
 

259 

 

 
 العلوو اإلدارية واالقتصاديةكلية   

 

 :َثذج ػٍ انكهُح

َٔ ايهًٝات ايش٥ٝظ١ يف جاَع١ ايكذغ املؿتٛذ١، ذٝ   ٚا٫قتـاد١ٜن١ًٝ ايعًّٛ اٱداس١ٜ  تعذ

ب١ ٚاملاي١ٝ ٚايتظٜٛل )إداس٠ ا٭عُاٍ ٚاحملاط عذد ايطًب١ املًتركني بايه١ًٝ ٚيف بشافٗابًؼ 

ذٛايٞ  2173-2172( اييت تطشذٗا ٚيػا١ٜ ايعاّ ا٭نادميٞ   ٚا٫قتـاد، ٚاٱداس٠ ايـر١ٝ

ٚيػا١ٜ ْٗا١ٜ  7552ٚبًؼ عذد اـشهني َٓز ْؼأ٠ ايه١ًٝ يف ايعاّ طايب ٚطايب١ ،  27111

 طايب ٚطايب١، 21111ذٛايٞ   2173- 2172ايؿـٌ ايذساطٞ ايثاْٞ يًعاّ ا٭نادميٞ 

( َٔ 222( علٛا َتؿشغا ٚ)47علٛا، َِٓٗ ) ١٦ٖٝ712 ايتذسٜع يف ايه١ًٝ  أعلا٤ٚبًؼ عذد 

   .غرل املتؿشغني
 هُح انؼهىو االدارَح وااللرصادَح:رؤَح ك

نًٝة١ سا٥ةذ٠ َٚتُٝةض٠ بتخــةاتٗا املختًؿة١ عًة٢ املظةت٣ٛ احملًةٞ ٚاٱقًُٝةٞ ، تظةِٗ يف             "

 ".اث ايت١ُٝٓ اٱداس١ٜ ٚاٱقتـاد١ٜإذذ

 انح كهُح انؼهىو االدارَح وااللرصادَح:رط

َةةٛانبني يًتطةةٛسات ايعًُٝةة١ ٚاملٗٓٝةة١، َةةٔ خةة٬ٍ تكةةذِٜ بةةشاَخ  َتُٝةةضٜٔ إعةةذاد خةةشهني  "

، ٚتعضٜض  يذلب١ٜٛ ٚايع١ًُٝ ٚتشطٝخ ايبر  ايعًُُٞاسطات ااملتع١ًُٝٝ ٚتذسٜب١ٝ َتُٝض٠ ٚؾل أؾلٌ 

عإٚ ٚايؼشان١ ٚتبادٍ اـدلات َع َشاعا٠ ب١٦ٝ ايبر  ايعًُٞ يف إطاس َٔ ايتؿاعٌ اجملتُعٞ ٚايت

 ".أذذث َعاٜرل اؾٛد٠ ٚايتُٝض



 

261 

 

 األهذاف:

تظع٢ ن١ًٝ ايعًّٛ اٱداس١ٜ ٚا٫قتـاد١ٜ َٔ خ٬ٍ ؽــةاتٗا ا٭نادميٝة١ إىل بٓةا٤ خًؿٝة١     

ٚاطع١ َٚتٛاص١ْ َٚتها١ًَ َٔ املعاسف ٚاملٗاسات اٱداس١ٜ يًخشهني يًُظا١ُٖ يف تُٓٝة١ ايكةذسات   

ٚاملاي١ٝ ٚا٫قتـاد١ٜ يف امل٪طظات، ٜٚتِ ايذلنٝض ع٢ً دعِ قذسات ايطًبة١ َٚٗةاساتِٗ يف   اٱداس١ٜ 

فاٍ اطتخذاَات اؿاطٛب، ٚدعِ قذساتِٗ ايتر١ًًٝٝ ٚايه١ُٝ. ٚؼةشق ايهًٝة١ عًة٢ تشطةٝخ     

ايكةةةةِٝ ا٭خ٬قٝةةةة١ ايةةةةيت تتطًبٗةةةةا املُاسطةةةةات اٱداسٜةةةة١ ٚاملايٝةةةة١ ٚا٫قتـةةةةاد١ٜ يف ايتطبٝكةةةةات        

