات والدوائر ذات العالقة 

 ومشارٌع بحوث التخرج .
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 عبِؼخ االٔجبس اٌزؼ١ّ١ٍخاٌّإٍَخ  .267

 و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .268

 اداسح اٌّؾبفع االعزضّبس٠خ اٍُ / هِي اٌّموه .269

 ثىٍٛس٠ٛط اداسح اػّبي اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .271

 اٌؾؼٛس )اٌزٛاعذ ا١ٌِٟٛ( أشىبي اٌؾعٛه اٌّزبؽخ .271

2101-2102اٌذساعٟ اٌفظً اٌذساعٟ اٌضبٟٔ ، اٌؼبَ  اٌفصً / إٌَخ .272  

فٟ االعجٛع 3 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .273  

15/12/2118 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛصف .274  

  : أ٘لاف اٌّموه  .315
 فٟٔظشاً أل١ّ٘زٗ ٌٍّإعغخ  اٌّب١ٌخاٌّإعغخ  ألٔشطخ اعبعِٟشوضاً  رؼزجشاداسح اٌّؾبفع االعزضّبس٠خ -ا

 رؾم١ك أ٘ذافٙب ،

اداسح اٌّؾبفع االعزضّبس٠خ  رزؼّٓ دساعخ -ة ِٛػٛػبد دساع١خ ِخزٍفخ ٠زؼشع ٌٙب اٌطبٌت ؽزٝ  

ٚػٍٝ لذس ػبي ِٓ اٌىفبءح، ثبؽزشاف١خ٘زا اٌّغبي  ف٠ٟظجؼ ِإً٘ ٌٍؼًّ    

فزشًّ دساعخ  -ط رغزٙذف ئػذاد اٌطبٌت ٚرذس٠جٗ ػٍٝ عّغ اٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ ٌزؾذ٠ذ  اٌزٟاالداسح  

ه األخ١شح رٍؼت دٚساً ِإصشاً ٌٍغب٠خ ؾ١ش أطجؾذ رٍث األ٘ذاف ٌٍّٕظّخ  

ِؼشفخ اٌطبٌت اٌزشوض ٚاالٔذِبط ٚاٌزىبًِ ث١ٓ اٌّششٚػبد -ٞ  

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚغوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .276

رؾم١مب الوّبي اٌّمشس فٟ اػالٖ، فبٔٗ ٠إًِ ثؼذ أٙبء اٌفظً اٌذساعٟ، اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدسا 

اداسح اٌّؾبفع االعزضّبس٠خ  ٚثشىً ٚاػؼ ػٍٝ فُٙ  ٚأ١ّ٘زٙب ثبٌٕغجخ ٌٍّإعغبد ٚاالعٛاق  

 اٌّب١ٌخ 

غوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ        

ع١زُ االػزّبد ػٍٝ اٌطشق االر١خ:.  



 

 

 035   | ( MECEرمز القسم )مثال  -الدلٌل العلمً 
 

 9191-9102ادارة االعمال  (, دلٌل القسم  BADرمز القسم ) ا
 اٌمبء اٌّؾبػشاد، إٌّبلشبد اٌغّبػ١خ، اٌّشبسوبد اٌزفبػ١ٍخ، االٚساق اٌجؾض١خ.....

غوائك اٌزم١١ُ        

اٌطشق اٌزب١ٌخع١زُ االػزّبد ػٍٝ   

 االخزجبساد االعجٛػ١خ ٚاٌشٙش٠خ ٚاٌفظ١ٍخ. -

 رم١١ُ اٌّشبسوبد اٌزفبػ١ٍخ ٚوزٌه االٚساق اٌجؾض١خ ٚاٌٛاعجبد اٌّىزج١خ.... -

 اٌؾؼٛس ٚاٌزفبػً... -
ِٙبساد اٌزفى١ش -ط  

 العً اٌؾىُ ػٍٝ رط٠ٛش ٚرؾغ١ٓ ِغزٜٛ ِٙبساد اٌزفى١ش ٌذٜ اٌطٍجخ، ع١زُ اػزّبد اٌظ١غ االر١خ...

 اٌزفى١ش اٌغّبػٟ -
 اٌزٛع١ٗ ٚاٌزؾف١ض . -
 اٌزغبؤالد اٌّض١شح ٚاٌّؾفضح ٚاٌؼبِخ. -
اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقصٟ (. -ك   

 العً رط٠ٛش اٌّٙبساد اٌّخزٍفخ، ع١زُ اػزّبد اٌظ١غ اٌزب١ٌخ.

