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 األول الباب
 المقدمة

 نبذة عن تاري    خ الكلية:  -أ 

 للقإنون رقم -أنشئت كلية إلتجإرة 
ً
وإلخإص بإنشإء وتنظيم جإمعة  1942لسنة  32 جإمعة إإلسكندرية طبقإ

 
ى
بأحد مبإئى إلمدرسة إلعبإسية بمحرم بك ) مبنى كلية  1942أكتوبرعإم  17فإروق إألول . بدأت إلدرإسة ف

 عإم 
ى
( ؤىل أن ؤنتقلت ف

ً
ؤىل إلمبنى إلحإىل بمجمع إلكليإت إلنظرية بأرض إلجإمعة بسوتب  ،  1961إلعلوم حإليإ

ى   أعدإد إلطةلب وإألنظمة إلتعليمية ومنذ ذلك إلحي 
ى
قإمت إلكلية بإنشإء عدة أبنية جديدة ؤلستيعإب إلزيإدة ف

 إلعإم إلجإمىع إألول 
ى
 ولم تقبل طإلبإت.  56بإلكلية، حيث بلغ عدد إلطةلب ف

ً
 طإلبإ

 شهر يونيو عإم 
ى
  1946تخرجت أول دفعة من إلكلية ف

ً
 إلتجإرة. ونظرإ

ى
 وحصلت عىل درجة إلبكإلوريوس ف

 برإمج إلدرإسة ومنإهجهإ بإلكلية ، وأضيفت بعض 
ى
 كإفة إلدرإسإت ، أعيد إلنظر ف

ى
للتطور إلعلم ف

 إلعإم إلجإمىع 
ى
ثم  1951/ 1949إلتخصصإت بمإ يتةلحئم مع إلتقدم إلعلم . حيث أضيفت شعبة إإلقتصإد ف

 إلعإم إلجإمىع 
ى
شعبة إلدرإسإت إلمإلية  ، وتلتهإ  1957/ 1956إضيفت ؤليهإ شعبة إلعلوم إلسيإسية ف

 إلعإم 
ى
ى وتلتهإ شعبة إإل ، 1984/ 1983وإلجمركية ف  أضيفت شعبة نظم ، حصإء وإلريإضة وإلتإمي 

ً
إ وأخب 

 إلعإم إلجإمىع 
ى
. وبذلك إصبحت إلشعب )إلتخصصإت( 2116/ 2115إلمعلومإت إؤلدإرية وإلحإسب إآلىل ف

 -إلمحإسبة  -ؤدإرة إألعمإل ىه :  2114/  2113إلجإمىع إلنر تمنح فيهإ إلكلية درجة إلبكإلوريوس حنر إلعإم 
ى  إؤلحصإء –إلدرإسإت إلمإلية وإلجمركية  -إلعلوم إلسيإسية  -إإلقتصإد  نظم إلمعلومإت  - وإلريإضة وإلتأمي 

 إؤلدإرية وإلحإسب إآلىل. 

  إلكلية حإليإ وفقإ لةلحئحة إلدإخلية إلصإدر بشأنهإ إلقرإر إلوزإري رق
ى
( بتإري    خ 5587م )تتم إلدرإسة ف

 مرحلة إلبكإلوريوس أرب  ع سنوإت درإسية مقسمة ؤىل ثمإنية فصول . 18/12/2118
ى
تبلغ سنوإت إلدرإسة ف

 ، ويكون لكل فصل درإس إمتحإن خإص به ، عىل أن تكون نتيجة 
ً
درإسية مدة كل فصل خمسة عشر أسبوعإ

 شعب إلدرإسية بإلكلية من إلسنة إلثإلثة . إلسنة إلدرإسية وحدة وإحدة ، ويكون إلتخصص بإلنسبة لجميع إل
  تمنح فيهإ إلكلية درجة إلبكإلوريوس ىه  

ؤدإرة  - ؤدإرة إإلعمإل )إؤلدإرة( :وحإليإ إألقسإم أو إلتخصصإت إلنر
ية( - ؤدإرة إإلعمإل )إلتمويل وإإلستثمإر( - إإلعمإل )إلتسويق(  -إلمحإسبة   -ؤدإرة إإلعمإل )إلموإرد إلبشر

ى  إؤلحصإء –إلية وإلجمركية إلدرإسإت إلم .  - وإلريإضة وإلتإمي  ومنذ نظم إلمعلومإت إؤلدإرية وإلحإسب إآلىل 
إمج وإلوحدإت بهدف موإكبة سيإسة تطوير إلتعليم  نشأة إلكلية وحنر إآلن قإمت بإستحدإث مجموعة من إلبر

إبع خإص ، وتمنح وتلبية ؤحتيإجإت إلطةلب. حيث تضم إآلن سبعة أقسإم علمية ، وخمسة وحدإت ذإت ط
درجإت إلبكإلوريوس وإلدكتورإه وإلمإجستب  وإلدبلوم بإؤلضإفة ؤىل دبلومإت معإهد إلدرإسإت إلعليإ 
إلمتخصصة . ومإ تزإل سيإسإت إلتطوير مستمرة للعمل عىل تحقيق أهدإف إلكلية وخدمة بيئة إألعمإل 

 .وإلمجتمع إلمرصى بصفة عإمة
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  ؤدإرإتهإ إلمتعإقبة  سإهمتإلسكندرية جإمعة إ – مر كلية إلتجإرةعىل مدى إإلعوإم إلمنرصمة من ع
ى
ة  ف إلمسب 

  جمهورية مرص إلعربية بشكل خإص وإلمنطقة  إلعلمية لجإمعة إؤلسكندرية لدعم إلقإعدة إلعلمية إلتنموية
ى
ف

ى إكتسبوإ إلمعرفة وإلمهإ   إلعربية بشكل عإم، من خةلل مإ قدمته من برإمج درإسية وإبحإث وخريجي 
رإت إلنر
  ميإدين إلعمل إلمتنوعة وإإللمإم بكل إلمستجدإت 

ى
تمكنهم من إدإء مإ ينإط بهم من مهإم ووإجبإت ف

  بيئة إلعمل. 
ى
  ظل سىع كلية إلتجإرة  وإلتطورإت ف

ى
   –وف

ى
جإمعة إإلسكندرية لموإكبة إلمستجدإت إلعإلمية ف

بحيث  لبكإلوريوس بنظإم إلسإعإت إلمعتمدةإلحئحة إطرق وإسإليب إلتدريس إلحديثة، كإن لزإمإ علينإ تطوير 
 تتوإكب مع مصلحة إلطإلب ومتطلبإت سوق إلعمل ومتطلبإت إلتنمية.  تتضمن تخصصإت ومقررإت جديدة

 رؤية الكلية :  -ب 

 ؤط إر  تحقيقتتطلع كلية إلتجإرة جإمعة إؤلسكندرية ؤىل 
ى
 مج إل إلعل وم إإلدإري ة وإلمإلي ة ، ف

ى
نقلة نوعي ة ش إملة ف

 وإلعرئر وإؤلفريقر وإلمتوسىط   يم إؤلنسإنية إلنبيلة ، بمإ يمكنهإ من تبوء من إلق
 محيطهإ إلوطنى

ى
مكإنة ريإدية ف

 وإلعإلم . 

 رسالة الكلية :  -ج  

 إنت     إج إلمعرف     ة 
ى
كلي     ة إلتج     إرة جإمع     ة إؤلس     كندرية محسس     ة وطني     ة تعليمي     ة بحثي     ة تنموي     ة متكإمل     ة ، ورإحئ     دة ف

هإ  ، وتحكد عىل  وجمعهإ ونشر
ً
 وحضإريإ

ً
 ونفسيإ

ً
 ومهنيإ

ً
  مجإل إلعلوم إإلدإرية بنإء ؤنسإن عرصى وتأهيله معرفيإ

ى
ف

 وإلمإلي   ة و 
ى
  ليس   هم ف

ر
  تق   دم ورف

ى
 ع   ىل تب   وء موإق   ع قيإدي   ة ف

ً
كإف   ة قطإع   إت ومس   تويإت   إلمجتم   ع ، ويك   ون ق   إدرإ

ى وفقإ إلعمل ، كمإ تتيح فرص إلتعليم إلمستمرلمن   .للمعإيب  إلعإلمية إلسإحئدةيرغب من إفرإد إلمجتمع دون تميب 

 قيم الكلية :  -د 

ؤكتش  إف إلمع   إرف وتطبيقه  إ ومحتض  إن مب   إدرإت  ت   وفب  إلمن  إخ إل  دإعم وإلمحف   ز ع  ىل : اإلب  داو واإلبتك  ار - أ
   وتشجيعهإ.  إلتطوير

ى  - ب إم بمع  إيب  إلج  ودة وفق   : الج  ودة والتم  ب  ى
 إؤلل  بر

ى
إلتعليمي  ة  إلكلي  ةكإف  ة مخرج  إت   إ للمرجعي  إت إلعإلمي  ة ف

ى وإلتنإفسية. وإل  بحثية وإلمهنية وإلثقإفية بمإ يحقق إلتمب 
روح  خل   ق من   إخ وثقإف   ة محسس   ية تش   جع ع   ىل إلعم   ل إلجم   إ  وت   نم : وروح الفري     العم   ل الجم   اى - ج

 إلفريق. 
ام - د ى   : اإلنتم    اإل واإلل    ب 

ى
إز ب    إلموروث إلثق    إف ى إم ب    إلموإثيق إألخةلقي    ة وإلتقإلي    د  إؤلع    بر ى  وإلحف    إي علي    ه وإؤلل    بر

 إلجإمعية 
  ري  ة الف:   ر: ح - ه

ى
إم إل  رأىؤط  إر م   ن إ دع   م إلحري  ة إألكإديمي   ة ف خ   ر وتش   جيع إآل  لمس   ئولية إلمجتمعي  ة وإح   بر

 وترسيخ ثقإفة إلتسإمح.  إلتنوع إلفكرى
م  : العدال   ة وتك   ارص الف   ر  - و ى ى  إلكلي   ةتل   بر أس   إس إل   دين أو  ع   ىلبإتإح   ة ف   رص متس   إوية للجمي   ع دون تمي   ب 

 أو إلنوع أو إلسن.     إلعرق
اه    ة وال      - ي ى إم ب    إلتجرد وإلحي    إد  : فاريةالبى ى  إؤلل    بر

ى
دإخ    ل إلممإرس    إت  وإألمإن    ة وإلموض    وعية وإلش    فإفية ف

ى إلمنظمة لهإ محليإ ودوليإ.  إلكلية إم حقوق إلملكية إلفكرية وفق إلقوإني 
 وإحبر
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 أهداف الكلية :  -ـه 

 إلمنظمإت إلمختلفة ومقإبلة إحتيإجإت سوق إلعمل  
ى
 .تخري    ج إلكوإدر إلقإدرة عىل  إلعمل ف

  .إلدرإسإت إلعليإ  
ى
ة ف ى ين من خةلل تقديم برإمج جديدة ومتمب  ى ى متمب   ؤعدإد بإحثي 

  .توفب  بيئة محفزة وفعإلة للعملية إلتعليمية وإلبحثية 
  .إستحدإث برإمج جديدة بمإ يوإكب متطلبإت سوق إلعمل 
  .سوق إلعمل  

ى
ة تنإفسية ف ى  خريجر  إلكلية من تحقيق مب 

ى  تمكي 
  إكإت إإل . دعم وتعزيز إلشر

ً
 وإقليميإ

ً
 وعربيإ

ً
إتيجية محليإ  سبر

  .وإلتعليم عن بعد  
وئى   إلتعليم إإللكبر

ى
 إلتوسع ف

  .إم بأخةلقيإت إلمهنة وإلقيم إلجإمعية ى  إؤللبر
  .تعزيز وتطوير إلدرإسإت إلعليإ وإلبحث إلعلم 

 :نبذه عن تطور اللوائح بالكلية - و

   تتم إلدرإسة
ى
( بتإري    خ 5587إلقرإر إلوزإري رقم ) بشأنهإ  در وفقإ لةلحئحة إلدإخلية إلصإ إلكلية حإليإف

نإمج إلبكإلوريوس وقد تم ؤجرإء تعديةلت لبعض أحكإم إلةلحئحة. 18/12/2118   إلتجإرة إلدإخلية لبر
ى
   ف

ى
 ف

  . وتقوم إلدرإسة 2113 - 2119 - 1993 - 1981 إألعوإم
ى
   برنإمج إلبكإلوريوسف

ى
نظإم إلفصل  عىلإلتجإرة ف

 .إلدرإس  

  إلتجإرةنإمج إلبكإلوريوس ( لبر 2119)حة إلحإلية  إلةلحئبر وتعت
ى
 إلمعتمدة نوعية، ؤذ تتبع نظإم إلسإعإت نقلة ف

 
ً
( NARSلمعإيب  إألكإديمية إلمرجعية إلقومية )وقد تم إعدإدهإ طبقإ ل لتوجيهإت ؤدإرة جإمعة إؤلسكندرية، طبقإ

  ؤعتمدتهإ إلهيئة إلقومية لضمإن جودة إلتعليم وإؤلعتمإد 
  وضعتهإ قإحئمة عىل إلكفإيإتوإل إلنر

، وإلقوإعد إلنر
وإلةلحئحة إلدرإسية إلمطبقة حإليإ لمرحلة إلبكإلوريوس وإلمعتمدة من إلمجلس  لجنة قطإع إلدرإسإت إلتجإرية ،

إمج كأسإس ؤلعدإد   ،18/12/2118( بتإري    خ 5587، وإلصإدر بشأنهإ إلقرإر إلوزإري رقم )إألعىل للجإمعإت إلبر
  
 حئحة إلحإلية. إلةل  إ تتضمنه إلنر

ة إلقإدمةجإمعة إؤلسكندرية خةلل  إلتجإرةوتأمل كلية  لطةلب إ بإكسإب تطبيق إلةلحئحة إلجديدة وإإلهتمإم إلفبر
عىل  إلتجإرةكليإت   خريجر  أفضل  جإمعة إؤلسكندرية من - إلتجإرةيصبح خري    ج كلية  حنر  إلجدإرإت إلةلزمة

 عإلميإ. و  محليإ ومقليميإ  مستوى جمهورية مرص إلعربية ويتمكن من إلمنإفسة
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 الباب الثانى 
 األحكام العامة

 :برنامج البكالوريوس :(2مادة )

 
ى
 ؤطإر إلفصل Credit Hours Systemهو نظإم إلسإعإت إلمعتمدة ) برنإمج إلبكإلوريوس إلنظإم إلمتبع ف

ى
( ف

 من إلمقررإت إلإلدرإس ، 
ً
ط لتخرج إلطإلب ؤجتيإزه عددإ  للحد إألدئى درإسوهو نظإم يشبر

ً
ن م ية بنجإح ، طبقإ

 تحددهإ إلكلية ، كمإ يتيح  إلسإعإت إلمعتمدة إلنر 
ى
 وضع خطته إلدرإسية للطإلب حرية إلدرإسة وإلمشإركة ف

 لقدرإته وحسب إلنظإم إلمعمول 
ً
 وفقإ

ى
لعدد  لعليإضوء إلحدود إلدنيإ وإ به، وبتوجيه من إلمرشد إألكإديم ، وف

ولغة إلدرإسة إلمعتمدة لمقررإت إلكلية ىه   ، بإلتسجيل فيهإ لكل فصل درإسسمح له ي إلسإعإت إلمعتمدة إلنر 
ية وإلفرنسية(  ى ى )إإلنجلب   بدإية كل عإم إللغة إلعربية ويمكن تقديمهإ بإحدى إللغتي 

ى
ويضع مجلس إلكلية ف

وط وإلقوإعد إلخإصة بقيد إلطةلب للدرإسة ية ، درإس إلشر ى يق مع جإمعة بوإتية وبإلتنس بشعبة إللغة إؤلنجلب 
 .يخص إلدرإسة بشعبة إللغة إلفرنسية مإ في

 (: األقسام العلمية بالكلية : 1مادة )

 جإمعة إإلسكندرية من إألقسإم إلعلمية إلتإلية :  -تتكون كلية إلتجإرة 
 قسم ؤدإرة إألعمإل -1
 قسم إلمحإسبة .  - 2
 قسم إلمإلية إلعإمة .  - 3
ى . قسم إؤلحصإء وإلريإضة وإلتأ - 4  مي 
   قسم نظم إلمعلومإت وإلحإسبإت إإللية.  5

امج الدراسية: 3مادة )  (: البر

 
ى
تمنح جإمعة إإلسكندرية بنإء عىل طلب مجلس كلية إلتجإرة درجة إلبكإلوريوس بنظإم إلسإعإت إلمعتمدة  ف

إمج   إلتإلية:  إلمجإإلت  -أحد إلبر
 إإلدإرة -ؤدإرة إإلعمإل    1
 ويقإلتس -ؤدإرة إإلعمإل    2
 إلتمويل وإإلستثمإر -ؤدإرة إإلعمإل    3
ية -ؤدإرة إإلعمإل    4  إلموإرد إلبشر
   إلمحإسبة 5
   إلدرإسإت إلمإلية وإلجمركية 6
   إؤلحصإء إلتطبيقر 7
   نظم إلمعلومإت إإلدإرية 8

إمج )أ(يوضح إلجدول  إحإت كل قسم من أقسإم إلكلية ويجوز لمجلس إلكلية بن  إلنر يضمهإ  إلبر إًء عىل إقبر
 .  بعد موإفقة مجلس إلجإمعة وإلمجلس إإلعىل للجإمعإتأخرى  برإمجمجإلس إألقسإم إلمختصة ؤستحدإث 
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امج :جدول )أ(  المتاحة لطالب االقسام الخمس البر

امج القسم م  Programmes Code البر

 ؤدإرة إألعمإل 2

 إؤلدإرة(ؤدإرة إإلعمإل )
Business Administration 

(Business) 
020301 

 (إلتسويق)ؤدإرة إإلعمإل 
Business Administration 

Marketing) ) 
020301 

إلتمويل )ؤدإرة إإلعمإل 
 (وإإلستثمإر

Business Administration 
(Finance and Investment)  

020301 

ية)ؤدإرة إإلعمإل   (إلموإرد إلبشر
Business Administration 

(Human resources)  
020301 

 Accounting 020302 إلمحإسبة إلمحإسبة 1

 إلدرإسإت إلمإلية وإلجمركية إلمإلية إلعإمة 3
Financial and customs 

studies 
020303 

ى  4  Applied Statistics 020304 إؤلحصإء إلتطبيقر  إؤلحصإء وإلريإضة وإلتأمي 

 يةنظم إلمعلومإت إإلدإر  نظم إلمعلومإت وإلحإسبإت إإللية 5
Administrative information 

system 
020305 

 
يختإر إلطإلب إلتخصص إلرحئيس  قبل بدء إلفصل إلدرإس إلخإمس ويختإر تخصصه إلفر   قبل بدء إلفصل 
إكم للطإلب  إلدرإس إلسإبع وذلك بعد موإفقة إلمرشد إإلكإديم وإلقسم إلمختص مع وضع إلمعدل إلبر

 إإلعت
ى
 وإلمقررإت إلمرتبطة ف

ً
 حإلة تحديد إإلعدإد إلمطلوبة للتخصصإت إلرحئيسية وإلفرعية تبعإ

ى
بإر ف

 إلحتيإجإت إإلقسإم . 
 
 

  المستخدم الكودى النظام (:4) مادة
ى
 :المقررات ترقيم ف

إمج إلمختلفة ) عىل أن يسبق رقم إلمقرر ؤضإفة إلرمز إلكودى للكلية  كود إلقسم   –يتم ترقيم إلمقررإت بإلبر
 كود إلتخصص ( عىل إلنحو إلتإىل :   –رر إلذى يطرح إلمق

  199ؤىل  111مقررإت إلمستوى إألول من . 

  299ؤىل   211مقررإت إلمستوى إلثإئى من . 

  399ؤىل  311مقررإت إلمستوى إلثإلث من . 

  499ؤىل  411مقررإت إلمستوى إلرإبع من . 
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وط العامة للقبول:  :(5مادة )  الشر

 جإمعة إإلسكندرية لنظإم إلقبول بإلجإمعإت إلمرصية إلحكومية. تخضع  . أ

 يتم إلتحويل من إلكليإت إلمن . ب
ً
ط إن يكون إلطإلب نإجحإ إظرة للمستويإت إإلعىل من إلمستوى إإلول بشر

  من إلكلية إلمحول منهإ وأإل يزيد مجموع إلسإعإت إلمحولة عن 
ً
% من إلسإعإت إلدرإسية 25ومنقوال

 بإنه إل يجوز إلتحويل إىل إلمستوى إلرإبع ، و  ،إلةلزمة للتخرج  
ً
 بيةإلعر  إلجإمعإت من إلتحويل يجوز إلعلمإ

 قيد ويتم ،إلتحويل  عىل إلجإمعإت تنسيق مكتب موإفقة عىل بعد إلحصول ؤإل إلكلية ؤىل وإإلجنبية
ى  إلمقإصة عمل بعد بإلكلية إلطإلب   سيتم قبولهإ.  بمعرفة إلدرإسية إلموإد بي 

 إلكلية لتحديد إلموإد إلنر

 

وط القبول.   ج ية ب عبة شر ى  : اللغة اإلنجلب 

  أإل تقل نسبة نجإح إلطإلب .1
ى
يةف ى   شهإدة إلثإنوية إلعإمة  مإدة إللغة إؤلنجلب 

ى
 . %81عن  ف

 ع  ىل أس  إس مجم  وع إعتب  إرى يتك  ون م  ن  .2
ً
ى ع  ىل إلثإنوي  ة إلعإم  ة إلمرص  ية تنإزلي  إ ي  تم ترتي  ب إلط  ةلب إلحإص  لي 

 للع  دد إل  ذى 
ً
ى وفق  إ )مجم  وع إلثإنوي  ة إلعإم  ة   درج  ة إللغ  ة إألجنبي  ة بإلكإم  ل( وي  تم إختي  إر إلط  ةلب إلمقب  ولي 

 حإلة تكرإر إلحد إألدئى للمجموع فقط. ي
ى
 حدده مجلس إلكلية. ويمكن تجإوز هذإ إلعدد ف

 إلبن  دين  .3
ى
بإلنس  بة لط  ةلب إلش  هإدإت إلمعإدل  ة م  ن إل  دول إلعربي  ة فؤن  ه تطب  ق عل  يهم نف  س إلقإع  دة إل  وإردة ف

ى  ( أع    ةله. ويقب    ل ع    دد يتنإس    ب م    ع نس    بة ه    حإلء إلط    ةلب ؤىل ع    دد ط    ةلب إلثإنوي    ة إلعإم    ة2،  1) إلمقب    ولي 
 لمبدأ تكإفح إلفرص. 

ً
 نفس إلسنة وذلك تحقيقإ

ى
 بإلكلية ف

 ش     هإدة  بشر     طط     ةلب إلش     هإدإت إلمعإدل     ة إألجنبي     ة  يقب     ل .4
ى
ي     ة ف ى  إللغ     ة إؤلنجلب 

ى
أإل يق     ل تق     دير إلطإل     ب ف

(American Diploma( ع   ن )B( ش   هإدة 
ى
ي   ة ف ى  إللغ   ة إؤلنجلب 

ى
( ع   ن IGCSE(، و أإل يق   ل تق   دير إلطإل  ب ف

(B .) 
. إل ي .5 ى تيب إلوإرد بكل فئة عند إختيإر إلطةلب إلمقبولي 

 جوز تجإوز إلبر
6.  

ى
ة إلمق  ررة، ي  تم ؤحةلل  ه بإلطإل  ب إل  ذى يلي  ه ف  إلف  بر

ى
 حإل  ة إنس  حإب طإل  ب أو ع  دم س  دإده إلمرص  وفإت ف

ى
ف

 لمإ تنص عليه إلةلحئحة. 
ً
 نفس إلفئة وفقإ

ى
تيب ف  إلبر

 

وط القبول.  د  : ب عبة اللغة الفرنسية شر

ون خ   ريجر إلم   دإرس إلفرنس    ية بشر   ط أن يك   ون إلح    د يإق بإلش    عبة إلفرنس   ية إلط   ةلب إلمرص     تح   يتق   دم لةلل .1
  شهإدة إلثإنوية إلعإمة إألدئى لدرجة إللغة إلفرنسية
ى
 %.81 ف

 إللغة إلفرنسية ت .2
ى
 إلفرنسيخضع إلطةلب إلمتقدمون إلختبإر تحريرى ف

ى
إف إلمركز إلثقإف  .حت أرسر

كه يخض  ع إلط  ةلب إلمتق  دمون لمقإبل  ة  .3 شخص  ية للتع  رف ع  ىل أه  دإفهم وطموح  إتهم م  ن خ  ةلل لجن  ة مش  بر
 فرنسإ.  –جإمعة إؤلسكندرية ومن جإمعة بوإتييه  –من كلية إلتجإرة 

 للمجموع إإلعتبإرى إلذى حصل عليه كل منهم وإلذى يحسب كمإ  .4
ً
يتم ترتيب إلطةلب بطريقة تنإزلية طبقإ

 يىل: 
   DELF (B2)(   شهإدة 51للغة إلفرنسية كلغة أوىل )درجة(   درجة إ 111مجموع إلثإنوية إلعإمة )

 (.11(   درجة إلمقإبلة إلشخصية )15  درجة إإلختبإر إلتحريرى )

 ( طإلب كحد أقىص. 55يتم قبول عدد ) .5
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 حإل  ة  .6
ى
م إلط  ةلب إلمقبول  ون بإلتس  جيل وس  دإد إلمرص  وفإت بإلكإم  ل خ  ةلل أس  بوع م  ن ؤع  ةلن إلنتيج  ة وف ى يل  بر

إم يستبعد إ ى  إلقإحئمة. عدم إإللبر
ى
 سم إلطإلب ويحل مكإنه إلطإلب إلتإىل ف

 إلم     دة إلمح     ددة ي     تم إإلتص     إل بإلطلب     ة إل     وإردة  .7
ى
 حإل     ة إإلعت     ذإر أو ع     دد س     دإد إلمرص     وفإت إلدرإس     ية ف

ى
ف

تيب إلتنإزىل للمجموع إإلعتبإرى.   قإحئمة إإلنتظإر حسب إلبر
ى
 أسمإحئهم ف

 موع   د أقص   إه أس   بوع قب   ل إلدرإس   ة أ 5ط   ةلب إلش   هإدإت إلمعإدل   ة يمك   نهم إلتس   جيل بح   د أقىص     .8
ى
م   إكن وف

 ويخضع هحإلء إلطةلب للمقإبلة إلشخصية. 
 جإمع    ة بوإتيي    ة بإؤلض    إفة ؤىل إلمرص    وفإت إلدرإس    ية إلس    نوية  551يس    دد إلطإل    ب  .9

ى
ي    ورو رس    وم تس    جيل ف

ية بإؤلضإفة ؤىل رسوم إلكتب إلدرإسية إؤلجبإرية.  ى  إلمقررة عىل شعبة إللغة إؤلنجلب 
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 الباب الثالث
 نظام الدراسة وتقييم الطالب

   

 :نظام الدراسة :(6مادة )

ى  يقوم إلنظإم إلدرإس  عىل  نظإم إلسإعإت إلمعتمدة ونظإم إلفصول إلدرإسية وتنقسم إلسنة إلدرإسية ؤىل  فصلي 
. و 
ً
ى )إلخريف وإلربيع(، مدة كل فصل منهمإ خمسة عشر أسبوعإ ى أسإسيي  لمجلس إلكلية إلموإفقة يجوز درإسيي 

أسإبيع عىل  أن يتم مضإعفة إلسإعإت إلدرإسية إألسبوعية  8عىل فتح فصل درإس صيقى مكثف مدته 
  هذإ إلفصل

ى
  تدرس ف

ويعقب إألسبوع إلثإمن إإلمتحإنإت. ويسجل فيه إلطةلب بحد  إلمخصصة للمقررإت إلنر
 لقوإعد ورسوم يحددهإ إلمجلس، 9أقىص 

ً
 بحيث يكون إلتسجي سإعإت معتمدة وفقإ

ً
 هذإ إلفصل إختيإريإ

ى
ل ف

ى فيه عن للطإلب  هذإ إلفصل ؤذإ قل عدد إلطةلب إلمسجلي 
ى
 ؤإل بموإفقة  25، وإل يدرس أى مقرر ف

ً
طإلبإ

 مجلس إلكلية.    

 معيار الساعة المعتمدة:  :(7مادة )

  تحدد إلوزن إلنسنر  لكل مقر 
  ؤطإر خطة إلدرإسة إلسإعة إلمعتمدة ىه  وحدة إلقيإس إألسإسية إلنر

ى
ر درإس  ف

 : سإعة إلمعتمدة خةلل إلفصل إلدرإس إلوإحد عىل إلنحو إلتإىلتحتسب إلو 
ة نظرية م1 ى ( كل محإضى

ى
 تكإف

ً
 سإعة وإحدة معتمدة . دتهإ سإعة وإحدة أسبوعيإ

2 ) 
ً
 . أو سإعتإن من إلتمإرين أو إلدروس إلعملية إسبوعيإ

3  
 . ( أو أرب  ع سإعإت من إلتدريب إلميدإئى

ً
  أسبوعيإ

 متطلبات التخرج:  :(8مادة )

  متطلبإت
ى
 إلخطة إلدرإسية  إألقل وفق سإعة معتمدة عىل 136 ىه إلتجإرة إلتخرج لنيل درجة إلبكإلوريوس ف

ب إلذين أتموإ متطلبإت إألقل. ويتم منح إلدرجإت إلعلمية للطةل  ( عىل2وبمعدل ترإكم كىل ) لكل برنإمج درإس
 
ى
 إلصيف(.  – إلربيع – إلخريف) إسول للتخرج بنهإية كل فصل در ثةلثة فص إلتخرج ف

 
 :(ساعة معتمدة 20 ) متطلبات الجامعة :أوال

 :(سإعة معتمدة 4)أ. إلمتطلبإت إؤلجبإرية 
 .(سإعة معتمدة Critical Thinking) ( )2إلنإقد ب  . مقرر إلتفك 1
 .(سإعة معتمدة Innovation & Entrepreneurship))  )2. مقرر إؤلبتكإر وريإدة إألعمإل  2
 . مقرر حقوق إؤلنسإن ومكإفحة إلفسإد* 3
 . خدمة إلمجتمع وتنمية إلبيئة* 4
 * (للذكور)بية إلعسكرية بر . إل 5

 * متطلب تخرج وإل تحتسب سإعإته ضمن إلسإعإت إلمعتمدة إلةلزمة للتخرج
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 :(سإعة معتمدة 6 )ب. إلمتطلبإت إإلختيإرية 
   (سإعة معتمدة 2نهإ كل م)مقررإت  ثةلث

 إلجإمعة تطرحهإ كليإت من قإحئمة إلمقررإت إإلختيإرية إلنر
  
  ترتقر

   بفكر وثقإفة وإلنر
ى
   إإلختيإرية إلمقررإت إلطإلب، وإل يجوز للطإلب إلتسجيل ف

 تطرحهإ كليته إلنر
 .مجلس إلجإمعة ويجوز مرإجعة وتعديل هذه إلقإحئمة بموإفقة للكليإت إألخرى بإلجإمعة،

 .(ساعة معتمدة 66 ) متطلبات الكلية ثانيا: 
 .(ساعة معتمدة 60 ) التخصص: متطلبات ثالثا 

 .(سإعة معتمدة  48 )أ. إلمقررإت إؤلجبإرية 
 .(سإعة معتمدة 12 )ب. إلمقررإت إإلختيإرية 

 

 مستويات الدراسة:  :(9مادة )
 

 ويإت درإسية وىه: يصنف إلطةلب أثنإء درإستهم للحصول عىل درجة إلبكإلوريوس ؤىل أربعة مست
 

  :سإعة معتمدة بنجإح.  32وهم إلطةلب إلذين لم يتموإ درإسة المستوى األول 

  : ي
ى
 سإعة معتمدة عىل إألقل بنجإح.  32وهم إلذين أتموإ درإسة المستوى الثان

  :سإعة معتمدة عىل إألقل بنجإح.  68وهم إلذين أتموإ درإسة المستوى الثالث 

  :سإعة معتمدة عىل إألقل بنجإح.  112وإ درإسة وهم إلذين أتمالمستوى الرابع 
 

: 20مادة )   (: العبإل الدراسي
 

 إلفصل إلدرإس إلوإحد 
ى
يمثل إلعبء إلدرإس للطإلب عدد إلسإعإت إلمعتمدة إلنر يسمح للطإلب بتسجيلهإ ف

ى  إوح بي 
 إآلئر : سإعة معتمدة ) إلحد إألقىص ( مع مرإعإة  18سإعة معتمدة ) إلحد إألدئى ( ؤىل  12وتبر
، وأنىه  3,33( يجوز للطإلب إلذى يحصل عىل معدل ترإكم 1 سإعة معتمدة عىل إألقل، أن  32نقإط فأكبر

 إلفصل إلدرإس إألسإس.  21يسجل بموإفقة إلمرشد إألكإديم 
ى
 سإعة معتمدة ف

 للمتطلبإت إلسإبقة لذلك إلمقر 2
ً
 أى مقرر مإلم يكن مستوفيإ

ى
ر ، ويجوز ( إل يسمح للطإلب بإلتسجيل ف

 ولم ينجح فيه  
ً
 مقرر مإ ومتطلبه إلسإبق إلذى درسه سإبقإ

ى
إلسمإح لطإلب إلمستوى إلرإبع بإلتسجيل ف

 كمصإحب وذلك بعد موإفقة إلمرشد إألكإديم للطإلب . 
سإعة معتمدة بموإفقة لجنة شئون إلتعليم وإلطةلب  21( يجوز لمقتضيإت إلتخرج أن يسجل إلطإلب 3

إح إلمرشد  ط إإل وبإقبر  إلفصل إلدرإس إإلسإس  إلذى سيتخرج فيه إلطإلب بشر
ى
إإلكإديم  للطإلب وذلك ف

إكم عن   . 3,33يقل معدله إلبر
ة إلحذف وإؤلضإفة . 4   كل إلحإإلت يتم تسجيل إلسإعإت إلنر تزيد عىل إلعبء إلدرإس إلعإدى خةلل فبر
ى
 ( ف
 ؤذإ قل عدد إلسإعإت إلمعتمدة إلمسجلة ( فيمإ عدإ إلطةلب إلمتوقع تخرجهم ، يعتبر تسجيل إلط5

ً
إلب إلغيإ

سإعة معتمدة بعد نهإية إألسبوع إألول من بدء إلدرإسة ، ويجوز لمجلس إلكلية إلسمإح للطةلب  12عن 
وط أو  9بإلتسجيل فيمإ إليقل عن  سإعإت معتمدة خةلل إإلسبوع إألول من بدء إلدرإسة ، حسب رسر

ة قيد إلطإلب بإلكلية . ظروف معينة يرإهإ إلمجلس وذلك في ى طوإل فبر ى درإسيي   مإ إليزيد عن فصلي 
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: 22مادة )  (: المرشد األكاديمي
 

ى  م ن أك إديم يح دد إلقس م إلعل م مرش د  إؤللتح إق عن د م ن إلط ةلب مجموع ة لك ل إلت دريس هيئ ة أعض إء ب ي 
  إلطإل ب عإون ةبم إلمرش د إألك إديم يق وم حي ث إلدرإس ة نهإي ة ح نر  معه م يس تمر إن ويمك ن بإلدرإس ة

ى
 وض ع ف

  ومعإونت ه ؤلي ه إلنص يحة ومس دإء أدإحئ ه ومتإبع ة إلدرإس ية خطت ه
ى
 وتحدي د درإس فص ل لك ل إلمق ررإت ؤختي إر ف

  إلوإردة إلضوإبط حسب فيهإ وذلك يسجل إلنر  إلمعتمدة إلسإعإت عدد
ى
  ويعتبر إلطإلب إلةلحئحة هذه ف

ً
 مسئوال

 .فيهإ بإلتسجيل يقوم إلنر  إلمقررإت عن

 التقييم والتقديرات:  :(21) مادة
 

: تحئة ( درجة ) مإ 111 ىهلكل مقرر  إلنهإية إلعظممدة إإلمتحإن لكل مقرر سإعتإن و    وزع كإإلئر
،  ر منتصف إلفصلختبإ% إل 25تشمل )لالعمإل إلفصلية  %41و % من إلدرجإت لبلمتحإن إلتحريرى61
ة إلالعمإل إلفصلية و  %15و ويجوز بعد موإفقة مجلس  .وإلتدريب إلميدإئى  Quizesؤلختبإرإت إلدورية إلقصب 

 لطبيعة إلدرإسة. 
ً
 إلكلية أن يختلف نظإم توزي    ع إلدرجإت وفقإ

 

:  :(23مادة ) اكمي ى التقديرات والمعدل الب   أسس ترمب 
 

ترصد حصل عليهإ إلطإلب لكل مقرر درإس ي وإلرمزية للدرجإت وإلتقديرإت إلنر إلدإلحئل إلرقمية  :2-23بند 
 حو إلتإىل  عىل  إلن

ى
 . (بجدول ) ف

 (: الدالئل الرقمية والرمزية للدرجات والتقديرات للمقرراتبجدول )

 الدرجة النقاط الرمز

A 4,111  111ؤىل  91من 

  A - 3,666  91ؤىل أقل من  85من 

           B + 3,333  85ؤىل أقل من  81من 

B 3,111  81ؤىل أقل من  75من 

   B - 2,666  75ىل أقل من ؤ 71من 

   C + 2,333  71ؤىل أقل من  65من 

C 2,111  65ؤىل أقل من  61من 

   C - 1,666  61ؤىل أقل من  56من 

   D + 1,333  56ؤىل أقل من  53من 

D 1,111  53ؤىل أقل من  51من 

F 1,111  من ؤجمإىل إلدرجة 51أقل من 

(F) 1,111  31أقل من  
 % من درجة إإلمتحإن إلنهإئى
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ي نظام الساعات المعتمدة وال يحسب لها نقاط
ى
ي يتم استخدامها ف

 بعض المصطلحات الالئحية الت 

I    غب  مكتمل Incomplete 

ABS 
غيإب بدون عذر عن 

  
 إإلمتحإن إلنهإئى

Absent 

W    منسحب Withdrawal 

FW منسحب ؤجبإري 
Forced Withdrawal 

 

MW 
منسحب ألدإء 

 إلخدمة إلعسكرية
 Military Withdrawal 

AU مستمع Audit 

 

 ط مإ يحصل عليه إلطإلب ) متوس Grade Point Average GPA يتم حسإب إلمعدل إلفصىل :1-23بند 
 
ى
 للمعإدلة إآلتية :  إلفصل إلدرإس من نقإط ف

ً
 إلوإحد ( طبقإ

 

ب نقإط كل مقرر   عدد سإعإته إلمعتمدة× مجموع حإصل ضى
 =   إلمعدل إلفصىل       

 مجموع إلسإعإت إلمعتمدة لمقررإت إلفصل إلدرإس إلنر درسهإ إلطإلب          
 

ى فقط .  ويقرب إلنإتج ؤىل يي  ى عشر    رقمي 

إكم إلعإميتم حسإب إلمعدل  :3-23بند      GPACGrade Point Average  Commulative إلبر
 جميع إلفصول إلدرإسية إلنر )متوسط مإ يحصل عليه إلطإلب من نقإ

ى
 للمعإدلة إآلتية :  إط ف

ً
 جتإزهإ ( طبقإ

 

ب نقإط كل مقرر تم درإسته                         عدد سإعإته إلمعتمدة×  مجموع حإصل ضى

إكم إلعإم      =   إلمعدل إلبر

 مجموع إلسإعإت إلمعتمدة لجميع إلمقررإت إلنر تم درإستهإ خةلل جميع                                        

 إلفصول إلدرإسية    
  

ى يتم إلمفإضلة بينهم  إكم  ألوإحئل إلخريجي 
  حإلة تسإوي إلمعدل إلبر

ى
ية، وف ويقرب إلنإتج ؤىل أربعة أرقإم عشر

ى وإللوإحئح إلمنظمة إلوإردة  طبقإ للضوإبط وإلمعإيب  إلمعتمدة من مجلس إلجإمعة وكإفة إلقوإعد وإلقوإني 
 .يذيةبقإنون تنظيم إلجإمعإت وإلحئحته إلتنف

إكم  إلعإم للتخرج هو  إلحد إألدئى  :4-23بند 
 لنظإم ؤحتسإب إلتقديرإت عىل  (2.11) نقطتانللمعدل إلبر

ً
طبقإ

إكم  ( . جبالجدول )إلعإم وإلموضح  أسإس إلمعدل إلبر
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 عىل أساس ججدول )
ى
( : الدالئل الرقمية للتقدير النهان

اكم العام  المعدل الب 

إكم إلع  إلنسبة إلمئوية إمنقإط إلمعدل إلبر
 % فأكبر  85 4,111إىل  3,511من  

 % 85% ؤىل أقل من  75من  3,499إىل  3,111من  
 % 75% ؤىل أقل من  61من  2,999إىل  2,311من 

 % 61% ؤىل أقل من  51من  2,299إىل  2,111من 

 %51أقل من  2,111إقل من 
 

  حإلة عدم تمكن إلطإلب عند ؤتمإمه  : 5-23بند 
ى
عإم قدره  لبإت إلتخرج من تحقيق معدل ترإكممتطف

ى معدله عن طريق إؤلعإدة ( يسمح للطإلب2,111) ى  بتحسي    بهدف إلتحسي 
ى
عدد من إلمقررإت إلنإجح فيهإ  ف

  ويحسب للطإلب تقديره إلكإمل ، أو أقل - Cبتقدير 
ى
أى عدد من هذه إلمقررإت بحيث إل تتجإوز جميع  ف

  سإعة معتمدة.  18لتقدير إلكإمل بعد ؤعإدتهإ إلمقررإت إلنر يمنح فيهإ إ

  : 6-23بند 
ى
ى إآلخ يعقد إإلمتحإن إلنهإئى ف ين من كل فصل درإسإألسبوعي   ؤدإرة  بموجب جدول تعده ب 

د عن إلطةلب ويعتمده مجلس إلكلية ، ويعلن عىل شئون إلطةلب ، وتقره لجنة شئون إلتعليم وإلطةلب بإلكلية
 إلتس

ى
 "، ويعتبر إلطإلب  إلدرإس بدإية إلفصل جيل ف

ً
 الئحيا

ً
  "( F ) راسبا

ى
% 31أقل من  إلمقرر ؤذإ حصل عىل ف

 مه ن درجة إإلمتحإن إلتحريرى إلنهإئى م
ى
  ،إألعمإل إلفصلية  مإ كإن مجموع درجإته ف

ً
      كمإ يعتبر إلطإلب رإسبإ

( ABS )  بدون عذر ؤذإ غإب عن حضور إإلمتحإن إلنهإئى . 