 ١ًٝ. ٚايعُ ايع١ًُٝ

 ا٭ٖذاف ايعا١َ يه١ًٝ ايعًّٛ اٱداس١ٜ ٚا٫قتـاد١ٜ 

تٓبثل أٖذاف ن١ًٝ ايعًّٛ اٱداس١ٜ ٚا٫قتـاد١ٜ َٔ ؾًظؿ١ اؾاَع١ ايةيت تشنةض عًة٢ تُٓٝة١     

 َٗاسات ٚقذسات ايطًب١، ٖٚزٙ ا٭ٖذاف ٖٞ 

يٲطةٗاّ  ايتعشف ع٢ً َؿاِٖٝ ْٚظشٜات ٚأطايٝب ٚٚظا٥ـ ايعًّٛ اٱداس١ٜ ٚا٫قتـاد١ٜ، ٚتطبٝكٗا  .1

 يف ؼكٝل ايت١ُٝٓ ٚايتُٝض امل٪طظٞ يف ايكطاعات ا٫قتـاد١ٜ ٚا٫جتُاع١ٝ املختًؿ١.

تطٜٛش ٚؼظني َٗاسات ايطًب١ يف فاٍ ؼًٌٝ ٚتؿظرل ايظٛاٖش يف ب١٦ٝ ا٭عُاٍ، ْٚظِ املعًَٛات  .2

 .اٱداس١ٜ، ٚايشبط بني املتػرلات مما ميهِٓٗ َٔ اؾُع بني املعشؾ١ ٚايكذس٠ ع٢ً ايترًٌٝ

ايتعةةشف عًةةة٢ ايع٬قةةةات ٚايتةةةأهرلات املتباديةةة١ بةةني ايب٦ٝةةة١ احملًٝةةة١ ٚايذٚيٝةةة١ يف اجملةةةا٫ت اٱداسٜةةة١    .3

 ٚايتظٜٛك١ٝ ٚاحملاطب١ٝ ٚاملاي١ٝ املختًؿ١.

بٓةا٤ ٚتطةةٜٛش املٗةةاسات اٱداسٜةة١ ٚاملايٝة١ ايةةيت متهةةِٓٗ َةةٔ تشػةٝذ عًُٝةة١ ؿةةٓاع١ ايكةةشاسات كةةُٔ     .4

 ت اٱقتـاد١ٜ ٚا٫جتُاع١ٝ املختًؿ١. املظتٜٛات اٱداس١ٜ املختًؿ١ يف ايكطاعا
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انذرخاخ انًًُىحح   
َٚتطًبات  ايتخــاتٚاؾذاٍٚ اٯت١ٝ تبني تٛصٜع ايظاعات املعتُذ٠ ع٢ً  يذٜٗا. ايتخــاتدسج١ ايبهايٛسٜٛغ يف ناؾ١  عًّٛ اٱداس١ٜ ٚا٫قتـاد١ٜمتٓح ن١ًٝ اي

 اؾاَع١ ٚايه١ًٝ.

 ذىسَغ انظاػاخ انًؼرًذج ػهً انثزايح

 تخـفاي

 ا٭نادميٞ

 ْٛع املكشس

 )املتطًبات(

 إداس٠ ا٭عُاٍ 

 ايظاعات املعتُذ٠

 ايعًّٛ املاي١ٝ ٚاملـشؾ١ٝ

 ايظاعات املعتُذ٠

 اٱداس٠ ايـر١ٝ

 ايظاعات املعتُذ٠

 ا٫قتـاد

 ايظاعات املعتُذ٠

 ايتظٜٛل

 ايظاعات املعتُذ٠
 احملاطب١

 ايظاعات املعتُذ٠

 َٓؿشد
رئيصي 

 / فرعي
 َٓؿشد

رئيصي 

 فرعي/ 
 َٓؿشد

رئيصي 

 / فرعي
 َٓؿشد

رئيصي 

 / فرعي
 َٓؿشد

رئيصي 

 / فرعي
 َٓؿشد

رئيصي 

 / فرعي

 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 َتطًبات اؾاَع١ 

 أ. املتطًبات اٱجباس١ٜ

 ب. املتطًبات ا٫ختٝاس١ٜ
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 55 02 55 02 55 02 52 01 55 02 55 02 َتطًبات ايتخـف