اٌزغ٠ٛك اٌزٟ رؼزجش عضء اعبعٟ ِٕٙب ٚاٌج١ئٗ اٌخبسع١خ  سثؾ رفبػٍٟ ث١ٓ ا٘ذاف إٌّظّخ ٚاداسح -

 اٌّزّضٍخ ثبٌّغزٍٙى١ٓ.
اِىب١ٔخ ل١بَ اٌطبٌت ثبالػزّبد ػٍٝ اعب١ٌت رؾذ٠ذ االعؼبس ٚاالسثبػ ٚأٛاع االعٛاق اٌّغزٙذفٗ  -

 ٚاالعب١ٌت اٌزش٠ٚغ١خ اٌّخزٍفٗ.
 ع١زُ اٌؾىُ ثشىً شخظٟ ػٍٝ ِذٜ لذسح اٌطبٌت رطج١ك رٌه. -
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 اٌّموهث١ٕخ  .277

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

ِمذِخ فٟ اٌّؾبفع  اداسح اٌّؾبفع االعزضّبس٠خ 3 1

 االعزضّبس٠خ 

 اٌّفَٙٛ

 اال١ّ٘خ

 اال٘ذاف

 

 - االٌمبء

 - اٌّشب٘ذح

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

 اداسح اٌّؾبفع االعزضّبس٠خ 3 2

 

أٛاع  اداسح اٌّؾبفع 

  االعزضّبس٠خ

 اٌؼٛاًِ اٌّإصشح

 - االٌمبء

 - اٌّشب٘ذح

 - االِضٍخ 

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

 ٔظش٠خ اٌّؾفظخ االعزضّبس٠خ 3 3

 

-ٔظش٠خ اٌّؾفظخ 

 االعزضّبس٠خ

 - ِىٛٔبد اٌّؾفظخ

 - االٌمبء

 - اٌّشب٘ذح

 - االِضٍخ 

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

 - اداسح اٌّؾبفع اداسح اٌّؾبفع االعزضّبس٠خ 3 4

- لواهاد اٌّؾبفع ٚػ١ٍّخ 

 اٌز٠ٕٛغ

 - االٌمبء

 - اٌّشب٘ذح

 - االِضٍخ

 ؽً اٌزّبس٠ٓ  

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

 - االٌمبء -اٌؼبئذ ِٚمب٠غخ اٌؼبئذ ٚاٌّخبؽشح 3 5

 - اٌّشب٘ذح

 - االِضٍخ 

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

 - االٌمبء -اٌّخبؽشح ِٚمب٠غخ اٌؼبئذ ٚاٌّخبؽشح 3 6

 - اٌّشب٘ذح

 - االِضٍخ 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

    االفزجبه االٚي 3 7

رؾ١ًٍ ث١ئخ االعزضّبس فٟ  3 8

 اٌّؾبفع اٌّب١ٌخ

 أٛاع االعٛاق اٌّب١ٌخ

 االدٚاد اٌّب١ٌخ

 - االٌمبء

 - اٌّشب٘ذح

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً
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 - االِضٍخ 

  ؽً اٌزّبس٠ٓ

 رؾ١ًٍ اٌّؾفظخ االعزضّبس٠خ 3 9

 

اٌز٠ٕٛغ فٟ اٌّؾبفع 

 االعزضّبس٠خ

 - االٌمبء

 - اٌّشب٘ذح

 - االِضٍخ

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

 رؾ١ًٍ اٌّؾفظخ االعزضّبس٠خ 3 11

 

   اٌّؾفظخ االعزضّبس٠خ اٌّضٍٝ

ّٔبرط اٌّؾفظخ  3 11

 االعزضّبس٠خ

   فػ ٍٛق هاً اٌّبي

ّٔبرط اٌّؾفظخ  3 12

 االعزضّبس٠خ

- ّٔٛمط رَؼ١و االصٛي 

 اٌواٍّب١ٌخ

 - ّٔٛمط رَؼ١و اٌّواعؾخ

 - االٌمبء

 - اٌّشب٘ذح

 - االِضٍخ

 

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

رم١١ُ اداء اٌّؾبفع  3 13

 االعزضّبس٠خ

-رم١١ُ وفبءح اكاء اٌّؾبفع 

 االٍزضّبه٠خ

-ّٔٛرط شبسة ٌم١بط اداء 

 اٌّؾبفع االعزضّبس٠خ

 - االٌمبء

 - اٌّشب٘ذح

 - االِضٍخ

 ؽً اٌزّبس٠ٓ

اٌّشبهوخ، 

 اٌزفبػً

رم١١ُ اداء اٌّؾبفع   14

 االعزضّبس٠خ
 -ّٔٛرط رشا٠ٕش ٌم١بط اداء 

 اٌّؾبفع االعزضّبس٠خ

 -ّٔٛرط رشا٠ٕش ٌم١بط اداء 

 اٌّؾبفع االعزضّبس٠خ

  

    اِزؾبْ 9  3 15

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .278

 اٌمواءاد اٌّطٍٛثخ :

 وزت اٌّموه 
 ٜافو  

 اداسح اٌّؾبفع االعزضّبس٠خ ع١ّغ اٌىزت اٌّإٌفخ ٌّبدح 
  .رؼذ ِف١ذح ِٚغبػذح 
 درٌد كامل شبٌب ،ؾبفع االعزضّبس٠خ داسح اٌّا 
 ِمبالد ثؾض١خ ِٓ االٔزشٔذ. 
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