ف:  (: مرتبة24مادة )  الشر

ى   غضون إلمدة إؤلعتيإدية للتخرج )مإ بي 
ى
 إلكلية ف

ى
ف للطإلب إلذى ينىه درإسته ف  9ؤىل  7تمنح مرتبة إلشر

إكم إلفصىل عن  ط أإل يقل معدله إلبر  أى فصل  من فصول  3,333فصول درإسية أسإسية ( بشر
ى
نقإط ف

إكم إلعإم   أى مقرر أو  Fيكون قد حصل عىل تقدير عىل إألقل ، وإإل  3,666درإسته وأن يكون معدله إلبر
ى
ف

  إلكلية أو 
ى
ة قيده ف وقّعت عليه أى عقوبة تأديبية خةلل درإسته للحصول عىل إلدرجة إلجإمعية إألوىل خةلل فبر

  إلكلية إلمحول منهإ. 
ى
 ف
 

 : المقررات تسجيل :(25مادة )
 

دإم وسإحئل إؤلعةلن بإستخ إسعن موإعيد إلتسجيل لكل فصل در  ( تعلن ؤدإرة شئون إلتعليم وإلطةلب1
ة إلتسجيل إلمنإسبة و   فبر

ً
ويستمر إلتسجيل  بإسبوع عىل إإلقل إية كل فصل درإسقبل بدوإلنر تكون غإلبإ
 .حنر نهإية إألسبوع إألول من بدء إلدرإسة

  إلحإإلت إلنر 2
ى
ة إلتسجيل إلمعلنة يسدد رسم تأخب  يحد ( ف

 دهيتخلف فيهإ إلطإلب عن إلتسجيل أثنإء فبر
  من بدء إلدرإسةرسم إلتسجيل إلعإدى ؤلضإفة ؤىلمجلس إلكلية بإ

 .، ويكون ذلك حنر نهإية إألسبوع إلثإئى
( يجوز للطإلب إلذى لم يتمكن من إلتسجيل ألعذإر تقبلهإ لجنة شئون إلتعليم وإلطةلب ويوإفق عليهإ 3

 خةلل إألسبوع مجلس إلكلية أن يسجل تسج
ً
 متأخرإ

ً
تسديد رسم مع دء إلدرإسة من ب إلثإلث فقطيال

 
ى
 إلبند إلسإبق.  إلتأخب  إلمشإر ؤليه ف
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ة إلحذف وإؤلضإفة إل يسمح للطإلب بإلتسجيل ؤإل بعذر تقبله لجنة شئو 4 ن إلتعليم وإلطةلب ( بعد فبر
 .مع تسديد رسم إلتأخب  إلمشإر ؤليه ومجلس إلكلية

ى ع5  مقرر آخر ،  ( إلمتطلب إلسإبق لدرإسة مقرر مإ ، هو مقرر درإس يتعي 
ى
ىل إلطإلب ؤجتيإزه قبل إلتسجيل ف

 للمقرر إلثإئى ويجب أن يكون إلمتطلب إلسإبق ألى 
ً
 هذه إلحإلة فؤنه يطلق عىل إألول متطلب سإبقإ

ى
وف

  أى مقرر درإس 
ى
نإمج إلملتحق به إلطإلب. وإل يسمح للطإلب بإلتسجيل ف مقرر من ضمن مقررإت إلبر

ط له متطلب سإبق ؤإل بعد  إجتيإزه لذلك إلمتطلب إلسإبق، ولمجلس إلكلية وضع إلضوإبط إلةلزمة يشبر
 لذلك. 

 

 الحذف واإلضارة:  :(26مادة )

أن يضيف أو يحذف بعد إستيفإء نموذج إلحذف وإؤلضإفة ومعتمإده من إلمرشد إألكإديم طإلب يجوز لل (1
 
ً
 ، (وو األول من الفصل الصيفى األسب نهايةنهإية إألسبوع إلثإئى من إلفصل إلدرإس ) أو أكبر حنر مقررإ

  وذلك  بمإ إليخل بإلعبء إلدرإس
ى
 (.20إلمإدة ) إلمنصوص عليه ف

  إلحإإلت إإلستثنإحئية إلتإلية:   (2
ى
 يسمح للطإلب بإلحذف وإإلضإفة بعد إنتهإء إلمدة إلمحددة وذلك ف

  .ؤذإ تم تغيب  تخصصه 
  مإ لعدم توإفر إلحد إألدئى من إلطةل 

ً
  ؤذإ ألغت إلكلية مقررإ

ى
ى لدرإسته ورغب إلطإلب ف ب إلمسجلي 

 .
ً
 ؤجبإريإ

ً
 منه، مإلم يكن مقررإ

ً
 إستبدإله بمقرر آخر بدال

  ألسبإب إستثنإحئية بقرإر من مجلس إلكلية وترتب عليه تعإرض 
ً
ؤذإ عدل موعد إلتدريس لمقرر مإ رسميإ

 .   جدول إلطإلب إلدرإس 
ى
 ف

 (: اإلنسحاب من المقرر: 27مادة )

ة إلح (1  نهإية إألسبوع إلثإئى  أى مقرر حنر ذف وإؤلضإفة يجوز أن ينسحب إلطإلب من درإسة بعد ؤنتهإء فبر
ثمإنية مرإت  ( وبحد أقىصاألسبوو السادس من الفصل الصيفى نهاية )من بدإية إلفصل إلدرإس عشر 

ة درإسة إلطإلب بإلكل  ،بعد إستيفإء نموذج إإلنسحإب وإعتمإده من إلمرشد إألكإديموذلك  ،يةطوإل فبر
 سجل إلطإلب إألكإديم 

ى
ط أإل يكون إلطإلب قد تجإوز  Wمنسحب بتقدير" ويسجل هذإ إلمقرر ف " بشر

، وتعرض حإإلت إإلنسحإب إإلضطرإرية بعد هذإ إلميعإد عىل لجنة نسبة إلغيإب إلمقررة قبل إإلنسحإب ، 
وإلطةلب، عىل أإل يخل شئون إلتعليم وإلطةلب للنظر فيهإ ثم ؤقرإرهإ من وكيل إلكلية لشئون إلتعليم 

 للمإدة
ً
 حسإب إ وإل تدخل إلمقررإت إلنر (. 11) إإلنسحإب بإلعبء إلدرإس  وفقإ

ى
نسحب منهإ إلطإلب ف

إكم  ويقوم بإعإدة هذه إ إلمعدل إلبر
ى
إلحق بعد دفع رسوم إلخدمة  فصل درإس لمقررإت درإسة وممتحإنإ ف

  . إلتعليمية إلمقررة
  يحصل فيهإ إلط (2

 منسحب الداإل الخدمة العس:رية" أو "Wمنسحب إلب عىل تقدير "إلمقررإت إلنر
MW" غب  م:تمل"" أو (I حسإب إلمعدل 

ى
( " إل تحسب له كسإعإت درإسية وإل نقإط وإل تدخل ف

إكم.   إلبر
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 (: المواظبة: 28مادة )
 

  يقرهإ مجلس إلكلية ، مع مرإعإة م
ة طبقإ لةللية إلنر   كل محإضى

ى
 إيىل : يتم تسجيل حضور إلطةلب ف

  حإلة تجإوز 15( إلحد إلمسموح به لغيإب إلطإلب بدون عذر مقبول هو 1
ى
% من مجموع سإعإت إلمقرر ، وف

 % يوجه له إؤلنذإر إلثإئى . 21هذه إلنسبة يتم توجيه إؤلنذإر إألول للطإلب ، ومذإ بلغت نسبة غيإب إلطإلب 
  إلمقرر وكإن غيإب إلطإل25( ؤذإ زإدت نسبة إلغيإب عن 2

ى
ب بدون عذر تقبله لجنة شئون إلتعليم % ف

وإلطةلب يحرم إلطإلب من دخول إإلمتحإن إلنهإئى مع ؤعةلنه بإلوسإحئل إلمنإسبة ويسجل له تقدير 
إكم (  د/ جدول  2-23" )مادة FW"منسحب إجبارى   حسإب إلمعدل إلبر

ى
للمقرر وإليدخل ذلك ف

 للطإلب . 
 

  اإلمتحان عن التخلف(: 29) مادة
ى
 :مقبول ذربع النهان

  ألى مقرر 
ؤذإ تقدم إلطإلب بعذر قهرى تقبله لجنة شئون إلتعليم وإلطةلب عن عدم حضور إإلمتحإن إلنهإئى

 هذإ إلمقرر ،  ( " Iغب  م:تمل )  خةلل أسبوع عىل إألكبر من ؤجرإء إإلمتحإن إلنهإئى يحتسب له تقدير "
ى
ف

 عىل 
ً
ط أن يكون حإصال مإل إلفصلية ، وأإل يكون قد تم حرمإنه من دخول % عىل إألقل من درجإت إألع61بشر

  حإلة إلتقدير 
ى
 إلموعد  ( I) إإلمتحإن إلنهإئى ، وف

ى
 إلفصل إلتإىل وف

ى
يتإح للطإلب فرصة أدإء إإلمتحإن إلنهإئى ف

ة ومذإ لم يحرصى حصل عىل  إىل يحدده مجلس إلكلية ، وهو عإدة إألسبوع إألول من إلفصل إلدرإس إلتإىل مبإرسر
". وتضإف درجة إألعمإل إلفصلية إلنر حصل عليهإ إلطإلب أثنإء إلفصل إلدرإس ؤىل درجة Fراسب ر "تقدي

 إإلمتحإن إلنهإئى إلذى أجرإه إلطإلب . 

: (: اإلنذار 10مادة )  األكاديمي
 

بعد نهإية إلفصل إلدرإس إلثإئى من إلتحإقه  666,2أقل من  CGPAمعدل تراكم ؤذإ حصل إلطإلب عىل  (1
نإ ، أوبإلبر  أى فصل درإس آخر بعد ذلك ، يوجه له إؤلنذإر إألول ويوضع  2,111أقل من  مج إلدرإس 

ى
ف

 عىل قإحئمة إؤلنذإر ) 
ً
 (  مالحظ أكاديميا

إكم إلعإم ؤىل إلمعدل إلذى عىل قإحئمة إؤلنذإر وإلمرإقبة إألكإديمية عىل إلطإلب  (2 أن يرفع معدله إلبر
  2,111إلمطلوب 

ى
  إلمقررإت  وذلك بإعإدة إلتسجيل ف

ى إلمقررإت إلنر أجتإزهإ إلنر رسب فيهإ أو تحسي 
 أكبر من  - Cبتقدير 

ى
سإعة معتمدة. ومذإ أستمر إلمعدل إلمتدئى  12أو أقل وإل يسمح له بإلتسجيل ف

 إلفصل إلدرإس إلتإىل لبلنذإر إألول يوجه له إؤلنذإر إلثإئى وإليسمح له  1,000أقل من للطإلب ) 
ى
( ف

 إلحد إألدئى وهو بإلتسجيل ؤإل 
ى
 سإعة معتمدة.  12ف

 

 (: إحتساب تقديرات المقررات المعادة : 12مادة )
 

ى بعد نجإح إلطإلب فيه وكإن هذإ إلطإلب عىل قإحئمة إؤلنذإر 1   حإلة ؤعإدة درإسة مقرر للتحسي 
ى
(  10) مادة ( ف

 هذإ إلمقرر . 
ى
 يحتسب له أعىل تقدير حصل عليه ف

 إلسجل إإلكإديم2
ى
 جميع محإوإلته وعند  ( يرصد ف

ى
 إلمقررإت ف

ى
للطإلب جميع تقديرإته إلحإصل عليهإ ف

إكم يحتسب تقدير إلنجإح ألول  أمإ فيمإ زإد  ،مقررإت فقط أعإد إلطإلب درإستهإ  8حسإب إلمعدل إلبر
إكم.   معدله إلبر

ى
 عىل ذلك فيتم ؤحتسإب كل من إلرسوب وإلنجإح ف
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 مقرر مإ 3
ى
إكم مع تسجيل ( ؤذإ تكرر رسوب إلطإلب ف  معدله إلبر

ى
، يكتقى بإحتسإب إلرسوب مرة وإحدة ف

 سجله إألكإديم . 
ى
 عدد إلمرإت إلنر أدى فيهإ ؤمتحإن هذإ إلمقرر ف

 مقرر ؤختيإرى يمكن للطإلب ؤعإدة درإسة نفس إلمقرر ، أو ؤختيإر مقرر آخر بديل له ، 4
ى
  حإلة إلرسوب ف

ى
( ف

ف إلمقرر إؤلختيإرى إلذى تم إلرسوب فيه من إلسجل إألكإديم ؤلستكمإل متطلبإت إلتخرج ، وإل يحذ
 للطإلب. 

 

: 11مادة ) نامج الدراسي  (: تغيب  البر
 

وط إآلتية :   للشر
ً
ة قيده بإلكلية وذلك طبقإ  يجوز للطإلب إلتحويل من تخصص آلخر بنإء عىل طلبه خةلل فبر

نإمج إلدرإس  للقسم1 ة إلحذف وإؤلضإفة.           إلمرإد إلتحويل ( تقدم طلبإت تغيب  إلبر  ؤليه خةلل فبر
 إلتحويل ؤليه . 2

ى
 إلتخصص إلرحئيس  أو إلتخصص إلفر   إلذى يرغب ف

ى
 ( توإفر أمإكن شإغرة ف

وط إلقبول بإلتخصص إلرحئيس  أو إلتخصص إلفر   إلمرإد إلتحويل ؤليه. 3  ( توإفر رسر
  حإلة موإفقة لجنة شئون إلتعليم وإلطةلب عىل هذإ إلت4

ى
حويل تشطب من سجل إلطإلب جميع إلمقررإت ( ف

  أجتإزهإ إلطإلب من قبل وإل تقع ضمن متطلبإت إلتخصص إلرحئيس  أو إلتخصص إلفر   إلجديد، وإل 
إلنر

إكم.   إلمعدل إلبر
ى
 يتم ؤحتسإبهإ ف

 ( يجوز لمجلس إلكلية فرض رسوم عىل هذإ إلتحويل. 5
 

 (: إيقاف القيد: 13مادة )

 من إلمرشد إإلكإديم بتوصيه طلب وقف قيد لفصل درإس أسإس وإحد أو أكبر أن يتقدم بيجوز للطإلب  (1
وع موإفقة لجنة شئون إلتعليم وإلطةلب بإلكلية ثم موإفقة مجلس إلكلية عىل إإل يتجإوز ذلك نهإية إإلسببو 

ي نهاية ) إلثإمن من بدإية إلفصل إلدرإس
يتجإوز  نأوإل يجوز  . ( االسبوو الخامس من بداية الفصل الصيفى

  ينسحب منهإ إلطإلب عن إربعة فصول درإسية متتإلية أو متفرقة ومإل سيلىعى بعدهإ 
عدد إلفصول إلنر

 إلكلية
ى
 .تسجيل إلطإلب ف

 . وتحسب ضمن فرص ؤيقإف إلقيد إألربعة ؤذإ لم يسجل  إلطإلب منسحبإ من إلفصل إلدرإسيعتبر  (2
نإمج إلدرإس بعد إلت (3 سجيل عند إستدعإحئه إلدإء إلخدمة إلعسكرية يسمح للطإلب بإإلنسحإب من إلبر

"، وإل يعد هذإ إإلنسحإب ضمن إلفرص  MW منسحب الداإل الخدمة العس:ريةويرصد له تقدير " 
 إإلربعة إلمسموح له بهإ سلفإ. 

 إلغاإل القيد :  :(14مادة )

إح لجنة شئون إلتعليم وإلطةل   من إلكلية بنإًء عىل إقبر
ً
  قيد إلطإلب ويفصل نهإحئيإ

ب وموإفقة مجلس إلكلية يلىعى
  أى من إلحإإلت إلتإلية : 

ى
 ف
 ( .3 –18مرإت ) مإدة  4ؤذإ تجإوزت عدد مرإت إإلنسحإب إلمسموح بهإ   )أ(  
بعد ثةلثة فصول درإسية متتإلية أو أربعة فصول  2,111أقل من  CGPAحصول إلطإلب عىل معدل ترإكم )ب( 

 .متفرقة
 قإنون )ج( 

ى
 للنظإم إلعإم بإلجإمعة .  أى حإإلت أخرى وإردة ف

ً
 تنظيم إلجإمعإت وطبقإ
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 نظام االستماو :  :(15مادة )
 

 من كليإت أو جإمعإت 
ً
يجوز لمجلس إلكلية بعد أخذ رأى مجإلس إألقسإم إلعلمية إلمختصة أن يقبل طةلبإ

 لقوإعد ورسوم يحددهإ إلمجلس ، وتمنح
ً
ى لبعض إلمقررإت إلنر تطرحهإ إلكلية وفقإ إلكلية  أخرى كمستمعي 

 ؤفإدة بحضور إلمقرر كمستمع وإل يتبع ذلك منح أى درجة جإمعية . 
 

امج :  :(16مادة )  توصيف المقررات والبر
 

إمج إلنر تدرس به ، وبعد ؤعتمإدهإ من مجلس  يقوم كل قسم بإعدإد توصيف كإمل لمحتويإت إلمقررإت وإلبر
ى عىل تدريس هذه إلمقررإت ، ويجوز إلكلية تصبح هذه إلمحتويإت ملزمة ألعضإء هيئة إلتدريس إلق إحئمي 

إح مجإلس إألقسإم إلمختصة ، تعديل إلمتطلبإت إلسإبقة للمقررإت وإلمحتوى  لمجلس إلكلية ، بنإء عىل إقبر
 حدود إلنسب إلمتفق ع

ى
إمج .  ليهإ بمإ إل يخل بأهدإف إلمقررإتإلعلم ألى مقرر ف  وأهدإف وتوصيف إلبر

 

 : لدراسيةتعديل التخصصات ا :(17مادة )
 

 هذه إلةلحئحة ، وذلك بعد لتخصصيجوز لمجلس إلكلية ؤجرإء ؤضإفة أو حذف أو تعديل 
ى
أخذ رأى  أو أكبر ف

 ية إلتعليميةمجإلس إألقسإم إلعلمية إلمختصة ، وب  هدف تطوير إلعمل
ى
. كمإ يجوز عدم قبول طةلب جدد ف

 حإلة عدم توإفر إ
ى
ألعدإد إلمنإسبة من إلطةلب أو نقص بعض إلتخصصإت بنإء عىل قرإر مجلس إلكلية ف

 .مع إتخإذ إإلجرإءإت إلةلزمةمقومإت وممكإنيإت طرحهإ 
 

 إتباو النظم العامة للجامعة لل طب وتأديب الطالب :  :(18مادة )
 

  كإفة إألحوإل يطبق إلنظإم إلعإم للجإمعة وإلكلية إلخإص بقوإعد إلشطب من إلجإمعة وكذلك تطبيق كإفة 
ى
ف

ى وإللوإحئح إلخإصة بشإن تأديب إلطةلب إلقوإعد وإلقو   إلتنفيذية.  تهلةلحئحوفقإ لقإنون تنظيم إلجإمعإت و إني 
 

 شيان الالئحة :  :(19مادة )
 

وتطبق فور رسيإنهإ عىل  بإعتمإدهإ قرإر وزإرى لصدور  إلتإىل تشى أحكإم هذه إلةلحئحة مع بدإية إلعإم إلجإمىع
. أمإ إلطةلب إلبإقون لبلعإدة بإلمستوى إألول وإلمنقولون إلطةلب إلمستجدين بإلمستوى إألول بإلكلية

 ظلهإ وذلك حنر تخرجهم. 
ى
 للمستويإت إألعىل فتطبق عليهم أحكإم إلةلحئحة إلنر إلتحقوإ بإلكلية ف

 

 ( :30مادة )
 

 هذه إلةلحئحة . 
ى
 تطبق أحكإم قإنون تنظيم إلجإمعإت وإلحئحته إلتنفيذية فيمإ لم يرد فيه نص ف
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 الرابع الباب     
امج الدراسية                                           البر
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   متطلبات الجامعة: 
ً
 اوال

 
 مقررات اجبارية: 

 اجماىل عدد الساعات  عدد الساعات اسم المقرر كود المقرر
 2 االبتكار وريادة االعمال 020300100

ساعات 4  
 2 ناقدالتف:ب  ال 020300301

 
 مقررات (:  3مقررات اختيارية ) يتم اختيار 

 اجماىل عدد الساعات  عدد الساعات اسم المقرر كود المقرر
020300xxx 2 اخالقيات المهنة 

 ساعات 6
020300xxx 2 ادارة الذات 

020300xxx 2 االنتاج والبيئة 

020300xxx العلوم السياسية 
ى
 2 مقدمة ف

 
 :االجباريةكلية متطلبات ال: ثانيا

 المعتمدة اجماىل عدد الساعات عدد الساعات اسم المقرر كود المقرر
 
 

 3 مبادئ االدارة

ساعة 66  

 3 سلوك تنظيم 020301101

 3 مبادئ تسوي  020301201

ية 020301202  3 ادارة الموارد البشر

 3 تمويل 020301203

 3 مبادئ المحاسبة المالية 020302100

 3 مبادئ المحاسبة االدارية 020302101

 3 (2محاسبة متوسطة ) 020302201

 الوحدات الح:ومية 020302202
ى
 3 المحاسبة ف

 3 (1محاسبة متوسطة ) 020302203

 المالية العامة 020303201
ى
 3 مقدمة ف

 3 التحليل الكىل لموازنة الدولة 020303202

 3 الرياضيات البحتة والمالية 020304100

 3 احصاإل وصفى  020304101

 3 استدالل احصانى  020304201

ى  020304202  الخطر والتأمي 
ى
 3 مقدمة ف

 نظم وت:نولوجيا المعلومات 020305201
ى
 3 مقدمة ف

  3 اقتصاد جزنى  020306100

  2 لغة اجنبية لالعمال 020306101

  3 اقتصاد كىل 020306102

  2 تصالمهارات اللغة واال  020306103

  2 قانون االعمال 020306104

  3 نقود وبنوك وتجارة دولية 020306201
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ً
  :ساعة معتمدة 06التخصص : متطلبات  ثالثا
 دارة اال  -إدارة االعمال  برنامج    2

 :مقررات اجبارية

 اجماىل عدد الساعات المتطلب الساب  اسم المقرر كود المقرر
 المعتمدة

 020301100 النتاج والعملياتادارة ا 020301301

48 

 020301203 استثمار 020301302
ة 020301303 وعات الصغب   020301100 تطبيقات ريادة االعمال والمشر
 020301100 اخالقيات االعمال 020301304
 020301100 ادارة سالسل التوريد 020301305
 االدارة 020301306

ى
 020301301 اساليب كمية ف

 020302101 مبادئ محاسبة التكاليف 020302301
كات 020302307  020302100 محاسبة شر
 020301101 نظرية وتصميم المنظمة 020301401
 020301100 ادارة اعمال دولية 020301402
وعات 020301403  020301301 ادارة المشر
اتيجية 020301411  020301100 ادارة اسب 
 020301201 بحوث تسوي  020301412
 020301203 اسواق ومصسسات مالية 020301413
 020302101 محاسبة ادارية متقدمة 020302405
ونية 020305405  020305201 تجارة واعمال الكب 

 
 :مقرر ( 4مقررات اختيارية ) يتم اختيار 

 المتطلب الساب  اسم المقرر كود المقرر
 اجماىل عدد الساعات

 المعتمدة
 020301100 ادارة االنتاج والعمليات 020301301

21 

 020301203 استثمار 020301302
 020301100 ادارة الجودة 020301307
 020301100 نظم معلومات ادارية 020301308
 المحاسبة 020302308

ى
 020302100 بحوث العمليات ف

 020302201 تحليل القوائم المالية 020302309
يبية اصول النظم 020303301  020303201 الضى
يتر المضى 020303304

 020303202 النظام الضى
 020303201 جدوى الخدمات والمرار  العامة 020303307
امج االحصائية الجاهزة 020304304  020304201 البر
 020304100 اقتصاد رياضى  020304308
 برمجة الحاسب 020305301

ى
 020305201 مقدمة ف

 020305201 ميم وادارة قواعد البياناتتص 020305304
 برمجة الحاسب 020305305

ى
 020305201 تطبيقات ف

وعات 020301403  020301301 ادارة المشر
اتيجية 020301411  020301100 ادارة اسب 
اتيجية 020301417 ية اسب   020301202 موارد بشر
 020301100 ادارة المعررة واالبتكار 020301419
 020301201 التسوي  الدوىل 020301420
 020301201 تسوي  الخدمات 020301421
 020301203 تمويل دوىل 020301422
 020301203 تمويل سلوىك 020301423
 020302101 محاسبة ادارية متقدمة 020302405
ائب عىل الدخل 020302408  020302203 محاسبة الضى
 020302301 البحرىمحاسبة تكاليف النقل  020302409
 020302301 محاسبة تكاليف متقدمة 020302410
 020302203 نظم معلومات محاسبية متقدمة 020302411
ى متقدم 020304408  020304202 تأمي 
ونية 020305405  020305201 تجارة واعمال الكب 
 020305307 نظم المعلومات المتكاملة 020305406
 020306102 االسواق الماليةاقتصاديات  020306401
 020306102 اقتصاديات العمل 020306402
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  :التسوي  -إدارة االعمال برنامج  1
 :مقررات اجبارية

 المتطلب الساب  اسم المقرر كود المقرر
 اجماىل عدد الساعات

 المعتمدة
 020301100 ادارة االنتاج والعمليات 020301301

48 

 020301203 استثمار 020301302
ة 020301303 وعات الصغب   020301100 تطبيقات ريادة االعمال والمشر
 020301100 اخالقيات االعمال 020301304
 020301100 ادارة سالسل التوريد 020301305
 االدارة 020301306

ى
 020301301 اساليب كمية ف

 020302101 مبادئ محاسبة التكاليف 020302301
 020302100 كاتمحاسبة شر  020302307
 020301101 نظرية وتصميم المنظمة 020301401
 020301100 ادارة اعمال دولية 020301402
 020301201 ادارة التسوي  020301404
 020301201 سلوك المستهلك 020301405
اتيجية 020301411  020301100 ادارة اسب 
 020301201 بحوث تسوي  020301412
 020301201 تصاالت التسويقية المتكاملةاال  020301414
ونية 020305405  020305201 تجارة واعمال الكب 

 
 :مقرر ( 4مقررات اختيارية ) يتم اختيار 

 المتطلب الساب  اسم المقرر كود المقرر
 اجماىل عدد الساعات

 المعتمدة
 020301100 ادارة االنتاج والعمليات 020301301

21 

 020301203 استثمار 020301302
 020301100 ادارة الجودة 020301307
 020301100 نظم معلومات ادارية 020301308
 المحاسبة 020302308

ى
 020302100 بحوث العمليات ف

 020302201 تحليل القوائم المالية 020302309
يبية 020303301  020303201 اصول النظم الضى
يتر المضى 020303304

 020303202 النظام الضى
 020303201 جدوى الخدمات والمرار  العامة 020303307
امج االحصائية الجاهزة 020304304  020304201 البر
 020304100 اقتصاد رياضى  020304308
 برمجة الحاسب 020305301

ى
 020305201 مقدمة ف

 020305201 تصميم وادارة قواعد البيانات 020305304
 برمجة الحاسب تطبيقات 020305305

ى
 020305201 ف

وعات 020301403  020301301 ادارة المشر
اتيجية 020301411  020301100 ادارة اسب 
اتيجية 020301417 ية اسب   020301202 موارد بشر
 020301100 ادارة المعررة واالبتكار 020301419
 020301201 التسوي  الدوىل 020301420
 020301201 تتسوي  الخدما 020301421
 020301203 تمويل دوىل 020301422
 020301203 تمويل سلوىك 020301423
 020302101 محاسبة ادارية متقدمة 020302405
ائب عىل الدخل 020302408  020302203 محاسبة الضى
 020302301 محاسبة تكاليف النقل البحرى 020302409
 020302301 محاسبة تكاليف متقدمة 020302410
 020302203 نظم معلومات محاسبية متقدمة 020302411
ى متقدم 020304408  020304202 تأمي 
ونية 020305405  020305201 تجارة واعمال الكب 
 020305307 نظم المعلومات المتكاملة 020305406
 020306102 اقتصاديات االسواق المالية 020306401
 020306102 اقتصاديات العمل 020306402
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  :التمويل واالستثمار  -إدارة االعمال  برنامج 3
 :مقررات اجبارية

 اجماىل عدد الساعات المتطلب الساب  اسم المقرر كود المقرر
 المعتمدة

 020301100 ادارة االنتاج والعمليات 020301301

48 

 020301203 استثمار 020301302
ةتطبيقات ريادة االعمال والمشر  020301303  020301100 وعات الصغب 
 020301100 اخالقيات االعمال 020301304
 020301100 ادارة سالسل التوريد 020301305
 االدارة 020301306

ى
 020301301 اساليب كمية ف

 020302101 مبادئ محاسبة التكاليف 020302301
كات 020302307  020302100 محاسبة شر
 020301101 منظمةنظرية وتصميم ال 020301401
 020301203 ادارة مالية متقدمة 020301406
 020301302 استثمار متقدم 020301407
اتيجية 020301411  020301100 ادارة اسب 
 020301203 اسواق ومصسسات مالية 020301413
 020301203 تحليل وتقييم االسهم 020301415
 020301203 تمويل اسالىم 020301416
 020302203 محاسبة مالية متقدمة 020302401

 
 :مقرر ( 4مقررات اختيارية ) يتم اختيار 

 المتطلب الساب  اسم المقرر كود المقرر
 اجماىل عدد الساعات

 المعتمدة
 020301100 ادارة االنتاج والعمليات 020301301

21 

 020301203 استثمار 020301302
 020301100 ادارة الجودة 020301307
 020301100 نظم معلومات ادارية 020301308
 المحاسبة 020302308

ى
 020302100 بحوث العمليات ف

 020302201 تحليل القوائم المالية 020302309
يبية 020303301  020303201 اصول النظم الضى
يتر المضى 020303304

 020303202 النظام الضى
 020303201 امةجدوى الخدمات والمرار  الع 020303307
امج االحصائية الجاهزة 020304304  020304201 البر
 020304100 اقتصاد رياضى  020304308
 برمجة الحاسب 020305301

ى
 020305201 مقدمة ف

 020305201 تصميم وادارة قواعد البيانات 020305304
 برمجة الحاسب 020305305

ى
 020305201 تطبيقات ف

وعاتادارة ا 020301403  020301301 لمشر
اتيجية 020301411  020301100 ادارة اسب 
اتيجية 020301417 ية اسب   020301202 موارد بشر
 020301100 ادارة المعررة واالبتكار 020301419
 020301201 التسوي  الدوىل 020301420
 020301201 تسوي  الخدمات 020301421
 020301203 تمويل دوىل 020301422
 020301203 تمويل سلوىك 020301423
 020302101 محاسبة ادارية متقدمة 020302405
ائب عىل الدخل 020302408  020302203 محاسبة الضى
 020302301 محاسبة تكاليف النقل البحرى 020302409
 020302301 محاسبة تكاليف متقدمة 020302410
 020302203 نظم معلومات محاسبية متقدمة 020302411
ى متقدم 020304408  020304202 تأمي 
ونية 020305405  020305201 تجارة واعمال الكب 
 020305307 نظم المعلومات المتكاملة 020305406
 020306102 اقتصاديات االسواق المالية 020306401
 020306102 اقتصاديات العمل 020306402
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ية الموارد ا -إدارة االعمال برنامج  4  :لبشر
 :مقررات اجبارية

 اجماىل عدد الساعات المتطلب الساب  اسم المقرر كود المقرر
 المعتمدة

 020301100 ادارة االنتاج والعمليات 020301301

48 

 020301203 استثمار 020301302
ة 020301303 وعات الصغب   020301100 تطبيقات ريادة االعمال والمشر
 020301100 الاخالقيات االعم 020301304
 020301100 ادارة سالسل التوريد 020301305
 االدارة 020301306

ى
 020301301 اساليب كمية ف

 020302101 مبادئ محاسبة التكاليف 020302301
كات 020302307  020302100 محاسبة شر
 020301101 نظرية وتصميم المنظمة 020301401
 020301202 ادارة االداإل 020301408
 020301202 انظمة االجور والحوارز 020301409
ية 020301410  020301202 تنمية الموارد البشر
اتيجية 020301411  020301100 ادارة اسب 
اتيجية 020301417 ية اسب   020301202 موارد بشر
 020301101 القيادة 020301418
ونية 020305405  020305201 تجارة واعمال الكب 

 
 :مقرر ( 4ت اختيارية ) يتم اختيار مقررا

 المتطلب الساب  اسم المقرر كود المقرر
 اجماىل عدد الساعات

 المعتمدة
 020301100 ادارة االنتاج والعمليات 020301301

21 

 020301203 استثمار 020301302
 020301100 ادارة الجودة 020301307
 020301100 نظم معلومات ادارية 020301308
 المحاسبة 020302308

ى
 020302100 بحوث العمليات ف

 020302201 تحليل القوائم المالية 020302309
يبية 020303301  020303201 اصول النظم الضى
يتر المضى 020303304

 020303202 النظام الضى
 020303201 جدوى الخدمات والمرار  العامة 020303307
امج االحصائية ا 020304304  020304201 لجاهزةالبر
 020304100 اقتصاد رياضى  020304308
 برمجة الحاسب 020305301

ى
 020305201 مقدمة ف

 020305201 تصميم وادارة قواعد البيانات 020305304
 برمجة الحاسب 020305305

ى
 020305201 تطبيقات ف

وعات 020301403  020301301 ادارة المشر
اتيج 020301411  020301100 يةادارة اسب 
اتيجية 020301417 ية اسب   020301202 موارد بشر
 020301100 ادارة المعررة واالبتكار 020301419
 020301201 التسوي  الدوىل 020301420
 020301201 تسوي  الخدمات 020301421
 020301203 تمويل دوىل 020301422
 020301203 تمويل سلوىك 020301423
 020302101 محاسبة ادارية متقدمة 020302405
ائب عىل الدخل 020302408  020302203 محاسبة الضى
 020302301 محاسبة تكاليف النقل البحرى 020302409
 020302301 محاسبة تكاليف متقدمة 020302410
 020302203 نظم معلومات محاسبية متقدمة 020302411
ى متقدم 020304408  020304202 تأمي 
ونية 020305405  020305201 تجارة واعمال الكب 
 020305307 نظم المعلومات المتكاملة 020305406
 020306102 اقتصاديات االسواق المالية 020306401
 020306102 اقتصاديات العمل 020306402
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 المحاسبة برنامج   5
 :مقررات اجبارية

 عدد الساعات اجماىل المتطلب الساب  اسم المقرر كود المقرر
 المعتمدة

 020302101 مبادئ محاسبة التكاليف 020302301

48 

كات ) 020302302  020302100 (2محاسبة شر
 020302203 انظمة محاسبية متخصصة 020302303
 020302203 رقابة ومراجعة داخلية 020302304
كات ) 020302305  020302203 (1محاسبة شر
 020302203 حاسبيةنظم معلومات م 020302306
 020301100 ادارة االنتاج والعمليات 020301301
يبية 020303301  020303201 اصول النظم الضى
 020302203 محاسبة مالية متقدمة 020302401
 020302301 انظمة قياس التكاليف  020302402
يبية ) 020302403  020302203 (2محاسبة ضى
 020302203 مراجعة 020302404
 020302101 محاسبة ادارية متقدمة 020302405
يبية ) 020302406  020302203 (1محاسبة ضى
ونية 020302407  020302304 مراجعة نظم المحاسبة االلكب 
اتيجية 020301411  020301100 ادارة اسب 

 
 :مقرر ( 4مقررات اختيارية ) يتم اختيار 

  المتطلب الساب اسم المقرر كود المقرر
 اجماىل عدد الساعات

 المعتمدة
 020301100 ادارة االنتاج والعمليات 020301301

21 

 020301203 استثمار 020301302
 020301100 ادارة الجودة 020301307
 020301100 نظم معلومات ادارية 020301308
 المحاسبة 020302308

ى
 020302100 بحوث العمليات ف

 020302201 المالية تحليل القوائم 020302309
يبية 020303301  020303201 اصول النظم الضى
يتر المضى 020303304

 020303202 النظام الضى
 020303201 جدوى الخدمات والمرار  العامة 020303307
امج االحصائية الجاهزة 020304304  020304201 البر
 020304100 اقتصاد رياضى  020304308
 برمجة الحاسب مقدمة 020305301

ى
 020305201 ف

 020305201 تصميم وادارة قواعد البيانات 020305304
 برمجة الحاسب 020305305

ى
 020305201 تطبيقات ف

وعات 020301403  020301301 ادارة المشر
اتيجية 020301411  020301100 ادارة اسب 
اتيجية 020301417 ية اسب   020301202 موارد بشر
 020301100 ادارة المعررة واالبتكار 020301419
 020301201 التسوي  الدوىل 020301420
 020301201 تسوي  الخدمات 020301421
 020301203 تمويل دوىل 020301422
 020301203 تمويل سلوىك 020301423
 020302101 محاسبة ادارية متقدمة 020302405
ائب عىل الدخل 020302408  020302203 محاسبة الضى
 020302301 محاسبة تكاليف النقل البحرى 020302409
 020302301 محاسبة تكاليف متقدمة 020302410
 020302203 نظم معلومات محاسبية متقدمة 020302411
ى متقدم 020304408  020304202 تأمي 
ونية 020305405  020305201 تجارة واعمال الكب 
 020305307 لمتكاملةنظم المعلومات ا 020305406
 020306102 اقتصاديات االسواق المالية 020306401
 020306102 اقتصاديات العمل 020306402
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 الدراسات المالية والجمركيةبرنامج     6
 :مقررات اجبارية

 اجماىل عدد الساعات المتطلب الساب  اسم المقرر كود المقرر
 المعتمدة

يب 020303301  020303201 يةاصول النظم الضى

48 

وعات العامة 020303302  020303201 اقتصاديات المشر
 020303201 اقتصاديات النقل وال حن الدوىل 020303303
يتر المضى 020303304

 020303202 النظام الضى
 السياسات المالية 020303305

ى
 020303201 مقدمة ف

 020303202 نظم الرقابة عىل المال العام 020303306
 020302101 مبادئ محاسبة التكاليف 020302301
كات 020302307  020302100 محاسبة شر
 020303201 دراسة الجدوى االقتصادية واالجتماعية 020303401
ى والجمارك 020303402

ى
 020303303 اقتصاديات الموان

 020303201 السياسات المالية الداخلية 020303403
 020303301 لية وجمركية معاضةقضايا ما 020303404
 020303301 النظام الماىل االسالىم 020303405
اد والتصدير 020303406  020303303 النظم الجمركية ونظم االستب 
يبة الجمركية 020303407  020303303 حسابات الضى
 020303305 سياسات مالية دولية 020303408

 
 :مقرر ( 4مقررات اختيارية ) يتم اختيار 

 المتطلب الساب  اسم المقرر كود المقرر
 اجماىل عدد الساعات

 المعتمدة
 020301100 ادارة االنتاج والعمليات 020301301

21 

 020301203 استثمار 020301302
 020301100 ادارة الجودة 020301307
 020301100 نظم معلومات ادارية 020301308
 ا 020302308

ى
 020302100 لمحاسبةبحوث العمليات ف

 020302201 تحليل القوائم المالية 020302309
يبية 020303301  020303201 اصول النظم الضى
يتر المضى 020303304

 020303202 النظام الضى
 020303201 جدوى الخدمات والمرار  العامة 020303307
امج االحصائية الجاهزة 020304304  020304201 البر
 020304100 اقتصاد رياضى  020304308
 برمجة الحاسب 020305301

ى
 020305201 مقدمة ف

 020305201 تصميم وادارة قواعد البيانات 020305304
 برمجة الحاسب 020305305

ى
 020305201 تطبيقات ف

وعات 020301403  020301301 ادارة المشر
اتيجية 020301411  020301100 ادارة اسب 
اتيجيةم 020301417 ية اسب   020301202 وارد بشر
 020301100 ادارة المعررة واالبتكار 020301419
 020301201 التسوي  الدوىل 020301420
 020301201 تسوي  الخدمات 020301421
 020301203 تمويل دوىل 020301422
 020301203 تمويل سلوىك 020301423
 020302101 محاسبة ادارية متقدمة 020302405
ائب عىل الدخل 020302408  020302203 محاسبة الضى
 020302301 محاسبة تكاليف النقل البحرى 020302409
 020302301 محاسبة تكاليف متقدمة 020302410
 020302203 نظم معلومات محاسبية متقدمة 020302411
ى متقدم 020304408  020304202 تأمي 
 020305201 ونيةتجارة واعمال الكب   020305405
 020305307 نظم المعلومات المتكاملة 020305406
 020306102 اقتصاديات االسواق المالية 020306401
 020306102 اقتصاديات العمل 020306402
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 االحصاإل التطبيف   برنامج   7
 :مقررات اجبارية

 اجماىل عدد الساعات المتطلب الساب  اسم المقرر كود المقرر
 مدةالمعت

020304301  
ى
 020304201 االحصاإل السكان

48 

 020304100 الرياضيات المتقدمة 020304302
020304303  

ى
 020304201 طرق البحث االحصان

امج االحصائية الجاهزة 020304304  020304201 البر
 020304100 الجبر الخىط 020304305
 االحصاإلات الالمعلمية 020304306

ى
 020304201 مقدمة ف

 020304201 نظرية المعاينة االحصائية 020304307
 020302101 مبادئ محاسبة التكاليف 020302301
 020304302 بحوث العمليات 020304401
 020304303 تحليل االنحدار 020304402
 020304302 (2نظرية االحصاإل ) 020304403

 اقتصاد قياس 020304404
020304303 
020304304 

 020304305 تصميم التجارب 020304405
 020304303 سالسل زمنية 020304406
 020304302 (1نظرية االحصاإل ) 020304407
 020303201 دراسة الجدوى االقتصادية واالجتماعية 020303401

 
 :مقرر ( 4مقررات اختيارية ) يتم اختيار 

 المتطلب الساب  اسم المقرر كود المقرر
 ساعاتاجماىل عدد ال
 المعتمدة

 020301100 ادارة االنتاج والعمليات 020301301

21 

 020301203 استثمار 020301302
 020301100 ادارة الجودة 020301307
 020301100 نظم معلومات ادارية 020301308
 المحاسبة 020302308

ى
 020302100 بحوث العمليات ف

 020302201 تحليل القوائم المالية 020302309
يبية 020303301  020303201 اصول النظم الضى
يتر المضى 020303304

 020303202 النظام الضى
 020303201 جدوى الخدمات والمرار  العامة 020303307
امج االحصائية الجاهزة 020304304  020304201 البر
 020304100 اقتصاد رياضى  020304308
 برمجة الحاس 020305301

ى
 020305201 بمقدمة ف

 020305201 تصميم وادارة قواعد البيانات 020305304
 برمجة الحاسب 020305305

ى
 020305201 تطبيقات ف

وعات 020301403  020301301 ادارة المشر
اتيجية 020301411  020301100 ادارة اسب 
اتيجية 020301417 ية اسب   020301202 موارد بشر
 020301100 واالبتكارادارة المعررة  020301419
 020301201 التسوي  الدوىل 020301420
 020301201 تسوي  الخدمات 020301421
 020301203 تمويل دوىل 020301422
 020301203 تمويل سلوىك 020301423
 020302101 محاسبة ادارية متقدمة 020302405
ائب عىل الدخل 020302408  020302203 محاسبة الضى
 020302301 محاسبة تكاليف النقل البحرى 020302409
 020302301 محاسبة تكاليف متقدمة 020302410
 020302203 نظم معلومات محاسبية متقدمة 020302411
ى متقدم 020304408  020304202 تأمي 
ونية 020305405  020305201 تجارة واعمال الكب 
 020305307 نظم المعلومات المتكاملة 020305406
 020306102 اقتصاديات االسواق المالية 020306401
 020306102 اقتصاديات العمل 020306402
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 اإلداريةنظم المعلومات  برنامج   8
 :مقررات اجبارية

 اجماىل عدد الساعات المتطلب الساب  اسم المقرر كود المقرر
 المعتمدة

 برمجة الحاسب 020305301
ى
 020305201 مقدمة ف

48 

 020305201 البنية التحتية لت:نولوجيا المعلومات 020305302
مجيات 020305303  020305201 تحليل كم باستخدام البر
 020305201 تصميم وادارة قواعد البيانات 020305304
 برمجة الحاسب 020305305

ى
 020305201 تطبيقات ف

 020305201 ادارة الت:نولوجيا 020305306
 020305201 يل وتصميم نظم المعلوماتتحل 020305307
 020302101 مبادئ محاسبة التكاليف 020302301
 020305304 استخبارات وتنقيب البيانات 020305401

ونية 020305402  مراجعة النظم االلكب 
020305304 
020305307 

 020305302 نظم المعلومات المتقدمة وتطبيقاتها 020305403
 020305303 عم القرارنظم د 020305404
ونية 020305405  020305201 تجارة واعمال الكب 
 020305307 نظم المعلومات المتكاملة 020305406
 020305305 النظم الذكية لدعم القرار 020305407

وو تخرج 020305408  مشر
020305301 
020305307 

 
 :مقرر ( 4مقررات اختيارية ) يتم اختيار 

 اجماىل عدد الساعات المتطلب الساب  م المقرراس كود المقرر
 المعتمدة

 020301100 ادارة االنتاج والعمليات 020301301

21 

 020301203 استثمار 020301302
 020301100 ادارة الجودة 020301307
 020301100 نظم معلومات ادارية 020301308
 المحاسبة 020302308

ى
 020302100 بحوث العمليات ف

 020302201 تحليل القوائم المالية 020302309
يبية 020303301  020303201 اصول النظم الضى
يتر المضى 020303304

 020303202 النظام الضى
 020303201 جدوى الخدمات والمرار  العامة 020303307
امج االحصائية الجاهزة 020304304  020304201 البر
 020304100 اقتصاد رياضى  020304308
 برمجة الحاسب 020305301