 أ. املتطًبات اٱجباس١ٜ

 ب. املتطًبات ا٫ختٝاس١ٜ

69 
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  يرطهثاخ انجايؼح

 ( طاػح يؼرًذج:18يرطهثاخ انجايؼح االخثارَح )

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

 األشبوعيةالصاعات 

 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

 - - 2 2 نٝـ تتعًِتعًِ  1111

 - 1 2 3 اؿاطٛب 1112

 - - 3 3 تاسٜخ ايكذغ 1114

 - - 2 2 (1ايًػ١ ايعشب١ٝ ) 1111

 - - 2 2 (1ايًػ١ ا٫لًٝض١ٜ ) 1113

 - - 3 3 ؾًظطني ٚايكل١ٝ ايؿًظط١ٝٓٝ 1215

 - - 3 3 ايثكاؾ١ ا٫ط١َٝ٬ 1216

 - 1 17 18 اجملُٛع

 يرطهثاخ انجايؼح االخرُارَح

 ( طاعات َعتُذ٠ َٔ املكشسات ا٫ت١ٝ   3ايطايب ) ٜذسغ

 عيواٌ املقرر رقه املقرر

الصاعات 

 املعتندة

 األشبوعيةالصاعات 
املتطلب 

 عنلي ىظري الصابق

 - - 3 3 اؿشن١ ا٭طرل٠ 1217

 - - 3 3 (1ايًػ١ ايؿشْظ١ٝ ) 1211

 - - 3 3 اؿلاسات ايبؼش١ٜ َٚٓحضاتٗا 1311

 يرطهثاخ انكهُح: 

 طاع١ َعتُذ٠  َب١ٓٝ يف اؾذٍٚ اٯتٞ  15تتهٕٛ ٖزٙ املكشسات َٔ 

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 املتطلب الصابق األشبوعية

 عنلي ىظري

 - - 3 3 َباد٨ ا٫داس٠ 4111

 - - 3 3 (1َباد٨ ا٫قتـاد ) 4121

 - - 3 3 (1َباد٨ احملاطب١ ) 4131

 4111 - 3 3 ايتظٜٛل  َباد٨ 4161

 - - 3 3 َٓاٖخ ايبر  ايعًُٞ 5313

  - 15 15 اجملُٛع

1
2
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 :يرطهثاخ انكهُحذىصُف 

 ْعسٟ ( 3ض ا ت َدتُد٠   3َب  ئ اإل از٠:  4111

ّ اٱداس١ٜ، ذٝ   ٘ ايعًٛ ٟ ٜب٢ٓ عًٝ ٌ ا٭طاغ ايز ٍ َؿّٗٛ اٱداس٠، أُٖٝتٗا، فا٫تٗا، تاسٜخ ميث ٜتٓاٚ

، نُا ٜٚترذث ا٭خش٣ٚع٬قتٗا َع ايعًّٛ  ،" اـاؿ١"ا٭عُاٍداس٠ ايعا١َ، ٚإداس٠ ْؼأتٗا، ايؿشم بني اٱ

ِ  ٜؼةشل ، ٚاٱداس٠" ايٓظشٜةات ايتكًٝذٜة١ ٚ ايٓظشٜةات اؿذٜثة١"    املكشس عٔ ايٓظشٜات ايش٥ٝظ١ٝ يف  ٚظةا٥ـ   أٖة

ط   اٱداس٠ ِ ٚأْٛاعة٘ة َٚهْٛاتة٘ة باٱكةةاؾ١ إىل ع  إداسَٟةٔة ؽطةٝة ّ اٱداسٟ َةٔة ذٝةة  امل  ًُٝةة١ ايتٓظةٝة ؿٗةٛة

ل بةةني ايٛذةةذات      ٜض ٚايتٓظةٝة ا ٚقةةذدات ايتؿةٛة ط١ ْٚكًةٗة ٜض ايظةًة ٚا٭ٖةةذاف ٚعٓاؿةةشٙ ٚايؿةةشم بةةني تؿةٛة