ى
 020305201 مقدمة ف

 020305201 تصميم وادارة قواعد البيانات 020305304
 برمجة الحاسب 020305305

ى
 020305201 تطبيقات ف

وعات 020301403  020301301 ادارة المشر
اتيجية 020301411  020301100 ادارة اسب 
اتيجية 020301417 ية اسب   020301202 موارد بشر
 020301100 ادارة المعررة واالبتكار 020301419
 020301201 التسوي  الدوىل 020301420
 020301201 تسوي  الخدمات 020301421
 020301203 تمويل دوىل 020301422
 020301203 تمويل سلوىك 020301423
 020302101 محاسبة ادارية متقدمة 020302405
ائب عىل الدخلمحاس 020302408  020302203 بة الضى
 020302301 محاسبة تكاليف النقل البحرى 020302409
 020302301 محاسبة تكاليف متقدمة 020302410
 020302203 نظم معلومات محاسبية متقدمة 020302411
ى متقدم 020304408  020304202 تأمي 
ونية 020305405  020305201 تجارة واعمال الكب 
 020305307 نظم المعلومات المتكاملة 020305406
 020306102 اقتصاديات االسواق المالية 020306401
 020306102 اقتصاديات العمل 020306402
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ح  نامج دراسيةال خطةالمقب   اإلدارة -إدارة االعمال  لبر
 

  :االول  المستوى مقررات
 

 2-ف كود المقرر
 عدد الساعات
 المعتمدة

 اب المتطلب الس

   3 مبادئ االدارة 020301100

   3 مبادئ المحاسبة المالية 020302100

   3 الرياضيات البحتة والمالية 020304100

020306100  
ى
   3 اقتصاد جزن

   2 لغة اجنبية لالعمال 020306101

   2 االبتكار وريادة االعمال 020300100
   1-ف 

   3 سلوك تنظيم 020301101

   3 مبادئ المحاسبة االدارية 020302101

   3 احصاإل وصفى  020304101

   3 اقتصاد كىل 020306102

   2 مهارات اللغة واالتصال 020306103

   2 قانون االعمال 020306104
 

 
  المستوى مقررات

ى
  :الثان

 

 3-ف كود المقرر
 عدد الساعات
 المعتمدة

 المتطلب الساب 

 020301100 3 مبادئ تسوي  020301201

 020302100 3 (2محاسبة متوسطة ) 020302201

 المالية العامة 020303201
ى
   3 مقدمة ف

 020304100 3 استدالل احصانى  020304201

 نظم وت:نولوجيا المعلومات 020305201
ى
   3 مقدمة ف

   3 نقود وبنوك وتجارة دولية 020306201
   4-ف 

ية 020301202  020301100 3 ادارة الموارد البشر

 020301100 3 تمويل 020301203

 الوحدات الح:ومية 020302202
ى
 020302100 3 المحاسبة ف

 020302100 3 (1محاسبة متوسطة ) 020302203

 020306102 3 التحليل الكىل لموازنة الدولة 020303202

ى  020304202  الخطر والتأمي 
ى
 020304100 3 مقدمة ف
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   :الثالث المستوى مقررات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع :  المستوى مقررات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5-ف كود المقرر
 عدد الساعات
 المعتمدة

 المتطلب الساب 

 020301100 3 ادارة االنتاج والعمليات 020301301

 020301203 3 استثمار 020301302

ة 020301303 وعات الصغب   020301100 3 تطبيقات ريادة االعمال والمشر

 020302101 3 مبادئ محاسبة التكاليف 020302301

   2 التف:ب  الناقد 020300301

   3 ( متطلب تخصصمقرر اختيارى )   
   6-ف 

 020301100 3 اخالقيات االعمال 020301304

 020301100 3 ادارة سالسل التوريد 020301305

 االدارة 020301306
ى
 020301301 3 اساليب كمية ف

كات 020302307  020302100 3 محاسبة شر

020300XXX ( مقرر اختيارى ) 2 متطلب جامعة   

   3 (متطلب تخصص  مقرر اختيارى )   

 7-ف كود المقرر
 عدد الساعات
 المعتمدة

 المتطلب الساب 

 020301101 3 نظرية وتصميم المنظمة 020301401

 020301100 3 ادارة اعمال دولية 020301402

وعات 020301403  020301301 3 ادارة المشر

 020302101 3 محاسبة ادارية متقدمة 020302405

020300XXX ) 2 مقرر اختيارى ) متطلب جامعة   

   3 (متطلب تخصص  مقرر اختيارى )  
   8-ف 

اتيجية 020301411  020301100 3 ادارة اسب 

 020301201 3 بحوث تسوي  020301412

 020301203 3 اسواق ومصسسات مالية 020301413

ونية 020305405  020305201 3 تجارة واعمال الكب 

020300XXX ) 2 مقرر اختيارى ) متطلب جامعة   

   3 (متطلب تخصص مقرر اختيارى )  
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ح  نامجل الخطة الدراسيةمقب   التسوي  -إدارة االعمال  بر
 

  :االول  المستوى مقررات
 

 2-ف كود المقرر
 عدد الساعات

 لمعتمدةا
 المتطلب الساب 

   3 مبادئ االدارة 020301100

   3 مبادئ المحاسبة المالية 020302100

   3 الرياضيات البحتة والمالية 020304100

020306100  
ى
   3 اقتصاد جزن

   2 لغة اجنبية لالعمال 020306101

   2 االبتكار وريادة االعمال 020300100
   1-ف 

   3 نظيمسلوك ت 020301101

   3 مبادئ المحاسبة االدارية 020302101

   3 احصاإل وصفى  020304101

   3 اقتصاد كىل 020306102

   2 مهارات اللغة واالتصال 020306103

   2 قانون االعمال 020306104
 

 
 

  المستوى مقررات
ى
  : الثان

 

 3-ف كود المقرر
 عدد الساعات
 المعتمدة

 المتطلب الساب 

 020301100 3 مبادئ تسوي  020301201

 020302100 3 (2محاسبة متوسطة ) 020302201

 المالية العامة 020303201
ى
   3 مقدمة ف

 020304100 3 استدالل احصانى  020304201

 نظم وت:نولوجيا المعلومات 020305201
ى
   3 مقدمة ف

   3 نقود وبنوك وتجارة دولية 020306201
   4-ف 

يةادار  020301202  020301100 3 ة الموارد البشر

 020301100 3 تمويل 020301203

 الوحدات الح:ومية 020302202
ى
 020302100 3 المحاسبة ف

 020302100 3 (1محاسبة متوسطة ) 020302203

 020306102 3 التحليل الكىل لموازنة الدولة 020303202

ى  020304202  الخطر والتأمي 
ى
 020304100 3 مقدمة ف
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   :الثالث المستوى مقررات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع :  المستوى مقررات

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5-ف كود المقرر
 عدد الساعات
 المعتمدة

 المتطلب الساب 

 020301100 3 ادارة االنتاج والعمليات 020301301

 020301203 3 استثمار 020301302

ة 020301303 وعات الصغب   020301100 3 تطبيقات ريادة االعمال والمشر

 020302101 3 مبادئ محاسبة التكاليف 020302301

   2 التف:ب  الناقد 020300301

   3 (متطلب تخصص  مقرر اختيارى )  
   6-ف 

 020301100 3 اخالقيات االعمال 020301304

 020301100 3 ادارة سالسل التوريد 020301305

 االدارة 020301306
ى
 020301301 3 اساليب كمية ف

كات 020302307  020302100 3 محاسبة شر

020300XXX ) 2 مقرر اختيارى ) متطلب جامعة   

   3 (متطلب تخصص مقرر اختيارى )   

 7-ف كود المقرر
 عدد الساعات
 المعتمدة

 المتطلب الساب 

 020301101 3 نظرية وتصميم المنظمة 020301401

 020301100 3 ادارة اعمال دولية 020301402

 020301201 3 ادارة التسوي  020301404

 020301201 3 سلوك المستهلك 020301405

020300XXX ) 2 مقرر اختيارى ) متطلب جامعة   

   3 (متطلب تخصص  مقرر اختيارى )  
   8-ف 

اتيجية 020301411  020301100 3 ادارة اسب 

 020301201 3 بحوث تسوي  020301412

 020301201 3 المتكاملة االتصاالت التسويقية 020301414

ونية 020305405  020305201 3 تجارة واعمال الكب 

020300XXX ) 2 مقرر اختيارى ) متطلب جامعة   

   3 (متطلب تخصص  مقرر اختيارى )  
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ح  نامجالخطة الدراسية لمقب   التمويل واالستثمار -إدارة االعمال  بر
 

  :االول  المستوى مقررات
 

 2-ف كود المقرر
 عدد الساعات
 المعتمدة

 المتطلب الساب 

   3 مبادئ االدارة 020301100

   3 مبادئ المحاسبة المالية 020302100

   3 الرياضيات البحتة والمالية 020304100

020306100  
ى
   3 اقتصاد جزن

   2 لغة اجنبية لالعمال 020306101

   2 االبتكار وريادة االعمال 020300100
   1-ف 

   3 سلوك تنظيم 020301101

   3 مبادئ المحاسبة االدارية 020302101

   3 احصاإل وصفى  020304101

   3 اقتصاد كىل 020306102

   2 مهارات اللغة واالتصال 020306103

   2 قانون االعمال 020306104
 

 
  المستوى مقررات

ى
  :الثان

 

 3-ف كود المقرر
 عدد الساعات

 عتمدةالم
 المتطلب الساب 

 020301100 3 مبادئ تسوي  020301201

 020302100 3 (2محاسبة متوسطة ) 020302201

 المالية العامة 020303201
ى
   3 مقدمة ف

 020304100 3 استدالل احصانى  020304201

 نظم وت:نولوجيا المعلومات 020305201
ى
   3 مقدمة ف

   3 ةنقود وبنوك وتجارة دولي 020306201
   4-ف 

ية 020301202  020301100 3 ادارة الموارد البشر

 020301100 3 تمويل 020301203

 الوحدات الح:ومية 020302202
ى
 020302100 3 المحاسبة ف

 020302100 3 (1محاسبة متوسطة ) 020302203

 020306102 3 التحليل الكىل لموازنة الدولة 020303202

 الخ 020304202
ى
ى مقدمة ف  020304100 3 طر والتأمي 
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   :الثالث المستوى مقررات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع :  المستوى مقررات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 5-ف كود المقرر
 عدد الساعات
 المعتمدة

 المتطلب الساب 

 020301100 3 ادارة االنتاج والعمليات 020301301

 020301203 3 استثمار 020301302

ة 020301303 وعات الصغب   020301100 3 تطبيقات ريادة االعمال والمشر

 020302101 3 مبادئ محاسبة التكاليف 020302301

   2 التف:ب  الناقد 020300301

   3 (متطلب تخصص  مقرر اختيارى )  
   6-ف 

 020301100 3 اخالقيات االعمال 020301304

 020301100 3 ادارة سالسل التوريد 020301305

 االدارة 020301306
ى
 020301301 3 اساليب كمية ف

كاتمح 020302307  020302100 3 اسبة شر

020300XXX ) 2 مقرر اختيارى ) متطلب جامعة   

   3 (متطلب تخصص  مقرر اختيارى )  

 7-ف كود المقرر
 عدد الساعات
 المعتمدة

 المتطلب الساب 

 020301101 3 نظرية وتصميم المنظمة 020301401

 020301203 3 ية متقدمةادارة مال 020301406

 020301302 3 استثمار متقدم 020301407

 020302203 3 محاسبة مالية متقدمة 020302401

020300XXX ) 2 مقرر اختيارى ) متطلب جامعة   

   3 (متطلب تخصص  مقرر اختيارى )  
   8-ف 

اتيجية 020301411  020301100 3 ادارة اسب 

 020301203 3 ليةاسواق ومصسسات ما 020301413

 020301203 3 تحليل وتقييم االسهم 020301415

 020301203 3 تمويل اسالىم 020301416

020300XXX ) 2 مقرر اختيارى ) متطلب جامعة   

   3 (متطلب تخصص مقرر اختيارى )  
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ح  نامجالخطة الدراسية لمقب   يةالموارد البشر  -إدارة االعمال  بر
 

  :االول  المستوى مقررات
 

 2-ف كود المقرر
 عدد الساعات
 المعتمدة

 المتطلب الساب 

   3 مبادئ االدارة 020301100

   3 مبادئ المحاسبة المالية 020302100

   3 الرياضيات البحتة والمالية 020304100

020306100  
ى
   3 اقتصاد جزن

   2 لغة اجنبية لالعمال 020306101

   2 االبتكار وريادة االعمال 020300100
   1-ف 

   3 سلوك تنظيم 020301101

   3 مبادئ المحاسبة االدارية 020302101

   3 احصاإل وصفى  020304101

   3 اقتصاد كىل 020306102

   2 مهارات اللغة واالتصال 020306103

   2 قانون االعمال 020306104
 

 
  المستوى مقررات

ى
  :الثان

 

 3-ف د المقرركو 
 عدد الساعات
 المعتمدة

 المتطلب الساب 

 020301100 3 مبادئ تسوي  020301201

 020302100 3 (2محاسبة متوسطة ) 020302201

 المالية العامة 020303201
ى
   3 مقدمة ف

 020304100 3 استدالل احصانى  020304201

 نظم وت:نولوجيا المعلومات 020305201
ى
   3 مقدمة ف

   3 نقود وبنوك وتجارة دولية 020306201
   4-ف 

ية 020301202  020301100 3 ادارة الموارد البشر

 020301100 3 تمويل 020301203

 الوحدات الح:ومية 020302202
ى
 020302100 3 المحاسبة ف

 020302100 3 (1محاسبة متوسطة ) 020302203

 020306102 3 التحليل الكىل لموازنة الدولة 020303202

ى  020304202  الخطر والتأمي 
ى
 020304100 3 مقدمة ف
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   :الثالث المستوى مقررات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع :  المستوى مقررات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5-ف كود المقرر
 عدد الساعات
 المعتمدة

 المتطلب الساب 

 020301100 3 ادارة االنتاج والعمليات 020301301

 020301203 3 استثمار 020301302

و  020301303 ةتطبيقات ريادة االعمال والمشر  020301100 3 عات الصغب 

 020302101 3 مبادئ محاسبة التكاليف 020302301

   2 التف:ب  الناقد 020300301

   3 (متطلب تخصص  مقرر اختيارى )  
   6-ف 

 020301100 3 اخالقيات االعمال 020301304

 020301100 3 ادارة سالسل التوريد 020301305

 االدا 020301306
ى
 020301301 3 رةاساليب كمية ف

كات 020302307  020302100 3 محاسبة شر

020300XXX ) 2 مقرر اختيارى ) متطلب جامعة   

   3 (متطلب تخصص  مقرر اختيارى )  

 7-ف كود المقرر
 عدد الساعات
 المعتمدة

 المتطلب الساب 

 020301101 3 نظرية وتصميم المنظمة 020301401

 020301202 3 ادارة االداإل 020301408

 020301202 3 انظمة االجور والحوارز 020301409

ية 020301410  020301202 3 تنمية الموارد البشر

020300XXX ) 2 مقرر اختيارى ) متطلب جامعة   

   3 (متطلب تخصص  مقرر اختيارى )  
   8-ف 

اتيجية 020301411  020301100 3 ادارة اسب 

اتيجية 020301417 ية اسب   020301202 3 موارد بشر

 020301101 3 القيادة 020301418

ونية 020305405  020305201 3 تجارة واعمال الكب 

020300XXX ) 2 مقرر اختيارى ) متطلب جامعة   

   3 (متطلب تخصص مقرر اختيارى )   
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ح  نامج دراسيةالخطة المقب   المحاسبة لبر
 

 
  :االول  المستوى مقررات

 

 2-ف كود المقرر
 عدد الساعات
 المعتمدة

 المتطلب الساب 

   3 مبادئ االدارة 020301100

   3 مبادئ المحاسبة المالية 020302100

   3 الرياضيات البحتة والمالية 020304100

020306100  
ى
   3 اقتصاد جزن

   2 عماللغة اجنبية لال  020306101

   2 االبتكار وريادة االعمال 020300100
   1-ف 

   3 سلوك تنظيم 020301101

   3 مبادئ المحاسبة االدارية 020302101

   3 احصاإل وصفى  020304101

   3 اقتصاد كىل 020306102

   2 مهارات اللغة واالتصال 020306103

   2 قانون االعمال 020306104
 

 
  ىالمستو  مقررات

ى
  :الثان

 

 3-ف كود المقرر
 عدد الساعات
 المعتمدة

 المتطلب الساب 

 020301100 3 مبادئ تسوي  020301201

 020302100 3 (2محاسبة متوسطة ) 020302201

 المالية العامة 020303201
ى
   3 مقدمة ف

 020304100 3 استدالل احصانى  020304201

 نظم وت:نولوجيا المع 020305201
ى
   3 لوماتمقدمة ف

   3 نقود وبنوك وتجارة دولية 020306201
   4-ف 

ية 020301202  020301100 3 ادارة الموارد البشر

 020301100 3 تمويل 020301203

 الوحدات الح:ومية 020302202
ى
 020302100 3 المحاسبة ف

 020302100 3 (1محاسبة متوسطة ) 020302203

 020306102 3 الدولة التحليل الكىل لموازنة 020303202

ى  020304202  الخطر والتأمي 
ى
 020304100 3 مقدمة ف
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   :الثالث المستوى مقررات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع :  المستوى مقررات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5-ف كود المقرر
 عدد الساعات
 المعتمدة

 المتطلب الساب 

 020302101 3 مبادئ محاسبة التكاليف 020302301

كات ) 020302302  020302100 3 (2محاسبة شر

 020301100 3 نتاج والعملياتادارة اال  020301301

يبية 020303301  020303201 3 اصول النظم الضى

   2 التف:ب  الناقد 020300301

   3 (متطلب تخصص مقرر اختيارى )  
   6-ف 

 020302203 3 انظمة محاسبية متخصصة 020302303

 020302203 3 رقابة ومراجعة داخلية 020302304

كات ) 020302305  020302203 3 (1محاسبة شر

 020302203 3 نظم معلومات محاسبية 020302306

020300XXX ) 2 مقرر اختيارى ) متطلب جامعة   

   3 (متطلب تخصص مقرر اختيارى )   

 7-ف كود المقرر
 عدد الساعات
 المعتمدة

 المتطلب الساب 

 020302203 3 ةمحاسبة مالية متقدم 020302401

 020302301 3 انظمة قياس التكاليف  020302402

يبية ) 020302403  020302203 3 (2محاسبة ضى

 020302203 3 مراجعة 020302404

020300XXX ) 2 مقرر اختيارى ) متطلب جامعة   

   3 (متطلب تخصص مقرر اختيارى )   
   8-ف 

 020302101 3 محاسبة ادارية متقدمة 020302405

يبية ) 020302406  020302203 3 (1محاسبة ضى

ونية 020302407  020302304 3 مراجعة نظم المحاسبة االلكب 

اتيجية 020301411  020301100 3 ادارة اسب 

020300XXX ) 2 مقرر اختيارى ) متطلب جامعة   

   3 (متطلب تخصص مقرر اختيارى )  
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ح  نامجدراسية الخطة المقب   الدراسات المالية والجمركية لبر
 

  :االول  المستوى مقررات
 

 2-ف كود المقرر
 عدد الساعات
 المعتمدة

 المتطلب الساب 

   3 مبادئ االدارة 020301100

   3 مبادئ المحاسبة المالية 020302100

   3 الرياضيات البحتة والمالية 020304100

020306100  
ى
   3 اقتصاد جزن

   2 لغة اجنبية لالعمال 020306101

   2 االبتكار وريادة االعمال 020300100
   1-ف 

   3 سلوك تنظيم 020301101

   3 مبادئ المحاسبة االدارية 020302101

   3 احصاإل وصفى  020304101

   3 اقتصاد كىل 020306102

   2 مهارات اللغة واالتصال 020306103

   2 االعمال قانون 020306104
 

 
  المستوى مقررات

ى
  :الثان

 

 3-ف كود المقرر
 عدد الساعات
 المعتمدة

 المتطلب الساب 

 020301100 3 مبادئ تسوي  020301201

 020302100 3 (2محاسبة متوسطة ) 020302201

 المالية العامة 020303201
ى
   3 مقدمة ف

 020304100 3 استدالل احصانى  020304201

 نظم وت:نولوجيا المعلومات 020305201
ى
   3 مقدمة ف

   3 نقود وبنوك وتجارة دولية 020306201
   4-ف 

ية 020301202  020301100 3 ادارة الموارد البشر

 020301100 3 تمويل 020301203

 الوحدات الح:ومية 020302202
ى
 020302100 3 المحاسبة ف

 020302100 3 (1محاسبة متوسطة ) 020302203

 020306102 3 التحليل الكىل لموازنة الدولة 020303202

ى  020304202  الخطر والتأمي 
ى
 020304100 3 مقدمة ف
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   :الثالث المستوى مقررات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع :  المستوى مقررات

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5-ف كود المقرر
 عدد الساعات
 المعتمدة

 المتطلب الساب 

يبية 020303301  020303201 3 اصول النظم الضى

وعات  020303302  020303201 3 العامةاقتصاديات المشر

 020303201 3 اقتصاديات النقل وال حن الدوىل 020303303

 020302101 3 مبادئ محاسبة التكاليف 020302301

   2 التف:ب  الناقد 020300301

   3 (متطلب تخصص  مقرر اختيارى )  
   6-ف 

يتر المضى 020303304
 020303202 3 النظام الضى

 ا 020303305
ى
 020303201 3 لسياسات الماليةمقدمة ف

 020303202 3 نظم الرقابة عىل المال العام 020303306

كات 020302307  020302100 3 محاسبة شر

020300XXX ) 2 مقرر اختيارى ) متطلب جامعة   

   3 (متطلب تخصص  مقرر اختيارى )  

 7-ف كود المقرر
 عاتعدد السا

 المعتمدة
 المتطلب الساب 

 020303201 3 دراسة الجدوى االقتصادية واالجتماعية 020303401

ى والجمارك 020303402
 020303303 3 اقتصاديات الموانى

 020303201 3 السياسات المالية الداخلية 020303403

 020303301 3 قضايا مالية وجمركية معاضة 020303404

020300XXX 2 ارى ) متطلب جامعة (مقرر اختي   

   3 (متطلب تخصص مقرر اختيارى )   
   8-ف 

 020303301 3 النظام الماىل االسالىم 020303405

اد والتصدير 020303406  020303303 3 النظم الجمركية ونظم االستب 

يبة الجمركية 020303407  020303303 3 حسابات الضى

 020303305 3 سياسات مالية دولية 020303408

020300XXX ) 2 مقرر اختيارى ) متطلب جامعة   

   3 (متطلب تخصص  مقرر اختيارى )  
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ح  نامج دراسيةالخطة المقب   االحصاإل التطبيف   لبر
 

  :االول  المستوى مقررات
 

 2-ف كود المقرر
 عدد الساعات
 المعتمدة

 المتطلب الساب 

   3 االدارةمبادئ  020301100

   3 مبادئ المحاسبة المالية 020302100

   3 الرياضيات البحتة والمالية 020304100

020306100  
ى
   3 اقتصاد جزن

   2 لغة اجنبية لالعمال 020306101

   2 االبتكار وريادة االعمال 020300100
   1-ف 

   3 سلوك تنظيم 020301101

   3 اريةمبادئ المحاسبة االد 020302101

   3 احصاإل وصفى  020304101

   3 اقتصاد كىل 020306102

   2 مهارات اللغة واالتصال 020306103

   2 قانون االعمال 020306104
 

 
  المستوى مقررات

ى
  :الثان

 

 3-ف كود المقرر
 عدد الساعات
 المعتمدة

 المتطلب الساب 

 020301100 3 مبادئ تسوي  020301201

 020302100 3 (2سبة متوسطة )محا 020302201

 المالية العامة 020303201
ى
   3 مقدمة ف

 020304100 3 استدالل احصانى  020304201

 نظم وت:نولوجيا المعلومات 020305201
ى
   3 مقدمة ف

   3 نقود وبنوك وتجارة دولية 020306201
   4-ف 

ية 020301202  020301100 3 ادارة الموارد البشر

 020301100 3 تمويل 020301203

 الوحدات الح:ومية 020302202
ى
 020302100 3 المحاسبة ف

 020302100 3 (1محاسبة متوسطة ) 020302203

 020306102 3 التحليل الكىل لموازنة الدولة 020303202

ى  020304202  الخطر والتأمي 
ى
 020304100 3 مقدمة ف
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   :الثالث المستوى مقررات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع :  المستوى مقررات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5-ف كود المقرر
 عدد الساعات
 المعتمدة

 المتطلب الساب 

020304301  
ى
 020304201 3 االحصاإل السكان

 020304100 3 الرياضيات المتقدمة 020304302

020304303  
ى
 020304201 3 طرق البحث االحصان

 020302101 3 مبادئ محاسبة التكاليف 020302301

   2 التف:ب  الناقد 020300301

   3 (تطلب تخصص ممقرر اختيارى )   
   6-ف 

امج االحصائية الجاهزة 020304304  020304201 3 البر

 020304100 3 الجبر الخىط 020304305

 االحصاإلات الالمعلمية 020304306
ى
 020304201 3 مقدمة ف

 020304201 3 نظرية المعاينة االحصائية 020304307

020300XXX ) 2 مقرر اختيارى ) متطلب جامعة   

   3 (متطلب تخصص  مقرر اختيارى )  

 7-ف كود المقرر
 عدد الساعات
 المعتمدة

 المتطلب الساب 

 020304302 3 بحوث العمليات 020304401

 020304303 3 تحليل االنحدار 020304402

 020304302 3 (2نظرية االحصاإل ) 020304403

 020303201 3 لجدوى االقتصادية واالجتماعيةدراسة ا 020303401

020300XXX ) 2 مقرر اختيارى ) متطلب جامعة   

   3 (متطلب تخصص مقرر اختيارى )  
   8-ف 

 3 اقتصاد قياس 020304404
020304303 
020304304 

 020304305 3 تصميم التجارب 020304405

 020304303 3 سالسل زمنية 020304406

 020304302 3 (1نظرية االحصاإل ) 020304407

020300XXX ) 2 مقرر اختيارى ) متطلب جامعة   

   3 (متطلب تخصص  مقرر اختيارى )   
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ح  نامج دراسيةالخطة المقب   نظم المعلومات االدارية لبر

 
  :االول  المستوى مقررات

 

 2-ف كود المقرر
 عدد الساعات
 المعتمدة

 متطلب الساب ال

   3 مبادئ االدارة 020301100

   3 مبادئ المحاسبة المالية 020302100

   3 الرياضيات البحتة والمالية 020304100

020306100  
ى
   3 اقتصاد جزن

   2 لغة اجنبية لالعمال 020306101

   2 االبتكار وريادة االعمال 020300100
   1-ف 

   3 سلوك تنظيم 020301101

   3 مبادئ المحاسبة االدارية 020302101

   3 احصاإل وصفى  020304101

   3 اقتصاد كىل 020306102

   2 مهارات اللغة واالتصال 020306103

   2 قانون االعمال 020306104
 

 
  المستوى مقررات

ى
  : الثان

 

 3-ف كود المقرر
 عدد الساعات
 المعتمدة

 المتطلب الساب 

 020301100 3 وي مبادئ تس 020301201

 020302100 3 (2محاسبة متوسطة ) 020302201

 المالية العامة 020303201
ى
   3 مقدمة ف

 020304100 3 استدالل احصانى  020304201

 نظم وت:نولوجيا المعلومات 020305201
ى
   3 مقدمة ف

   3 نقود وبنوك وتجارة دولية 020306201
   4-ف 

يةادارة الموارد ا 020301202  020301100 3 لبشر

 020301100 3 تمويل 020301203

 الوحدات الح:ومية 020302202
ى
 020302100 3 المحاسبة ف

 020302100 3 (1محاسبة متوسطة ) 020302203

 020306102 3 التحليل الكىل لموازنة الدولة 020303202

ى  020304202  الخطر والتأمي 
ى
 020304100 3 مقدمة ف
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   :الثالث المستوى مقررات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع :  المستوى مقررات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5-ف كود المقرر
 عدد الساعات
 المعتمدة

 المتطلب الساب 

 برمجة الحاسب 020305301
ى
 020305201 3 مقدمة ف

 020305201 3 البنية التحتية لت:نولوجيا المعلومات 020305302

مجيات 020305303  020305201 3 تحليل كم باستخدام البر

 020302101 3 فمبادئ محاسبة التكالي 020302301

   2 التف:ب  الناقد 020300301

   3 (متطلب تخصص  مقرر اختيارى )  
   6-ف 

 020305201 3 تصميم وادارة قواعد البيانات 020305304

 برمجة الحاسب 020305305
ى
 020305201 3 تطبيقات ف

 020305201 3 ادارة الت:نولوجيا 020305306

 020305201 3 معلوماتتحليل وتصميم نظم ال 020305307

020300XXX ) 2 مقرر اختيارى ) متطلب جامعة   

   3 (متطلب تخصص  مقرر اختيارى )  

 7-ف كود المقرر
 عدد الساعات
 المعتمدة

 المتطلب الساب 

 020305304 3 استخبارات وتنقيب البيانات 020305401

ونيةمراجعة ا 020305402  3 لنظم االلكب 
020305304 
020305307 

 020305302 3 نظم المعلومات المتقدمة وتطبيقاتها 020305403

 020305303 3 نظم دعم القرار 020305404

020300XXX ) 2 مقرر اختيارى ) متطلب جامعة   

   3 (متطلب تخصص مقرر اختيارى )   
   8-ف 

ونية 020305405  020305201 3 تجارة واعمال الكب 

 020305307 3 نظم المعلومات المتكاملة 020305406

 020305305 3 النظم الذكية لدعم القرار 020305407

وو تخرج 020305408  3 مشر
020305301 
020305307 

020300XXX ) 2 مقرر اختيارى ) متطلب جامعة   

   3 (متطلب تخصص مقرر اختيارى )   
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امجاختيارية لجميع  مقررات ي المستوى الثالث البر
ى
 مقرر ( 1) يتم اختيار  ف

 

 اسم المقرر كود المقرر
المتطلب 
 الساب 

 اجماىل عدد الساعات
 المعتمدة

 020301100 ادارة االنتاج والعمليات 020301301

6 

 020301203 استثمار 020301302

 020301100 ادارة الجودة 020301307

 020301100 معلومات ادارية نظم 020301308

 المحاسبة 020302308
ى
 020302100 بحوث العمليات ف

 020302201 تحليل القوائم المالية 020302309

يبية 020303301  020303201 اصول النظم الضى

يتر المضى 020303304
 020303202 النظام الضى

 020303201 جدوى الخدمات والمرار  العامة 020303307

امج االحصائية الجاهزة 020304304  020304201 البر

 020304100 اقتصاد رياضى  020304308

 برمجة الحاسب 020305301
ى
 020305201 مقدمة ف

 020305201 تصميم وادارة قواعد البيانات 020305304

 برمجة الحاسب 020305305
ى
 020305201 تطبيقات ف

 
 

امج مقررات اختيارية لجميع  ي المستوى الرابعالبر
ى
 مقرر ( 1) يتم اختيار  ف

 

 المتطلب الساب  اسم المقرر كود المقرر
 عدد الساعاتاجماىل 

 المعتمدة

وعات 020301403  020301301 ادارة المشر

6 

اتيجية 020301411  020301100 ادارة اسب 

اتيجية 020301417 ية اسب   020301202 موارد بشر

 020301100 البتكارادارة المعررة وا 020301419

 020301201 التسوي  الدوىل 020301420

 020301201 تسوي  الخدمات 020301421

 020301203 تمويل دوىل 020301422

 020301203 تمويل سلوىك 020301423

 020302101 محاسبة ادارية متقدمة 020302405

ائب عىل الدخل 020302408  020302203 محاسبة الضى

 020302301 محاسبة تكاليف النقل البحرى 020302409

 020302301 محاسبة تكاليف متقدمة 020302410

 020302203 نظم معلومات محاسبية متقدمة 020302411

ى متقدم 020304408  020304202 تأمي 

ونية 020305405  020305201 تجارة واعمال الكب 

 020305307 نظم المعلومات المتكاملة 020305406

 020306102 اقتصاديات االسواق المالية 020306401

 020306102 اقتصاديات العمل 020306402
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Business Administration - Business Program 

136 Credit Hours – 4 Levels 
 Code Fall Cr. 

Hrs. 
Lec. Tut/

Lab 
Total Code Spring Cr. 

Hrs. 
Lec. Tut/

Lab 
Total 

Fi
rs

t 
Le

ve
l 

020306101 English Language 2 2 - 2 020306103 Language & Communication Skills 2 2 1 3 

020300100  Innovation & Entrepreneurship 2 2 1 3 020306104 Business Law 2 2 - 2 

020304100 Pure Mathematics& Mathematics of Finance 3 3 1 4 020304101 Descriptive Statistics 3 3 1 4 

020301100 Principles of Management 3 3 - 3 020301101 Organizational Behavior 3 3 - 3 

020302100 Accounting Principles 3 3 1 4 020302101 Principles of Managerial Accounting 3 3 1 4 

020306100 Microeconomics 3 3 1 4 020306102 Macroeconomics 3 3 1 4 

 Total 16 16 3 19  Total 16 16 5 21 

Se
co

n
d

 L
ev

el
 

020303201 Introduction to Public Finance 3 3 - 3 020304202 Introduction to Risk and Insurance 3 3 1 4 

020304201 Statistical Inference 3 3 1 4 020301202 Human Resource Management 3 3 1 4 

020305201 Introduction to Information Systems & Tech 3 3 1 4 020301203 Finance 3 3 1 4 

020301201 
Principles of Marketing 3 3 1 4 

020302202 
Accounting For Governmental Units and 
Non – Profit Organization 

3 3 1 4 

020306201 Money and Banking and International Trade 3 3 1 4 020303202 Macro Analysis of State Budget 3 3 - 3 

020302201 Intermediate Accounting (1) 3 3 1 4 020302203 Intermediate Accounting (2) 3 3 1 4 

 Total 18 18 5 23  Total 18 18 5 23 

Th
ir

d
 L

ev
el

 

020300301  Critical Thinking 2 2 - 2 020300XXX  University Elective 2 2 - 2 

020301303 
Entrepreneurship and Small Business 
Enterprises applications 

3 3 1 4 
020301306 

Quantitative Business Analysis 3 3 1 4 

020302301 Principles of Cost Accounting 3 3 1 4 020301305 Supply Chain Management 3 3 - 3 

020301301 Production and Operations Management 3 3 1 4 020301304 Business Ethics 3 3 - 3 

020301302 Investment 3 3 1 4 020302307 Company Accounting 3 3 1 4 

  Elective Course 3 3 1 4   Elective Course 3 3 1 4 

 Total 17 17 5 22  Total 17 17 3 20 

Fo
u

rt
h

 L
ev

el
 

020300XXX  University Elective 2 2 - 2 020300XXX  University Elective 2 2 - 2 

020301402 International Business 3 3 1 4 020305405 E- Commerce & E- Business 3 3 1 4 

020301401 Organization Theory & Design 3 3 - 3 020301412 Market Research 3 3 1 4 

020301403 Projects Management 3 3 1 4 020301413 Financial Markets & Institutions 3 3 1 4 

020302405 Advanced Management Accounting 3 3 1 4 020301411 Strategic Management 3 3 1 4 

  Elective Course 3 3 1 4   Elective Course 3 3 1 4 

 Total 17 17 4 21  Total 17 17 5 22 

 
  Humanities and Social Sciences              Mathematics & Statistics          Information Systems & Technology           Business Core             Specialization  
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Business Administration - Marketing Program 

136 Credit Hours – 4 Levels 
 Code Fall Cr. 

Hrs. 
Lec. Tut/

Lab 
Total Code Spring Cr. 

Hrs. 
Lec. Tut/

Lab 
Total 

Fi
rs

t 
Le

ve
l 

020306101 English Language 2 2 - 2 020306103 Language & Communication Skills 2 2 1 3 

020300100  Innovation & Entrepreneurship 2 2 1 3 020306104 Business Law 2 2 - 2 

020304100 Pure Mathematics& Mathematics of Finance 3 3 1 4 020304101 Descriptive Statistics 3 3 1 4 

020301100 Principles of Management 3 3 - 3 020301101 Organizational Behavior 3 3 - 3 

020302100 Accounting Principles 3 3 1 4 020302101 Principles of Managerial Accounting 3 3 1 4 

020306100 Microeconomics 3 3 1 4 020306102 Macroeconomics 3 3 1 4 

 Total 16 16 3 19  Total 16 16 5 21 

Se
co

n
d

 L
ev

el
 

020303201 Introduction to Public Finance 3 3 - 3 020304202 Introduction to Risk and Insurance 3 3 1 4 

020304201 Statistical Inference 3 3 1 4 020301202 Human Resource Management 3 3 1 4 

020305201 Introduction to Information Systems & Tech 3 3 1 4 020301203 Finance 3 3 1 4 

020301201 
Principles of Marketing 3 3 1 4 

020302202 
Accounting For Governmental Units and 
Non – Profit Organization 

3 3 1 4 

020306201 Money and Banking and International Trade 3 3 1 4 020303202 Macro Analysis of State Budget 3 3 - 3 

020302201 Intermediate Accounting (1) 3 3 1 4 020302203 Intermediate Accounting (2) 3 3 1 4 

 Total 18 18 5 23  Total 18 18 5 23 

Th
ir

d
 L

ev
el

 

020300301  Critical Thinking 2 2 - 2 020300XXX  University Elective 2 2 - 2 

020301303 
Entrepreneurship and Small Business 
Enterprises applications 

3 3 1 4 
020301306 

Quantitative Business Analysis 3 3 1 4 

020302301 Principles of Cost Accounting 3 3 1 4 020301305 Supply Chain Management 3 3 - 3 

020301301 Production and Operations Management 3 3 1 4 020301304 Business Ethics 3 3 - 3 

020301302 Investment 3 3 1 4 020302307 Company Accounting 3 3 1 4 

  Elective Course 3 3 1 4   Elective Course 3 3 1 4 

 Total 17 17 5 22  Total 17 17 3 20 

Fo
u

rt
h

 L
ev

el
 

020300XXX  University Elective 2 2 - 2 020300XXX  University Elective 2 2 - 2 

020301402 International Business 3 3 1 4 020305405 E- Commerce & E- Business 3 3 1 4 

020301401 Organization Theory & Design 3 3 - 3 020301412 Market Research 3 3 1 4 

020301405 Customer Behavior 3 3 1 4 020301414 Integrated Marketing Communications 3 3 - 3 

020301404 Marketing Management 3 3 1 4 020301411 Strategic Management 3 3 1 4 

  Elective Course 3 3 1 4   Elective Course 3 3 1 4 

 Total 17 17 4 21  Total 17 17 4 21 

 
  Humanities and Social Sciences              Mathematics & Statistics          Information Systems & Technology           Business Core             Specialization  

 

 

 



كلية التجارة   
                                                                                      الالئحة الداخلية لربانمج البكالوريوس يف التجارة بنظام الساعات املعتمدة 

 58                                                                                                                                                                    3129/ 32/2تاريخ االعتماد من مجلس الكلية: 
 

 

 
Business Administration - Finance and Investment Program 

136 Credit Hours – 4 Levels 
 Code Fall Cr. 

Hrs. 
Lec. Tut/

Lab 
Total Code Spring Cr. 

Hrs. 
Lec. Tut/

Lab 
Total 

Fi
rs

t 
Le

ve
l 

020306101 English Language 2 2 - 2 020306103 Language & Communication Skills 2 2 1 3 

020300100  Innovation & Entrepreneurship 2 2 1 3 020306104 Business Law 2 2 - 2 

020304100 Pure Mathematics& Mathematics of Finance 3 3 1 4 020304101 Descriptive Statistics 3 3 1 4 

020301100 Principles of Management 3 3 - 3 020301101 Organizational Behavior 3 3 - 3 

020302100 Accounting Principles 3 3 1 4 020302101 Principles of Managerial Accounting 3 3 1 4 

020306100 Microeconomics 3 3 1 4 020306102 Macroeconomics 3 3 1 4 

 Total 16 16 3 19  Total 16 16 5 21 

Se
co

n
d

 L
ev

el
 

020303201 Introduction to Public Finance 3 3 - 3 020304202 Introduction to Risk and Insurance 3 3 1 4 

020304201 Statistical Inference 3 3 1 4 020301202 Human Resource Management 3 3 1 4 

020305201 Introduction to Information Systems & Tech 3 3 1 4 020301203 Finance 3 3 1 4 

020301201 
Principles of Marketing 3 3 1 4 

020302202 
Accounting For Governmental Units and 
Non – Profit Organization 

3 3 1 4 

020306201 Money and Banking and International Trade 3 3 1 4 020303202 Macro Analysis of State Budget 3 3 - 3 

020302201 Intermediate Accounting (1) 3 3 1 4 020302203 Intermediate Accounting (2) 3 3 1 4 

 Total 18 18 5 23  Total 18 18 5 23 

Th
ir

d
 L

ev
el

 

020300301  Critical Thinking 2 2 - 2 020300XXX  University Elective 2 2 - 2 

020301303 
Entrepreneurship and Small Business 
Enterprises applications 

3 3 1 4 
020301306 

Quantitative Business Analysis 3 3 1 4 

020302301 Principles of Cost Accounting 3 3 1 4 020301305 Supply Chain Management 3 3 - 3 

020301301 Production and Operations Management 3 3 1 4 020301304 Business Ethics 3 3 - 3 

020301302 Investment 3 3 1 4 020302307 Company Accounting 3 3 1 4 

  Elective Course 3 3 1 4   Elective Course 3 3 1 4 

 Total 17 17 5 22  Total 17 17 3 20 

Fo
u

rt
h

 L
ev

el
 

020300XXX  University Elective 2 2 - 2 020300XXX  University Elective 2 2 - 2 

020301407 Advanced Investment 3 3 1 4 020301416 Islamic Finance 3 3 - 3 

020301401 Organization Theory & Design 3 3 - 3 020301415 Stock Valuation 3 3 1 4 

020301406 Advanced Financial Management 3 3 1 4 020301413 Financial Markets & Institutions 3 3 1 4 

020302401 Advanced Financial Accounting 3 3 1 4 020301411 Strategic Management 3 3 1 4 

  Elective Course 3 3 1 4   Elective Course 3 3 1 4 

 Total 17 17 4 21  Total 17 17 4 21 

 
  Humanities and Social Sciences              Mathematics & Statistics          Information Systems & Technology           Business Core             Specialization  

 

 

 



كلية التجارة   
                                                                                      الالئحة الداخلية لربانمج البكالوريوس يف التجارة بنظام الساعات املعتمدة 

 59                                                                                                                                                                    3129/ 32/2تاريخ االعتماد من مجلس الكلية: 
 

 

 
Business Administration - Human resources Program 

136 Credit Hours – 4 Levels 
 Code Fall Cr. 

Hrs. 
Lec. Tut/

Lab 
Total Code Spring Cr. 

Hrs. 
Lec. Tut/

Lab 
Total 

Fi
rs

t 
Le

ve
l 

020306101 English Language 2 2 - 2 020306103 Language & Communication Skills 2 2 1 3 

020300100  Innovation & Entrepreneurship 2 2 1 3 020306104 Business Law 2 2 - 2 

020304100 Pure Mathematics& Mathematics of Finance 3 3 1 4 020304101 Descriptive Statistics 3 3 1 4 

020301100 Principles of Management 3 3 - 3 020301101 Organizational Behavior 3 3 - 3 

020302100 Accounting Principles 3 3 1 4 020302101 Principles of Managerial Accounting 3 3 1 4 

020306100 Microeconomics 3 3 1 4 020306102 Macroeconomics 3 3 1 4 

 Total 16 16 3 19  Total 16 16 5 21 

Se
co

n
d

 L
ev

el
 

020303201 Introduction to Public Finance 3 3 - 3 020304202 Introduction to Risk and Insurance 3 3 1 4 

020304201 Statistical Inference 3 3 1 4 020301202 Human Resource Management 3 3 1 4 

020305201 Introduction to Information Systems & Tech 3 3 1 4 020301203 Finance 3 3 1 4 

020301201 
Principles of Marketing 3 3 1 4 

020302202 
Accounting For Governmental Units and 
Non – Profit Organization 

3 3 1 4 

020306201 Money and Banking and International Trade 3 3 1 4 020303202 Macro Analysis of State Budget 3 3 - 3 

020302201 Intermediate Accounting (1) 3 3 1 4 020302203 Intermediate Accounting (2) 3 3 1 4 

 Total 18 18 5 23  Total 18 18 5 23 

Th
ir

d
 L

ev
el

 

020300301  Critical Thinking 2 2 - 2 020300XXX  University Elective 2 2 - 2 

020301303 
Entrepreneurship and Small Business 
Enterprises applications 

3 3 1 4 
020301306 

Quantitative Business Analysis 3 3 1 4 

020302301 Principles of Cost Accounting 3 3 1 4 020301305 Supply Chain Management 3 3 - 3 

020301301 Production and Operations Management 3 3 1 4 020301304 Business Ethics 3 3 - 3 

020301302 Investment 3 3 1 4 020302307 Company Accounting 3 3 1 4 

  Elective Course 3 3 1 4   Elective Course 3 3 1 4 

 Total 17 17 5 22  Total 17 17 3 20 

Fo
u

rt
h

 L
ev

el
 

020300XXX  University Elective 2 2 - 2 020300XXX  University Elective 2 2 - 2 

020301410 Human Resources Development 3 3 1 4 020305405 E- Commerce & E- Business 3 3 1 4 

020301401 Organization Theory & Design 3 3 - 3 020301417 Strategic Human Resources 3 3 1 4 

020301408 Performance Management 3 3 1 4 020301418 Leadership 3 3 1 4 

020301409 Wage and incentives systems 3 3 1 4 020301411 Strategic Management 3 3 1 4 

  Elective Course 3 3 1 4   Elective Course 3 3 1 4 

 Total 17 17 4 21  Total 17 17 5 22 

 
  Humanities and Social Sciences              Mathematics & Statistics          Information Systems & Technology           Business Core             Specialization  
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Accounting Program 

136 Credit Hours – 4 Levels 
 Code Fall Cr. 

Hrs. 
Lec. Tut/

Lab 
Total Code Spring Cr. 

Hrs. 
Lec. Tut/

Lab 
Total 

Fi
rs

t 
Le

ve
l 

020306101 English Language 2 2 - 2 020306103 Language & Communication Skills 2 2 1 3 

020300100  Innovation & Entrepreneurship 2 2 1 3 020306104 Business Law 2 2 - 2 

020304100 Pure Mathematics& Mathematics of Finance 3 3 1 4 020304101 Descriptive Statistics 3 3 1 4 

020301100 Principles of Management 3 3 - 3 020301101 Organizational Behavior 3 3 - 3 

020302100 Accounting Principles 3 3 1 4 020302101 Principles of Managerial Accounting 3 3 1 4 

020306100 Microeconomics 3 3 1 4 020306102 Macroeconomics 3 3 1 4 

 Total 16 16 3 19  Total 16 16 5 21 

Se
co

n
d

 L
ev

el
 

020303201 Introduction to Public Finance 3 3 - 3 020304202 Introduction to Risk and Insurance 3 3 1 4 

020304201 Statistical Inference 3 3 1 4 020301202 Human Resource Management 3 3 1 4 

020305201 Introduction to Information Systems & Tech 3 3 1 4 020301203 Finance 3 3 1 4 

020301201 
Principles of Marketing 3 3 1 4 

020302202 
Accounting For Governmental Units and 
Non – Profit Organization 

3 3 1 4 

020306201 Money and Banking and International Trade 3 3 1 4 020303202 Macro Analysis of State Budget 3 3 - 3 

020302201 Intermediate Accounting (1) 3 3 1 4 020302203 Intermediate Accounting (2) 3 3 1 4 

 Total 18 18 5 23  Total 18 18 5 23 

Th
ir

d
 L

ev
el

 

020300301  Critical Thinking 2 2 - 2 020300XXX  University Elective 2 2 - 2 

020301301 Production and Operations Management 3 3 1 4 020302303 Specialized Accounting Systems 3 3 1 4 

020302301 Principles of Cost Accounting 3 3 1 4 020302304 Internal Audit and Control 3 3 - 3 

020303301 Fundamentals of Tax System 3 3 1 4 020302306 Accounting Information Systems 3 3 1 4 

020302302 Company Accounting (1) 3 3 1 4 020302305 Company Accounting (2) 3 3 1 4 

  Elective Course 3 3 1 4   Elective Course 3 3 1 4 

 Total 17 17 5 22  Total 17 17 4 21 

Fo
u

rt
h

 L
ev

el
 

020300XXX  University Elective 2 2 - 2 020300XXX  University Elective 2 2 - 2 

020302403 Tax Accounting (1) 3 3 1 4 020302406 Tax Accounting (1) 3 3 1 4 

020302404 Auditing 3 3 - 3 020302407 Auditing of Electronic Accounting System 3 3 1 4 

020302402 Costing Systems 3 3 1 4 020302405 Advanced Management Accounting 3 3 1 4 

020302401 Advanced Financial Accounting 3 3 1 4 020301411 Strategic Management 3 3 1 4 

  Elective  Course 3 3 1 4   Elective Course 3 3 1 4 

 Total 17 17 4 21  Total 17 17 5 22 

 
  Humanities and Social Sciences              Mathematics & Statistics          Information Systems & Technology           Business Core             Specialization  
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Financial and customs studies Program 

136 Credit Hours – 4 Levels 
 Code Fall Cr. 

Hrs. 
Lec. Tut/

Lab 
Total Code Spring Cr. 

Hrs. 
Lec. Tut/

Lab 
Total 

Fi
rs

t 
Le

ve
l 

020306101 English Language 2 2 - 2 020306103 Language & Communication Skills 2 2 1 3 

020300100  Innovation & Entrepreneurship 2 2 1 3 020306104 Business Law 2 2 - 2 

020304100 Pure Mathematics& Mathematics of Finance 3 3 1 4 020304101 Descriptive Statistics 3 3 1 4 

020301100 Principles of Management 3 3 - 3 020301101 Organizational Behavior 3 3 - 3 

020302100 Accounting Principles 3 3 1 4 020302101 Principles of Managerial Accounting 3 3 1 4 

020306100 Microeconomics 3 3 1 4 020306102 Macroeconomics 3 3 1 4 

 Total 16 16 3 19  Total 16 16 5 21 

Se
co

n
d

 L
ev

el
 

020303201 Introduction to Public Finance 3 3 - 3 020304202 Introduction to Risk and Insurance 3 3 1 4 

020304201 Statistical Inference 3 3 1 4 020301202 Human Resource Management 3 3 1 4 

020305201 Introduction to Information Systems & Tech 3 3 1 4 020301203 Finance 3 3 1 4 

020301201 
Principles of Marketing 3 3 1 4 

020302202 
Accounting For Governmental Units and 
Non – Profit Organization 

3 3 1 4 

020306201 Money and Banking and International Trade 3 3 1 4 020303202 Macro Analysis of State Budget 3 3 - 3 

020302201 Intermediate Accounting (1) 3 3 1 4 020302203 Intermediate Accounting (2) 3 3 1 4 

 Total 18 18 5 23  Total 18 18 5 23 

Th
ir

d
 L

ev
el

 

020300301  Critical Thinking 2 2 - 2 020300XXX  University Elective 2 2 - 2 

020302301 Principles of Cost Accounting 3 3 1 4 020303304 Egyptian Taxation System 3 3 1 4 

020303301 Fundamentals of Tax System 3 3 1 4 020303306 Control Systems on Public Funds 3 3 1 4 

020303302 Economics of Public Enterprises 3 3 1 4 020303305 Introduction to financial policies 3 3 1 4 

020303303 Economics of Transport 3 3 1 4 020302307 Company Accounting  3 3 1 4 

  Elective Course 3 3 1 4   Elective Course 3 3 1 4 

 Total 17 17 5 22  Total 17 17 5 22 

Fo
u

rt
h

 L
ev

el
 

020300XXX  University Elective 2 2 - 2 020300XXX  University Elective 2 2 - 2 

020303403 Internal Fiscal Policies 3 3 1 4 020303408 International Fiscal Policies 3 3 1 4 

020303404 Contemporary Fiscal and Customs Issues 3 3 1 4 020303407 Customs Tax Assessment 3 3 1 4 

020303401 Economic & Social Feasibility Studies 3 3 1 4 020303406 Customs and Import & Export Systems 3 3 1 4 

020303402 Ports and Customs Economics 3 3 1 4 020303405 Islamic Fiscal System 3 3 - 4 

  Elective  Course 3 3 1 4   Elective Course 3 3 1 4 

 Total 17 17 5 22  Total 17 17 4 21 

 
  Humanities and Social Sciences              Mathematics & Statistics          Information Systems & Technology           Business Core             Specialization  
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Applied Statistics Program 
136 Credit Hours – 4 Levels 

 Code Fall Cr. 
Hrs. 

Lec. Tut/
Lab 

Total Code Spring Cr. 
Hrs. 

Lec. Tut/
Lab 

Total 

Fi
rs

t 
Le

ve
l 

020306101 English Language 2 2 - 2 020306103 Language & Communication Skills 2 2 1 3 

020300100  Innovation & Entrepreneurship 2 2 1 3 020306104 Business Law 2 2 - 2 

020304100 Pure Mathematics& Mathematics of Finance 3 3 1 4 020304101 Descriptive Statistics 3 3 1 4 

020301100 Principles of Management 3 3 - 3 020301101 Organizational Behavior 3 3 - 3 

020302100 Accounting Principles 3 3 1 4 020302101 Principles of Managerial Accounting 3 3 1 4 

020306100 Microeconomics 3 3 1 4 020306102 Macroeconomics 3 3 1 4 

 Total 16 16 3 19  Total 16 16 5 21 

Se
co

n
d

 L
ev

el
 

020303201 Introduction to Public Finance 3 3 - 3 020304202 Introduction to Risk and Insurance 3 3 1 4 

020304201 Statistical Inference 3 3 1 4 020301202 Human Resource Management 3 3 1 4 

020305201 Introduction to Information Systems & Tech 3 3 1 4 020301203 Finance 3 3 1 4 

020301201 
Principles of Marketing 3 3 1 4 

020302202 
Accounting For Governmental Units and 
Non – Profit Organization 

3 3 1 4 

020306201 Money and Banking and International Trade 3 3 1 4 020303202 Macro Analysis of State Budget 3 3 - 3 

020302201 Intermediate Accounting (1) 3 3 1 4 020302203 Intermediate Accounting (2) 3 3 1 4 

 Total 18 18 5 23  Total 18 18 5 23 

Th
ir

d
 L

ev
el

 

020300301  Critical Thinking 2 2 - 2 020300XXX  University Elective 2 2 - 2 

020302301 Principles of Cost Accounting 3 3 1 4 020304305 Linear Algebra 3 3 1 4 

020304303 Statistical Methodology 3 3 1 4 020304307 Statistical Sampling Theory 3 3 1 4 

020304302 Advanced Mathematics 3 3 1 4 020304306 Introduction to Nonparametric Statistics 3 3 1 4 

020304301 Demography 3 3 - 3 020304304 Statistical Packages 3 3 1 4 

  Elective Course 3 3 1 4   Elective Course 3 3 1 4 

 Total 17 17 5 22  Total 17 17 5 22 

Fo
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020300XXX  University Elective 2 2 - 2 020300XXX  University Elective 2 2 - 2 

020304403 Theory of Statistics (1) 3 3 1 4 020304407 Theory of Statistics (2) 3 3 1 4 

020304402 Regression Analysis 3 3 1 4 020304406 Time Series 3 3 1 4 

020304401 Operations Research 3 3 1 4 020304405 Experimental Design 3 3 1 4 

020303401 Economic & Social Feasibility Studies 3 3 1 4 020304404 Econometrics 3 3 1 4 

  Elective  Course 3 3 1 4   Elective Course 3 3 1 4 

 Total 17 17 5 22  Total 17 17 5 22 
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Management Information Systems Program 

136 Credit Hours – 4 Levels 
 Code Fall Cr. 

Hrs. 
Lec. Tut/

Lab 
Total Code Spring Cr. 

Hrs. 
Lec. Tut/

Lab 
Total 

Fi
rs

t 
Le

ve
l 

020306101 English Language 2 2 - 2 020306103 Language & Communication Skills 2 2 1 3 

020300100  Innovation & Entrepreneurship 2 2 1 3 020306104 Business Law 2 2 - 2 

020304100 Pure Mathematics& Mathematics of Finance 3 3 1 4 020304101 Descriptive Statistics 3 3 1 4 

020301100 Principles of Management 3 3 - 3 020301101 Organizational Behavior 3 3 - 3 

020302100 Accounting Principles 3 3 1 4 020302101 Principles of Managerial Accounting 3 3 1 4 

020306100 Microeconomics 3 3 1 4 020306102 Macroeconomics 3 3 1 4 

 Total 16 16 3 19  Total 16 16 5 21 

Se
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d
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020303201 Introduction to Public Finance 3 3 - 3 020304202 Introduction to Risk and Insurance 3 3 1 4 

020304201 Statistical Inference 3 3 1 4 020301202 Human Resource Management 3 3 1 4 

020305201 Introduction to Information Systems & Tech 3 3 1 4 020301203 Finance 3 3 1 4 

020301201 
Principles of Marketing 3 3 1 4 

020302202 
Accounting For Governmental Units and 
Non – Profit Organization 

3 3 1 4 

020306201 Money and Banking and International Trade 3 3 1 4 020303202 Macro Analysis of State Budget 3 3 - 3 

020302201 Intermediate Accounting (1) 3 3 1 4 020302203 Intermediate Accounting (2) 3 3 1 4 

 Total 18 18 5 23  Total 18 18 5 23 

Th
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020300301  Critical Thinking 2 2 - 2 020300XXX  University Elective 2 2 - 2 

020302301 Principles of Cost Accounting 3 3 1 4 020305305 Computer Programming Application 3 3 1 4 

020305301 Introduction to Computer Programming 3 3 1 4 020305307 System Analysis & Design 3 3 1 4 

020305302 Infrastructure for Information Technology 3 3 1 4 020305304 Database Design & Management 3 3 1 4 

020305303 Quantitative Analysis Using Software 3 3 1 3 020305306 Technology Management 3 3 - 4 

  Elective Course 3 3 1 4   Elective Course 3 3 1 4 

 Total 17 17 5 22  Total 17 17 4 21 
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020300XXX  University Elective 2 2 - 2 020300XXX  University Elective 2 2 - 2 

020305404 Decision Support Systems 3 3 1 4 020305407 Intelligence Decision Support Systems 3 3 1 4 

020305401 Business Intelligence and Data Mining 3 3 1 4 020305406 Integrated Information Systems 3 3 1 4 

020305403 
Advanced Information Systems and 
applications 

3 3 1 4 
020305405 

E- Commerce & E- Business 3 3 1 4 

020305402 Auditing of Electronic System 3 3 1 4 020305408 Graduation Project 3 3 1 4 

  Elective  Course 3 3 1 4   Elective Course 3 3 1 4 

 Total 17 17 5 22  Total 17 17 5 22 
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University Elective Courses 

 
A student should select three of the university courses with the approval of his/her academic advisor. 

 

Elective Courses 
In the third level، a student should select two of the following Specialization courses with the approval of his/her academic 

advisor: 

 Production and Operations Management. 

 Investments  

 Quality Management  

 Management Information System 

 Operations Research in Accounting 

 Financial Statements Analysis 

 Fundamentals of Tax System  

 Feasibility of Public Services and Utilities  

 Egyptian Taxation System 

 Mathematical Economics 

 Statistical Packages 

 Computer Programming Application 

 Introduction to Computer Programming 

 Database Design & Management 

 

In the fourth level، a student should select two of the following Specialization courses with the approval of his/her academic 

advisor: 

 Strategic Human Resources. 

 Innovation & Knowledge Management 

 Behavioral Finance 

 Strategic Management 

 International Marketing 

 Services Marketing 

 International Finance 

 Projects Management 

 Advanced Cost Accounting 

 Income Tax Accounting 

 Advanced Management Accounting 

 Maritime Transport Cost Accounting 

 Advanced Accounting Information Systems 

 Advanced Insurance 

 Integrated Information Systems 

 E- Commerce & E- Business 

 Labor Economics 

 Economics of Financial Markets 
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 مبإدئ إإلدإرة اسم المقرر:  020301100 الرمز الكودى :  بيانات المقرر -2

1-ف الفصل الدراس :    عإم التخصص :  

 هدف المقرر :  -1
  ؤدإرة إلمنظمإت بكإفة أنوإعهإ، وأهم إلوظإحئف إؤلدإرية تنمية وتعميق فهم و 

ى
تحليل وإستخدإم مبإدئ إؤلدإرة ف

 إلخإصة بإلتخطيط وإلتنظيم وإلتوجيه وإلرقإبة وإتخإذ إلقرإر دإخل إلمنظمإت، وكيفية ممإرسإتهإ. 
  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 دإرية . وصف إألدوإر وإلمهإرإت إؤل  -
  إلمستويإت إؤلدإرية إلمختلفة.  -

ى
  يقوم بهإ إلمديرين ف

 تعريف إلوظإحئف إؤلدإرية إلنر
ح أسإليب إتخإذ إلقرإرإت إؤلدإرية.  -  رسر

 المهارت الذهنية:  -ب

  إتخإذ إلقرإرإت إؤلدإرية.  -
ى
 تقدير إثر إلبيئة ف

ى إلقرإرإت إؤلدإرية وظروف إستخدإم كل منهإ.  -  إلمقإرنة بي 
. ؤجرإء إلتحليل  -  

 إلبينى
  تطبيق محتويإت إلعمل إؤلدإري .  -

 المهارت المهنية:  -ج
 تدريب إلطةلب عىل إلمهإرإت إلعإمة لةلدإرة -
 إتخإذ إلقرإرإت.  -

 المهارت العامة :  -د 

 عرض إلموضوعإت إلمتعلقة بإلمإدة إلعلمية )مهإرإت شفوية(.  -
. ؤدإرة إلوقت من خةلل وضع أهدإف إلتخطيط وإلتنفيذ خةلل وقت محدد م -

ً
 سبقإ

 إستخدإم ؤمكإنيإت إلمكتبة.  -
 كتإبة إلتقإرير.  -

 محتوى المقرر:  -4

 إؤلدإرة وإلمديرون
ونية  إؤلدإرة إإللكبر

 إتخإذ إلقرإرإت وحل إلمشكةلت
 تإبع إتخإذ إلقرإرإت وحل إلمشكةلت

 إلتخطيط
إتيجية  إؤلدإرة إؤلسبر

 إلتنظيم
 تإبع إلتنظيم
 إلتوجيه
 إلرقإبة

 ؤدإرة إلمعرفة
 ألعمإل وإلمسئولية إؤلجتمإعية أخةلقيإت إ

 إإلتجإهإت إؤلدإرية إلحديثة
 تطور إلفكر إؤلدإري
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 بيانات المقرر -2
 سلوك تنظيم اسم المقرر:  020301101 الرمز الكودى : 

2-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

 إلمنظم
ى
جوإنب أسإس ية ىه: س لوك  3إت، وإلذى يشمل تعريف إلطإلب بإلمفإهيم إألسإسية للسلوك إؤلنسإئى ف

يتن     إول ه     ذإ إلمق     رر إلمف     إهيم إلف     رد كف     رد، وس     لوكه دإخ     ل إلجمإع     ة وس     لوك إلجمإع     إت م     ع بعض     هإ إل     بعض. 
ز أهمي  ة ه  ذإ إلمق  رر م  ن    إلمنظم  إت. وت  بر

ى
وإلنظري  إت وإلنم  إذج إلخإص  ة بإلس  لوك إإلنس  إئى لالف  رإد وإلجمإع  إت ف

  مس  إعدة إلطإل  ب 
ى
ع  ىل فه   م وتفس  ب  أنم  إط س  لوك وترص  فإت إلف   رد وإلجمإع  ة وإلتنب  ح ب  ه، وم  ن ث   م خ  ةلل دوره ف

  إلعم  ل، وك  ذلك إلتعإم  ل م  ع إآلخ  رين خ  إرج إلمنظم  ة، 
ى
ى وإل  زمةلء ف تنمي  ة مه  إرإت إلتعإم  ل م  ع إلرمس  إء وإلمرموس  ي 

  س     لوك إآلخ     رين، وإلتعإم     ل م     ع ض     غوط إلوظيف     ة وإ
ى
لرص     إعإت ؤض     إفة ؤىل تنمي     ة إلق     درة إلذإتي     ة ع     ىل إلت     أثب  ف

 إلتنظيمية. 
  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

  إلفكرية وإلمدإرس وإإلتجإهإت وإلنظريإت إألسإسية إلتعرف عىل إلمبإدئ -
ى
مجإل إلسلوك إلتنظيم  مثل  ف

 .نظريإت إلتعلم ونظريإت إلدإفعية ونظريإت إلذكإء وإلشخصية

   إلمختلفة توصيف إلبيئإت -
 .معهإ إلتعإمل وأسإليب إلمنظمإت فيهإ عملت إلنر

 .بمجإل إلسلوك إلتنظيم   إلمرتبطة إلمعإضة وإلقضإيإ إلحديثة وإإلتجإهإت فهم وإستيعإب إلتطورإت -

 .مثل علم إلنفس وعلم إإلجتمإع بإلتخصص إلصلة وثيقة إلتعرف عىل إلعلوم -

 المهارت الذهنية:  -ب

  لم  إلع إلمنهج وٕإتبإع وإإلستنتإج إلتحليل -
ى
   ف

ى
كيفية إلتعإمل مع سلوك إألفرإد وإإلختةلفإت إلفردية بينهم ف

 .إلشخصية وإإلتجإهإت وإلقدرإت وإلدإفعية وإإلدرإك، وإلتعإمل مع إلجمإعإت وفرق إلعمل

  كيفية تطبيق مبإدئ إلتعلم وإستخدإم إلنظريإت وتوظيفهإ  إلتفكب   ومبإدئ أسس منإقشة وتحليل -
ى
إؤلبتكإرى ف

ى أدإء فرق وجمإعإت إلعمللزيإدة إلدإ ى طرق إإلتصإل وتحسي   .فعية وتحسي 

وإلموضوعية عند  بإألدلة علم  مدعم بأسلوب إلرأي وٕإبدإء بوضوح إلنظر ووجهإت إألفكإر منإقشة وعرض -
ى أدإء إألفرإد وإلجمإعإت وتعديل سلوكهم دإخل إلمنظمإت   .تحسي 

 المهارت المهنية:  -ج

ية يةإلمإد للموإرد إلفعإل إلتوظيف - ى كل من  وتنميتهإ وإلمحإفظة إألخرى وإلموإرد وإلبشر عليهإ لتحسي 
 سلوكيإت وإدإء إألفرإد وإلجمإعإت وإلمنظمة. 

  إلعلمية إألسإليب إستخدإم -
ى
إلعملية مثل إلتعإمل مع مشإكل إنخفإض دإفعية إألفرإد،  إلمشكةلت حل ف

 .إلعمل وإنخفإض فعإلية إإلتصإإلت إلتنظيمية، وإنخفإض أدإء جمإعإت

 المهارت العامة :  -د 

   وإلتأثب   إلفعإل إإلتصإل -
ى
ى إإلتصإإلت إلتنظيمية ف  .إآلخرين عند إلقيإم بعمليإت تحسي 

، وإلعمل ضمن فريق عمل متعإون إلعمل -  .إلجمإ  

   وإلتعلم وإلفكرية إلمعرفية إلتنمية -
 .إلمستمر وتطبيق مبإدئ ونظريإت إلتعلم إلذإئر

لزيإدة دإفعية إألفرإد  .عإلية إلمحسس  بكفإءة أو إلفردي إلمستوى عىل تإلمشكةل  حل أسإليب إستخدإم -
 .  إدإحئهم إلفردي وإلجمإ   وإلتنظيم 

ى  وتحسي 

ى  وإلتطوير إإلبتكإر -   إلمستمر وإلتحسي 
ى
 .إلعمل ف

إلسلوك إلتنظيم  مثل إإلدرإك وإإلعزإء وإلذكإء  بموضوعإت إلصلة ذإت إلفنية إلمصطلحإت إستخدإم -
  وإإل 

ى
 .تجإهإت وإلقدرإت ومنحنى إلتعلمإلمعرف

 محتوى المقرر:  -4

  إلسلوك إلتنظيم  
ى
 مقدمة ف

 مفهوم إلتعلم ونظريإت إلتعلم
 كيفية تدعيم وتشكيل إلسلوك، وإلتطبيقإت إؤلدإرية لمبإدئ ونظريإت إلتعلم

 إإلختةلفإت إلفردية إلبيولوجية )إلنوع وإلعمر وإلقدرإت(
 خصية وإإلتجإهإت وإلقيم وإألخةلقيإت(إإلختةلفإت إلفردية إلنفسية )إلش

 إإلدرإك
 إؤلعزإء، وإلتطبيقإت إؤلدإرية لةلدرإك وإؤلعزإء

 إلدإفعية )نظريإت إلمحتوى(
 إلدإفعية )نظريإت إلعمليإت(
 إلتطبيقإت إؤلدإرية للدإفعية

 جمإعإت إلعمل
 فرق إلعمل، وإلتطبيقإت إؤلدإرية

 إلمنإورإت وإلنفوذو  إإلتصإل
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 لمقرربيانات ا -2
 مبإدئ تسويق اسم المقرر:  020301201 الرمز الكودى : 

3-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

إتيجيإت    إلموإقف إلحيإتية وتقييم إإلسبر
ى
إتيجيإت إلتسويق ف إستيعإب إلمفإهيم إألسإسية للتسويق، تطبيق إسبر

 إلتسويقية إلمختلفة. 
 يإت نشإط إلتسويقبنإء معرفة متكإملة عن إسإس

   المستهدف من تدريس المقرر  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 توفب  معرفة إسإسية عن مفهوم نشإط إلتسويق وسيإسإت إلتسويق.  -1
كة.  -2   إلشر

ى
 إإللمإم بمبإدئ سيإسإت إلتسويق ف

 علم وفن إلتسويق.  -3

 المهارت الذهنية:  -ب

كة من حيث إلم -1   للشر
. إلتعرف عىل إلمزي    ج إلتسويقر وي    ج، وإلتوزي    ع، وإلتسعب 

 نتج، وإلبر
كة وكيفية درإسإتهإ.  -2  قرإرإت إلتسويق إإلسإسية للشر
  تحقيق إإلهدإف إلمختلفة لةلقسإم إإلخرى للمنظمة.  -3

ى
 دور إلتسويق ف

 المهارت المهنية:  -ج

كة.  -1  إعدإد إلخطة إلتسويقية وإلبيعية للشر
 تحليل سوق إلمستهلك وسوق إإلعمإل.  -2
.  كيفية صيإغة إلمزي    ج -3  

 إلتسويقر

 المهارت العامة :  -د 
 إإللمإم بإلمبإدئ إإلسإسية لنشإط إلتسويق.  -1
 درإسإت حإإلت للمشإكل إلتسويقية وكيفية إلتعإمل معهإ.  -2

 محتوى المقرر:  -4

 مقدمة عن إلتسويق
 تقسيم إلسوق إىل  قطإعإت وإإلسوإق إلمستهدفة

  للمنتج
 بنإء إلمركز إلذهنى
 بحوث إلتسويق
 سلوك إلمستهلك

ى إإلعمإل  سوق مشبر
 إلمنتج

وي    ج وإإلعةلن  إلبر
 إلتسعب  
 إلتوزي    ع

  
وئى  إلتسويق إإللكبر

 بنإء إلعةلمإت إلتجإرية
 تطبيقإت تسويقية
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 بيانات المقرر -2
يةإلإدإرة  اسم المقرر:  020301202 الرمز الكودى :  موإرد بشر  

4-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 مقرر : هدف ال -1

  
ى
تزوي     د إلطإل     ب بإلمع     إرف إلحديث     ة إلخإص     ة ب     إدإرة إلم     وإرد إلبشر     ية، وتحلي     ل وظإحئفه     إ وممإرس     إتهإ إلرحئيس     ية ف
  
ى
ى وتنمي  ة مه  إرإتهم لزي  إدة إلكف  إءة وإؤلنتإجي  ة ف إلمنظم  إت، ودرإس  ة سيإس  إت إس  تقطإب وإختي  إر وت  دريب إلع  إملي 

ى بكف    إءة، م    ع تن    إول إلنم    إذج إلمختلف    ة للتقي    يم. إلمنظم    إت إلمع    إضة، ودرإس    ة كيفي    ة ؤدإرة وقي    إس أدإء  إلع    إملي 
  مج    إل تص    ميم سيإس    إت وب    رإمج إلتعويض    إت وم    إ تش    مله م    ن أج    ور وح    وإفز ومزإي    إ 

ى
وتنمي    ة مه    إرإت إلطإل    ب ف

ى أدإء    ت   تةلءم م   ع مس   تويإت إألدإء وتتص   ف بإلموض   وعية وإلعدإل   ة بغ   رض زي   إدة إؤلنتإجي   ة وتحس   ي 
مختلف   ة وإل   نر

ى بإلمنظم  ة. إلعإملي 
   المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

-  
ى
ى ف ى وتدريب وتقييم أدإء  إلعإملي   حل مشكةلت وإتخإذ قرإ رإت  إختيإر وتعيي 

ى
إستخدإم إلمنهج إلعلم  ف

 إلمستويإت إؤلدإرية إلمختلفة. 
ية، وتصميم نظم أسس ؤعدإد وتصميم وتحليل إلوظإحئف إلمختلفة  وإلتخطيط لةلحتيإجإت من إلم - وإرد إلبشر

 لمتطلبإت إلمحسسإت. 
ً
 إألجور وإلمكإفآت وفقإ

ى وإلتخطيط للمسإر  - إمج إلتدريبية لتنمية إلمهإرإت إلحإلية وإلمستقبلية لدى إلعإملي  أسس تنمية وتطوير إلبر
 .  
 إلوظيقى

ية ومتطلبإت إستخدإمهإ  - لتلبية توقعإت  أسس ومفإهيم إلسيإسإت وإلوظإحئف إلمختلفة ؤلدإرة إلموإرد إلبشر
 إإلطرإف ذوى إلعةلقة بإلمنظمة. 

 المهارت الذهنية:  -ب

ي إلمنإسب.  - ى سوق إلعمل وإتخإذ قرإرإت توفب  إلمورد إلبشر  إلربط بي 
ية وإلمحهلة للتعإمل مع إألحدإث  - ؤعدإد إلسينإريوهإت إلمختلفة  لتوفب  إحتيإجإت إلمنظمة من إلموإرد إلبشر

 إلمختلفة . 

 نية: المهارت المه -ج

ؤعدإد طرق لتصميم إلوظإحئف وتحليلهإ لتحديد موإصفإت إلوظيفة وموإصفإت شإغل إلوظيفة، ومعدإد نظم  -
 إألجور وإلمكإفآت وإلحوإفز. 

إمج إلةلزمة للحصول عليهإ وخطط إلتخلص من  - ية وإلبر ؤعدإد خطط لتحديد إإلحتيإجإت من إلموإرد إلبشر
 حديد خطط وطرق تقييم إألدإء. إلعمإلة إلزإحئدة، ومعدإد برإمج للتدريب، وت

ية.  -  مجإل ؤدإرة إلموإرد إلبشر
ى
 إلتطبيق إلعمىل  لالسإليب إلعلمية إلحديثة ف

 المهارت العامة :  -د 

  إآلخرين. 
ى
 إإلتصإل إلفعإل وإلتأثب  ف

 .  إلعمل إلجمإ  
 إلدرإسة.  بموضوعإت إلصلة ذإت إلفنية إلمصطلحإت إستخدإم

 محتوى المقرر:  -4

ية. مفهوم ؤدإرة إ  لموإرد إلبشر
 تصميم وتحليل إلعمل. 
 تصميم وتحليل إلعمل. 
ية.   تخطيط إلموإرد إلبشر

ية.   إلبحث وإإلستقطإب للموإرد إلبشر
ية.  ى للموإرد إلبشر  إإلختيإر وإلتعيي 

 توجيه إلموظف إلجديد. 
ية.   تدريب إلموإرد إلبشر
ية.   تدريب إلموإرد إلبشر

   .  
 تخطيط إلمسإر إلوظيقى

. أنظمة تقييم أدإء  ى  إلعإملي 
 . ى  أنظمة تقييم أدإء إلعإملي 

 أنظمة إلتعويضإت: إألجور، إلحوإفز 
 أنظمة إلتعويضإت: إألجور، إلحوإفز، إلمزإيإ. 
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 بيانات المقرر -2
 تمويل اسم المقرر:  020301203 الرمز الكودى : 

4-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 هدف المقرر :  -1
فهم أسإسيإت ومفإهيم علم إلتمويل وأنوإع قرإرإت إإلستثمإر إلطإلب عىل   يهدف إلمقرر ؤىل  تنمية قدرإت
كإت .   وإلتمويل عىل  مستوي إلشر

   المستهدف من تدريس المقرر:  -3

ى إلعإحئد وإلمخإطرة -مفهوم إلتدفق إلنقدي  –مإهية إإلدإرة إلمإلية  - المعلومات والمفاهيم :  -أ  إلمبإدلة بي 

 المهارت الذهنية:  -ب

  تقييم إلمشإري    ع إلرأسمإليةفهم  -
ى
 وإستخدإم إلمعإيب  إلمنإسبة ف

 فهم مكونإت إلهيكل إلمإىل  إلمنإسب -
 إلتعرف عىل أنوإع سيإسإت إلتوزيعإت -

 المهارت المهنية:  -ج

كإت  -   تقييم إألدإء إلمإىل  للشر
ى
 إستخدإم إلنسب إلمإلية ف

  إلقيمة إلحإلية -
ى
 إحتسإب إألربإح و إلتدفقإت إلنقدية وصإف

 نبح بإإلحتيإجإت إلمإلية إلت -
كإت -  حسإب تكلفة إألموإل للشر

  إلتحليل وتقديم حلول للمشكةلت إلمإلية - المهارت العامة :  -د 
ى
 إستخدإم إألدوإت إلمإلية ف

 محتوى المقرر:  -4

  منشآت إألعمإل
ى
 مفهوم إؤلدإرة إلمإلية وأهدإفهإ ف

 إلتحليل إلمإىل  بإستخدإم إلنسب إلمإلية لتقييم إألدإء
 تإبع إلتحليل إلمإىل  بإستخدإم إلنسب إلمإلية لتقييم إألدإء

 إلتدفقإت إلنقدية وإلقوإحئم إلمإلية 
 إلقيمة إلحإلية وإلمستقبلية للمبإلغ إلمستثمرة

  إلتخطيط إلمإىل  
 إلتنبح إلمإىل  

 قرإرإت إإلنفإق إلرأسمإىل 
 إلهيكل إلمإىل   

 مصإدر إلتمويل
 تكلفة إألموإل

 مفهوم إلرفع إلمإىل
 يإسإت إلتوزيعإتس

 إلهيكل إلمإىل  وإلتوزيعإت
ى  إلعةلقة بي 
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 بيانات المقرر -2
 إدإرة إإلنتإج وإلعمليإت اسم المقرر:  020301301 الرمز الكودى : 

5-ف الفصل الدراس :   التخصص :  
 إدإرة إإلعمإل
  إلمحإسبة

 هدف المقرر :  -1

ومكسإب إلطإلب مهإرة تصميم إلمنتج وتصميم  معرفة وفهم مبإدئ وأسإسيإت ؤدإرة إؤلنتإج وإلعمليإت،
  إلمنظمإت عىل  إختةلف 

ى
  تعتبر من إألمور إلهإمة ف

وع وإلنر إلعمليإت إؤلنتإجية وكيفية إختيإر موقع إلمشر
  ؤدإرة إؤلنتإج وإلعمليإت وممإرسإتهإ عبر إلعإلم. 

ى
 أنوإعهإ، وملقإء إلضوء عىل مإ يستجد من تطورإت ف

  المقرر:  المستهدف من تدريس -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 أن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدر عىل: 
  تطبيق مبإدئ إلنشإط إؤلنتإجر    -1

ى
 تذكر مإ إكتسبه إلطإلب من معرفة وفهم ف

 وصف إلمبإدئ وإلنظريإت وإلمفإهيم إؤلنتإجية  .  -2
 لخدمة مجتمع إألعمإل.  تتبع إلقدرإت إلمعملية وإلفعلية للطإلب  -3

 المهارت الذهنية:  -ب

 عىل: 
ً
 أن إلطإلب بعد إؤلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ

 تحليل إلمدإرك وبنإء إلتصورإت إلبتكإر طرق ؤعدإد وتنفيذ إألعمإل .  -1
2-  .  ؤعإدة هيكلة إلتصورإت وتحويلهإ ؤىل  سلوك عمىل 

 المهارت المهنية:  -ج

  ميدإن إلنشإط إؤلنتإجر  . ؤستخدإم إلسلوك -1
ى
 يإت إلمهنية ف

 ميدإن إألعمإل.  -2
ى
 حل إلمشإكل إؤلنتإجية إلنر قد توإجه إلطإلب ف

 ؤتخإذ إلقرإرإت إلمتعلقة بمجإل إؤلنتإج.  -3
ى
 ؤستخدإم إألسإليب وإألدوإت إؤلنتإجية إلنر تسإعد ف

 المهارت العامة :  -د 

 عىل : أن إلطإلب بعد إؤلنتهإء من درإسة إلمقرر س
ً
 وف يكون قإدرإ

نت.  -1  ؤجرإء بحث من خةلل إؤلنبر
 حل إلمشإكل  -2

ى
إمج إلجإهزة إلنر تسإعد ف  ؤختيإر و ؤستخدإم إلبر

ى
ؤستخدإم إلتقنيإت إلتكنولوجية إلحديثة ف

 إلمرتبطة بمجإل إؤلنتإج. 
 ؤستخدإم ؤمكإنيإت إلمكتبة.  -3
 توضيح  -4

ى
 طرق وسبل تطبيقهإ. عرض إلمعإرف إلنظرية إلمكتسبة وإلمهإرة ف

 محتوى المقرر:  -4

  ؤدإرة إؤلنتإج وإلعمليإت
ى
 مقدمة ف

  مجإل إؤلنتإج وإلعمليإت
ى
 إلتنبح ف

إتيجية إؤلنتإج وإلعمليإت  ؤسبر
 إختيإر إلموقع
 أسلوب إلنقل

تيب )إلتخطيط( إلدإخىل  للتسهيةلت إؤلنتإجية
 إلبر

 تصميم إلعمليإت إؤلنتإجية
 إلتخطيط إؤلجمإىل  لبلنتإج

 دولة إلتفصيلية لبلنت إجإلج
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 بيانات المقرر -2
 إستثمإر اسم المقرر:  020301302 الرمز الكودى : 

5-ف الفصل الدراس :   إدإرة إإلعمإل التخصص :  

 هدف المقرر :  -1
بآليإت إإلستثمإر وأوعيته إلمختلفة كإألسهم وإلسندإت وصنإديق إإلستثمإر إلطإلب تعريف يهدف إلمقرر ؤىل  

 سوإق إلمإليةوعمل إإل 
   المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ
إلتحليل  –إلتحليل إألسإس   -إلبيع عىل  إلمكشوف –إلمحإفظ إلمثىل   –مخإطر إلسوق  –إلتنوي    ع  –نظرية إلمحفظة  -

  
 إلخيإرإت –إلتحوط  –إلفنى

 المهارت الذهنية:  -ب

  ظل أهدإف إإلستثمإرفهم كيفية إدإرة محإفظ إألورإق إلمإلي -
ى
 ة ف

إتيجيإت إلتحوط  -  بنإء إسبر
ى
 فهم أهمية إلمشتقإت وإستخدإمهإ ف

إء وبيع إألسهم -  إلتعرف عىل إسإسيإت رسر
  وإلتحليل إإلسإس   -

ى إلتحليل إلفنى  إلتعرف عىل إلفرق بي 

 المهارت المهنية:  -ج

وحسإب إلعإحئد عىل  عمليإت حسإب نوإتج عمليإت إإلستثمإر بعد تحرك إألسعإر وفهم أنوإع إلحسإبإت  -
 إإلستثمإر

  تحليل سوق إألسهم -
ى
إت إلمختلفة ف   وإلمحرسر

 إستخدإم أدوإت إلتحليل إلفنى
 إستخدإم نموذج نمو إلتوزيعإت لتسعيب  إألسهم -
 إلتعرف عىل إهم أنوإع عقود إلخيإرإت -

 المهارت العامة :  -د 
 فهم مفهوم إلقيمة إلحقيقية لةلصول إلرأسمإلية 

  معرفة إلفر 
 وإستخدإم كل من إلتحليل إألسإس  وإلتحليل إلفنى

ى  ق بي 

 محتوى المقرر:  -4

  بورصة إألورإق إلمإلية
ى
 أسإسيإت إإلستثمإر ف

 سيإسإت إإلستثمإر وأهدإفه
  
إء إلهإمسر إء وبيع إألسهم: إلشر  أسإسيإت رسر

إء وبيع إألسهم: إلبيع عىل  إلمكشوف
 أسإسيإت رسر

 نموذج تسعب  إألصول إلرأسمإلية
 يل إألورإق إلمإلية وطرق تقييمهإتحل

 أسوإق إلسندإت  
  
 إلتحليل إلفنى

 إلتحليل إألسإس  
 مقدمة عن عقود إإلختيإر

 عقود إلخيإرإت
 إلعقود إلمستقبليةعن مقدمة 

 إلعقود إلمستقبلية
 عقود إلمبإدلة
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 بيانات المقرر -2
 اسم المقرر:  020301303 الرمز الكودى : 

تطبيقإت ريإدة إإلعمإل 
ةوإ وعإت إلصغب  لمشر  

5-ف الفصل الدراس :   إدإرة إإلعمإل التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

يهدف إلمقرر ؤىل إمدإد إلطةلب بإلمعرفة وإلمهإرإت إلةلزمة لتحويل إألفكإر وإلمبتكرإت ؤىل مشإري    ع تطبيقية نإجحة، 
ة. وي  هدف ك وعإت إلصغب  ذلك ؤىل تعريف إلطةلب بأسإسيإت ؤنشإء وإلتعرف عىل إلجوإنب إلمتعددة إلنشإء وتنمية إلمشر

وع وتحويل إألفكإر  وعإت إلريإدية إبتدإءإ من إلمتطلبإت إلرحئيسية لرإحئد إألعمإل ومرورإ بكيفية إلتخطيط إلنشإء إلمشر إلمشر
 ؤىل فرص تجإرية وإعدإد إلخطة إلتسويقية وإلتنظيمية وإلبحث عن مصإدر إلتمويل وصوإل ؤىل إلخطوإت إلعملية إلدإرة

 . وع إلصغب   وتنمية إلمشر
   المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

ة وأسإليب إلتعإمل معهإ.  - وعإت إلصغب    تعمل فيهإ إلمشر
 إلتعرف عىل إلبيئإت إلمختلفة إلنر

 دعم مفهوم ريإدة إألعمإل.  -
ى
 إلمجتمع تسهم ف

ى
 إدرإك أهمية  خلق ثقإفة ريإدية ف

وعإت  إلريإدية.  فهم أهمية  -  إلقيإم بدرإسإت وتحليل إألسوإق للوقوف عىل مصإدر إألفكإر للمشر
إتيجيإت إلبديلة للريإدة.  -  توصيف إإلسبر
ة  - وعإت إلصغب  إلتعرف عىل كيفية إعدإد خطة إألعمإل وإستيعإب إلعلوم وثيقة إلصلة بريإدة إألعمإل وإلمشر

 توريد. مثل إلتسويق وإلمحإسبة وإإلنتإج وسةلسل إل
 إلتعرف عىل إألسبإب إلنر تحدى لفشل خطة إألعمإل.  -

 المهارت الذهنية:  -ب

ح أسس ومبإدئ إلتفكب  إؤلبتكإري كأحد ركإحئز ريإدة إألعمإل.  -  رسر
 تحليل إألرقإم وتفسب  مدلوإلتهإ للتعرف عىل إلفرص إلريإدية .  -
 مكن من تحويل إلتهديدإت ؤىل  فرص ريإدية. منإقشة كيفية إلتعإمل إإليجإئر  مع إلموإقف إلمختلفة بمإ ي -

 المهارت المهنية:  -ج

  
ى
 إستخةلص إلفرص وتةلف

ى
إعدإد خطة لكيفية إلبحث عن مصإدر إلمعلومإت إلمختلفة وإلنر تسإعد ف

 إلتهديدإت. 