اؽةار   أطاطٝات إىل باٱكاؾ١، ٚأْٛاعٗا ايكٝاد٠ ٚأمنا  اٱداس١ٜ ْٚظشٜاتٗاايكٝاد٠  ٚأطاطٝات، ايتٓظ١ُٝٝ

عٔة ٚظةا٥ـ    أٜلةا  ٜترذثٚ، ٛاعٗاٚأْ، َٚؿّٗٛ ايشقاب١ اٱداس١ٜا٫تـا٫ت  ٚأطاطٝات، اٱداس١ٜايكشاسات 

 ايع٬قات ايعا١َ. ٚظٝؿ١ ٚ ا٭ؾشاد ٚإداس٠ٚايتظٜٛل  ٚاٱْتاد املاي١ٝاملٓؼا٠ 

 ْعسٟ ( 3ض ا ت َدتُد٠   3: ( 1  َب  ئ االقتص   4121

ٜكةةذّ ٖةةزا املكةةشس أٖةةِ  ْظشٜةةات َٚبةةاد٨ ا٫قتـةةاد اؾض٥ةةٞ ذٝةة  ٜبةةذأ بتعشٜةةـ ا٫قتـةةاد    

ايهًةٞ ٚؼًٝةٌ َؼةه١ً ايٓةذس٠ ا٫قتـةاد١ٜ. نُةا ٜتٓةاٍٚ ؼًٝةٌ         اؾض٥ٞ ٚتؿشقت٘ عٔ ا٫قتـاد 

تٛاصٕ طٛم ايظًع١ َٔ خة٬ٍ ؼًٝةٌ قة٣ٛ ايطًةب ٚايعةشض ٚايعٛاَةٌ املة٪هش٠ ؾٝٗةا ٚوًةٌ َشْٚةات           

ايطًب بأْٛاعٗا ٚنزيو َش١ْٚ ايعشض ايظعش١ٜ. ٚنزيو ٜتٓاٍٚ ؼًٌٝ طًٛى املظتًٗو ٚطةًٛى  

ٚوًٌ طةًٛى امل٪طظةات ٚاملٓةتحني يف نةٌ َةٔ ا٭طةٛام       املٓتخ ٜٚذسغ آيٝات اٱْتاد ٚايتهايٝـ 

يف أطةٛام   ظة١ ايتٓاؾظ١ٝ ٚا٭طٛام ا٫ذتهاس١ٜ نُةا ٜتٓةاٍٚ ْظشٜة١ ايتٛصٜةع ٚؼذٜةذ تةٛاصٕ امل٪ط      

 عٓاؿش اٱْتاد.

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3(: 1َب  ئ احمل ضب١   4131

اطةة١ٝ، ْظشٜةة١ ايكٝةةذ تعشٜةةـ احملاطةةب١ َةةع بٝةةإ أُٖٝتٗةةا، ايٓظةةاّ احملاطةةيب ٚعٓاؿةةشٙ ا٭ط 

املضدٚد، ايعًُٝات املتعًكة١ بـةاذب املؼةشٚع، ايعًُٝةات ايٓكذٜة١ مبةا يف ريةو ايعًُٝةات املـةشؾ١ٝ          

َٚةةزنش٠ تظةةة١ٜٛ املبًةةةؼ، عًُٝةةةات ايبلةةاع١ ٚاــةةةِ، ا٭ٚسام ايتحاسٜةةة١ َٚعاؾتٗةةةا، ا٭ؿةةةٍٛ   

 ايثابت١، إعذاد َٝضإ املشاجع١.

 سٟ(ْع 3ض ا ت َدتُد٠   3َب  ئ ايتطٜٛل:  4161

 َباد٨ اٱداس٠  4111َتطًب طابل 

نعًِ َظتكٌ رٚ  اْبثاقَ٘عشؾ١ املؿاِٖٝ ا٭طاط١ٝ يًتظٜٛل ٚنٝؿ١ٝ  ٜتلُٔ ٖزا املكشس

ٜٚتلُٔ تعشٜـ ايطًبة١ مبؿٗةّٛ ايتظةٜٛل ٚدٚسٙ يف تكةذِٜ قُٝة١ يًعُٝةٌ          أ١ُٖٝ يف ذٝا٠ املٓظُات.
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٫طةت٬ٗن١ٝ ٚطةًٛى املظةتخذّ    ٚاملظ٪ٚي١ٝ ا٫جتُاع١ٝ يًتظٜٛل ، ٚٚؿـ طًٛى َؼذلٟ ايظةًع ا 