  إت إإلقتصإدية وإإلجتمإعية إلنر هإ وإستخةلص إلمحرسر تجميع إلبيإنإت وإؤلحصإحئيإت وتحليلهإ وتفسب 
 
ى
وعإت إلريإدية تسإعد ف   رصد إلفرص للمشر

  .ة وعإت إلصغب   مجإل ريإدة إألعمإل وإلمشر
ى
 تصميم وتشغيل إلنظم إؤلدإرية وإلمحإسبية وإلتأمينية ف

  .ة وعإت إلصغب   إلمشر
ى
 تطبيق أسس ومبإدئ إلرقإبة وتقييم إألدإء ف

 المهارت العامة :  -د 

 لة للوقت كأهم سمإت إلريإدى ؤدإرة إلذإت وإلتعإمل مع ضغوط إلعمل وإؤلدإرة إلفعإ 

  .   إآلخرين وإلقدرة عىل إلعمل إلجمإ  
ى
 إإلتصإل إلفعإل وإلتأثب  ف

  .إستخدإم أسإليب حل إلمشكةلت عىل إلمستوى إلفردي أو إلمحسس  بكفإءة عإلية 

  .إلعمل 
ى
ى إلمستمر ف  إإلبتكإر وإلتطوير وإلتحسي 

  ة مثل ريإدة إستخدإم إلمصطلحإت إلفنية ذإت إلصلة بموضوعإت وعإت إلصغب  إألعمإل وإلمشر
 حإضنإت إألعمإل وإلعنإقيد إلصنإعية، إإلبدإع وإإلبتكإر. 

 محتوى المقرر:  -4

 ريإدة إألعمإل
ى
 إلفصل إألول: مقدمة ف

: إلثقإفة إلريإدية وروإد إألعمإل  إلفصل إلثإئى
وعإت إلجديدة  إلفصل إلثإلث:  مصإدر أفكإر إلمشر

 إلخإرجية كمصدر لالفكإر إلفصل إلرإبع : تحليل إلبيئة
إتيجيإت إلريإدة  إلفصل إلخإمس: إسبر

ة لبعض إلوقت وعإت إلصغب   إلفصل إلسإدس: إلمشر
وعإت إألعمإل  إلفصل إلسإبع: بيئة مشر

 إلفصل إلثإمن: خطة إألعمإل
 إلفصل إلتإسع: أسبإب فشل خطة إألعمإل

ة وعإت إلصغب  : إلمشر  إلفصل إلعإرسر
: إلعنإقيد   إلصنإعية إلفصل إلحإدى عشر

: إلعنإقيد إلصنإعية  تإبع إلفصل إلحإدى عشر
:  حإضنإت إألعمإل  إلفصل إلثإئى عشر

:  حإضنإت إألعمإل  تإبع إلفصل إلثإئى عشر
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 بيانات المقرر -2
 إخةلقيإت إإلعمإل اسم المقرر:  020301304 الرمز الكودى : 

6-ف الفصل الدراس :   إدإرة إإلعمإل التخصص :  

 ر : هدف المقر  -1

 مي   دإن إألعم   إل بغ   رض ؤلم   إم إلطإل   ب ب   بعض إلمف   إهيم إلرحئيس   ية ع   ن 
ى
إلوق   وف ع   ىل بع   ض إلقض   إيإ إألخةلقي   ة ف

إه   ة ع   ىل إلمس   توى إلف   ردى وإلق   و  فض   ةل ع   ن م   دإخل إلمس    ى ولية إؤلجتمإعي   ة ئإلمس   إءلة وإلرقإب   ة وإلحوكم   ة وإلبى
كإت.   لمجتمع إلشر

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 والمفاهيم :  المعلومات -أ

إهة وإلمسإءلة وإلحوكمة وإلرقإبة وإلمسئولية إؤلجتمإعية - ى  تعريف إلمفإهيم إلرحئيسية كإلبى
ى إألخةلقيإت وأخةلقيإت إألعمإل - ى بي   إلتميب 
 تعريف إلمدإخل إلمختلفة لتفسب  إخةلقيإت إألعمإل -
 تحديد إلمدإخل إلمختلفة للمسئولية إؤلجتمإعية -

 المهارت الذهنية:  -ب

ى مهإرة إلقرإءة وإلنقد وتحليل إلنصوص إلمتعلقة بأخةلقيإت إألعمإل -  تحسي 
 تطوير مهإرإت إلتفسب  وإؤلستمإع وإلنقإش -
 محيط إلعمل، وإلسوق إلمرصى وإلعإلم-

ى
 تفسب  إلعديد من إلقضإيإ إألخةلقية إلشإحئعة ف

 المهارت المهنية:  -ج

 صيإغة حلوإل نموذجية للمعضةلت إألخةلقية -
 تحليل إلعديد من إلقضإيإ إألخةلقية وإلموإقف إلغإمضة -
 تصميم مدونإت أخةلقية -

 المهارت العامة :  -د 

 درإسة إلحإإلت       -
 ؤدإرة إلوقت                        -
 إلعمل إلجمإ  -
 عرض إلموضوعإت إلمتعلقة بإلمإدة إلعلمية )مهإرة شفوية( -
 بية )إؤللمإم بإللغة إألجنبية(إؤلطةلع عىل إلمرجعيإت إألجن -

 محتوى المقرر:  -4

 إلفصل إألول: أهمية أخةلقيإت إألعمإل
كإت : إلعةلقإت مع إألطرإف إلمستفيدة، إلمسئولية إإلجتمإعية، وحوكمة إلشر  

 إلفصل إلثإئى
 إلفصل إلثإلث: إلقضإيإ إلنإشئة وإلمرتبطة بأخةلقيإت إألعمإل

 عمإل دإخل إلمنظمإتإلفصل إلرإبع: ترسيخ أخةلقيإت إأل 
  وإلقيإدة إألخةلقية

ر
 إلفصل إلخإمس: صنع إلقرإر إألخةلف

  إألخةلق وإلقيم(
ى
 إلفصل إلسإدس: إلعوإمل إلفردية )إإلتجإهإت إلفلسفية ف

 إلفصل إلسإبع: إلعوإمل إلتنظيمية: دور إلثقإفة إألخةلقية وإلعةلقإت
 إلفصل إلثإمن: ؤعدإد برإمج فعإلة لالخةلقيإت

  لتإسع: تطبيق ومرإجعة برإمج إألخةلقيإت إلفصل إ
  إإلقتصإد إلعإلم  

ى
: أخةلقيإت إألعمإل ف  إلفصل إلحإدي عشر

: إلمدإخل إلمختلفة لتفسب  إخةلقيإت إألعمإل  عشر
 إلفصل إلثإئى

: أخةلقيإت إلوظيفة إلعإمة  إلفصل إلثإلث عشر
: إؤلشكإليإت وإلقضإيإ إلمرتبطة بمجإل عمل إلم وعإلفصل إلرإبع عشر  شر

: حإإلت درإسية خةلل إلفصل إلدرإس  
 إلفصل إلخإمس عشر
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 بيانات المقرر -2
 إدإرة سةلسل إلتوريد اسم المقرر:  020301305 الرمز الكودى : 

6-ف الفصل الدراس :   إدإرة إإلعمإل التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

سل إلتوريد، ومكسإب إلطإلب مهإرة تصميم يهدف إلمقرر ؤىل   فهم إلمفإهيم إألسإسية ؤلدإرة إللوجستيإت وسةل  
ومدإرة سةلسل إلتوريد وممإرسة إلوظإحئف إللوجستية، وملقإء إلضوء عىل إلمفإهيم وإلممإرسإت إلحديثة 
ى إلوظإحئف إلتقليدية للمنظمة مثل إإلنتإج وإلتسويق  ى إلطإلب من إلربط بي  للوظإحئف إللوجستية، وتمكي 

 وإلوظإحئف إللوجستية. 
   ف من تدريس المقرر: المستهد -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

تعريف أسس ومفإهيم ؤدإرة إللوجستيإت .  -1  
ح عةلقة إللوجستيإت بإلوظإحئف إألخرى دإخل إلمنظمة.  -2 رسر  
 تذكر أهم إلقرإرإت إلمتعلقة بإدإرة إللوجستيإت.  -3

 المهارت الذهنية:  -ب

 ؤعإدة هيكلة إألنشطة إللوجستية .  -1
 نظإم لوجستيإت متكإمل . تخطيط   -2
 تحليل إلمشإكل إللوجستية .   -3
إح إلتحسينإت إلمةلءمة.  -4  قيإس أدإء إللوجستيإت للمنظمة ومقبر
 إلسوق إلدوىل.  -5

ى
إلذى تلعبه إللوجستيإت ف  تفسب  إلدور إلمتغب 

ة إلتنإفسية إلمتوإصلة، وأثرهإ ع   6 ى  ىل ؤدإرة سلسلةؤستنتإج أهمية إللوجستيإت كمصدر للحصول عىل إلمب 
 إلتوريد.  

 المهارت المهنية:  -ج
تصميم إألنشطة إللوجستية .  -1  
 حل إلمشإكل إلمرتبطة بإألنشطة إللوجستية .  -2

 المهارت العامة :  -د 

 ؤختيإر و ؤستخدإم برإمج جإهزة .  -1
ى
ؤستخدإم إلتقنيإت إلتكنولوجية إلحديثة ف  

نت.  -2 ؤجرإء بحث من خةلل إؤلنبر  
م ؤمكإنيإت إلمكتبة. ؤستخدإ -3  
4-  .

ً
ؤدإرة إلوقت من خةلل وضع أهدإف إلتخطيط وإلتنفيذ خةلل وقت محدد مسبقإ  

 محتوى المقرر:  -4

 إلوظإحئف إللوچستية إألسإسية
 ؤدإرة سلسلة إلتوريد

 إلتنبح بإلطلب
إء وإلعةلقإت مع إلموردين"  توريد إلموإد وإلخدمإت "إلشر

 ؤدإرة إألومر وخدمة إلمستهلك
 ة إلمخزون دإخل سلسلة إلتوريدؤدإر 

 إلنمإذج إلتحديدية للرقإبة عىل إلمخزون )حإلة إلتأكد إلتإم(
 حإلة عدم إلتأكد

ى
 إلنمإذج إلكمية للرقإبة عىل إلمخزون ف

 (MRPتخطيط إإلحتيإجإت من إلموإد )
 ؤدإرة إلتوزي    ع وإلتسهيةلت إلتخزينية
 ؤدإرة إلعةلقإت دإخل سلسلة إلتوريد

 ة إلتوريد "تدفق إلمعلومإت دإخل إلسلسلة"تكنولوج   سلسل
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 بيانات المقرر -2
 إإلدإرة اسم المقرر:  020301306 الرمز الكودى : 

ى
 إسإليب كمية ف

6-ف الفصل الدراس :   إدإرة إإلعمإل التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

  مجإل إؤلدإرة، ومكسإب إلطإلب إ
ى
لمهإرإت إلةلزمة إلستخدإم معرفة وفهم مبإدئ وأسإسيإت إألسإليب إلكمية ف

  إألسإليب إلكمية 
ى
  منظمإت إألعمإل، و  وإلنمإذج إلريإضية ف

ى
ملقإء إلضوء عىل مإ معإلجة إلمشإكل إؤلدإرية ف
  حل مشإكل إلمنظمإت. 

ى
 يستجد من أسإليب وأدوإت كمية وتطبيقإتهإ ف

   المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 د إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدر عىل: أن إلطإلب بع
  يقوم عليهإ كل أسلوب كم  .  - 1

 تعريف إآلليإت إلنر
 تذكرإألسلوب إلكم  إلمنإسب لكل مشكلة.  -2

 المهارت الذهنية:  -ب

 عىل: 
ً
 أن إلطإلب بعد إؤلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ

  وإلتحليل إلمتدر  -1
 ج . تطبيق إلتفكب  إلمنطقر

ى إلبدإحئل إلمختلفة.  - 2  إلمقإرنة بي 
 تحليل إلبدإحئل إلمعروضة.   -3

 المهارت المهنية:  -ج
 حل إلمشإكل إلمرتبطة بإتخإذ إلقرإر.  -1
وعإت -2   إلمشر

ى
 ؤستخدإم مهإرة إلتحليل إلكم  إلتخإذ إلقرإرإت ف

 المهارت العامة :  -د 

 عىل : أن إلطإلب بعد إؤلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون 
ً
 قإدرإ

 إلتحليل  -1
ى
إمج إلجإهزة ف   إختيإر وإستخدإم إلبر

ى
إستخدإم إلتقنيإت إلتكنولوجية إلحديثة ف

 إلكم. 
نت.  -1  ؤجرإء بحث من خةلل إؤلنبر
 إلقدرة عىل إستخدإم ؤمكإنيإت إلمكتبة.  -2
3-  .  إلقدرة عىل إلعمل إلجمإ  

 محتوى المقرر:  -4

 مإهية وطبيعة إألسإليب إلكمية
مجة إلخطية   / إلطريقة إلبيإنيةإلبر

مجة إلخطية / أسلوب إلسمبلكس  إلبر
مجة إلخطية  إلصيإغة إلثنإحئية لنموذج إلبر
مجة إلخطية  إلبر

ى
 تحليل إلحسإسية ف
 نموذج إلتخصيص

 تحليل سةلسل مإركوف
 نظرية إلقرإرإت
 نظرية إلمبإرإيإت

و  ى وقت وتكلفة تنفيذ إلمشر  عإتنمإذج تحليل شبكإت إألعمإل: تحليل إلعةلقة بي 
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 بيانات المقرر -2
 إدإرة إلجودة اسم المقرر:  020301307 الرمز الكودى : 

6/  5-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

  إإلعمإل. من خةلل غرس 
ى
تعريف إلطإلب بإإلدوإت وإلمفإهيم إإلسإسية إلةلزمة لفهم مجإإلت إدإرة إلجودة ف

  إستخدإم أفضل مفإهيم ؤدإرة إلجودة / تكوين 
خلفية وفكر إيجإئر  لتحقيق نتإحئج وأدإء أفضل / تشجيع تبنى

 نمإذج وممإرسإت ؤدإرة إلجودة إلعإلمية بمإ يتنإسب مع إلبيئة إلمحلية. 
   المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 إرة إلجودة. إلتطورإت وإإلتجإهإت إلحديثة وإلقضإيإ إلمعإضة إلمرتبطة بمجإل إد -
  مجإل ؤدإرة إلجودة.  -

ى
 إلمبإديء إإلسإسية وإلنظريإت وإإلتجإهإت وإلمدإرس إلفكرية ف

  مجإل إلجودة.  -
ى
 منإهج إلبحث إلعلم  وإدوإته وإسإليب إلقيإس وإلتحليل ف

 المهارت الذهنية:  -ب

-  .   إلتفكب 
ى
 إلتحليل وإإلستنتإج وإتبإع إلمنهج إلعلم  ف

ى إلمستمر. تطبيق إسس ومبإديء إلتفكب   -  إإلبتكإري وإلبحث عن إسإليب إلتحسي 
 لتعإمل مع إإلرقإم وتحليلهإ وتفسب  مدلوليتهإ من خةلل حسإب تكإليف إلجودة .  -

 المهارت المهنية:  -ج

 إلتوظيف إلفعإل إلمكإنيإت إلمنظمة وتنميتهإ وإلمحإفظة عليهإ من خةلل إلسىع  لتخفيض نسب إلمعيب.  -
هإ للوصول لمستويإت إإلدإء جمع إلبيإنإت وإإلحصإحئيإت إل -   إلمنظمة وتحليلهإ وتفسب 

ى
خإصة بنسب إلجودة ف

 إلمستهدف. 
  حل إلمشكةلت ومنهج  -

ى
  حل إلمشكةلت إلعملية مثل منهج إلطريقة إلعلمية ف

ى
إستخدإم إإلسإليب إلعلمية ف

ى إلمستمر وحلقإت إلجودة.   إلتحسي 
 شإرإت إلتحذير إلدإخلية وإلخإرجية. إسس ومبإديء إلرقإبة وتقييم إألدإء مثل تحليل بإريتو إل  -

 المهارت العامة :  -د 

 إلعمل إلجمإ   من خةلل تعلم مفإهيم حلقإت إلجودة.  -
ى إلمستمر.  -   إلمستمر من خةلل مفإهيم إلتحسي 

 إلتنمية إلمعرفية وإلفكرية وإلتعلم إلذإئر
تدريب عىل  إسإليب حل إستخدإم إسإليب حل إلمشكةلت عىل  إلمستوي إلمحسس  بكفإءة عإلية من خةلل إل -

 إلمشكةلت. 
  إلمنظمإت.  -

ى
ى ف   إلعمل من خةلل تعلم نمإذج إلتحسي 

ى
ى إلمستمر ف  إإلبتكإر وإلتطوير وإلتحسي 

 محتوى المقرر:  -4

  إدإرة إلجودة) إلمفهوم، وإإلهمية، وإإلبعإد، وإلمحددإت(
ى
 مقدمة ف

 تكإليف إلجودة
 ؤدإرة إلجودة إلكلية

ى إلمستمر للجودة  إلتحسي 
 إبة إإلحصإحئية للجودةإلرق
 سيجمإ 6

 فلسفة إإلنتإج إلرشيق
 تنظيم ؤدإرة إلجودة

 مرإجعة
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 بيانات المقرر -2
 نظم معلومإت إدإرية اسم المقرر:  020301308 الرمز الكودى : 

6/  5-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 هدف المقرر :  -1
  
ى
  حل مشإكل إؤلدإرة ف

ى
ى إلطإلب من  توظيف تكنولوجيإ إلمعلومإت ف ين، وتمكي  منظمإت إلقرن إلحإدي وإلعشر

  خدمة إلمنظمإت. 
ى
 عمليإت تحليل وتصميم نظم إلمعلومإت ف

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

ون -1 ونية وإألعمإل و إلتجإرة إإللكبر نت، وإألسوإق إإللكبر ية، إلتعرف عىل  مفإهيم تكنولوجيإ إلمعلومإت، إإلنبر
هإ.   وإإلقتصإد إلرقم  وغب 

 فهم نمإذج إألعمإل إلقديمة وإلحديثة.  -2
  تحقيق مزإيإ تنإفسية.  -3

ى
 تحديد دور تكنولوجيإ إلمعلومإت ف

 المهارت الذهنية:  -ب

  إلمنظمإت.  -1
ى
نت ودورهإ ف  تحليل خصإحئص إإلنبر

  تكنولوجيإ إلمعلومإت.  -2
ى
 منإقشة إإلستثمإر ف

ح أدوإت ومدإخل تحليل وتصميم نظم  -3  إلمعلومإت. رسر
  خدمة إؤلدإرة.  -4

ى
 توضيح أنوإع نظم إلمعلومإت ودورهإ ف

5-  .   ظل إإلقتصإد إلرقم 
ى
ح أبعإد وهيإكل إلمنإفسة ف  رسر

  ؤدإرة إلمحسسإت.  -6
ى
 دور نظم إلمعرفة ف

ونية.  -7  نمإذج إلتجإرة إإللكبر

 المهارت المهنية:  -ج

 تطبيق أدوإت تحليل وتصميم نظم إلمعلومإت.  -1
 لمختلفة حسب إحتيإجإت إؤلدإرة وإلمحسسإت. تطبيق أنظمة إلمعلومإت إ -2
  خدمة إؤلدإرة.  -3

ى
 كيفية إلتحول نحو إألنظمة إلرقمية وتوظيفهإ ف

ى نظم إلمعلومإت وإلهيإكل إلتنظيمية وتحقيق مزإيإ تنإفسية.  -4  إلتكإمل بي 
إت إلتنظيمية وإؤلدإرية لنجإح أنظمة إلمعلومإت.  -5  إجرإء إلتغيب 
6-  .  آليإت عمل إإلقتصإد إلرقم 

 المهارت العامة :  -د 

  ؤدخإل وتحليل إلبيإنإت.  ـ1
ى
إمج إلجإهزة ف   إستخدإم إلتقنيإت إلتكنولوجية إلحديثة وإستخدإم إلبر

 كتإبة إلتقإرير.  ـ2
.  ـ3  إلعمل إلجمإ  

 محتوى المقرر:  -4

  ؤدإرة تكنولوجيإ إلمعلومإت
ى
 مقدمة ف

 أنوإع نظم إلمعلومإت إؤلدإرية
 تحليل وتصميم نظم إلمعلومإت إؤلدإرية

 تإبع تحليل وتصميم نظم إلمعلومإت إؤلدإرية
ين  نظم إلمعلومإت وتنظيمإت إلقرن إلحإدي وإلعشر
 نظم إلمعلومإت إؤلدإرية وتحقيق إلمزإيإ إلتنإفسية

 تإبع نظم إلمعلومإت إؤلدإرية وتحقيق إلمزإيإ إلتنإفسية
ونية  إلتجإرة وإألعمإل إإللكبر

ونية  تإبع إلتجإرة وإألعمإل إإللكبر
 صإد إلرقم  وتكنولوجيإ إلمعلومإتإإلقت

 تإبع إإلقتصإد إلرقم  وتكنولوجيإ إلمعلومإت
  ظل تكنولوجيإ إلمعلومإت 

ى
 تجإرة إلتجزحئة ف

 إألسوإق وتكنولوجيإ إلمعلومإت
 نظم إلمعرفة
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 بيانات المقرر -2

 نظرية وتصميم إلمنظمة اسم المقرر:  020301401 الرمز الكودى : 

7-ف الفصل الدراس :   التخصص :  

 إإلدإرة
لتسويقإ  

 إلتمويل وإإلستثمإر
ية  إلموإرد إلبشر

 هدف المقرر :  -1

 مجإل درإسة إلمنظمإت من خةلل إلتعرف عن قرب 
ى
تزويد إلطإلب بحصيلة إلنظريإت وإلدرإسإت إلنر أجريت ف

 فهم طب
ى
ى ف ة للمنظمإت، بإؤلضإفة ؤىل إستعرإض مرإحل تطور إلفكر إلبشر ى يعة وآليإت عىل إلخصإحئص إلممب 

 عمل إلمنظمة، ومشكةلتهإ، وأبعإد سلوكهإ، ومحددإت فعإليتهإ، وأهدإفهإ، وأسإليب تقديم مخرجإتهإ. 
   المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 درإسة إلمنظمة -
ى
 تعريف إلطإلب بإلمفإهيم إألسإسية وإلنظريإت إلنر إسهمت ف

 تطوير إلفكر إلتنظيمتقييم مختلف إلنظريإت إ -
ى
 لنر أسهمت ف

 إلنظريإت إلتقليدية وإلحديثة.  -
ى
 إلتعرف عىل إسهإمإت روإد إؤلدإرة ف

 درإسة بيئة إلمنظمة دإخليإ وخإرجيإ.  -

 المهارت الذهنية:  -ب
 تحليل إلمفإهيم إؤلدإرية -
 إلقط -

ى
ى إلعإم وإلخإص. منإقشة مدى مةلءمة إلمفإهيم إؤلدإرية للتطبيق عىل مختلف إلمنظمإت ف  إعي 

 المهارت المهنية:  -ج

 ؤعدإد وتصميم نظم وأدلة إلعمل إلمختلفة -
 تصميم وتطوير إلهيإكل إلتنظيمية -
 تحليل بيئة إلمنظمة -
 تطبيق إلمفإهيم إؤلدإرية وإلممإرسإت إؤلدإرية إلنإجحة عإلميإ ومحليإ -
 تحليل إلقضإيإ إلمرتبطة بنشأة وبقإء وفنإء إلمنظمإت.  -

 المهارت العامة :  -د 

 درإسة إلحإإلت       -
 تشخيص أوضإع إلمنظمإت -
 ؤدإرة إلوقت                        -
 إلعمل إلجمإ  -
 عرض إلموضوعإت إلمتعلقة بإلمإدة إلعلمية )مهإرة شفوية( -
 إؤلطةلع عىل إلمرجعيإت إألجنبية )إؤللمإم بإللغة إألجنبية( -

 محتوى المقرر:  -4

 إلمنظمإت وتطور إلفكر إلتنظيمإألول:  إلفصل
ى
 مقدمة ف

 :  
 إلبيئة إلخإرجيةإلفصل إلثإئى

 إلفصل إلثإلث: إلتكنولوجر 
 إلفصل إلرإبع: إلعمر وإلحجم ودورة حيإة إلمنظمة

 إلفصل إلخإمس: ؤعإدة بنإء هيإكل إلمنظمإت وتصميمهإ
 إلفصل إلسإدس: إلثقإفة إلتنظيمية وإؤلبتكإر إلتنظيم  

 إألهدإف وإلفعإلية إلتنظيميةسإبع: إلفصل إل
 صنع إلقرإرإت إلتنظيميةإلفصل إلثإمن: 
 إلنفوذ وإلمنإورإتإلفصل إلتإسع: 
 :  إلهوية إلتنظيمية وإلتوحد إلتنظيمإلفصل إلعإرسر

: إلتطوير إلتنظيم  إلفصل إلحإدى عشر
 نظرية إلمنظمة

ى
: قضإيإ معإضة ف  إلفصل إلثإئى عشر
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 بيانات المقرر -2
 إدإرة إعمإل دولية اسم المقرر:  020301402 مز الكودى : الر 

7-ف الفصل الدراس :   التخصص :  
 إإلدإرة
 إلتسويق

 هدف المقرر :  -1

يهدف إلمقرر ؤىل تعريف إلطإلب بإلمفإهيم إألسإسية لكيفية ؤدإرة إألعمإل عىل مستوي دوىل  وكيفية تكوين 
  
 .إلمدير إلكوئى

ى إلطإلب من إؤلدإرة وإلمنإفسة عىل كمإ يهدف إلمقرر ؤىل تنمية ب عض إلقدرإت وإلمهإرإت إلمكتسبة لتمكي 
  
 .مستوى كوئى

إت إلبيئة إلسيإسية وإإلقتصإدية إلدولية  ويمكن للطإلب من خةلل إلمقرر أن يلم بتغب 
   المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 مفهوم ؤدإرة إألعمإل إلدولية -1
 رف عىل نظريإت إلتجإرة إلخإرجيةإلتع -2
  فهم طبيعة إإلستثمإر إألجننر  وإقتصإد إلدول إلمضيفة -3

 المهارت الذهنية:  -ب

 إؤللمإم بطبيعة بيئة إألعمإل إلدولية -1
إتيجر  إلدوىل   -2

 إلتعرف عىل أنوإع إلتخطيط إإلسبر
إتيجية وإلتوسع عإلميإإؤللمإم بإلمهإرإت إلمعرفية وإكتسإب مهإرإت شإملة مثل إعدإد إلخ -3  طط إإلسبر
 إكتسإب مهإرإت إلمنإقشة وإلتفإعل وإإلتصإل -4

 المهارت المهنية:  -ج
ة -1  تحليل إإلستثمإرإت إألجنبية إلمبإرسر
ى إألسإليب إلمختلفة لغزو إألسوإق إلعإلمية -2  إلقدرة عىل إإلختيإر بي 

 المهارت العامة :  -د 

  إلدول إلمضيفةتحديد إألسلوب إألمثل ؤلدإرة إ -1
ى
 ألعمإل إلدولية ف

وعإت -2   معرفة كيفية تأثب  إلبيئة إلسيإسية وإلدولية عىل قرإرإت إلمشر
إتيجر  إلدوىل   -3

 إلقدرة عىل إلتخطيط إإلسبر

 محتوى المقرر:  -4

 إلفصل إألول: مقدمإت أسإسية
: إلعولمة وموت إلمسإفإت  

 إلفصل إلثإئى
 لدوليةإلفصل إلثإلث: بيئة ؤدإرة إألعمإل إ

  
 إلفصل إلرإبع: إلنمإذج وإلصيغ إلجديدة للمنظمإت عىل إلمستوى إلكوئى
 إلفصل إلخإمس: إلبيئة إلسيإسية )ؤدإرة إلخطر إلسيإس  وإلمفإوضإت(

 إلفصل إلسإدس: نظريإت إلتدويل
  إلدول إلنإمية

ى
كإت متعددة إلجنسيإت ف  إلفصل إلسإبع: تحليل دوإفع إلشر

إتيجيإت  إلدخول لالسوإق إلدولية إلفصل إلثإمن: إسبر
  
 إلفصل إلتإسع: كيف تدير عىل إلمستوى إلكوئى
: كيف تدير عبر ثقإفإت مختلفة   إلفصل إلعإرسر

: جدوى إإلستثمإرإت إألجنبية   إلفصل إلحإدي عشر
كإت متعددة إلجنسيإت : إلمسئولية إلمجتمعية للشر   عشر

 إلفصل إلثإئى
  ؤدإرة إ

ى
: قضإيإ معإضة ف  إلعمإل إلدوليةإلفصل إلثإلث عشر
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 بيانات المقرر -2
وعإت اسم المقرر:  020301403 الرمز الكودى :   إدإرة إلمشر

7-ف الفصل الدراس :   إإلدإرة التخصص :  

  إإلعمإل.  هدف المقرر :  -1
ى
وعإت ف  تعريف إلطإلب بإإلدوإت وإلمفإهيم إإلسإسية إلةلزمة لفهم مجإإلت إدإرة إلمشر

   لمقرر: المستهدف من تدريس ا -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

ة لكل منهإ - ى  .وأنوإع إلعقود إلمختلفة لةلستئجإر إإلشكإل وإإلنوإع إلمختلفة لمحسسإت إإلعمإل وإلسمإت إلممب 
-   

ى
وعإت مثل إلعوإمل إلمحثرة ف إلتطورإت وإإلتجإهإت إلحديثة وإلقضإيإ إلمعإضة إلمرتبطة بمجإل إدإرة إلمشر

وع، وع، وتحديد حجم إإلنتإج إلمةلحئم، وإنوإع إسإليب  إختيإر موقع إلمشر وتحديد إلطإقة إإلنتإجية للمشر
وع وإلحإفظة.  نإمج وإلمشر ى إلبر وع، وإلفرق بي  وعإت، ودورة حيإة إلمشر  تشغيل إلمشر

وعإت مثل إسلوب إلتكلفة إلسنوية  -   مجإل إلمشر
ى
منإهج إلبحث إلعلم  وإدوإته وإسإليب إلقيإس وإلتحليل ف

 .إلمتعإدلة
حإت إإلستثمإرية  - وعإت مثل درإسة إلجدوي إلمإلية وإلفنية ، وتقييم إلمقبر إعدإد درإسإت جدوي إلمشر

  إلقيمة إلحإلية، وإلعإحئد إلدإخىل  لةلستثمإر، ونموذج تقييم 
ى
دإد وصإف ة إإلسبر بإستخدإم إسإليب مثل فبر

إمج.   ومرإجعة إلبر

 المهارت الذهنية:  -ب

وع. إلتحليل وإإلستنتإج وإتبإع إ -   إختيإر موقع إلمشر
ى
بإستخدإم إسإليب تسإعد ف   إلتفكب 

ى
 لمنهج إلعلم  ف

إلتعإمل مع إإلرقإم وتحليلهإ وتفسب  مدلوليتهإ من خةلل تقييم إلبدإحئل إإلستثمإرية إلمختلفة مثل إلمفإضلة  -
إء وإإلستئجإر.  ى إلشر  بي 

إلدلة وإلموضوعية وتوضيح عوإمل عرض إإلفكإر ووجهإت إلنظر بوضوح وإبدإء إلرأي بإسلوب علم  مدعم بإ -
وعإت وكذلك  نجإح إلمشر

وع.  -  عوإمل إلفشل إلمرتبطة بنظإم إدإرة إلمشر

 المهارت المهنية:  -ج

ية وإلموإرد إإلخري وتنميتهإ وإلمحإفظة عليهإ  وتحديد إفضل إلبدإحئل  - إلتوظيف إلفعإل للموإرد إلمإدية وإلبشر
  تحقق إعىل  عإحئد. 

 إإلستثمإرية إلنر
 بدرإسإت وتحليل إإلسوإق من خةلل إلتعرف عىل  مصإدر إلفرص إإلستثمإرية. إلقيإم  -
وعإت  - إلبحث عن مصإدر إلمعلومإت إلمختلفة وإلتحقق من صدقهإ من خةلل إلبحث عن مصإدر إفكإر إلمشر

 إلجديدة. 
إت  - هإ مثل إستخدإم قوإحئم إلصنإعة ومإ تعكسه من محرسر جمع إلبيإنإت وإإلحصإحئيإت وتحليلهإ وتفسب 
 قتصإدية وإجتمإعية. إ

حإت إإلستثمإرية.  -   حل إلمشكةلت إلعملية مثل إسإليب تقييم إلمقبر
ى
 إستخدإم إإلسإليب إلعلمية ف

إمج.  -  إسس ومبإديء إلرقإبة وتقييم مثل نموذج تقييم ومرإجعة إلبر
-  .   مجإل إلتخصص بإسلوب علم 

ى
 إعدإد وعرض وتفسب  إلتقإرير ف

 المهارت العامة :  -د 

  إعضإء إلعمل إلجمإ    -
ر
وعإت وعةلقتهم ببإف  من خةلل درإسة إنوإع مديري إلمشر

 إلفريق . 

  إلمستمر.  -
 إلتنمية إلمعرفية وإلفكرية وإلتعلم إلذإئر

إستخدإم إسإليب حل إلمشكةلت عىل  إلمستوي إلمحسس  مثل إسإليب إختيإر  -
 إلبدإحئل إإلستثمإرية. 

 محتوى المقرر:  -4

وعإت )إلمفهوم،   إدإرة إلمشر
ى
 وإإلهمية، وإإلبعإد ، وإلمحددإت( مقدمة ف

وعإت  ؤدإرة إلمشر
وع وتنظيمه  دورة حيإة إلمشر
وع  درإسإت جدوي إلمشر
وعإت  تخطيط إلمشر
وعإت  تنظيم إلمشر

وع  جدولة فعإليإت تنفيذ إلمشر
وعإت  إلرقإبة عىل  إلمشر

 مرإجعة
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 بيانات المقرر -2
 إدإرة إلتسويق اسم المقرر:  020301404 الرمز الكودى : 

7-ف الفصل الدراس :   إلتسويق التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

يهدف إلمقرر ؤىل ؤلقإء إلضوء عىل مفهوم ؤدإرة إلتسويق، وتزويد إلطإلب بكإفة إلمهإرإت إلعلمية وإلعملية إلةلزمة 
مثلة لدرإسة وتحليل إألسوإق، وإتخإذ كإفة إلقرإرإت إلتسويقية إلمنإسبة مع تنإول إلتطبيقإت وإلحإإلت وإأل 

إلوإقعية، فضةل عن ؤلمإم إلطإلب بإلفهم إلمتعمق لكيفية تخطيط وتحليل وتنظيم إألنشطة إلتسويقية، ومدإرة 
 وتطوير إلمنتجإت إلجديدة. 

   المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 عىل: 
ً
 بعد إؤلنتهإء من درإسة هذإ إلمقرر، سوف يكون إلطإلب قإدرإ

 ف كإفة إلمفإهيم إلخإصة بإلعملية إلتسويقية. تعري -
-   

ى كإفة عنإض إلمزي    ج إلتسويقر  إلربط بي 
 وصف إلعملية إلتسويقية بدءإ من إلتخطيط وإلتنفيذ وتقييم ورقإبة إألنشطة إلتسويقية.  -
 أستكشإف أهمية ؤدإرة إلتسويق عىل مستوى إلمنظمإت.  -

 المهارت الذهنية:  -ب

 عىل:  بعد إؤلنتهإء من درإسة
ً
 هذإ إلمقرر، سوف يكون إلطإلب قإدرإ

 تحليل إألسوإق -
 إتخإذ إلقرإرإت إلتسويقية إلنإجحة -
 إلقدرة عىل إلمقإرنة وإؤلستنبإط -
ى إلمعرفة إلمكتسبة وإلتطبيق إلعمىل -  إلربط بي 

 المهارت المهنية:  -ج

 عىل: 
ً
 بعد إؤلنتهإء من درإسة هذإ إلمقرر، سوف يكون إلطإلب قإدرإ

إتيجيإت إلتسويقية. ؤعد  إد إلخطط وإؤلسبر
 ؤعدإد إلخطط إلتسويقية إلبيعية. 

  من منتج وتسعب  وتروي    ج وتوزي    ع
 ؤتخإذ إلقرإرإت إلتسويقية إلمتعلقة بكإفة عنإض إلمزي    ج إلتسويقى

 المهارت العامة :  -د 

 تكوين خطة متكإملة إلدإرة إلتسويق -

 تصميم هيكل ؤدإرة إلتسويق -

ى  -  ؤدإرة إلتسويق وإإلقسإم إإلخرىؤدإرة إلعةلقإت بي 

 محتوى المقرر:  -4

إتيجر  -ؤدإرة إلتسويقإلفصل إألول:   منظور إسبر
 :  
 إلتخطيط إلتسويقر وإلتنظيم إلفعإل ؤلدإرة إلتسويقإلفصل إلثإئى

 ؤدإرة إلمعلومإت إلتسويقيةإلفصل إلثإلث: 
 ؤدإرة إلمركز إلذهنى وتحقيق إلمزإيإ إلتنإفسيةإلفصل إلرإبع: 

 ؤدإرة وتطوير إلمنتجإت إلجديدةصل إلخإمس: إلف
 إلبيع إلشخىصإلفصل إلسإدس: 
 ؤدإرة إلمبيعإت وعملية بنإء إلعةلقإتإلفصل إلسإبع: 
 إؤلعةلن ومدإرة إلحمةلت إؤلعةلنيةإلفصل إلثإمن: 
 إؤلعةلن وتخطيط إلوسإحئل إؤلعةلنيةإلفصل إلتإسع: 

: إؤلتصإإلت إلتسويقية  إلفصل إلعإرسر
: إلفصل إلحإ  ؤدإرة قنوإت إلتوزي    ع وإللوجستيإت إلتسويقية ومدإرة سلسلة إلتوريددى عشر

  
: إلرقإبة عىل وتقييم إألدإء إلتسويقر   عشر

 إلفصل إلثإئى
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 بيانات المقرر -2
 سلوك إلمستهلك اسم المقرر:  020301405 الرمز الكودى : 

7-ف الفصل الدراس :   إلتسويق التخصص :  

 هدف المقرر :  -1
ح سلوك إلمستهلك، وتدإول إلممإرسإت  تنمية   تقوم بشر

قدرإت إلطإلب عىل منإقشة مختلف إلنظريإت إلنر
إتيجية إلتسويق عىل أسإس نتإحئج تحليل فرصة إلسوق.   إلتسويقية من نإحية سلوك إلمستهلك، وتطوير إسبر

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ
  نجإح إلعملية إلتسويقية.  أسس ومبإدئ علم سلوك -1

ى
 إلمستهلك بإعتبإره إألسإس ف

 نظريإت ومدإخل سلوك إلمستهلك -2

 المهارت الذهنية:  -ب

  للمستهلك.  -1
إئى  كيفية فهم إلعوإمل إلمحثرة عىل سلوك إلمستهلك، وخطوإت إلسلوك إلشر

  تشكل سلوك إلمستهلك من ثقإفة، دإفعية، أدرإك، إت -2
جإهإت، جمإعإت إؤللمإم بإلعنإض إألسإسية إلنر

هإ.   مرجعية، إلذإت، عوإمل شخصية، وغب 

 المهارت المهنية:  -ج
  كإفة  -1

ى
ة ف ى   تطبيقإت تسويقية قإدرة عىل  حدوث نجإحإت متمب 

ى
إستغةلل مفإهيم سلوك إلمستهلك ف

 ممإرسإت إلتسويق. 
  سلوك إلمستهلك.    المهارت العامة :  -د 

ى
 درإسة حإإلت متعددة ف

 محتوى المقرر:  -4

 ة عن سلوك إلمستهلكمقدم
 إلنموذج إلعإم لسلوك إلمستهلك، إلصندوق إألسود للمستهلك

  
إء للمستهلك إلنهإئى  خطوإت قرإر إلشر

 إلثقإفة وسلوك إلمستهلك
 إلثقإفة إلفرعية وسلوك إلمستهلك

 إإلدرإك
 إلتعلم

 إإلتجإهإت
 إلدإفعية

 إلجمإهإت إلمرجعية وقإدة إلرأي
 إلذإت 

 إلعوإمل إلديموغرإفية
 بيقإت عإمة عىل سلوك إلمستهلكتط

 منإقشة أبحإث إلطةلب
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 بيانات المقرر -2
 إدإرة مإلية متقدمة اسم المقرر:  020301406 الرمز الكودى : 

7-ف الفصل الدراس :   إلتمويل وإإلستثمإر التخصص :  

 هدف المقرر :  -1
طبيقر للتمويل بغرض تقييم إلقرإرإت يهدف إلمقرر ؤىل  تنمية قدرإت إلطإلب عىل  فهم إؤلطإر إلمفإهيم وإلت -

 إإلستثمإرية وإلتنبح بآثإرهإ إلمحتملة
  المستهدف من تدريس المقرر:  -3
 إإلندمإج وإإلستحوإذ -ؤعإدة إلهيكلة  -إلحوكمة  -قيمة إلمنشأة  -هيكل رأس إلمإل  - المعلومات والمفاهيم :  -أ

 المهارت الذهنية:  -ب

 شكل إؤلطإر إلفكرى للتمويل بإلوإقع إلعمىل  ربط إلمفإهيم وإلنظريإت إلنر ت -
 إلتعرف عىل إهم نظريإت إلتوزيعإت -
 إلرفع إلمإىل  وإلرفع إلتشغيىل   -

ى  إلتعرف عىل إلفرق بي 

 المهارت المهنية:  -ج

 إلقدرة عىل تقييم إلقرإرإت إإلستثمإرية وأثإرهإ عىل  ربحية إلمنشأة -
 إذ وآثإرهإ عىل هيكل رأس إلمإلإلقدرة عىل تقييم وتخطيط عمليإت إإلندمإج وإإلستحو  -
 إلتعرف عىل مفهوم ؤعإدة إلهيكلة -

 المهارت العامة :  -د 
ح دور   تلبية إإلحتيإجإت إلمتضإربة للمةلكإلمدير إلمإىل رسر

ى
 ف

ى إلقرإرإت إلمإلية إلمختلفة و قيمة إلمنشأة  فهم إلعةلقة بي 

 محتوى المقرر:  -4

 نظريإت هيكل رأس إلمإل وقيمة إلمنشأة
 ع نظريإت هيكل رأس إلمإل وقيمة إلمنشأةتإب

 تأثب  إلحوكمة عىل قرإرإت إلتمويل
 إلرفع إلمإىل  وإلرفع إلتشغيىل  

 مخإطر إإلفةلس
 نظريإت إلتوزيعإت

 سيإسإت إلتوزيعإت وأثرهإ عىل  إلنمو وقيمة إلمنشأة
 ظل إلخطر

ى
 نموذج تسعب  إألصول إلرأسمإلية ف
 إختبإر إلحسإسية وتحليل إلتعإدل تقييم إلقرإرإت إإلستثمإرية بإستخدإم

 تقييم إلقرإرإت إإلستثمإرية بإستخدإم إلخيإرإت إلحقيقية 
 تقييم إلقرإرإت إإلستثمإرية بإستخدإم تحليل إلسينإريو

إتيجيإت إإلندمإج وإإلستحوإذ  إسبر
 آثإر عمليإت إإلندمإج وإإلستحوإذ عىل هيكل رأس إلمإل

 مفهوم ؤعإدة إلهيكلة
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 مقرربيانات ال -2
 إستثمإر متقدم اسم المقرر:  020301407 الرمز الكودى : 

7-ف الفصل الدراس :   إلتمويل وإإلستثمإر التخصص :  

 هدف المقرر :  -1
مإهية إألورإق إلمإلية وأنوإعهإ وعمل إألسوإق بغرض تحليل يهدف إلمقرر ؤىل  تنمية قدرإت إلطإلب عىل  فهم 

 يم إلمحإفظ إإلستثمإريةإألورإق إلمإلية ؤلنشإء ومدإرة وتقي
  المستهدف من تدريس المقرر:  -3
ى  - المعلومات والمفاهيم :  -أ   قيإس إلخطر  –نموذج تسعب  إألصول إلرأسمإلية -نظرية مإركويبر

ى
 بدإحئل بيتإ ف

 المهارت الذهنية:  -ب

 تحديد إلقيمة إلحقيقية لالصول إلرأسمإلية -
  وضع سيإسإت إدإرة إلمخإطر -

ى
 فهم دور إلمشتقإت ف

 تقييم محإفظ إألسهم -
 ولإلتعرف عىل نمإذج تسعب  إإلص  -

 المهارت المهنية:  -ج

  إلتعرف عىل  كيفية بنإء وإدإرة إلمحإفظ إإلستثمإرية -
 إستخدإم نمإذج تسعب  إألصول إلرأسمإلية لتحديد قيم إألسهم وإلمحإفظ إإلستثمإرية -
 تقييم محإفظ إلسندإت -
 إلتعرف عىل إلعقود إلمستقبلية وعقود إلمبإدإلت  -

 المهارت العامة :  -د 
ى عإ وكيفية إستخدإم إلتنوي    ع للوصول ؤىل إلعإحئد إلمتوقع ضمن مستوى  حئد وخطر إلمحإفظ إإلستثمإريةفهم إلعةلقة بي 

ى   مخإطر معي 

 محتوى المقرر:  -4

 إألسس إلنظرية وإلمفإهيم إألسإسية ؤلدإرة إلمحإفظ إلمإلية
 نظرية إلمحفظة إلحديثة

إتيجر  لالصول
 إلتنوي    ع إؤلسبر

 نمإذج تسعب  إألصول
 همتقييم محإفظ إألس

 تإبع تقييم محإفظ إألسهم
 إألسإليب إلمختلفة لتقييم إلمخإطر وفقإ ألهدإف إإلستثمإر

 تقييم محإفظ إلسندإت
 تإبع تقييم محإفظ إلسندإت

  توإجه إألسوإق إلنإشئة
 إلقضإيإ وإلمشإكل إلنر

 إلتحوط بإستخدإم عقود إلمشتقإت
 إلعقود إلمستقبلية وعقود إلمبإدإلت 

كإت إلملكية إلخإصةبدإحئل إإلستثمإر: إألص  ول إلحقيقية ورسر
 أسإسيإت إإلستثمإر إلدوىل  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC_%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 بيانات المقرر -2
 إدإرة إإلدإء اسم المقرر:  020301408 الرمز الكودى : 

7-ف الفصل الدراس :  ية التخصص :    إلموإرد إلبشر

 هدف المقرر :  -1

  تع  د ؤح  دى إل
  يض  طلع به  إ إلم  ديرون إلتنفي  ذيون يه  دف ؤىل إلتع  رف ع  ىل مإهي  ة عملي  ة ؤدإرة إألدإء، وإل  نر

وظ  إحئف إلهإم  ة إل  نر
، ومدإرت   ه  ى  وتط   وير عملي   ة قي   إس إألدإء إلفع   ىل  للع   إملي 

ى   إلمنظم   إت إلحديث   ة، به   دف تحس   ي 
ى
وم   ديرو ؤدإرة إلم   وإرد إلبشر   ية ف

ة إلتنإفسية للمنظمإت.  ى  ؤدإرة فعإلة بغرض خلق إلقيمة وتحقيق إلمب 
، وإلتع   رف ع   ىل ويعم   ل ع   ىل تق   ديم إلمف   إهيم إألسإس   ية ؤل  ، وإلتنظ   يم  دإرة إألدإء ع   ىل ك   ل م   ن إلمس   توى إلف   ردي، وإلجم   إ  

ى بشأنهإ، وتوض يح كيفي ة تطبيقه إ وإلمرإح ل  ى تقييم إألدإء، وآرإء إلممإرسي  أهدإفهإ وخصإحئصهإ، وإلفروق إألسإسية بينهإ وبي 
ى وتطوير فعإليتهإ، بإؤلضإفة ؤىل تقديم بعض إلت   تمر بهإ، وكيفية تحسي 

ى إلخإصة بإدإرة إألدإء. إلنر  طبيقإت أو إلمضإمي 

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 بمجإل ؤدإرة إألدإء إلمرتبطة إلمعإضة وإلقضإيإ إلحديثة إإلتجإهإت إألسإسية و إلتعرف عىل إلمبإدئ -

 يمية. فهم أسس ؤعدإد إلخطط ووضع أهدإف إألدإء إلفردية و إلجمإعية و إلتنظ -

-  . ى ى وتنمية إلدإفعية لدى إإلخرين وذلك لتحقيق أدإء متمب   إستيعإب أسس إلتحفب 

 المهارت الذهنية:  -ب

  إلعلم   إلمنهج وٕإتبإع وإإلستنتإج إلتحليل -
ى
إلتفكب  ووضع أهدإف إألدإء وكذلك أسإليب جمع إلبيإنإت عن إألدإء و  ف

 .إسإليب قيإسه. 

وإلموضوعية وخإصة بمإ يضمن تحقيق  بإألدلة علم  مدعم بأسلوب إلرأي بدإءوإٕ  بوضوح إلنظر ووجهإت إألفكإر عرض -
 إألهدإف إلفردية و إلتنظيمية لالدإء. 

 المهارت المهنية:  -ج

ية إلمإدية للموإرد إلفعإل إلتوظيف - عليهإ بمإ يضمن تنفيذ خطط  وتنميتهإ وإلمحإفظة إلتنظيمية إألخرى وإلموإرد وإلبشر
 .إألدإء إلفعإل

  تتعلق بمعإيب  وقيإس أدإء إألفرإد دإخل  إلعملية إلمشكةلت حل فى  إلعلمية إألسإليب إمإستخد -
وخإصة تلك إلنر

 .إلمنظمة

 وذلك بمإ يضمن قيإس أدإء عإدل وخإىل  من إألخطإء.  صدقهإ  من وإلتحقق إلمختلفة إلمعلومإت مصإدر عن إلبحث -

 .مجإل وضع وتتبع خطط إألدإء وإسإليب قيإسه  فى  إلمعلومإت وتكنولوجيإ إآلىل   إلحإسب تطبيقإت إستخدإم -

 .إألدإء وتقييم إلرقإبة ومبإدئ تطبيق أسس -

 .علم   بأسلوب ؤدإرة إألدإء مجإل فى  إلتقإرير وتفسب   وعرض ؤعدإد -

   وإلدرإسإت إلبحوث نتإحئج وتوظيف إستخدإم -
ى مستويإت إلعمل تطوير فى  .إألدإء وتحسي 

 المهارت العامة :  -د 

  بمإ يضمن تحقيق خطط وأهدإف إألدإء بفإعلية.  للوقت إلفعإلة إؤلدإرة -

   وإلتأثب   إلفعإل إإلتصإل -
  تعتبر من أهم إ فى

ى عىل عملية ؤدإرة إألدإءإآلخرين وإلنر   إلقإحئمي 
 .لمهإرإت إلوإجب توإفرهإ فى

 .    إلجمإ   بمإ يضمن نجإح ؤدإرة أدإء فرق إلعمل إلعمل -

إلمحسس  وإلخإصة بمعإيب  تقييم إألدإء، وإلمشإكل إلمرتبطة  أو إلفردي ىإلمستو  عىل إلمشكةلت حل أسإليب إستخدإم -
 .بهإ، وكيفية إلتغلب عليهإ

ى  وإلتطوير إإلبتكإر -  إألدإء إلفردي وإلجمإ   إلمستمر  وإلتحسي 
ى  .بمإ يضمن تضييق إلفجوإت وتحسي 

 .بعملية إدإرة إألدإء إلصلة ذإت إلفنية إلمصطلحإت إستخدإم -

 بمإ يحقق إلتغذية إلعكسية إلفعإلة وكذلك مقإبةلت تقييم إألدإء إلنإجحة.   إلحوإر و  وإلتقديم إلعرض -

 محتوى المقرر:  -4

 تقديم للمنهج و إهمية درإسته للطإلب وعرض  لكيفية تنإول موضوعإته و إهم إألنشطة وإسإليب إلتقييم. 
ى تقييم إ  ألدإء ومدإرة إألدإء. مإهية ؤدإرة إألدإء، وأهدإفهإ وخصإحئصهإ وإلفروق إألسإسية بي 
 معإيب  تقييم إألدإء، وإلمشإكل إلمرتبطة بهإ، وكيفية إلتغلب عليهإ. 

ح مفصل لخطوإت عملية ؤدإرة إألدإء.   إلعملية إلمتكإملة ؤلدإرة إألدإء و رسر
ى عىل عملية ؤدإرة إألدإء    إلقإحئمي 

 إلمهإرإت إلوإجب توإفرهإ فى
ى وتطوير فعإلية ؤدإرة إألدإء.   كيفية تحسي 

  عملية ؤدإرة إألدإء )مثل بطإقة إألدإء إلمتوإزن، وإلتغذية إلعكسية 
درجة، بإؤلضإفة ؤىل إلعديد  361إألدوإت إلمستخدمة فى
 من إألدوإت إألخرى(

  عملية ؤدإرة إألدإء. 
 ؤستكمإل إألدوإت إلمستخدمة فى

  : قرإءة و تحليل تقإرير أدإء فعلية . 
 نشإط تطبيقر

: لعب دور   
 مقإبةلت تقييم إألدإء.  Role playingنشإط تطبيقر

 ؤدإرة أدإء فرق إلعمل
 إألدإء إلفردي وإلجمإ   

ى  تضييق إلفجوإت، وتحسي 
 إؤلدإرية إلخإصة بإدإرة إألدإء إلتنظيم  

ى  مرإجعه عإمه عىل  إلمنهجو  إلتطبيقإت وإلمضإمي 
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 بيانات المقرر -2
فزإنظمة إإلجور وإلحوإ اسم المقرر:  020301409 الرمز الكودى :   

7-ف الفصل الدراس :  ية التخصص :    إلموإرد إلبشر

 هدف المقرر :  -1

يهدف هذإ إلمقرر ؤىل تزويد إلطإلب بإلمعإرف إلمتعلقة بموضوع إلتعويضإت )إألجور وإلمرتبإت وإلمزإيإ 
ى و  ى إلتعويضإت من جهة وإلتحفب  ى إلنظرية وإلتطبيقية. وإلتعرف عىل إلعةلقة بي  إألدإء إؤلضإفية( من إلنإحيتي 

ى إلحوإفز إلدإخلية  ى بإلمنظمة من جهة أخرى، وتعريف إلطإلب بمإهية إلفرق بي   لدى إلعإملي 
وإلرضإ إلوظيقى

ى نظم إلحوإفز إلفردية وإلجمإعية. وكذلك يتعرض إلمقرر للممإرسإت  وإلحوإفز إلخإرجية وكذلك إلتفرقة بي 
  ذلك. 

ى
  مجإل إلتعويضإت وإلتوجهإت إلحديثة ف

ى
 إلمعإضة ف

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

ة لكل منهإ وأثر ذلك عىل إألجور  - ى إلتعرف عىل إألشكإل وإألنوإع إلمختلفة لمحسسإت إألعمإل وإلسمإت إلممب 
 وإلتعويضإت. 

 فهم إألنظمة إلمختلفة لالجور وإلتعويضإت وإلعوإمل إلمحثرة فيهإ.  -
 عملية إلتقييم. فهم إلطرق إلمختلفة لتق -

ى
 ييم إلوظإحئف وإلمعإيب  إلمستخدمة ف

 مجإل إألجور وإلتعويضإت وإلحوإفز.  -
ى
 فهم إإلتجإهإت إلحديثة ف

 المهارت الذهنية:  -ب

 تحليل إألرقإم وتفسب  مدلوإلتهإ.  -
 سوق إلعمل وإنعكإس ذلك عىل أنظمة إألجور وإلتعويضإت.  -

ى
إت ف  تحليل إلتغب 

إر ووجهإت إلنظر إلمتعلقة بقضإيإ إألجور وإلحوإفز بوضوح وٕإبدإء إلرأي بأسلوب علم  منإقشة وعرض إألفك -
 مدعم بإألدلة وإلموضوعية. 

 المهارت المهنية:  -ج

ية وإلموإرد إألخرى وتنميتهإ  - تطبيق برنإمج فعإل لالجور وإلحوإفز يتيح إلتوظيف إلفعإل للموإرد إلمإدية وإلبشر
 وإلمحإفظة عليهإ. 

إت إقتصإدية وإجتمإعية حنر يمكن جمع  - هإ ومإ تعكسه من محرسر إلبيإنإت وإؤلحصإحئيإت و تحليلهإ وتفسب 
 وضع إألجور وإلحوإفز إلمنإسبة. 

-  .  مجإل إألجور وإلتعويضإت وإلحوإفز بأسلوب علم 
ى
 ؤعدإد وعرض وتفسب  إلتقإرير ف

 تصميم  -
ى
 أنظمة إألجور وإلحوإفز. إستخدإم تطبيقإت إلحإسب إآلىل  وتكنولوجيإ إلمعلومإت ف

ى مستويإت إألدإء من خةلل تحقيق  -   تطوير إلعمل وتحسي 
ى
إستخدإم وتوظيف نتإحئج إلبحوث وإلدرإسإت ف

 إألجور وإلحوإفز. 
ى
ى إألفرإد ف  إلعدإلة بي 

 المهارت العامة :  -د 

  إآلخرين.  -
ى
 إإلتصإل إلفعإل وإلتأثب  ف

 لفردي أو إلمحسس  بكفإءة عإلية. إستخدإم أسإليب حل إلمشكةلت عىل إلمستوى إ -
 إلعمل.  -

ى
ى إلمستمر ف  إإلبتكإر وإلتطوير وإلتحسي 

 إستخدإم إلمصطلحإت إلفنية ذإت إلصلة بإدإرة أنظمة إألجور وإلحوإفز.  -

 محتوى المقرر:  -4

  أنظمة إ
ى
 إلمفهوم(    –إلمشإكل  -هميةألجور وإلتعويضإت ) إألمقدمة ف

  أنظمة إ
ى
 ور جألإلعوإمل إلمحثرة ف

 تحليل وتوصيف إلوظإحئف
 عملية إلتقييم

ى
 إلطرق إلمختلفة لتقييم إلوظإحئف وإلمعإيب  إلمستخدمة ف

 عمليإت مسح إألجور وهيكل إألجور ومنحنى إألجور
 ؤدإرة نظم إإلجور

 تإبع ؤدإرة نظم إإلجور
وط تقديم إلحوإفز ، وأهم رسر ى  مإهية إلتحفب 

 إلحوإفز إلدإخلية وإلحوإفز إلخإرجية
 ز إلفردية وإلحوإفز إلجمإعيةإلحوإف

ى   مزإيإ وخدمإت إلعإملي 
  تقديم إلحوإفز

ى
 إإلتجإهإت إلحديثة ف

 إدإرة أنظمة  إألجور وإلتعويضإت 
  إإلحإ

ى
جور وإلتعويضإتألت خإصة ف  
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 بيانات المقرر -2
ية اسم المقرر:  020301410 الرمز الكودى :   تنمية إلموإرد إلبشر

7-ف الفصل الدراس :  ية التخصص :    إلموإرد إلبشر

 هدف المقرر :  -1

ية كمإ تم تحديدهإ من قبل  إلجمعية  يهدف إلمقرر ؤىل  تعريف إلطإلب بأسس عملية تنمية إلموإرد إلبشر
  يتم من خةللهإ تحليل وتحديد إإلحتيإجإت إلتدريبية 

إألمريكية للتدريب وإلتطوير، و إلتعرف عىل  إلعملية إلنر
إمج إلتدريبية وأنوإعهإ إلمختلفة، وي  هدف عىل  مستوي إلفرد وإلمنظمة، و  إلتعرف عىل  كيفية تصميم وتنفيذ إلبر

إمج إلتدريبية  ى إإلحتيإجإت إلتدريبية وإلبر   تحقيق إلتوإفق بي 
ى
 تنم  مهإرإته ف

أيضإ ؤىل  تزويد إلطإلب بإلمعرفة إلنر
ب عىل  مستوي إلفرد إلمخصصة لهإ. كذلك يهدف إلمقررمىل  تنمية إلفهم عن كيفية تقييم فإعلية إلتدري

 وإلمنظمة. 
  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

  ية مثل إلتدريب وإلتطوير إلوظيقى  وإلتطوير إلتنظيم إلتعرف عىل إلمفإهيم إلمرتبطة بتنمية إلموإرد إلبشر
هإ   وغب 

 إلعلم   إلمنهج فهم كيفية إستخدإم  
ى
إمج إلتدريب وتحديد  رإت إلقرإ وإتخإذ إلمشكةلت حل ف إلخإصة ببر

 .  
 إلمسإر إلوظيقى

 إمج إلخطط ؤعدإد إلتعرف عىل أسس   إلتدريبية وإلبر
ً
 إلمنظمإت .  لمتطلبإت وفقإ

 ى  إستيعإب أسس   .إإلخرين لدى إلدإفعية وتنمية إلتحفب 

 المهارت الذهنية:  -ب

  موإجهة تحديد إإلحتيإجإت إلتدر  
ى
 يبية إلمختلفةممإرسة إلتفكب  إؤلبتكإرى وإؤلبدإ   ف

  .إمج إلتدريب وإلتطوير إت إلبيئية وأنمإط إتخإذ إلقرإرإت إلخإصة  ببر ى إلمتغب   إلربط بي 

  إمج إلتدريبيه وإلتطويريه إتيجيإت وإلنمإذج إلمختلفة للتعإمل مع إلبر
تحليل كيفية ؤعدإد إلسينإريوهإت وإإلسبر

 إلمختلفه. 

 المهارت المهنية:  -ج

 إمج إلتدريبية  . ؤعدإد  إلبر

  .ية وإلموإرد إألخرى وتنميتهإ وإلمحإفظة عليهإ  ؤعدإد خطط وبرإمج إستخدإم إلموإرد إلمإدية وإلبشر

  .مجإل ؤدإرة إألعمإل 
ى
 إلتطبيق إلعمىل  للنظم وإألسإليب إلتدريبية إلعلمية إلحديثة ف

 المهارت العامة :  -د 

 إلتفكب  وحل إلمشكةلت إلنر توإجه إل 
ى
ية. إستخدإم إلمنهج إلعلم  ف  منظمة فيمإ يتعلق بتنمية موإردهإ إلبشر

  ية  لخدمة إلمجتمع وإلبيئة إلمحيطة  مجإل تنمية إلموإرد إلبشر
ى
توظيف إلمعإرف وإلمهإرإت إلمكتسبة ف

 .بشكل ؤيجإئر  

  إمج إلتدريبية إلةلزمة لتنمية إلموإرد   تحديد  وتنفيذ إلبر
ى
إلتوإصل وإإلتصإل إلفعإل بإآلخرين لتحقيق إلنجإح ف

ية إل  بشر

  إت عىل إف طبيعة وتأثب  تلك إلمستجدإت وإلمتغب  إت إلعإلمية وإستشر إلتفإعل مع إلمستجدإت وإلمتغب 
 إلمنظمة. 

ى
 مجإل تنمية إلموإرد ف

 محتوى المقرر:  -4

ية   تنمية إلموإرد إلبشر
ى
 إلفصل إألول: مقدمة ف

: مرإحل تطور إلتدريب وإلتنمية  إلفصل إلثإئى
يةإلفصل إلثإلث: إلتعلم   وتنمية إلموإرد إلبشر

  إلفصل إلرإبع : محددإت تعظيم عملية إلتعلم
ية  إلفصل إلخإمس: تقييم إحتيإجإت تنمية إلموإرد إلبشر

ية   إلفصل إلسإدس: تصميم برإمج فعإلة لتنمية إلموإرد إلبشر
  إلفصل إلسإبع: فعإلية إلتدريب إلقإحئم عىل إلحإسب إآلىل  

يةإلفصل إلثإمن: تنفيذ برإمج تنمي  ة إلموإرد إلبشر
ية  إلفصل إلتإسع: تقييم برإمج تنمية إلموإرد إلبشر

إمج إلتدريبية : تحليل إلتكلفة وإلمنفعة للبر  إلفصل إلعإرسر
: تخطيط وتنمية إلمسإر إلوظيقى   إلفصل إلحإدى عشر

: إدإرة إلتطوير إلتنظيم  إلفصل إلثإئى عشر
إمج تدريب متنوعة   تطبيقإت عملية لبر

إمج تدريب متنوعةتإبع تطبيقإت   عملية لبر
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 بيانات المقرر -2

إتيجية اسم المقرر:  020301411 الرمز الكودى :   إدإرة إسبر

8-ف الفصل الدراس :   التخصص :  

 إإلدإرة
 إلتسويق

 إلتمويل وإإلستثمإر
ية  إلموإرد إلبشر
 إلمحإسبة

 هدف المقرر :  -1

 ب .1
ً
إتيجيةأهم إلمصطلحإت و إلمفإهيم إألسإسية إلمتعلقملمإ  ة بإؤلدإرة إإلسبر

إتيجية .2  عىل معرفة تإمة بعنإض ومرإحل وخطوإت إإلدإرة إإلسبر
إتيجية )إلعملية، إلخطوإت، إإلجرإءإت، إألدوإت( .3  قإدرإ عىل صيإغة و تنفيذ و مرإقبة إإلسبر
إتيجر   .4

 قإدرإ عىل تطبيق منهجية تحليل و درإسة إلحإإلت من منظور إسبر
إتيجيةقإدرإ عىل درإسة موإضيع ومش .5  كةلت وحإإلت خإصة بإلمنظمإت ذإت إلصلة بإؤلدإرة إؤلسبر

   المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

ة وإلسمإت إألعمإل لمحسسإت إلمختلفة وإألنوإع إألشكإل .1 ى  .لكل منهإ إلممب 
   إلمختلفة إلبيئإت .2

 .معهإ إلتعإمل وأسإليب إلمنظمإت فيهإ تعمل إلنر
 .بمجإل إلتخصص إلمرتبطة إلمعإضة وإلقضإيإ إلحديثة وإإلتجإهإت إلتطورإت .3
  إلفكرية وإلمدإرس وإإلتجإهإت وإلنظريإت إألسإسية إلمبإدئ .4

ى
 .مجإل إلتخصص ف

 المهارت الذهنية:  -ب

إتيجر   .1
 إلتفكب  إإلسبر

  إلعلم   إلمنهج وٕإتبإع وإإلستنتإج إلتحليل .2
ى
 إلتفكب   ف

 .كإريإؤلبت إلتفكب   ومبإدئ أسس تطبيق .3
ى  إلنقد .4   وإلسلبية إؤليجإبية إلعنإض وإكتشإف وإلتميب 

ى
 .وإلقضإيإ إلمطروحة إلمسإحئل ف

 .مدلوإلتهإ وتفسب   وتحليلهإ إألرقإم مع إلتعإمل .5
 .فرص إلتهديدإت ؤىل   تحويل من يمكن بمإ إلمختلفة إلموإقف مع إإليجإئر   إلتعإمل  .6
 .وإلموضوعية بإألدلة علم  مدعم وببأسل إلرأي وٕإبدإء بوضوح إلنظر ووجهإت إألفكإر عرض .7

 المهارت المهنية:  -ج

 صيإغة رمية ورسإلة وأهدإف إلمنظمة  .1
  ،وإلقدرة عىل تحديد نقإط إلقوة وإلضعف وإلفرص وإلتهديدإت .2

 إلتحليل إلبينى
3.   

كة وفقإ للتحليل إلموققى إتيجية إلتنإفس إلمةلحئمة للشر إتيجية إلعإمة وإسبر  إختيإر إإلسبر
إتيجر  إلقدرة عىل إست .4

 خدإم إدوإت وإسإليب إإلختيإر إإلسبر
إتيجية إلتنفيذية ومتإبعتهإ وإلرقإبة عليهإ  .5  إلقدرة عىل صيإغة إإلسبر
إتيجية وإتخإذ إإلجرإءإت إلتصحيحية  .6  إلقدرة عىل إلمرإجعة إإلسبر

 المهارت العامة :  -د 

   وإلتعلم وإلفكرية إلمعرفية إلتنمية .1
 إلمستمر إلذإئر

 عإلية إلمحسس  بكفإءة أو إلفردي إلمستوى عىل إلمشكةلت حل أسإليب إستخدإم .2
ى  وإلتطوير إإلبتكإر .3   إلمستمر وإلتحسي 

ى
 إلعمل ف

 محتوى المقرر:  -4

إتيجية    إإلدإرة إإلسبر
ى
إتيجية.  –مقدمة ف  إلمفإهيم ونموذج إإلدإرة إإلسبر

 صيإغة إلرمية وإلرسإلة 
 إإلسإليب وإإلدوإت –تحليل إلبيئة إلخإرجية 

 إإلسإليب وإإلدوإت –لبيئة إلدإخلية تحليل إ
  
   SWOTنموذج  –إلتوإفق إلبينى

إتيجيإت إلكلية   إإلسبر
إتيجيإت وتكتيكإت إلتنإفس   إسبر
إتيجيإت إلبعد عن إلمنإفسة  إتيجية إلمحيط إإلزرق –إسبر  إسبر

إتيجر  
 إإلختيإر إإلسبر

إتيجية  تنفيذ إإلسبر
إتيجية   متإبعة ورقإبة إإلسبر

 إتيجية إلمرإجعة إإلسبر 
 تخطيط إلسينإريوهإت 

 درإسة حإلة
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 بيانات المقرر -2
 بحوث تسويق اسم المقرر:  020301412 الرمز الكودى : 

8-ف الفصل الدراس :   التخصص :  
 إإلدإرة
 إلتسويق

 هدف المقرر :  -1
  إلمنظمإت إلحديثة، تحديد إلبديل إ

ى
  كل تنمية قدرإت إلطإلب عىل منإقشة أهمية بحوث إلتسويق ف

ى
لمنإسب ف

 خطوة من مشإري    ع بحوث إلتسويق، تطوير تقإرير بحوث إلتسويق. 
  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 مقدمإت إسإسية عن بحوث إلتسويق وإهميتهإ.  -1
2-  .  

 إلخطوإت إلعلمية إلجرإء إلبحث إلتسويقر
 مفإهيم ومصطلحإت علم بحوث إلتسويق.  -3

 ية: المهارت الذهن -ب

  إجرإء بحوث إلتسويق.  -1
ى
 إإللمإم بإلمنهج إلعلم  ف

 إلمةلحظة.  -إإلستقصإء.  -إلتجإرب.  : إلتعرف عىل طرق بحوث إلتسويق -2
 إإلحصإحئية.  -: إإلستطةلعية.  إلتعرف عىل إهم بحوث إلتسويق -3
 إنوإع إلعينإت.  -4
  إلمشكلة.  -5

ى
 كيفية إلتفكب  ف

 المهارت المهنية:  -ج
  من خةلل إلتعرف عىل إختيإر إسلوب إلبحث إلمةلحئم، وطريقة جمع تشكيل مهإرة إجرإء إلبحث إلت

سويقر
هإ.   إلبيإنإت، وإلتحليل، وإخذ إلعينة بأسلوب مةلحئم وغب 

 المهارت العامة :  -د 
إسلوب بحوث إلتسويق كأسلوب لمعإلجة إلمشإكل وإقتنإص إلفرص وإتخإذ إلقرإرإت إلتسويقية بصورة 

 صحيحة. 

 محتوى المقرر:  -4

 ة عن بحوث إلتسويقمقدم
  مجإل إإلعمإل

ى
 أهمية بحوث إلتسويق ف
 خطوإت بحوث إلتسويق
 إلمةلحظة.  -إإلستقصإء.  -إلتجإرب.  إنوإع بحوث إلتسويق
 تإبع إنوإع إلبحوث
 إلعينإت وإنوإعهإ

 كيفية تصميم قإحئمة إإلستقصإء
 تطبيق عىل إنشإء قإحئمة إإلستقصإء

  لبحوث إلتسويق
 نبذة عن إلتحليل إإلحصإئى

 SPSSإستخدإم بعض برإمج إؤلحصإء مثل 
  
 إعدإد إلتقرير إلنهإئى

 تطبيقإت عىل بحوث إلتسويق
وعإت إلطلبة  منإقشة مشر
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 بيانات المقرر -2
 إسوإق ومحسسإت مإلية اسم المقرر:  020301413 الرمز الكودى : 

8-ف الفصل الدراس :   التخصص :  
 إإلدإرة

 إلتمويل وإإلستثمإر

 هدف المقرر :  -1
إألس   وإق وإلمحسس   إت وإألدوإت إلمإلي   ة إلمختلف   ة وإلي   إت إلتعإم   ل م   ع ه   ذه يه   دف إلمق   رر ؤىل  تعري   ف إلطإل   ب ب

 إلمحسسإت وإألدوإت. 
   المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ
 –إدإرة إلمخإطر  –إلتورق  –صنإديق إإلستثمإر  –إألسوإق إألولية وإلثإنوية  –بنوك إإلستثمإر  –إلبنوك إلتجإرية 

 مفهو   إألمد وإلتقعر

 المهارت الذهنية:  -ب

  حفظ إإلستقرإر وحمإية أموإل  -
ى
إدرإك أهمية تنظيم إألسوإق إلمإلية وإلدورإلذي تلعبه إلبنوك إلمركزية ف

ى   إلمودعي 
  تتعلق بإلمحسسإت إلمإلية -

 إلقدرة عىل  منإقشة إلقضإيإ إألخةلقية إلنر
 إت إألسوإق إلمإليةإلتعرف عىل إهم أدو  -
 فهم أسوإق إلرصف وكيفية عملهإ -

 المهارت المهنية:  -ج

 تحديد أثر تغب  سعر إلفإحئدة عىل  أسعإر إلسندإت عن طريق حسإب إألمد -
  إلمحسسإت إلمإلية -

ى
 إدرإك إألثإر إإليجإبية و إألثإر إلسلبية إلستخدإم إلمشتقإت ف

  توإجه إألسوإق إلمإلية -
 إلنإشئة إلتعرف عىل إلمشإكل إلنر

ى  - كإت إلتأمي   فهم طريقة عمل رسر

 المهارت العامة :  -د 
  توإجههإ  

ى إلمحسسإت إلمإلية وكيفية إدإرتهإ وإلمشكةلت إلنر  فهم أوجه إلتشإبه وإإلختةلف بي 
  إإلسوإق إلمإلية وأثر إلتطور إلتكنولوجر  عىل  ممإرسإتهإ وطرق حوكمتهإ  

ى
 فهم إإلتجإهإت إلعإلمية ف

 ر: محتوى المقر  -4

  تنظيمهإ
ى
 إإلسوإق إلمإلية: مإهيتهإ وأنوإعهإ وإإلتجإهإت إلعإلمية ف

 إإلسوإق إلمإلية:كيفية إدإرتهإ وإلحكم عىل أدإحئهإ
 أدوإت إألسوإق إلمإلية

 أسوإق إلنقد
 تإبع أسوإق إلنقد
 أسوإق إألسهم
 أسوإق إلسندإت

 أسوإق إلرهن إلعقإري
 إلتوريق وقروض إلرهن إلعقإري

 إرصنإديق إإلستثم
ى  كإت إلتإمي   رسر

 أسوإق إلرصف وسوق إلعمةلت إألجنبية
 إلمشإكل إلنر توإجه إألسوإق إلمإلية إلنإشئة

  إلمنظمإت إلمإلية
ى
 ؤدإرة إلمخإطر ف
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 بيانات المقرر -2
 إإلتصإإلت إلتسويقية إلمتكإملة اسم المقرر:  020301414 الرمز الكودى : 

8-ف الفصل الدراس :   إلتسويق التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

ى عنإض  ى بي    منظمإت إألعمإل إلعإلمية، إلتميب 
ى
تنمية قدرإت إلطإلب عىل وصف إلدور إلذي تلعبه إؤلعةلنإت ف

  تقوم بتشكيل برنإمج إإلتصإإلت إلتسويقية إلمتكإملة، تنفيذ إلخطط إؤلعةلنية 
ويجر  إلمختلفة إلنر

إلمزي    ج إلبر
إمج إؤلعةلنية.   وتقييم إلبر

  من تدريس المقرر: المستهدف  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ
وي    ج أو مإ يطلق عليه إإلتصإإلت إلتسويقية.  -1 إتيجيإت مجإل إلبر  إلتعرف عىل  كإفة مفإهيم ومكونإت وإسبر
 تحديد توقيت إستخدإم كل آلية من آليإت إإلتصإإلت إلتسويقية.  -2

 المهارت الذهنية:  -ب

  موإجهة موإقف إألعمإل إ -1
ى
 لمختلفة بإستخدإم أحد عنإض إإلتصإإلت إلتسويقية. كيفية إلتفكب  ف

 تكوين معرفة، ومزإيإ، وعيوب، وتكإليف كل من:  -2
 إؤلعةلن.  - أ
 تنشيط إلمبيعإت.  - ب
.    ج  إلبيع إلشخىص 
 إلنشر وإلعةلقإت إلعإمة.  - د
.  - ه   إلتسويق إلمبإرسر

 المهارت المهنية:  -ج

  لتحقيق أهدإف إلمنظمة. كيفية إلتطبيق إلعمىل  لكإفة إسإليب إإلتصإإلت إلتسوي -1
  كل موقف تسويقر

ى
 قية ف

 كيفية بنإء إلحملة إؤلعةلنية.  -2
ويجية.  -3  كيفية بنإء إلحملة إلبر
4-  .  مهإرإت إلبيع إلشخىص 
5-   

وئى  كيفية بنإء حمةلت إؤلعةلن إإللكبر
وي    ج و إلمبيعإت.  المهارت العامة :  -د   تكوين معرفة عن إؤلعةلن وإلبر

 محتوى المقرر:  -4

 صإإلت إلتسويقية إلمتكإملةمقدمة عن إإلت
  إلتأثب  عىل إلمستهلك

ى
 دور إإلعةلن ف

 أنوإع إإلعةلن وخطوإت إلحملة إإلعةلنية
  
وئى  إإلعةلن إإللكبر

 إسإليب تنفيذ إإلعةلن
وي    ج وتنشيط إلمبيعإت  إلبر
 إلعةلقإت إلعإمة وإلنشر 
 آلية إلبيع إلشخىص  

 مهإرإت إلبيع إلشخىص  
 آليإت إلتسويق إلمبإرسر 

 IMCفإعلية 
  
وئى  خطوإت بنإء حمةلت إؤلعةلن إإللكبر

  
وئى  تإبع خطوإت بنإء حمةلت إؤلعةلن إإللكبر

وعإت وتكليفإت(  تطبيقإت )مشر
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 بيانات المقرر -2
 تحليل وتقييم إإلسهم اسم المقرر:  020301415 الرمز الكودى : 

8-ف الفصل الدراس :   إلتمويل وإإلستثمإر التخصص :  

 هدف المقرر :  -1
  مجإل إألورإق إلمإلية وإحتسإب إلقيمة يهدف إ

ى
لمقرر ؤىل  تنمية قدرإت إلطإلب عىل  فهم كيفية إإلستثمإر ف

إء وإلبيع.   إلحقيقية وإلعإدلة لهذه إألورإق وإتخإذ إلقرإر إلمنإسب بتوقيت إلشر
  المستهدف من تدريس المقرر:  -3
 إلدخل إلتشغيىل   –إلتحليل إألسإس   –إلمحلل إلمإىل   - المعلومات والمفاهيم :  -أ

 المهارت الذهنية:  -ب

  عملية تقييم إألسهم  -
ى
 أهمية إلقوإحئم إلمإلية ف

 معرفة أنوإع إألسوإق إلمإلية -
 تصميم إلمحإفظ إإلستثمإرية وإلقدرة عىل إلتنوي    ع -
 أهمية تحليل وتقييم إلسندإت -

 المهارت المهنية:  -ج

إذ قرإرإت إإلستثمإر / إلبيع / إإلحتفإي بنإء عىل  تلك حسإب إلقيمة إلحقيقية وإلعإدلة لالورإق إلمإلية وإتخ -
 إلقيم

إت إلسوق وكيفية عملهإ -  إلتعرف عىل محرسر
 إلقدرة عىل تسعب  إألصول إلرإسمإلية -
 فهم كيفية عمل إلتحليل إإلسإس   -

ح أهمية تحليل إألسهم و معرفة إلمدإخل إلمختلفة لتقييمهإ المهارت العامة :  -د   رسر

 محتوى المقرر:  -4

  إألورإق إلمإلية
ى
 إإلستثمإر ف

 أسوإق إألورإق إلمإلية
 إلمحفظة إإلستثمإرية إلمثىل وتعظيم إلعإحئد وتدنية إلمخإطر
 إلمقإييس إلمختلفة لحسإب عإحئد وخطر إألورإق إلمإلية

إت إلسوق  محرسر
إت إلسوق  تإبع محرسر

 نمإذج تسعب  إألصول إلرأسمإلية
 تإبع نمإذج تسعب  إألصول إلرأسمإلية

 خل إلتحليل إألسإس  مد
 إلتدفقإت إلنقدية إلحرة وتحديد إلقيمة إلعإدلة للسهم

 تإبع إلتدفقإت إلنقدية إلحرة وتحديد إلقيمة إلعإدلة للسهم
 تحليل وتقييم إلسندإت

 تإبع تحليل وتقييم إلسندإت
 تطبيقإت عملية وورش عمل 
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 بيانات المقرر -2
ويل إسةل تم اسم المقرر:  020301416 الرمز الكودى :   

8-ف الفصل الدراس :   إلتمويل وإإلستثمإر التخصص :  

.  هدف المقرر :  -1  يهدف إلمقرر ؤىل  تعريف إلطإلب بمبإدئ إلتمويل إؤلسةل   ومإهية إلبنوك إإلسةلمية وصيغ إلتمويل إإلسةل  
  المستهدف من تدريس المقرر:  -3
   -إلربإ  -غنم بإلغرم إل -إلتمويل إإلسةل    المعلومات والمفاهيم :  -أ

ر
 إلصكوك -إلعقود إإلسةلمية   -إلتمويل إألخةلف

 المهارت الذهنية:  -ب

ى إلبنوك إلتقليدية وإلبنوك إؤلسةلمية وإدرإك إلمخإطر إلمختلفة لكل منهمإ -  تحليل إؤلختةلفإت بي 
  إلبنوك إؤلسةلمية.  -

ى
 معرفة أنوإع إلمخإطر ف

 وك إإلسةلميةإدرإك تأثب  إإلزمإت إلمإلية عىل إلبن -

 المهارت المهنية:  -ج

 تحليل مخإطر إلبنوك إإلسةلمية وإلطرق إلمختلفة للحد منهإ وإدإرتهإ -
وعإت إإلستثمإرية -   إلصكوك للقيإم بإلمشر

ى
 دور إلهندسة إلمإلية ف

 فهم معوقإت إلعمل بإلنسبة للبنوك إؤلسةلمية -
  إلبنوك إإلسةلمية -

ى
 معرفة مصإدر وإستخدإمإت إألموإل ف

 المهارت العامة :  -د 
 فهم مبإدئ إلتمويل إؤلسةل    -
يعة إؤلسةلمية -  للشر

ً
 معرفة أسإليب إلتمويل وفقإ

 محتوى المقرر:  -4

 مبإدئ إلتمويل وإؤلستثمإر إؤلسةل   
ح أخةلقيإت إألعمإل من منظور إسةل   

 رسر
: إلمرإبحة وإلمشإركة  صيغ إلتمويل إإلسةل  

: إلمضإربة، م.  تإبع صيغ إلتمويل إإلسةل  
َ
 إإلستصنإع وإلَسل

  إلبنوك إإلسةلمية
ى
 مصإدر وإستخدإمإت إألموإل ف

  إلبنوك إإلسةلمية
ى
 تإبع مصإدر وإستخدإمإت إألموإل ف

ى إلبنوك إلتقليدية وإؤلسةلمية  إؤلختةلفإت بي 
ى إلبنوك إلتقليدية وإؤلسةلمية  تإبع إؤلختةلفإت بي 

 معوقإت إلعمل بإلنسبة للبنوك إؤلسةلمية
  إلبنوك إإلسةلميةأنوإع إلمخإ

ى
 طر ف

 تأثب  إألزمإت إلمإلية عىل  إلبنوك إإلسةلمية
 إلصكوك: مإهيتهإ و طرق هندستهإ وإلفوإحئد من إستخدإمهإ

  إلدول إإلسةلمية وإلغربية
ى
  إلصكوك ف

ى
 تجإرب رإحئدة ف
 منإقشة  -حإإلت عملية
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 بيانات المقرر -2
ي اسم المقرر:  020301417 الرمز الكودى :  إتيجيةموإرد بشر ة إسبر  

8-ف الفصل الدراس :  ية التخصص :    إلموإرد إلبشر

 هدف المقرر :  -1

ية وأهميتهإ   مجإل ؤدإرة إلموإرد إلبشر
ى
ى بصفة خإصة عىل إتبإع مدخل ، إكتسإب إلمعرفة إألسإسية ف كب 

مع إلبر
ية،   ؤدإرة إلموإرد إلبشر

ى
إتيجر  ف

ب توإفرهإ ف   ي مديري إلموإرد وإلتعريف بإلقدرإت إلمطل   و  إلنظم وإلمدخل إإلسبر
إتيجر  لهإ، وتحديد بعض إلمتطلب   إت إلةلزمة لتفعيل هذإ إلمفه  وم، وإلمرإحل 

ية لتطبيق إلمفهوم إإلسبر إلبشر
إتيجيإت إلتنإفسية للمنظمة. وإلتعرف عىل    دعم إإلسبر

ى
ية، ودورهإ ف إتيجية للموإرد إلبشر إلمختلفة لصيإغة إسبر

هإ. ؤضإفة ؤىل تنإول  سيإسإت ؤدإرة إلموإرد    ظل إلعديد من إلقضإيإ، منهإ تصغب  حجم إلمنظمة وغب 
ى
ية ف إلبشر

ة عملية لدي إلطةلب  ى بشكل خإص عىل تنمية خبر كب 
ية، مع إلبر   مجإل ؤدإرة إلموإرد إلبشر

ى
إلجوإنب إألخةلقية ف

  
ى
وعإت بحثية بعد تقسيمهم لفرق عمل، وهذإ مإ يسإهم ف بنإء وتنمية قدرإتهم عىل وذلك بتكليفهم بإعدإد مشر

ية.    مجإل ؤدإرة إلموإرد إلبشر
ى
  ف
 إلتعلم إلذإئر

   المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

  ية، وتنإول مدخل إلنظم وإلمدخل   مفهوم ؤدإرة إلموإرد إلبشر
ى
ى عىل إلتطورإت وإإلتجإهإت إلحديثة ف كب 

إلبر
  مجإل ؤدإرة إلمو 

ى
إتيجر  ف

ية، وإلتعريف بكيفية ؤعدإدإإلسبر ية إلخطط إرد إلبشر إتيجية للموإرد إلبشر  إإلسبر
  دعم

ى
إتيجيإت إلمنظمة ودورهإ ف  .إسبر

  ى   إلبيئة، وإلتعرف عىل إسس تحفب 
ى
إت ف ية للتعإمل مع إلتغيب    ممإرسة  إلموإرد إلبشر

ى
إلجوإنب إألخةلقية ف

ية  .وظيفة ؤدإرة إلموإرد إلبشر

  يةوإ وسيإسإت  ومفإهيم أسس إتيجيإت إلموإرد إلبشر  إإلطرإف توقعإت لتلبية ومتطلبإت إستخدإمهإ  سبر
 .بإلمنظمة إلعةلقة ذوى

 المهارت الذهنية:  -ب

 ى  إلربط إت بي  ية إتخإذ وأنمإط إلبيئية إلمتغب   .إلقرإرإت إلمتعلقة بإلموإرد إلبشر

 إتيجيإت إلسينإريوهإت ؤعدإد   مجإل إلموإرد  وإلنمإذج وإإلسبر
ى
ية إلمختلفة ف مع  للتعإمل إلبشر

 .إإلدإرية وإلقضإيإ إألحدإث

 المهارت المهنية:  -ج

 ية إلخطط ؤعدإد إتيجية للموإرد إلبشر إتيجيإتتنفيذ إلةلزمة لدعم  إإلسبر  إألعمإل.  وسيإسإت إسبر

 إمج إلخط  ط ؤع دإد   ظ ل إلظ  روف وإألح  دإث  إلبشر  ية وإلمحإفظ ة إلم  وإرد إلةلزم ة إلس  تخدإم وإل  بر
ى
عليه  إ ف

 .ةإلمختلف

 إتيجر  وم دخل إل نظم وإلمف إهيم إلعم ىل   تطبي قإل
  إلحديث ة إلعلمي ة للم دخل إإلس بر

ى
إلم وإرد إلبشر ية  مج إل ف

إتيجية ومتطلبإت تطبيقهإ  .إإلسبر

 المهارت العامة :  -د 

 وإلتأثب   إلفعإل إإلتصإل   
ى
 .إآلخرين ف

 شكل فرق عمل  
ى
  .إلتدريب عىل إلعمل ف

 وإلحوإر وإلتقديم إلعرض. 