نةةزيو  ايكةةشاس ايؼةةشا٥ٞ يًُظةةتًٗو ٚايعٛاَةةٌ املةة٪هش٠ ؾٝةة٘. آيٝةة١ َعشؾةة١ ٚؾٗةةِ ايـةةٓاعٞ َٚةةٔ هةةِ 

نةزيو ٜٓةاقؽ   عًُٝة١ ػض٥ة١ ايظةٛم ٚأُٖٝتٗةا ٚا٫طةذلاتٝحٝات رات ايع٬ق١.     ايتعشف ع٢ً َؿّٗٛ 

زيو ٜتلةةُٔ ٖةةزا ٖةةزا املكةةشس أُٖٝةة١ املعًَٛةةات ايتظةةٜٛك١ٝ ٚنٝؿٝةة١ إجةةشا٤ عةةٛث ايتظةةٜٛل، نةة 

ايتعةشف عًة٢ املٓةتخ نأذةذ عٓاؿةش املةضٜخ       املكشس ايتعشٜةـ بعٓاؿةش املةضٜخ ايتظةٜٛكٞ  ، نةزيو      

ٚطةةةٛف ٜةةةتِ َٓاقؼةةة١    ايتظةةةٜٛكٞ َةةةٔ ذٝةةة  ايتعشٜةةةـ ٚايتـةةةٓٝؿات ٚايٓؼةةةاطات رات ايع٬قةةة١.    

نةةزيو طةةٛف  ٚا٫عتبةةاسات املتعًكةة١ بايتظةةعرل نأذةةذ عٓاؿةةش املةةضٜخ ايتظةةٜٛكٞ. ا٫طةةذلاتٝحٝات

ايتعشف ع٢ً ايذٚس ايزٟ ًٜعبة٘ ايذلٜٚةخ نأذةذ عٓاؿةش املةضٜخ ايتظةٜٛكٞ ٚأٖةِ         ٍ ٖزا املكشسٜتٓاٚ

 عٓاؿشٙ ٚاي١ٝ إعذاد املٝضا١ْٝ ايذلٚه١ٝ.

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠  3:  َٓ ٖر ايبشح ايدًُٞ 5313

ذةةٌ املؼةةه٬ت جةةذ٣ٚ ٚؾاعًٝةة١، ؾٗةةٛ ٜتظةةِ     أطةةايٝبايبرةة  ايعًُةةٞ ٖةةٛ أنثةةش    أطةةًٛب

ٚاملٛكةٛع١ٝ ٚٚكةع ايبةذا٥ٌ أَةاّ َعةاٜرل يتكةِٜٛ ؾاعًٝتٗةا ٚجةذٚاٖا يف ؿةٛس٠          بايتٓظِٝ ٚايٛكةٛل  

٘ َٛكٛع١ٝ بعٝذ٠ عةٔ املة٪هشات ايؼخـة١ٝ ٚايزاتٝة١، يةزا وتةاد        نةٌ ؾةشد ملٛاجٗة١ َؼةانً٘      إيٝة

 ٚؼذٜاتٗا.

املٗةةاسات اي٬صَةة١  ٚإنظةةابٜ٘ٚٗةةذف املكةةشس إىل تعشٜةةـ ايطايةةب مبٓةةاٖخ ايبرةة  ٚ طشا٥كةة٘   

َةٔ خة٬ٍ دساطةت٘ يًُٛكةٛعات ا٭طاطة١ٝ اٯتٝة١  َٓةاٖخ ايبرة   َاٖٝتة٘           يًكٝاّ بايبر ، ٚريو

ٚأْٛاع٘، َؼه١ً ايبر  ٚؿٝاغ١ ايؿشكٝات ٚتـُِٝ ايبر ، ٚاجملتُع ٚايعٝٓة١، ٚأدٚات عةع   

 ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚنتاب١ تكشٜش ايبر .

 

 

 

 

 

 