 إلدرإسة بموضوعإت إلصلة ذإت إلعلمية لمصطلحإتإ إستخدإم 

 محتوى المقرر:  -4

ة تنإفسية للمنظمة.  ى   خلق مب 
ى
ية ودورهإ ف  مفهوم إلموإرد إلبشر

ية.  إت إلبيئية وعةلقتهإ بإدإرة إلموإرد إلبشر  بعض إلتغيب 
ية.  إت إلبيئية وعةلقتهإ بإدإرة إلموإرد إلبشر  تإبع بعض إلتغيب 

  
ى
إتيجر  ف

ية ومتطلبإت تطبيق هذإ إلمدخل.  إلمدخل إإلسبر  ؤدإرة إلموإرد إلبشر
ية ومتطلبإت تطبيق هذإ إلمدخل.  تإبع   ؤدإرة إلموإرد إلبشر

ى
إتيجر  ف

 إلمدخل إإلسبر
إتيجيإت للمنظمة.    دعم تطبيق إإلسبر

ى
ية ف إتيجية للموإرد إلبشر  دور إؤلدإرة إإلسبر

  دعم  تإبع
ى
ية ف إتيجية للموإرد إلبشر إتيجيإت للمنظمة. دور إؤلدإرة إإلسبر  تطبيق إإلسبر

ية.   نظإم معلومإت ؤلدإرة إلموإرد إلبشر
ية.  تإبع  نظإم معلومإت ؤلدإرة إلموإرد إلبشر

ية.    توإجه تصغب  حجم إلمنظمة ودور ؤدإرة إلموإرد إلبشر
إتيجية إلنر  إلقضإيإ إإلسبر

  توإجه عملية إإلندمإج وإإلستحوإذ ودور ؤدإرة إ
إتيجية إلنر ية. إلقضإيإ إإلسبر  لموإرد إلبشر

ية.    ممإرسة وظيفة ؤدإرة إلموإرد إلبشر
ى
 إلجوإنب إألخةلقية ف

ى بإعدإدهإ بعد تقسيمهم لفرق عمل.  وعإت إلبحثية إلمقدمة من إلطةلب إلمكلفي   تقييم ومنإقشة إلمشر
ى بإعدإدهإ بعد تقسيمهم لفرق عمل تإبع وعإت إلبحثية إلمقدمة من إلطةلب إلمكلفي   .تقييم ومنإقشة إلمشر
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 بيانات المقرر -2
 إلقيإدة اسم المقرر:  020301418 الرمز الكودى : 

8-ف الفصل الدراس :  ية التخصص :    إلموإرد إلبشر

 هدف المقرر :  -1

كمإ يعرف إلطإلب بأنمإط إلقيإدة يهدف إلمقرر ؤىل تزويد إلطإلب بإلمعرفة وإألسس إلخإصة بمفهوم إلقيإدة ،  
  إلمنظمإت. ويوفر  لموإقف إلتنظيمية وكذلك إلمهإرإت إألسإسية للقيإدة إلفعإلةإلمختلفة  ومدى مةلءمتهإ ل

ى
ف

إلمقرر أيضإ إألسإس لفهم نظريإت وأنمإط وتطورإت مفهوم إلقيإدة من خةلل تقديم إلخلفية إلنظرية 
  تنمية قدرإ

ى
  إلذي يسمح للطةلب إإلستمرإر ف

تهم إلقيإدية وإلمعلومإت إلتطبيقية ومتإحة إلفرصة للتقييم إلذإئر
  مجإإلت حيإتهم إلمختلفة إلشخصية، وإألكإديمية، وإلمهنية. و 

ى
 معدإدإهم لك  يصبحوإ قإدة أفضل ف

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

إلتعرف عىل إلتطورإت وإإلتجإهإت إلحديثة وإلقضإيإ إلمعإضة إلمرتبطة بمجإل  -
 إلقيإدة 

 إلم فهم وإستيعإب -
ى
بإدئ إألسإسية وإلنظريإت وإإلتجإهإت وإلمدإرس إلفكرية ف

 مجإل إلقيإدة

 المهارت الذهنية:  -ب

إلتعإمل إإليجإئر  مع إلموإقف إلمختلفة كإلرصإعإت دإخل إلعمل وكذلك  إلموإقف  -
 إإلخةلقية 

عرض إألفكإر ووجهإت إلنظر بوضوح وٕإبدإء إلرأي بأسلوب علم  مدعم بإألدلة  -
. وإلموضوعية بم  إ يدعم نفوذ إلقإحئد و قدرته عىل إلتأثب 

 المهارت المهنية:  -ج

إلتوظي    ف إلفع    إل للم    وإرد إلمإدي    ة وإلبشر    ية وإلم    وإرد إألخ    رى وتنميته    إ وإلمحإفظ    ة  -
 عليهإ. 

  إلقإحئ   د بم   إ يمك   ن م   ن تحوي   ل  إلفع   إل إلتوظي   ف -
ى
للجوإن   ب إؤللهإمي   ة وإلتحويلي   ة ف

 إلقإحئد وإلمنظمة. إيجإبإ عىل موقف  إلتهديدإت ؤىل  فرص تنعكس

إت إقتص إدية  - هإ ومإ تعكسه م ن م حرسر جمع إلبيإنإت وإؤلحصإحئيإت و تحليلهإ وتفسب 
 تدعيم إلموقف إلقيإدى. 

ى
 وإجتمإعية إلستخدإمهإ ف

ى مس  تويإت  -   تط  وير إلعم  ل وتحس  ي 
ى
إس  تخدإم وتوظي  ف نت  إحئج إلبح  وث وإلدرإس  إت ف

ه عىل إلتإبع . إألدإء من خةلل تدعيم نفوذ إلقإحئد وتأثب  ى  ي 

 المهارت العامة :  -د 

 تنمية مهإرإت هإمة كإؤلدإرة إلفعإلة للوقت وإهميتهإ للقإحئد.  -

  إآلخرين وذلك إلتمإم إلمهإم عىل إكمل وجهه.  -
ى
 إإلتصإل إلفعإل للقإحئد وإلتأثب  ف

 تنمية و تعزيز إلعمل إلجمإ   .  -

س  إستخدإم أسإليب حل إلمشكةلت  وإلرصإعإت عىل إلمستوى إلفردي  أو إلمحس -
 بكفإءة عإلية. 

 إلعرض وإلتقديم وإلحوإر وإلذي يعتبر من إهم خصإحئص إلقإحئد إلفعإل.  -

 ؤدإرة إلذإت وإلتعإمل مع ضغوط إلعمل بمإ يخدم دور إلقإحئد إلكفء .  -

 إلعمل  وإلمطلوب للقإحئد كمحفز ومدرب فعإل.  -
ى
ى إلمستمر ف  إلتطوير وإلتحسي 

 محتوى المقرر:  -4

 ه للطإلب وعرض  لكيفية تنإول موضوعإته و إهم إألنشطة و إسإليب إلتقييم. تقديم للمنهج و إهمية درإست
 تنإول عإم إلهم إلنظريإت وأنمإط وتطورإت ظإهرة إلقيإدة من خةلل تقديم إلخلفية إلنظرية 

 إلقيإدة 
ى
 إلنظريإت إلحديثة  ف

 إلقيإدة
ى
 تإبع إلنظريإت إلحديثة  ف
 إلخصإحئص إلشخصية للقإحئد

  إلقإدةإلجوإنب إؤللهإم
ى
 ية وإلتحويلية ف

  إلقيإدة
ى
  ف
ر
 إلجإنب إألخةلف

  .  تعزيز إلعمل إلجمإ  
 إلقإحئد كمحفز ومدرب

 أنمإط وإتجإهإت وترصفإت إلقإدة
 كيف يحصل إلقإحئد عىل إلنفوذ ويحإفظ عليه

 إلتوإصل مع إآلخرين وحل إلرصإع
 تنمية إلقإدة 

 مرإجعه عإمه عىل  إلمنهج 
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 بيانات المقرر -2
 إدإرة إلمعرفة وإإلبتكإر اسم المقرر:  020301419 كودى : الرمز ال

8/  7-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

يهدف إلمقرر إىل فهم إلطإلب ألنوإع إلمعرفة إلمختلفة )ضيحة، ضمنية، عإمة، وخإصة، وإلمعلنة، وإؤلجرإحئية(، 
ء ونشر وتخزين ونقل إلمعرفة ممإ يدعم من إلقدرة إؤلبتكإرية وإلتعرف عىل إلتقنيإت وإألدوإت إلمستخدمة لبنإ 

تهإ إلتنإفسية إلمستدإمة. فضةل عن تعريف إلطإلب بمفهوم ؤدإرة إلمعرفة وأهميتهإ، وأهمية رأس  ى للمنظمة ومب 
 تطوير إلمنظمإت. 

ى
 إلمإل إلفكرى ف

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 إء من درإسة هذإ إلمقرر، سوف يكون إلطإلب قإدرإ عىل: بعد إؤلنته
ى إلعمليإت إلمختلفة ؤلدإرة ونظم إلمعرفة )إكتشإف، وإمتةلك، وإلمشإركة، وتطبيق  - إستيعإب إلفروق بي 

 إلمعرفة(
 تعريف إألسس إلمختلفة ؤلدإرة إلمعرفة.  -
ى إألنمإط إلمختلفة للمعرفة.  -  تفهم إلفروق بي 
 ديإت إلمرتبطة بتنفيذ إدإرة إلمعرفةإلتعرف عىل إلتح -
 إلتعرف عىل نمإذج ؤدإرة إلمعرفة -
 تفهم إلمبإدىء إلرحئيسية ؤلدإرة إلمعرفة -
إتيجيإت ؤدإرة إلمعرفة -  إلتعرف عىل إسبر

 المهارت الذهنية:  -ب

 بعد إؤلنتهإء من درإسة هذإ إلمقرر، سوف يكون إلطإلب قإدرإ عىل : 
  إلمنظمإت. إلقدرة عىل طرح حلول وإفك -

ى
 إر حول إستخدإم إلمعرفة ف

 دمج إلعنإض وإآلليإت إلخإصة بنظم إلمعرفة -
 إلقدرة عىل إلتفكب  بمنهجية علمية -
 إلمنظمإت -

ى
 إلمرصية تحليل إلمفإهيم إلخإصة بإدإرة إلمعرفة ومدى مةلءمتهإ للتطبيق ف

 

 المهارت المهنية:  -ج

 يكون إلطإلب قإدرإ عىل: بعد إؤلنتهإء من درإسة هذإ إلمقرر، سوف 
 إؤلسثفإدة من إلتطبيقإت إلخإصة بإدإرة إلمعرفة -
   وإلدرإسإت إلبحوث نتإحئج وتوظيف إستخدإم -

ى
 نظم إدإرة إلمعرفة إلمستخدمة.  تطوير ف

  إلمعلومإت وتكنولوجيإ إآلىل   إلحإسب تطبيقإت إستخدإم -
ى
 دإرة إلمعرفةإ مجإل ف

 .صدقهإ من وإلتحقق ةإلمختلف إلمعلومإت مصإدر عن إلبحث -

 المهارت العامة :  -د 

 بعد إؤلنتهإء من هذإ إلمقرر، سوف يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
 إلعمل إلجمإ  -                       ؤدإرة إلوقت -درإسة إلحإإلت       -
 عرض إلموضوعإت إلمتعلقة بإلمإدة إلعلمية )مهإرة شفوية( -

 محتوى المقرر:  -4

 لمعرفةمإهية إدإرة إ .1
 مصإدر إلمعرفة إلمختلفة .2
 أسس إدإرة إلمعرفة: إلبنية إلتحتية وإلتقنيإت وإآلليإت .3
 ؤدإرة إلمعرفة: إلعمليإت وإلنظم )أكتشإف إلمعرفة وإمتةلكهإ( .4
 ؤدإرة إلمعرفة: إلعمليإت وإلنظم )مشإركة وتطبيق إلمعرفة( .5
إت إلتنظيمية ؤلدإرة إلمعرفة .6  إلتأثب 
 ةتحديإت تنفيذ ؤدإرة إلمعرف .7
 مبإدىء ؤدإرة إلمعرفة .8
إتيجيإت ؤدإرة إلمعرفة .9  إسبر
 تطبيقإت ؤدإرة إلمعرفة.11
 ؤدإرة إلمعرفة وتعزيز إإلبدإع إلتنظيم.11
 إإلبتكإر ومدإرة إلمعرفة.12
 نمإذج وتجإرب خإرجية.13
 عوإحئق مشإركة إلمعرفة.14
 إلتعلم إلمحسس.15



 

89 

 

 بيانات المقرر -2
دوىلإلتسويق إل اسم المقرر:  020301420 الرمز الكودى :   

8/  7-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

وإسترإتيجيإت ، تعريف إلطإلب بأهم مةلمح إلتسويق في إألسوإق إلدولية وإلبيحئة إلخإصة بإلتسويق إلدولي
 وعنإصر إلمزيج إلتسويقي، وإهم إلمسإرإت إلتي يمكن إإلختيإر من بينهإ لغزو سوق أجنبي معين، إلتسويق إلكونية

 في إألسوإق إلدولية وتطبيقإتهإ.
  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ
1-  .  تكوين معرفة عن إلمصطلحإت وإآلليإت إلخإصة بعملية إلتسويق عىل  مستوي دوىل 
إتيجيإت تسويقية مةلحئمة.  -2  معرفة إسإليب دخول إألسوإق إلدولية بإسبر

 المهارت الذهنية:  -ب

 يئة إلتسويقية إلدولية. إؤللمإم بإلب -1
2-  .   عىل  مستوي دوىل 

 مزإيإ وعيوب وتكإليف كل مدخل تسويقر
3-  .   إلدوىل 

 إلمزي    ج إلتسويقر

 المهارت المهنية:  -ج

1-  . إق إلسوق إلدوىل 
 كيفية إخبر

كإت متعددة إلجنسية.  -2   إلشر
ى
إتيجيإت إلتسويق ف  تطبيق إسبر

3-  . وي    ج عىل  مستوي دوىل 
 سيإسإت إلتوزي    ع وإلتسعب  وإلبر

.  أسس نجإح -4  إلتسويق إلدوىل 

 المهارت العامة :  -د 
1-  .  قضإيإ إلتسويق إلدوىل 
 مشإكل إلتسويق إلدوىل  وكيفية معإلجتهإ.  -2

 محتوى المقرر:  -4

  إلتسويق إلدوىل   .1
ى
 مقدمة ف

 .إلنطإق وإلتحديث للتسويق إلدوىل   .2
  .إلقضإيإ إلخإصة بتنميط أو عدم تنميط إلخطط إلتسويقية إلدولية .3
 .عمإل إلدوليةإلبيئة إلدينإميكية لال  .4
  إألسوإق إلدولية .5

ى
 .إلبيئة إلتسويقية ف

  )درإسة  .6
  .حإإلت( 3سيإسإت إلتسعب  وإلتحليل إلتسويقر

 .بحوث إألسوإق إلدولية .7
 .تقسيم إلسوق عىل إلمستوى إلدوىل   .8
  إألسوإق إلدولية )خإرطة إلطريق( .9

ى
 .إلخطوإت إلعشر للنجإح ف

  تشتمل عليهإ صيإ .11
إتيجيإت إلدوليةؤلقإء إلضوء عىل إلجوإنب إلنر  .غة إإلسبر

 إألسوإق إلعإلمية .11
ى
  ف
 .إلمزي    ج إلتسويقر

: إلمفإهيم، إلقضإيإ، وإلتدإعيإت .12  
 .إلتنميط وعدم إلتنميط للمزي    ج إلتسويقر

13.  .   إلتسويق إلدوىل 
ى
 قضإيإ معإضة ف
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 بيانات المقرر -2
 تسويق إلخدمإت اسم المقرر:  020301421 الرمز الكودى : 

8/  7-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

كإت  ى طرق إلشر   تقود تسويق إلخدمإت، عقد مقإرنإت بي 
تنمية قدرإت إلطإلب عىل معرفة إلمبإدئ إألسإسية إلنر

ى    تسمح بتحسي 
إتيجيإت إلهإمة إلنر   إلتعإمل مع مشكةلت تسويق إلخدمإت، تطوير وتقييم بعض إإلسبر

ى
ف

 ن قبل إلمنظمإت. إلجودة إلكلية للخدمإت إلمقدمة م
  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ
 إلتعرف عىل  إلمصطلحإت إلخإصة بميدإن تسويق إلخدمإت.  -1
ى إلخدمة وإلسلعة.  -2  إإلختةلفإت إألسإسية بي 

 المهارت الذهنية:  -ب
إت ؤدإرية وجذرية وتطبيقية لمعإلجة إلمشإكل إلتسويقية إلمر  -1  تبطة بطبيعة إلخدمة. كيفية ؤجرإء تغب 
2-  . ، وإلتسويق إلتفإعىل  ، وإلتسويق إلدإخىل   عوإمل نجإح إلخدمة من تسويق خإرجر 

 المهارت المهنية:  -ج

1-  .  درإسة وتحليل إلسوق إلخد  
 بنإء إلخطة إلتسويقية للمحسسة إلخدمية.  -2
  إلسبإ    -3

 للمنظمة إلخدمية.   7Psتطوير إلمزي    ج إلتسويقر

 المهارت العامة :  -د 
 .ف عىل  مثلث نجإح إلخدمةإلتعر  -1
، إلصحة، إؤلتصإإلت  -2 ى  .عوإمل نجإح إلتسويق للمحسسإت إلخدمية مثل إلبنوك، إلتأمي 

 محتوى المقرر:  -4

  تسويق إلخدمإت .1
ى
 مقدمة ف

ى إلسلع وإلخدمإت .2  إلفروق بي 
  للخدمة  .3

 7Psإلمزي    ج إلتسويقر
 خصإحئص إلخدمة، ومثلث نجإح إلخدمة .4
 تسعب  إلخدمة .5
وي    ج عن إلخدمإت .6  إلبر
 منإفذ توزي    ع إلخدمة.  .7
 دور بدإحئل إلمإدة إلملموسة للخدمة .8
  إلخدمة .9

ى
 دور إإلفرإد ف

  نجإح إلخدمة .11
ى
 دور إلعمليإت ف

 تطبيقإت عىل تسويق إلخدمإت .11
هإ .12  تسويق إلخدمة إلمرصفية، وغب 
هإ .13  تسويق إإلتصإإلت، وغب 
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 بيانات المقرر -2
 تمويل دوىل اسم المقرر:  020301422 الرمز الكودى : 

8/  7-ف فصل الدراس : ال  عإم التخصص :  

 هدف المقرر :  -1
إألسس إلعلمية وإلممإرسإت إلتطبيقية للتمويل عىل  إلمستوي فهم يهدف إلمقرر ؤىل  تنمية قدرإت إلطإلب عىل  

 إلدوىل  بإؤلضإفة ؤىل  دور وأهمية محسسإت إلتمويل إلدولية. 
  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 هيم : المعلومات والمفا -أ
 -مخإطر سعر إلرصف إألجننر   –إلمخإطر إلسيإسية  –إلمحسسإت وإألسوإق إلمإلية إلدولية  -إلتنوي    ع إلدوىل  

إتيجيإت إإلندمإج وإإلستحوإذ  إسبر

 المهارت الذهنية:  -ب

  إلبيئة إلدولية -
ى
 تحليل إثر إلعولمة وأهمية إإلنخرإط ف

  بيئة إألعمإل إ -
ى
  تعقيد إدرإك إختةلف إلقرإرإت إلمإلية ف

ى
  تتسبب ف

لدولية وكذلك زيإدة حجم إلمخإطر وإلنر
 إلدور إلذي يقوم به إلمدير إلمإىل  

إتيجيإت إلتوسع وإإلنكمإش وإإلندمإج وإإلستحوإذ  -  إلتعرف عىل إهم إسبر

 المهارت المهنية:  -ج

كإت إلمتعددة إلجنسيإت -   إلشر
ى
 تقدير تكلفة إألموإل ف

  إإلدإرة إلمإليةإإللمإم بإلمخإطر إلدولية وأثإرهإ عىل   -
  أسعإر إلرصف وأسعإر إلفإحئدة  -

ى
 إستخدإم إلبيإنإت إلمإلية لتقدير وتحليل إلتغب  ف

 إلتعرف عىل كيفية عمل سوق إلسندإت إلدوىل   -
  تنإولهإ إلمقرر مع إستخدإم إلمصطلحإت إلمنإسبة وإألمثلة  - المهارت العامة :  -د 

 إلقدرة عىل  عرض وتحليل إلموضوعإت إلنر

 وى المقرر: محت -4

 أثر إلعولمة عىل  منشإت إألعمإل و دور إإلدإرة إلمإلية  .1
  توإجههإ  .2

كإت متعددة إلجنسيإت: أنوإعهإ، كيفية عملهإ وإلمخإطر إلنر  إلشر
  توإجههإ  .3

كإت متعددة إلجنسيإت: أنوإعهإ، كيفية عملهإ وإلمخإطر إلنر  تإبع إلشر
 سوق إلرصف إإلجننر   .4
 بإسعإر إلرصف إإلجنبيةعةلقإت إلتكإفح إلدولية وإلتنبح  .5
 تإبع عةلقإت إلتكإفح إلدولية وإلتنبح بإسعإر إلرصف إإلجنبية .6
 سوق إلسندإت إلدولية .7
كإت متعددة إلجنسيإت .8  تكلفة رإس إلمإل للشر
كإت متعددة إلجنسيإت .9  تإبع تكلفة رإس إلمإل للشر
 قرإرإت إإلنفإق إلرإسمإىل  إلدولية .11
إتيجيإت إلتوسع، إإلنكمإش، إإلندمإج .11  إت وإإلستحوإذإتإسبر
 أهمية إلتنوي    ع إلدوىل  للمحفظة .12
 إستخدإم إلمشتقإت للتحوط ضد إلمخإطر إلدولية: إلعقود إلمستقبلية .13
 إستخدإم إلمشتقإت للتحوط ضد إلمخإطر إلدولية: عقود إلمبإدإلت  .14
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 بيانات المقرر -2
 تمويل سلوك اسم المقرر:  020301423 الرمز الكودى : 

8/  7-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 هدف المقرر :  -1
  يأخذهإ 

يهدف إلمقرر ؤىل  تنمية قدرإت إلطإلب عىل  فهم أسبإب ونتإحئج إلقرإرإت إإلستثمإرية إلغب  عقةلنية إلنر
هإ عىل  أسعإر إألصول وعمل إألسوإق.   إلمستثمرون وتأثب 

المستهدف من تدريس المقرر  -3
: 

 

عإت إلسلوكية  -إجحةحدود إلمر  المعلومات والمفاهيم :  -أ ى  سوق كفء -أخطإء إإلدرإك وإلبى

 المهارت الذهنية:  -ب

-   
 إلتمويل إلسلوك  وإلنظريإت إلتقليدية للتمويل وإلنر

ى فهم أوجه إإلختةلف بي 
 للتسعب  إلخإطى لالصول

ً
ى دإحئمإ  تعتمد عىل  فكرة تصحيح إلمستثمرين إلعقةلنيي 

طوإل إلوقت بسبب إلثقة  إدرإك إستحإلة ترصف إلمستثمرين بشكل فعإل -
، إلتحفظوإتخإذ إلقرإر وفقإللمعلومإت إلمتإحة  ى إلمفرطة بإلنفس، إلتحب 

هإ   وإلحسإبإت إلعقلية وكرإهية إلشعور بإلندم وغب 
إلتعرف عىل أسس إلتمويل إلسلوك  مثل حدود إلمرإجحة وتكلفة إلمعإمةلت  -

 إلمإلية

 المهارت المهنية:  -ج

إألن -   عىل  إلقرإرإت إلمإلية وكذلك ربطهإ بأسعإر إألصول إلتعرف عىل  تإثب 
عقةلئى وإع إلمختلفة من إلسلوك إلغب 

 وكفإءة إألسوإق إلمإلية
  يقوم بهإ إلمستثمر -

 إلتعرف عىل إلقرإرإت غب  إلعقةلنية إلنر
 إلتمويل إلسلوك  وإلنظريإت إلتقليدية -

ى  إلتعرف عىل إإلختةلف بي 

ح مإ تم درإسته وإستخدإم إلمصطلحإت وإألمثلة إلمنإسبة لعرض إألفكإرإلقدرة ع المهارت العامة :  -د   ىل  رسر

 محتوى المقرر:  -4

: حدود إلمرإجحة .1   أسس إلتمويل إلسلوك 
: تكلفة إلمعإمةلت إلمإلية .2   تإبع أسس إلتمويل إلسلوك 
 إلتمويل إلسلوك  وإلنظريإت إلتقليدية .3

ى   أوجه إإلختةلف بي 
  فسية وإلمعرفية وإلعإطفيةمحثرإت إلسلوك: إلعوإمل إلن .4
عإت إلسلوكية .5 ى   تإبع محثرإت إلسلوك: أخطإء إإلدرإك وإلبى
  للمستثمرين إألفرإد .6

  نمإذج إلسلوك غب  إلعقةلئى
  لمديري إلتمويل .7

  نمإذج إلسلوك غب  إلعقةلئى
  إلقرإرإت غب  إلعقةلنية للمستثمر إلفرد وإلمستثمر إلمحسس   .8
  ليةأسعإر إألصول وكفإءة إألسوإق إلمإ .9
  تإبع أسعإر إألصول وكفإءة إألسوإق إلمإلية.11
  تطبيقإت يقوم بهإ إلطإلب:إيجإد أمثلة من إلوإقع إلعمىل  ومنإقشتهإ.11
هإ.12   تطبيقإت يقوم بهإ إلطإلب: إلعمليإت إإلستدإللية وإلنوإدر وإلصور إلنمطية وفقإعإت إألسعإروغب 
  تكإمل نظريإت إلتمويل إلسلوك وإلتقليدى.13
  ظريإت إلتمويل إلسلوك وإلتقليدى تإبع تكإمل ن.14
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 بيانات المقرر -2
 مبإدئ إلمحإسبة إلمإلية اسم المقرر:  020302100 الرمز الكودى : 

1-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

 وفروعهإ إلمختلفة، وعةلقتهإ بفروع إلمعرفة إإلخرى.  تعريف إلطإلب بإلمحإسبة -1
 تعريف إلطإلب بمفإهيم إلمحإسبة ومبإدحئهإ وإإلنوإع إلمختلفة للقوإحئم إلمإلية.  -2
  إلمنشآت إلخدمية إلمنشآت  -3

ى
 عىل إلمعإلجة إلمبدحئية لعنإض إلدورة إلمحإسبية ف

ً
تدريب إلطإلب ليكون قإدرإ

 إلتجإرية. 
، و تصحيح إألخطإء إلمحإسبية، و إلدفإتر إلمإم  إلطإلب   4 وع إلصنإ  

  إلمشر
ى
بموضوعإت إلمحإسبة ف

 وإليوميإت إلمسإعدة. 
 بإلمعإرف إلةلزمة ؤلعدإد إلقوإحئم إلمإلية بعد معإلجة إلمشإكل إلمحإسبية إلمتعلقة    5

ً
تزويد إلطإلب إيضإ

 بعنإضهإ. 

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 اهيم : المعلومات والمف -أ

-  
ً
 عإمإ

ً
ح معنى إلقوإعد إلمحإسبية إلمقبولة قبوال  رسر

  عمليإت إلتسجيل -
ى
ح مفهوم إلحسإبإت وكيفية إستخدإمهإ ف  رسر

  تسجيل معإمةلت إلمنشأت -
ى
ح كيفية إستخدإمهإ ف  تعريف إلحسإبإت إلمدينة وإلدإحئنة ورسر

 وصف طبيعة وغرض قيود إلتسويإت -
ح إلخطوإت إإلزمة ؤلتمإم إلد -  ورة إلمحإسبيةرسر
وعإت إلتجإرية - ح خطوإت إلدورة إلمحإسبية بإلمشر  رسر
ح إسس إلمحإسبة عن إلمخزون -  رسر
 توصيف طرق تدفق تكلفة إلمخزون -
  تسجيل معإمةلت إلمنشإة -

ى
ح كيفية إستخدإم إليوميإت إلمسإعدة ف  رسر

 وصف طبيعة وإستخدإمإت إلدفإتر إلمسإعدة -
ح أسس إلرقإبة عىل إلنقدية -  وجردهإ رسر
ح إسلوب عرض حسإبإت إلعمةلء وأورإق إلقبض بإلقوإحئم إلمإلية وتحليلهإ -  رسر
ح كيفية إلمحإسبة عن ؤقتنإء إألصول إلثإبتة و إلتخلص منهإ -  رسر
إمإت إلجإرية بإلقوإحئم إلمإلية و تحليلهإ - ى ح إسلوب عرض إإللبر  رسر

 المهارت الذهنية:  -ب

 هإتحديد إستخدإمإت إلمحإسبة ومستخدمي -
 تحليل أثر معإمةلت إلمنشأة عىل إلمعإدلة إلمحإسبيية إلرحئيسية -
  عملية إلتسجيل إلمحإسنر   -

ى
 تحديد إلخطوإت إلرحئيسية ف

 تحديد إألنوإع إلرحئيسية لقيود إلتسويإت -
 تفسب  إلمعلومإت إلمإلية إلوإردة بإلقوإحئم إلمإلية -
وع - وعإت إلخدمية وإلمشر ى إلمشر  إت إلتجإريةمقإرنة إإلختةلفإت بي 
ى قإحئمة إلدخل ذإت إلمرحلة إلوإحدة وذإت إلمرإحل إلمتعددة -  إلتفرقة بي 
وعإت إلصنإعية - ة للقوإحئم إلمإلية بإلمشر ى  ؤيضإح إلخصإحئص إلممب 
 ؤيضإح مبإدئ إلرقإبة إلدإخلية -
ى إلطرق إلمختلفة لتقييم حسإبإت إلعمةلء -  إلتفرقة بي 
ى إلنفقإت إؤليرإدية و  -  إلنفقإت إلرأسمإليةإلتفرقة بي 
 حسإب إؤلهةلك إلدوري لالصول إلثإبتة بإستخدإم عدة طرق مختلفة -
 مقإرنة طرق إلمحإسبة عن إألصول غب  إلملموسة مع طرق إلمحإسبة عن إألصول إلملموسة -

 المهارت المهنية:  -ج

 عىل: 
ً
 بإإلنتهإء من درإسة هذإ إلمقرر، يجب أن يكون إلطإلب قإدرإ

وع بإلدفإتر إلمحإسبيةتسجيل معإمةل  -  ت إلمشر
إن إلمرإجعة ومعرفة إلغرض منه - ى  ؤعدإد مب 
 وكذلك للمبإلغ إلمستحقة -

ً
 ؤعدإد قيود إلتسوية للمبإلغ إلمدفوعة مقدمإ

 ؤعدإد ورقة إلعمل ؤلستكمإل إلدورة إلمحإسبية -
  كل من إلمنشآت إلخدمية و إلتجإرية -

ى
 ؤعدإد إلقوإحئم إلمإلية ف

وعإت إلصنإعية ؤعدإد قوإحئم -  مإلية مبسطة بإلمشر
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 ؤستخدإم مجموعة منإسبة من إليوميإت و إلدفإتر إلمسإعدة -
وع بإستخدإم إليوميإت إلمسإعدة -  تسجيل معإمةلت إلمشر
 ؤعدإد مذكرة إلتسوية إلخإصة بإلنقدية إلموجودة بإلحسإبإت إلبنكية - 
 ؤجرإء قيود إلتسوية إلةلزمة لحسإبإت إلعمةلء - 
 تخدإم إلطريقة إلمةلحئمة لحسإب إؤلهةلك إلخإص بكل عنرص من عنإض إألصول إلثإبتةؤس - 

 المهارت العامة :  -د 

 عىل: 
ً
 بإإلنتهإء من هذإ إلمقرر يحب أن يكون إلطإلب قإدرإ

 إلتفكب  بطريقة تحليلية وإبدإعية -
 درإسة وإستنتإج إلمعلومإت بصفة مستقلة ووضع إإلهدإف وإلتخطيط لتحقيقهإ -
 إلعمل كجزء من فريق عمل بنجإح وكفإءة -
-  

ً
 و تحريريإ

ً
 توصيل مإ تعلمه من معلومإت شفهيإ

 إلتفكب  بطريقة تحليلية وإبدإعية -
 درإسة وإستنتإج إلمعلومإت بصفة مستقلة ووضع إإلهدإف وإلتخطيط لتحقيقهإ -
 إلعمل كجزء من فريق عمل بنجإح وكفإءة -
 توصيل مإ تعلمه من معلومإت ش -

ً
 و تحريريإ

ً
 فهيإ

 محتوى المقرر:  -4

 إلتعريف بإلمحإسبة وفروعهإ ونظإم إلمعلومإت إلمحإسنر   -
 مفإهيم إلمحإسبة إلمإلية، وإلقوإحئم إلمإلية وعنإضهإ -
 أثر إلمعإمةلت إلمإلية عىل إلمركز إلمإىل  للمنشأة -
 نسجيل إلمعإمةلت إلمإلية -
 إلتسويإت إلمحإسبية -
 دإد إلقوإحئم إلمإليةقيود إؤلقفإل ومع -
 إلمحإسبة عن عمليإت إلمنشآت إلتجإرية -
  إلمنشآت إلصنإعية -

ى
 إلمحإسبة ف

 تصحيح إألخطإء إلمحإسبية -
 إليوميإت وإلدفإتر إلمسإعدة -
ة إألجل -  جرد وتسوية إألصول قصب 
 قيإس و عرض إألصول إلثإبتة -
إمإت - ى  جرد و تسوية إؤللبر
 جرد و تسوية حقوق إلملكية -
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 بيانات المقرر -2
 مبإدئ إلمحإسبة إإلدإرية اسم المقرر:  020302101 الرمز الكودى : 

2-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

 تعريف إلطإلب بإلمفإهيم وإألسإليب إألسإسية للمحإسبة إألدإرية.   -1
 تدريب إلطإلب عىل إستخدإم تلك إألسإليب بفعإلية.   -2
 فه     م إحتيإج     إت متخ     ذى إلق     رإرإت م     ن إلمعلوم     إت وتحدي     د كيفي     ة تلبي     ة تل     ك تنمي     ة ق     درإت   -3

ى
إلطإل     ب ف

 إإلحتيإجإت بكفإءة. 

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
 تعريف إلمحإسبة إإلدإرية.  1
 ة للمحإسبة إألدإرية وأسإليبهإ. توضيح إلمفإهيم إألسإسي 2
 إستيعإب سلوك إلتكلفة.  3
 وصف معلومإت إلمحإسبة إألدإرية.  4
ح إلموإزنة إلرأسمإلية وإلموإزنإت إلتشغيلية.  5  رسر
 تذكر إلخصإحئص إلرحئيسية للمعلومإت إلنر توفرهإ إلمحإسبة إألدإرية.  6

 المهارت الذهنية:  -ب

 تفسب  وتحليل إلقوإحئم إلمإلية.  1
 إلرب  ح. -إلحجم-تحليل إلتكلفة 2
 صيإغة نمإذج عدم إلتأكد.  3
 منإقشة إلموإزنة إلرأسمإلية وإلموإزنإت إلتشغيلية.  4
 تلخيص مبإدىء إلموإزنة إلرأسمإلية.  5
 تحليل معلومإت إلمحإسبةإألدإرية 6

 المهارت المهنية:  -ج

 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
 وتحليل إلقوإحئم إلمإلية.  قرإءة 1
 إتخإذ إلقرإر.  2

ى
 إستخدإم إلقوإحئم إلمإلية ف

 إستخدإم أسإليب إلمحإسبة إألدإرية.  3

 المهارت العامة :  -د 

 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
إمج إلجإهزة .  1  إستخدإم إلتقنيإت إلتكنولوجية إلحديثة وإلبر
 ومإت من خةلل إستخدإم إمكإنيإت إلمكتبة. إلبحث عن إلمعل 2
 إلبحث وكإبة إلتقإرير.  3

ى
نت ف  إستخدإم إلحإسب و تكنولوجيإ إلمعلومإت وإإلنبر

 إلقدرة عىل إلعمل إلجمإ  من خةلل فرق عمل جمإعية.  4

 محتوى المقرر:  -4

 إتخإذ إلقرإر وإلحإجة إىل إلمعلومإت -1
ى إلمحإسبة إألدإرية وإلمحإسبة -2  إلمإلية ومحإسبة إلتكإليف إلعةلقة بي 
 خصإحئص معلومإت إلمحإسبة إألدإرية -3
هإ عىل إلمحإسبة إألدإرية -4  بيئة إألعمإل وتأثب 

ى
 إلتطورإت إلحديثة ف

 نمإذج سلوك إلتكلفة -5
 ظل ظروف عدم إلتأكد–إلحجم  –تحليل إلتكلفة  -6

ى
 إلرب  ح ف

 إتخإذ إلقرإر -7
ى
 إستخدإم إلتكلفة ف

 إلموإزنإت  -8
 إلموإزنة إلرأسمإلية -9
 رإر إإلستثمإرق -11
 قرإءة وتحليل إلقوإحئم إلمإلية     -11
 إتخإذ إلقرإرإت  -12

ى
 إستخدإم إلقوإحئم إلمإلية ف
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 بيانات المقرر -2
(1محإسبة متوسطة ) اسم المقرر:  020302201 الرمز الكودى :   

3-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

 مبإدئ يهدف هذإ إلمقرر ؤىل تعميق معرفة إلطإلب 
ى
بإإلطإر إلنظرى للمحإسبة إلمإلية بأوسع وأعمق ممإ درسه ف

عدإدهإ. ويغىط إلمقرر إلمشإكل ؤإلمحإسبة، كمإ يلم إلطإلب خةلله بكإفة إلقوإحئم إلمإلية، وأشكإلهإ ومدإخل 
 قإحئمة إلمركز إلمإىل. 

ى
ة إألجل ف  إلمرتبطة بقيإس جميع عنإض قإحئمة إلدخل وعنإض إألصول قصب 

  مستهدف من تدريس المقرر: ال -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 عنإض هذإ إإلطإر، ووصف خصإحئص معلومإت إلمحإسبة  - 1
ً
وصف إإلطإر إلنظرى للمحإسبة إلمإلية متضمنإ

 . ح مفإهيم إلقيإس وإإلثبإت وإإلفصإح إلمحإسنر  إلمإلية ورسر
 إلمنشآت إلتجإرية - 2

ى
وإلصنإعية )قإحئمة إلدخل، قإحئمة إألربإح إلمحتجزة،  توضيح كيفية إعدإد إلقوإحئم إلمإلية ف

 قإحئمة إلمركز إلمإىل وقإحئمة إلتدفقإت إلنقدية( وذكر مدإخل إؤلعدإد، أهدإف وحدود معلومإت كل قإحئمة. 
إنية إلعمومية.  - 3 ى  إلمب 

ى
ة إألجل ف  طرح مشإكل قيإس وعرض إألصول قصب 

 المهارت الذهنية:  -ب

 لمحإسبة إلمإلية. تحليل إإلطإر إلنظرى ل - 1
 ضوء معإيب  إلمحإسبة إلمرصية وإنتقإد  - 2

ى
صيإغة مدإخل ؤعدإد إلقوإحئم إلمإلية وإلحكم عىل كيفية معإلجتهإ ف

 حدود معلومإت هذه إلقوإحئم. 
إنية إلعمومية مع قيإس وتفسب  هذه إلعنإض.  - 3 ى  إلمب 

ى
ة إألجل ف  تحديد مشإكل قيإس وعرض إألصول قصب 

 هنية: المهارت الم -ج

1 -  .  توضيح مفإهيم إلقيإس وإإلثبإت وإإلفصإح إلمحإسنر
ى
 إستخدإم إإلطإر إلنظرى للمحإسبة إلمإلية ف

 إعدإد وتصميم إلقوإحئم إلمإلية.  - 2
 فهم كيفية إلمحإسبة عن إلنقدية، - 3

ى
 إستخدإم معإيب  إلمحإسبة إلمإلية ف

ة إألجل وإلمخزون.   إلحسإبإت إلمدينة، إإلستثمإرإت قصب 

 المهارت العامة :  -د 

إح كيفية تطوير معإيب  إلمحإسبة إلمإلية وعرض هذه إلتقإرير  - 1
 مشإري    ع إلعدإد تقإرير إلقبر

ى
إلعمل كفريق ف

 لمنإقشة إلنتإحئج وإألفكإر إلخإصة بهإ. 
 مع توضيح كيفية - 2

ً
ونيإ  كيفية ؤعدإد إلقوإحئم إلمإلية إلكبر

ى
ؤيجإد  إستخدإم مهإرإت تكنولوجيإ إلمعلومإت ف

 .
ً
ونيإ  وتحميل إلبيإنإت إلكبر

إنية إلعمومية من خةلل تحليل  - 3 ى  إلمب 
ى
ة إألجل ف ؤيجإد حلول للمشإكل إلمتعلقة بقيإس وعرض إألصول قصب 
 هذه إلحسإبإت ممإ يزيد عمق فهم إلطإلب بتطبيق معإيب  إلمحإسبة إلمإلية. 

 محتوى المقرر:  -4

 إؤلطإر إلنظرى للمحإسبة إلمإلية.  -1
 إلمنشآت إلتجإرية وإلصنإعية. إلقو  -2

ى
 إحئم إلمإلية ف

إنية إلعمومية.  -3 ى   إلمب 
ى
 مشإكل قيإس وعرض إألصول ف
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 بيانات المقرر -2
 إلوحدإت إلحكومية اسم المقرر:  020302202 الرمز الكودى : 

ى
 إلمحإسبة ف

4-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

 يهدف إلمقرر ؤىل: 
  إلوحدإت إلحكومية وغب  تعريف إ   1

ى
لطإلب بنظرية إألموإل و مفإهيم إلمحإسبة وإلتقإرير إلمإلية إلمطبقة ف

 .إلهإدفة للرب  ح 
  معإيب  ؤعدإد إلتقإرير    2

ى
تعريف إلطإلب بطبيعة إلمحسسإت إلحكومية وخصإحئصهإ إلمإلية وإإلختةلفإت ف

 إلمإلية عن إلقطإع إلخإص . 
  إلوحدإت غب  إلهإدفةدرإسة بعض إلقضإيإ إلمتعل   3

ى
 للرب  ح .  قة بإلرقإبة إلمإلية وإلمرإجعة ف

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإدرإ عىل : 
 مفإهيم وخصإحئص إلوحدإت إلحكومية وغب  إلهإدفة للرب  ح.  -  1
2   

ى
  إلوحدإت إلحكومية وإلوحدإت غب  إلهإدفة للرب  ح . تحديد طبيعة إؤليرإدإت ف

 إلوحدإت إلحكومية وإلوحدإت غب  إلهإدفة للرب  ح.  – 3
ى
 تحديد إلمرصوفإت ف

 مفإهيم إؤلستخدإمإت إإلستثمإرية.  -4
 تحديد حسإبإت إلموإزنة.  -5

 المهارت الذهنية:  -ب

 إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإدرإ عىل : 
تحليل وتفسب  أثر طبيعة ونشإط إلوحدإت إلحومية وإلوحدإت غب  إلهإدفة للرب  ح عىل إلمعإلجإت  – 1

 إلمحإسبية إلمختلفة.     
 منإقشة حسإبإت إلموإزنة وتحليلهإ.  – 2

 المهارت المهنية:  -ج

 إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإدرإ عىل : 
 إلوحدإت إلحكومية وإلوحدإت غب  إلهإدفة للرب  ح لبليرإدإت إلعإمةإجرإء إلمعإلجة إلمحإسبية    1

ى
 .ف

 إلوحدإت إلحكومية وإلوحدإت غب  إلهإدفة للرب  ح ؤجرإء إلمعإلجة إلمحإسبية للمرصوفإت إلعإمة   2
ى
 .ف

 إلمعإلجة إلمحإسبية لبلستخدإمإت إؤلستثمإرية.    3
 ؤقفإل حسإبإت إلموإزنة.     4

 المهارت العامة :  -د 

 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل:  
 إلبحث ومعدإد حسإبإت إلوحدإت إلحكومية   1

ى
نت ف إستخدإم إلحإسب و تكنولوجيإ إلمعلومإت وإإلنبر

 وإلوحدإت غب  إلهإدفة للرب  ح. 
ى مرتبط بموضوعإت إلمقرر.  -2  إلقدرة عىل عرض موضوع معي 
 عمل إبحإث إو إيجإد حلول إلحد إلتطبيقإت إلعملية للمقرر. إلقدرة عىل إستخدإم إمكإنيإ -3

ى
 ت إلمكتبة ف

 إلقدرة عىل إلعمل إلجمإ  من خةلل فرق عمل جمإعية.   4
 للرب  ح.  إلعمل بروح إلفريق لمنإقشة إلحسإبإت إلختإمية للوحدإت إلحكومية وإلوحدإت غب  إلهإدفة  5

 محتوى المقرر:  -4

 نظرية إإلموإل  -1
 سبة إلحكومية مبإدئ إلمحإ -2
 إلموإزنة إلعإمة -3
 إلنظم إلمحإسبية وإلرقإبية   -4
 إلقيود وإلسجةلت إلمحإسبية  -5
 إلمحإسبة عن إيرإدإت إلموإزنة  -6
 إلمحإسبة عن مرصوفإت إلموإزنة/تسوية إلحسإبإت  -7
 قيود إإلقفإل وإلحسإب إلختإ    -8
 خصإحئص إلوحدإت غب  إلهإدفة للرب  ح  -9
  إلكليإت / إلمستشفيإت /  -11

ى
 إلمنظمإت إلتطوعية إلمحإسبة ف
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 بيانات المقرر -2
(2محإسبة متوسطة ) اسم المقرر:  020302203 الرمز الكودى :   

4-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 هدف المقرر :  -1
 ؤطإرهإ إلتطبيقر إلذى يغىط مرحلة إلقيإس 

ى
يهدف هذإ إلمقرر ؤىل إستكمإل ؤلمإم إلطإلب بإلمحإسبة إلمإلية ف

 
ى
 إلقوإحئم إلمإلية.  وإلعرض ف

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

ح لكيفية إلمحإسبة عن إألصول طويلة إألجل وإلنر تتضمن إلمحإسبة عن - 1  رسر
 إألصول إلثإبتة، إألصول غب  إلملموسة، إلموإرد إلطبيعة وإإلستثمإرإت طويلة إألجل. 

إمإت وإإلفصإح عنهإ. طرح إلمشإكل إلمتعلقة بقيإس إ - 2 ى  إللبر
 إلمحإسبة عن عقود - 3

ً
 طرح إلمشإكل إلمتعلقة بقيإس وعرض حقوق إلملكية متضمنإ

 إإليجإرإت طويلة إألجل. 
 إألنشطة ذإت إلطبيعة إلخإصة.  - 4

ى
إف بإإليرإدإت ف  تفسب  إلمشإكل إلمتعلقة بإإلعبر

 حإلة - 5
ى
 إلدفإتر إلمحإسبية غب  إلمكتملة.  تحديد إؤلجرإءإت إلمحإسبية إلوإجب إلقيإم بهإ ف

 المهارت الذهنية:  -ب

 تحليل كيفية إلمحإسبة عن إألصول طويلة إألجل.  - 1
إمإت وإإلفصإح عنهإ.  - 2 ى  تفسب  إلمشإكل إلمتعلقة بقيإس إإللبر
 تحديد إلمشإكل إلمتعلقة بقيإس وعرض حقوق إلملكية.  - 3
 إألن - 4

ى
إف بإإليرإدإت ف  شطة ذإت إلطبيعة إلخإصة. تحديد مشإكل إإلعبر

 حإلة إلدفإتر - 5
ى
 إإلتفإق عىل إؤلجرإءإت إلمحإسبية  إلوإجب إتبإعهإ ف

 إلمحإسبية غب  إلمكتملة. 

 المهارت المهنية:  -ج

 فهم كيفية إلمحإسبة عن إألصول طويلة إألجل.  - 1 
ى
 إستخدإم معإيب  إلمحإسبة إلمإلية ف

إمإت وإؤل - 2  ى  فصإح عنهإ. تجميع مشإكل قيإس إإللبر
 تجميع مشإكل قيإس وعرض حقوق إلملكية.  - 3 
 إألنشطة ذإت إلطبيعة  - 4 

ى
إف بإؤليرإدإت ف ؤجرإء إلخطوإت إلةلزمة للتعرف عىل إلمشإكل إلمتعلقة بإإلعبر

 إلخإصة. 
 حإلة إلدفإتر إلمحإسبية غب  إلمكتملة.  - 5 

ى
 تصميم إؤلجرإءإت إلمحإسبية إلوإجب إلقيإم بهإ ف

 هارت العامة : الم -د 

إختبإر وإستخدإم برإمج إلحإسب إآلىل إلمةلحئمة للمحإسبة عن إألصول طويلة إألجل ومعرفة كيفية ؤيجإد  - 1 
 .
ً
ونيإ  وتحميل إلبيإنإت إلكبر

إمإت وإإلفصإح عنهإ.  - 2  ى وعإت تتطرق ؤىل إلمشإكل إلمتعلقة بقيإس إإللبر  مشر
ى
 إلعمل بروح إلفريق ف

 ول إلوإقعية وإلفعإلة للمشإكل إلمتعلقة بقيإس وعرض حقوق إلملكية. درإسة وميجإد إلحل - 3 
 ؤيجإد  - 4 

ى
 إألنشطة ذإت إلطبيعة إلخإصة وإلمشإركة ف

ى
إف بإؤليرإدإت ف درإسة وبحث إلمشإكل إلمتعلقة بإإلعبر

 حلول عملية لهذه إلمشإكل. 
 حإلة عدم إكتمإل إلدفإتر إلمحإسبية. تقديم إلتقإرير إلنر تنإقش إؤلجرإءإت إلمحإسبية إلوإجب إلقيإم  - 5 

ى
 بهإ ف

 محتوى المقرر:  -4

 إلمحإسبة عن إألصول طويلة إألجل -1
إمإت وإإلفصإح عنهإ -2 ى  مشإكل قيإس إإللبر
 مشإكل قيإس وعرض حقوق إلملكية -3
 إألنشطة ذإت إلطبيعة إلخإصة -4

ى
إف بإإليرإدإت ف  مشإكل إإلعبر

 حإلة إ -5
ى
 لدفإتر إلمحإسبية غب  إلمكتملةإؤلجرإءإت إلمحإسبية ف
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 بيانات المقرر -2

 مبإدئ محإسبة إلتكإليف اسم المقرر:  020302301 الرمز الكودى : 

5-ف الفصل الدراس :   التخصص :  

 إلمحإسبة
 إدإرة إإلعمإل
 إلجمإرك
 إإلحصإء

 نظم إلمعلومإت

 هدف المقرر :  -1

  تعريف إلطإلب بإلمفإهيم وإلمبإدئ إألسإسية لم -1
ى
  تتبع ف

حإسبة إلتكإليف , وإألسإليب وإؤلجرإءإت إلنر
 تقإرير إلتكإليفية.  إلتعرف عىل  وتجميع وقيإس وإثبإت و تحليل  بيإنإت إلتكإليف,  ومعدإد

  إلمنشآت إلمختلفة   -2
ى
تدريب إلطإلب من خةلل درإسة إلحإإلت إلعملية عىل إلقيإم بدور محإسب إلتكإليف ف

 أو خدميةسوإء كإنت منشآت صنإعية 

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
  إلمنشآت إلصنإعية وإلمنشآت إلخدمية 1

ى
 إستيعإب  دور محإسبة إلتكإليف ف

ح وتوضيح مفإهيم إلتكإليف 2  رسر
 د تكلفة إإلنتإج وإلمخزون ومعدإد قوإحئم إلتكإليفوصف  أسإليب قيإس إلتكلفة ألغرإض تحدي 3
 تلخيص دورة تسجيل إلتكلفة  4
 فهم نظإم تكإليف إألوإمر 5
 تذكر مدإخل تخصيص إلتكلفة 6

 المهارت الذهنية:  -ب

 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
  إلمنشآت إلصنإعية وإلمن 1

ى
 شآت إلخدميةتحليل دور محإسب إلتكإليف ف

 صيإغة وتوضيح مفإهيم إلتكإليف 2
 قيإس إلتكلفة ألغرإض تحديد تكلفة إإلنتإج وإلمخزون ومعدإد قوإحئم إلتكإليف  3
 تحليل وصيإغة نظم إلتكإليف ودورة تسجيل إلتكلفة 4
 منإقشة نظإم تكإليف إألوإمر  5
 مقإرنة مدإخل تخصيص إلتكلفة 6

 المهارت المهنية:  -ج

 ن درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: بإإلنتهإء م
 إستخدإم مفإهيم إلتكإليف لقيإس إلتكلفة ألغرإض تحديد تكلفة إإلنتإج وإلمخزون ومعدإد قوإحئم إلتكإليف 1
 تصميم وصيإغة نظم إلتكإليف ودورة تسجيل إلتكلفة 2
 تصميم نظإم تكإليف إألوإمر 3
 إستخدإم مدإخل تخصيص إلتكلفة 4

 هارت العامة : الم -د 

1-  .  حل إلمشإكل وإلتعلم إلذإئر
 إلبحث عن إلمعلومإت ودرإستهإ من خةلل إستخدإم إمكإنيإت إلمكتبة.  -2
 إستخدإم إلحإسب و تكنولوجيإ إلمعلومإت.  -3
ى مرتبط بإلمقرر.  -4  إلقدرة عىل عرض موضوع معي 
 مجموعإت وفرق عمل.  -5

ى
 إلقدرة عىل إلعمل إلجمإ  من خةلل إلعمل ف

 محتوى المقرر:  -4

  إلمنشآت إلصنإعية وإلمنشآت إلخدمية -1
ى
 دور محإسبة إلتكإليف ف

 مفإهيم إلتكلفة -2
 قيإس إلتكلفة ألغرإض تحديد تكلفة إإلنتإج وإلمخزون ومعدإد قوإحئم إلتكإليف -3
  نظم إلتكإليف ودورة تسجيل إلتكلفة -4

ى
 مقدمة ف

 نظإم تكإليف إألوإمر -5
 تكلفةمدإخل تخصيص إل -6
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 بيانات المقرر -2
كإت ) اسم المقرر:  020302302 الرمز الكودى :  (1محإسبة رسر  

5-ف الفصل الدراس :   إلمحإسبة التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

كإت إشخإص , ومعدإد قوإحئمهإ إلمإلية ,  يهدف هذإ إلمقرر ؤىل تعريف إلطإلب بإؤلجرإءإت إلمحإسبية لتكوين رسر
  رأس ومعإلجة إلمشإكل إلم

ى
كة , أو تعديل إلحصص ف كإء أو إنفصإلهم عن إلشر حإسبية إلمتعلقة بإنضمإم إلشر

كإت إألشخإص , وإلمدإخل إلمطبقة فيهإ.   إلمإل وإألربإح, وتصفية رسر

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
كإت إألشخإصرسر  1   رسر

ى
 ح مقدمة عن إلمحإسبة ف

كإت إألشخإص.  2 ح وفهم كيفية تأسيس رسر  رسر
كإت إألشخإص 3   رسر

ى
 وصف كيفية ؤعدإد إلقوإحئم إلمإلية ف

كإء 4  إعطإء إمثلة حإإلت إنضمإم إلشر
كإء 5 كإء وقروض إلشر ى عىل إلشر  تلخيص  طرق معإلجة  إلتأمي 
كإء.  6  إستيعإب حإإلت إنفصإل إلشر
كإء. فهم  7 ح كيفية تعديل حصص إلشر  ورسر
كإت إإلشخإص.  8  تذكر طرق ومدإخل تصفية رسر
كإت إإلشخإص.  9  وصف كيفية إندمإج رسر
كإت إلمحإصة 11 ح رسر  تعريف ورسر

 المهارت الذهنية:  -ب

كإت إألشخإص 1   رسر
ى
 تحليل كيفية ؤعدإد إلقوإحئم إلمإلية ف

كإء 2  تفسب  حإإلت إنضمإم إلشر
كإء. تحليل  طرق إلمعإلجة  3 كإء وقروض إلشر ى عىل إلشر  إلمحإسبية   للتأمي 
كإء.  4 ح وتحليل حإإلت إنفصإل إلشر  رسر
كإء.  5  إستنتإج كيفية تعديل حصص إلشر
كإت إإلشخإص.  6  مقإرنة طرق ومدإخل تصفية رسر
كإت إإلشخإص.  7  منإقشة كيفية إندمإج رسر

 المهارت المهنية:  -ج

 إلب قإدرإ عىل: بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلط
كإت إألشخإص.  1  ؤعدإد إلقيود إلمحإسية إلخإصة بتكوين رسر
كإء.  2 كإء وقروض إلشر ى عىل إلشر  إلمعإلجة إلمحإسبية للتأمي 
كإء .  3 كإت, وتعديل حصص إلشر  إلمحإسبة عن حإإلت إنضمإم وإنفصإل إلشر
كإت إألشخإص.  4  إستخدإم طرق إلتصفية للمحإسبة عن تصفية رسر

 رت العامة : المها -د 

 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
نت وإلتكنولوجيإ إلحديثة.  -1  إجرإء بحث من خةلل إستخدإم إإلنبر
ى مرتبط بموضوعإت إلمقرر.  -2  إلقدرة عىل عرض موضوع معي 
 عمل إبحإث إو إيجإد حلول إلحد إلتطب -3

ى
 يقإت إلعملية للمقرر. إلقدرة عىل إستخدإم إمكإنيإت إلمكتبة ف

 مجموعإت.  -4
ى
 إلقدرة عىل إلعمل إلجمإ  من خةلل إلعمل ف

 محتوى المقرر:  -4

كإت إألشخإص.  -1   رسر
ى
 مقدمة عن إلمحإسبة ف

كإت إألشخإص -2  تأسيس رسر
كإت إألشخإص  -3   رسر

ى
 كيفية ؤعدإد إلقوإحئم إلمإلية ف

كإء -4  حإإلت إنضمإم إلشر
كإء. طرق إلمعإلجة إلمحإسبية   ل -5 كإء وقروض إلشر ى عىل إلشر  لتأمي 
كإء.  -6  حإإلت إنفصإل إلشر
كإء -7  تعديل حصص إلشر
كإت إإلشخإص -8  مدإخل تصفية رسر
كإت إإلشخإص -9  إندمإج رسر
كإت إلمحإصة -11  رسر
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 بيانات المقرر -2
 إنظمة محإسبية متخصصة اسم المقرر:  020302303 الرمز الكودى : 

6-ف الفصل الدراس :   إلمحإسبة ص : التخص 

 هدف المقرر :  -1

  تمإرسهإ إلوحدإت وإلمنشآت إلمختلفة وأثرهإ عىل هيكل وطريقة   -1
تعريف إلطإلب بطبيعة إألنشطة إلنر

  تلك إلوحدإت وإلمنشآت. 
ى
 تشغيل إألنظمة إلمحإسبية ف

  إلبنوك تدريب إلطإلب من خةلل درإسة إلحإإلت إلعملية عىل إلتعإمل مع إألنظمة إلمحإسبية إلم  -2
ى
تخصصة ف

ى وإلمنشآت ذإت إلفروع , وإلوحدإت غب  إلهإدفة للرب  ح كإت إلتإمي   إلتجإرية ورسر

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
  إلبنوك إلتجإرية -1

ى
 إستيعإب  إلنظإم إلمحإسنر  ف

ى تذكر  -2 كإت إلتأمي    رسر
ى
 إلنظإم إلمحإسنر  ف

  منشآت إلفروع.  -3
ى
 وصف  إلنظإم إلمحإسنر  ف

  إلوحدإت غب  إلهإدفة للرب  ح.   -4
ى
ح وفهم إلنظم إلمحإسبية ف  رسر

 المهارت الذهنية:  -ب

  إلبنوك إلتجإرية-1
ى
 تحليل عمليإت إإلقسم إلمختلفة ف

ى -2 كإت إلتأمي    رسر
ى
 صيإغة و تحليل إلنظإم إلمحإسنر  ف

ى إلمركز إلرحئيس .  -3  منإقشة عمليإت إلفروع بينهإ وبي 
 إلوحدإت غب  إلهإدفة للرب  ح -4

ى
 قيإس إإليرإدإت وإلمرصوفإت ف

 المهارت المهنية:  -ج

 تسجيل إلعمليإت إلنر تقوم بهإ إلبنوك إلتجإرية .   -1
 إلبنوك إلتجإرية. -2

ى
 ؤعدإد إلقوإحئم إلمإلية ف

ى إلفروع وإلم -3  ركز إلرحئيس . تسجيل إلعمليإت بي 
ى إلفروع وإلمركز إلرحئيس. -4  ؤعدإد قوإحئم مإلية مجمعة بي 
  إلوحدإت غب  إلهإدفة للرب  ح .  -5

ى
 تصميم إلقوإحئم إلمإلية ف

 المهارت العامة :  -د 

 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
 جمع إلمعلومإت ومجرإء أبح -1

ى
ى . إستخدإم إلتقنيإت إلحديثة ف كإت إلتأمي   إث عن إلبنوك ورسر

ى مرتبط بإحد محتويإت -2 وع بحنر معي   إعدإد مشر
ى
إلقدرة عىل إإلتصإل مع إإلخرين من خةلل إلعمل إلجمإ  ف

 إلمقرر. 
 إلقدرة عىل إستخدإم إمكإنيإت إلمكتبة.  -3

 محتوى المقرر:  -4

  إلبنوك إلتجإرية -1
ى
 إلنظإم إلمحإسنر  ف

  رسر  -2
ى
ى إلنظإم إلمحإسنر  ف  كإت إلتأمي 

  منشآت إلفروع -3
ى
 إلنظإم إلمحإسنر  ف

  إلوحدإت غب  إلهإدفة للرب  ح -4
ى
 إلنظم إلمحإسبية ف
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 بيانات المقرر -2
 رقإبة ومرإجعة دإخلية اسم المقرر:  020302304 الرمز الكودى : 

6-ف الفصل الدراس :   إلمحإسبة التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

هإ من إلمنظمإت. تعريف إلطإلب بأسإسيإت إ -1  منشأت إألعمإل وغب 
ى
 لرقإبة وإلمرإجعة إلدإخلية ف

 تدريب إلطإلب من خةلل درإسة إلحإإلت إلعملية عىل إلقيإم بعمليإت إلمرإجعة إلدإخلية.  -2
 منشأت إألعمإل.  -3

ى
 درإسة إلجوإنب إلسلوكية للمرإجعة إلدإخليةوأخةلقيإت إلتعإمل ف

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
 تعريف إلرقإبة إلدإخلية.  1
 إعطإء إمثلة  ألسإليب إلرقإبة إلدإخلية إلمختلفة.  2
 تذكر مكونإت إلرقإبة إلدإخلية.  3
ح إطإر عمل إلمرإجعة إلدإخلية.  4  رسر
 .تلخيص معإيب  إلمرإجعة إلدإخلية 5
6  . ى إلمرإجع إلدإخىل وإلمرإجع إلخإرجر  إستيعإب إلعةلقة بي 
ى إلمرإجعة إلدإخلية ولجنة إلمرإجعة.  7  وصف إلعةلقة بي 

 المهارت الذهنية:  -ب

 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
 تحليل أسإليب إلمرإجعة إلدإخلية.  1
 للمرإجعة إلدإخلية. تطبيق إختبإرإت إلمعإينة إألحصإحئية  2
3  . ى إلمرإجع إلدإخىل وإلمرإجع إلخإرجر  إلمقإرنة بي 
ى إلمرإجعة إلدإخلية ولجنة إلمرإجعة.  4  إلمقإرنة بي 
 تخطيط أعمإل إلمرإجعة.  5
 إلتقرير عن إلمرإجعة إلدإخلية.  6
 منإقشة عنإض إلرقإبة إلدإخلية.  7
 منإقشة إكتشإف إلغش.  8
 ة وأخةلقيإت إلمرإجع إلدإخىل. منإقشة إلمسئولية إألجتمإعي 9
 منإقشة إلتنظيم إلمهنى للمرإجعة إلدإخلية.  11

 المهارت المهنية:  -ج

 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
 تخطيط أعمإل إلمرإجعة إلدإخلية.  1
 تطبيق أسإليب إلمرإجعة إلدإخلية.  2
 إعدإد تقرير إلمرإجعة إلدإخلية.  3

 مهارت العامة : ال -د 

 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
1-  .  حل إلمشإكل وإلتعلم إلذإئر
 كتإبة تقرير إلمرإجعة.   -2
نت.  -3  إجرإء بحث من خةلل إستخدإم إمكإنيإت إلمكتبة وإإلنبر
 إستخدإم إلحإسب و تكنولوجيإ إلمعلومإت.  -4
ى إلقدرة عىل إلعمل إلجمإ  من خةل -5 وع بحث معي   إعدإد مشر

ى
إك فريق عمل ف  ل إشبر

 محتوى المقرر:  -4

 مفهوم إلرقإبة إلدإخلية -1
 بيئة إلرقإبة إلدإخلية -2
 عنإض إلرقإبة إلدإخلية -3
 أسإليب إلرقإبة إلدإخلية -4
 إلمرإجعة إلدإخلية كأحد عنإض إلرقإبة إلدإخلية -5
 إألطإر إلعإم للمرإجعة إلدإخلية -6
 إلقوإعد إلسلوكية للمهنةمعإيب  إلمرإجعة إلدإخلية و  -7
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 بيانات المقرر -2
كإت ) اسم المقرر:  020302305 الرمز الكودى :  (2محإسبة رسر  

6-ف الفصل الدراس :   إلمحإسبة التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

هإ إلمتعلقة بإلمحإسبة عن  -1 يهدف هذإ إلمقرر إىل تعريف إلطإلب بإجرإءإت إلمحإسبة إلمإلية و تطبيق معإيب 
كإت إألموإل   رسر

ى
 حقوق إلملكية و إلسندإت ف

 إىل ؤكسإب إلطإلب إلقدرة عىل معإلجة هذه إلعنإض ومعدإد إلقوإحئم إلمإلية   -2
ً
كمإ يهدف هذإ إلمقرر أيضإ

كإت قطإع إألعمإل إلعإم.  كإت إألموإل بمإ فيهإ رسر  لشر

   :المستهدف من تدريس المقرر -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل:  بإإلنتهإء
ح إلمكونإت إألسإسية لحقوق إلملكية 1  رسر
ح إؤلجرإءإت إلمحإسبية إلمتعلقة بإصدإر أسهم رأس إلمإل 2  رسر
  ؤجرإء توزيعإت إألربإح 3

ى
 وصف إلسيإسإت إلمستخدمة ف

ة لالسهم إلممتإزة 4 ى  وصف إلخصإحئص إلممب 
 وق إلملكية بإلقوإحئم إلمإليةبيإن كيفية عرض و تحليل حق 5
ح إؤلجرإءإت إلمحإسبية إلخإصة بإألربإح إلمحتجزة 6  رسر
7  

ً
 إستيعإب معإلجة ؤصدإر إلسندإت محإسبيإ

 تلخيص طريقة عرض و تحليل إلديون طويلة إألجل بإلقوإحئم إلمإلية 8

 المهارت الذهنية:  -ب

كة إلمسإهمة 1   تأخذ شكل إلشر
 منإقشة خصإحئص إلمنشآت إلنر

 تحليل حقوق حملة إألسهم 2
 تحليل  عنإض عةلوة ؤصدإر إألسهم 3
إء أسهم إلخزإنة 4  تفسب  إألسبإب إلرحئيسية لشر
 تحديد إألشكإل إلمختلفة لتوزيعإت إألربإح 5
ى إلديون و إألسهم إلممتإزة 6  إلمقإرنة بي 
 منإقشة عدة قضإيإ متعلقة بإلسندإت 7
كإت إلمسإهمةتفسب  إلمعلومإت إلوإردة بإلقوإحئم إل 8  مإلية إلخإصة بإلشر

 المهارت المهنية:  -ج

 عىل: 
ً
 بإإلنتهإء من هذإ إلمقرر يجب إن يكون إلطإلب قإدرإ

 تسجيل عمليإت ؤصدإر إلسهم 1
 ؤجرإء قيود إليومية إلمتعلقة بإلتوزيعإت و إألربإح إلمحتجزة 2
 حسإب ربحية إلسهم 3
 ؤجرإء قيود إليومية إلخإصة بإصدإر إلسندإت 4
 تطبيق إلطرق إلمةلحئمة إلستنفإد خصم أو عةلوة ؤصدإر إألسهم 5
كإت إلمسإهمة 6  ؤعدإد إلقوإحئم إلمإلية إلخإصة بإلشر

 المهارت العامة :  -د 

 إلقدرة عىل عرض إحد محتويإت إلمقرر بإسلوب مبسط.  -  1  
 إستخدإم وسإحئل إإلتصإل.  -  2  
 .إلعمل كجزء من فريق عمل بنجإح وكفإءة -  3  
 و تحريريإ .ً  -  4  

ً
 توصيل مإ تعلمه من معلومإت شفهيإ

 صورة منطقية منظمة .   – 5  
ى
  كتإبة تقإرير ف

 إمكإنية إستخدإم نظم إلمعلومإت وتكنولوجيإ إلحإسب .  – 6  

 محتوى المقرر:  -4

كإت إألموإل و خصإحئصهإ وإجرإءإت تكوينهإ -1  أنوإع رسر
 إلمختلفة للسهمأنوإع إألسهم و خصإحئصهإ و إلقيم  -2
كإت إألموإل -3  إؤلجرإءإت إلمحإسبية لتكوين رسر
كإت إألموإل -4   رسر

ى
 إلمعإمةلت إلخإصة بحقوق إلملكية ف

 أنوإع إلسندإت و خصإحئصهإ وإلمعإلجة إلمحإسبية للمعإمةلت إلمرتبطة بهإ -5
كإت إألموإل -6  تصفية رسر
كإت قطإع إألعمإل إلعإم -7   رسر

ى
 إلمحإسبة إلمإلية ف
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 بيانات المقرر -2
 نظم معلومإت محإسبية اسم المقرر:  020302306 الرمز الكودى : 

6-ف الفصل الدراس :   إلمحإسبة التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

 إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإدرإ عىل : 
 نإت. إؤللمإم إلطإلب بمفإهيم نظم إلمعلومإت إلمحإسبية، وأسإليب تشغيل إلبيإ - 1
معرفة طرق تحليل إلنظم وتدفق إلبيإنإت وقوإعد إلبيإنإت وإؤللمإم بتصميم وتحليل وتطبيق نظم  -2

 إلمعلومإت إلمحإسبية. 

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإدرإ عىل : 
ح إلمفإهيم إلمرتبطة ب - 1 نظم إلمعلومإت إلمحإسبية وإلنر تتضمن إلمفإهيم إألسإسية للنظم وأسإليب رسر

 تشغيل إلنظم. 
تلخيص إألسإليب وإألدوإت إلةلزمة لدرإسة نظم إلمعلومإت ورسم خرإحئط تدفق إلعمليإت وخرإحئط تدفق  - 2

 إلبيإنإت وجدول إلقرإرإت. 
لبيإنإت، وخرإحئط إلعمليإت وإلمستندإت وصف نظإم إلمعلومإت إلمحإسنر وإلذى يتضمن درإسة تدفق إ - 3

 وإعدإد قإعدة إلبيإنإت. 
ة وتطبيقإتهإ إلمختلفة.  - 4  تعريف إلنظم إلخبب 
 إعطإء إمثلة لنظم إلمعلومإت إلمحإسبية.  - 5

 المهارت الذهنية:  -ب

 إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإدرإ عىل : 
 ظم وأسإليب تشغيل هذه إلنظم. تفسب  إلمفإهيم إألسإسية للن - 1 
 تحليل أسإليب وأدوإت درإسة نظم إلمعلومإت.  - 2 
تحليل نظإم إلمعلومإت إلمحإسنر وفهم كيفية تدفق إلبيإنإت وتحليل خرإحئط إلعمليإت وإلمستندإت  - 3 

 وإستنتإج كيفية إعدإد قإعدة إلبيإنإت. 
 ة. تحليل وت قييم نظم دعم إلقرإرإت مثل إلنظم إلخبب   - 4 
 تطبيق نظم إلمعلومإت إلمحإسبية.  - 5 

 المهارت المهنية:  -ج

 إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإدرإ عىل : 
 إستخدإم إلمفإهيم إلمرتبطة بنظم إلمعلومإت إلمحإسبية.  - 1 
 تصميم خرإحئط تدفق إلعمليإت وخرإحئط تدفق إلبيإنإت وجدول إلقرإرإت.  - 2 
 ليب إلرقإبة إلمحإسبية عىل دروة لةليرإدإت ودورة إلمرصوفإت ودورة إألستإذ إلعإم. تطبيق أسإ - 3 
ة.  - 4   تصميم وإعدإد إلتجإرب عىل تطبيقإت إلنظم إلخبب 
 تصميم إلتجإرب عىل تطبيقإت نظم إلمعلومإت إلمحإسبية.  - 5 

 المهارت العامة :  -د 

 رإ عىل : إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإد
 إلعمل كفريق لمنإقشة إلمفإهيم إلمرتبطة بنظم إلمعلومإت إلمحإسبية.  - 1
 إختيإر وإستخدإم برإمج إلحإسب إلمةلحئمة لرسم خرإحئط تدفق إلعمليإت وخرإحئط تدفق إلبيإنإت وجدول - 2

 إلقرإرإت. 
دورة إؤليرإدإت، إلمرصوفإت إلعمل بروح إلفريق لمنإقشة وتخطيط كيفية تطبيق أسإليب إلرقإبة عىل كل من  - 3

 وإألستإذ إلعإم. 
ة.  - 4   إلتعرف عىل تطبيقإت إلنظم إلخبب 

ى
 إستخدإم إلتقنيإت إلتكنولوجية إلحديثة ف

 إعدإد إلتقإرير إلنر تنإقش إألفكإر إلمتعلقة بتطبيقإت نظم إلمعلومإت إلمحإسبية.  - 5

 محتوى المقرر:  -4

 مفإهيم نظم إلمعلومإت إلمحإسبية.  -1
 أسإليب وأدوإت درإسة نظم إلمعلومإت -2
 نظإم إلمعلومإت إلمحإسنر  -3
 نظم دعم إلقرإرإت  -4

ى
 مقدمة ف

 تحليل وتصميم وتطبيق نظم إلمعلومإت إلمحإسبية -5



 

217 

 

 بيانات المقرر -2
كإت اسم المقرر:  020302307 الرمز الكودى :   محإسبة رسر

6-ف الفصل الدراس :   التخصص :  
 إدإرة إإلعمإل

لجمإركإ  

 هدف المقرر :  -1

كإت إإلموإل بمإ يمكن  كإت إإلشخإص ورسر   رسر
ى
يهدف هذإ إلمقرر إىل تعريف إلطإلب بإإلطإر إلعإم للمحإسبة ف

ى من    هذين إلنوعي 
ى
إلطإلب من فهم إإلجرإءإت إلمحإسبية وفهم دإللة إلعمليإت إلمإلية وإلقوإحئم إلمإلية ف

كإت .   إلشر

  ر: المستهدف من تدريس المقر  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 عىل : 
ً
 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرر يجب إن يكون إلطإلب قإدرإ

كإت إإلشخإص .  -1 ح خصإحئص رسر  رسر
كإت إإلشخإص .  -2 ح وفهم كيفية تكوين رسر  رسر
كإت إإلشخإص وحسإب إإلربإح وإلخسإحئر .  -3  فهم كيفية إعدإد إلحسإبإت إلختإمية لشر
ح إإلجرإءإت إلمح -4 كة . رسر  إسبية إلمتعلقة بتغيب  عقد إلشر
كإت إإلشخإص .  -5  فهم كيفية إعدإد إلقوإحئم إلمإلية لشر
كإت إإلموإل .  -6  فهم خصإحئص رسر
كإت إإلموإل .  -7 ح كيفية تكوين رسر  فهم ورسر
ح إنوإع إلسهم وإلقيم إلمختلفة للسهم .  -8  فهم ورسر
 حئد . فهم وإلتعريف بإنوإع إلسندإت وإلمحإسبة عن إلفوإ -9
كإت إإلموإل .  -11  فهم إلقوإحئم إلمإلية لشر

 المهارت الذهنية:  -ب

كإت إإلشخإص .  -1  تحليل وتوضيح خصإحئص رسر
كإت إإلشخإص .  -2  صيإغة وتوضيح كيفية تكوين رسر
كإت إإلشخإص وحسإب إإلربإح وإلخسإحئر  -3  تحليل كيفية إعدإد إلحسإبإت إلختإمية لشر
كة .  تحليل إإلجرإءإت إلمحإسبية -4  إلمتعلقة بتغيب  عقد إلشر
كإت إإلشخإص .  -5  صيإغة وتحليل كيفية إعدإد إلقوإحئم إلمإلية لشر
كإت إإلموإل .  -6 ح و تحليل خصإحئص رسر  رسر
كإت إإلموإل .  -7  تحليل كيفية تكوين رسر
ح إنوإع إلسهم وإلقيم إلمختلفة للسهم .  -8  تحليل ورسر
 عن إلفوإحئد .  فهم وإلتعريف إنوإع إلسندإت وإلمحإسبة -9
كإت إإلموإل .  -11  تحليل  إلقوإحئم إلمإلية لشر

 المهارت المهنية:  -ج

كإت إإلشخإص .  -1  تصميم وإعدإد إلتقإرير إلمإلية لشر
كإت إإلشخإص .  -2  إستخدإم وتحليل إلمعإلجة إلمحإسبية لكيفية تكوين رسر
كإت إإلشخإص وحسإب إإلربإح وإلخ -3  سإحئر . تصميم إلحسإبإت إلختإمية لشر
كة .  -4  تصميم إإلجرإءإت إلمحإسبية إلمتعلقة بتغيب  عقد إلشر
كإت إإلشخإص .  -5  تصميم وإعدإد إلقوإحئم إلمإلية لشر
كإت إإلموإل .  -6  تصميم وتكوين رسر
ح إنوإع إلسهم وإلقيم إلمختلفة للسهم وإنوإع إلسندإت وإلمحإسبة عن إلفوإحئد .  -7  تصميم ورسر
كإت إإلموإل . إستخدإم وتحليل إلق -8  وإحئم إلمإلية لشر

 المهارت العامة :  -د 

 عىل : 
ً
 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرر يجب إن يكون إلطإلب قإدرإ

كإت بصفة عإمة.  -1  إلشر
ى
 إلمعإلجإت إلمحإسبية ف

ى
 إستخدإم إلحإسبإت ف

ى إلمعإلجإت إلمحإسبية.  -2  إلقدرة عىل إلعمل إلجمإ  بصدد تجهب 

 محتوى المقرر:  -4

كإت إإلشخإص.  -1  خصإحئص  رسر
كإت إإلشخإص.   -2  كيفية تكوين  رسر
كإت إإلشخإص وحسإب  -3 إعدإد إلحسإبإت إلختإمية لشر

 إإلربإح وإلخسإحئر . 
كة  -4 إإلجرإءإت إلمحإسبية إلمتعلقة بتغيب  عقد رسر

 إإلشخإص . 
كإت إإلشخإص.  -5  إعدإد إلقوإحئم إلمإلية  لشر

كإت إإلموإل  -6  خصلئص رسر
 كإت إإلموإل. تكوين رسر  -7
 إنوإع إإلسهم وإلقيم إلمختلفة للسهم .  -8
 إنوإع إلسندإت وإلمحإسبة عن إلفوإحئد  -9
كإت إإلموإل   -11  إلقوإحئم إلمإلية لشر
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 بيانات المقرر -2
 إلمحإسبة اسم المقرر:  020302308 الرمز الكودى : 

ى
 بحوث إلعمليإت ف

6/  5-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 يركز إلمقرر عىل بحوث إلعمليإت وحل إلمشإكل بإستخدإم تطبيقإت إلحإسب إآلىل دف المقرر : ه -1

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 يجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
مجة إلخطية 1  إإلتعرف عىل صيإغة وحل مشإكل إلبر
 تحليل إلحسإسية وإلنموذج إلثنإئى  2
مجة إلعددية إلصحيحة وبرمجة إإلهدإف وإلمحإكإه ونظرية إلمبإدرإت. إلتع 3  رف عىل إلبر

 المهارت الذهنية:  -ب

 يجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
مجة إلخطية وتحليل إلحسإسية   حل إلمشإكل إلخإصة بإلبر

 تقييم نمإذج إلتحليل إلشبىك. 

 المهارت المهنية:  -ج

 يجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل:  
 تطوير حلول إلمشإكل إإلدإرية إلنر تعتمد عىل إتخإذ إلقرإرإت.  1
 إكتشإف وتصحيح ووضع حلول لتعظيم رب  ح إلمنشأة.  2

 المهارت العامة :  -د 

 يجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
 إلمحإسبة 1

ى
 تطبيقإت إسإليب بحوث إلعمليإت ف

ى
 إستخدإم إلحإسب إآلىل ف

  إلحلول إلممكنة إلعمل مع إلفريق للتوصل إلفضل 2

 محتوى المقرر:  -4

 مقدمة عن بحوث إلعمليإت وإلنمإذج.  -1
مجة إلخطية.  -2  إلبر
3-  .  تحليل إلحسإسية وإلنموذج إلثنإئى
مجة.  -4  إستخدإم إلحإسب لحل مشإكل إلبر
مجة إلعددية إلصحيحة -5  إلبر
 برمجة إإلهدإف.  -6
 نمإذج إلتحليل إلشبىك.  -7
 نظرية إلمبإريإت.  -8
 إلمحإكإة.  -9
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 بيانات المقرر -2
 تحليل إلقوإحئم إلمإلية اسم المقرر:  020302309 الرمز الكودى : 

6/  5-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 أكسإب إلطإلب مهإرإت تحليل إلقوإحئم إلمإلية.  هدف المقرر :  -1

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

. مفإهيم إلتح -  ليل إلمإىل 
 إلقوإحئم إلمإلية بتعمق.  -
 تحليل إلسيولة وإلمقدرة عىل  سدإد إلديون طويلة إألجل.  -
 تحليل إلربحية.  -
 إلتحليل إلمتعمق للقوإحئم إلمإلية، إلتحليل إلمإىل  لصنإعإت معيبة.  -

 المهارت الذهنية:  -ب

  ؤتخإذ إلقرإر.  -
ى
 تفسب  نتإحئج إلتحليل إلمإىل  وكيفية ؤستخدإمه ف

  صنإعإت مختلفة ذإت طبيعة مختلفة عن إألنشطة إلتجإرية وإلصنإعية. ؤجرإء إلتح -
ى
 ليل ف

  ؤجرإء إلتحليل.  -
ى
 ؤستخدإم إلحإسب ف

 المهارت المهنية:  -ج

 إؤللمإم بفروع إلمحإسبة إلمختلفة خإصة مإ يتعلق بإلمحإسبة إلمإلية.  -
 إؤللمإم بمعإيب  إلمحإسبة إلمرصية وإلدولية.  -
. كيفية تفسب  وقرإءة نتإحئج  -  إلتحليل إلمإىل 

 المهارت العامة :  -د 

  فريق عمل مع إؤلدإرة لتفسب  إلنتإحئج.  -
ى
 ؤمكإنية إلمشإركة ف

-  .
ً
 ربط نتإحئج إلتحليل إلمختلفة معإ

-  .  ؤستخدإم بعض أسإليب إلتحليل إلكم 

 محتوى المقرر:  -4

   إلقوإحئم إلمإلية 
 جل   تحليل إلسيولة وإلربحية وإلمقدرة عىل  سدإد إلديون طويلة إأل 

   إلتحليل إلمإىل  إلذي يخدم إلمستثمرين 
ول(.  كإت إلببر   بعض إلصنإعإت )كإلبنوك، رسر

ى
   إلتحليل ف
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 بيانات المقرر -2
 محإسبة مإلية متقدمة اسم المقرر:  020302401 الرمز الكودى : 

7-ف الفصل الدراس :   التخصص :  
 إلمحإسبة

 إلتمويل وإإلستثمإر

 هدف المقرر :  -1
كإت يهدف هذ   معإلجه إلمشإكل إلمحإسبية إلخإصة بإلشر

ى
إ إلمقرر ؤىل  تعميق فهم إلطإلب وزيإدة قدرته ف

كإت إألموإل   رسر
ى
كإت إلتإبعة وبعض إلعمليإت ذإت إلطبيعة إلخإصة ف  إلقإبضة وإلشر

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 إلطإلب قإدرإ عىل: بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون 
كإت  1  إستيعإب  إلمحإسبة عن إنضمإم و إندمإج إلشر
كإت إلتإبعة لهإ.  2 كة إلقإبضة وإلشر  تذكر كيفية إعدإد إلقوإحئم إلمإلية إلمجمعة للشر
 فهم إلمحإسبة عن إإلستثمإرإت طويلة إألجل وإلمحإسبة عن إلمعإمةلت بإلعملة إألجنبية  3

 المهارت الذهنية:  -ب

 هإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: بإإلنت
 منإقشة عمليإت إإلنضمإم وإإلندمإج .  1
ى إلقإبضة وإلتإبعة .  2  تحليل إلعمليإت إلبينية بي 
 تفسب  إإلربإح وإلخسإحئر إلنإتجة من إلعمليإت إلنر تتم بعملة إجنبية .  3

 المهارت المهنية:  -ج

 يكون إلطإلب قإدرإ عىل:  بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن
كإت .  1  إستخدإم إلقوإعد إلمحإسبية للمحإسبة عن إنضمإم وإندمإج إلشر
كة إلتإبعة .  2 كة إلقإبضة وإلشر  إعدإد إلقوإحئم إلمإلية إلمجمعة للشر
ى إلقإبضة وإلتإبعة .  3  إلمحإسبة عن إلعمليإت إلبينية بي 
 إلمحإسبة عن إلعمليإت إلنر تتم بعملة إجنبية .  4

 المهارت العامة :  -د 

 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
 حل إلمشإكل وإلتعلم إلذإئر  -1
ى وإلتعبب  عن نفسه.  -2  إلقدرة عىل عرض موضوع معي 
نت.  -3  إجرإء بحث من خةلل إستخدإم إمكإنيإت إلمكتبة وإإلنبر
 إستخدإم إلحإسب و تكنولوجيإ إلمعلومإت.  -4
. إلق -5 ى وع بحث معي   إعدإد مشر

ى
إك فريق عمل ف  درة عىل إلعمل إلجمإ  من خةلل إشبر

 محتوى المقرر:  -4

كإت-1  إلمحإسبة عن إنضمإم وإندمإج إلشر
كة إلقإبضة وإلتإبعة-2  إعدإد إلقوإحئم إلمإلية إلمجمعة إلشر
ى إلقإبضة وإلتإبعة-3  إلمحإسبة عن إلعمليإت إلبينية بي 
 ةترجمة إلقوإحئم إلمإلي-4
 إلمحإسبة عن إلعمليلت إلنر تتم بعمةلت إجنبية-5
 إلمحإسبة عن إلعقود إإلجلة-6



 

221 

 

 بيانات المقرر -2
 إنظمة قيإس إلتكإليف اسم المقرر:  020302402 الرمز الكودى : 

7-ف الفصل الدراس :   إلمحإسبة التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

  تمإرسهإ إلوحدإت يهدف هذإ إلمقرر ؤىل تعريف إلطإلب بطبيعة إأل  -1
 نشطة إلنر

 وإلمنشآت إلمختلفة وخصإحئص و طريقة تشغيل أنظمة إلتكإليف إلنر تةلحئمهإ .     
 كمإ يهدف هذإ إلمقرر ؤىل تدريب إلطإلب من خةلل درإسة إلحإإلت إلعملية عىل     -2
  إلصنإعإت إلمختلفة    

ى
 إلتعإمل مع أنظمة إلتكإليف إلمطبقة ف

  س المقرر: المستهدف من تدري -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
 تذكر مفإهيم إلتكلفة و أسس قيإس إلتكلفة 1
ح مفهوم تكإليف إلمرإحل و كل إلموإضيع إلمرتبطة بتلك إلتكلفة 2  رسر
 وصف نظإم تكإليف إلعمليإت وتكإليف إلعقود طويلة إألجل 3
  تتبع نظإم إؤلنتإج إلمنتظمإستي 4

كإت إلنر   إلشر
ى
  منشآت إلخدمإت و ف

ى
 عإب نظإم إلتكإليف ف

 المهارت الذهنية:  -ب

 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
 تحليل مختلف أنوإع إلتكلفة 1
  يمكن أن يوإجههإ محإسب إلتكإليف عند إحتسإب إلتكلفة  2

  يتم درإستهإإلتنبح بإلمشإكل إلنر
  إلنظم إلنر

ى
 ف

 المهارت المهنية:  -ج

 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
 إلتعإمل مع مختلف إلمشإكل إلمرتبطة بإلتكلفة 1
 ؤعدإد تقإرير إلتكلفة 2
 إستخدإم نظإم تكإليف إلمرإحل .  3
 معإلجة إلمنتجإت إلمتصلة وإلفرعية .  4
كإت إلمقإوإلت . تصميم نظإم تكإل 5  يف لشر

 المهارت العامة :  -د 

 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
نت وإلتكنولوجيإ إلحديثة.  -1  إجرإء بحث من خةلل إستخدإم إإلنبر
ى مرتبط بموضوعإت إلمقرر.  -2  إلقدرة عىل عرض موضوع معي 
 عم -3

ى
 ل إبحإث إو إيجإد حلول إلحد إلتطبيقإت إلعملية للمقرر. إلقدرة عىل إستخدإم إمكإنيإت إلمكتبة ف

 محتوى المقرر:  -4

 مفهوم إلتكلفة وأسس قيإس إلتكلفة  -1
ى
 مقدمة ف

 إنتظإم ؤضإفة عنإض إلتكإليف-نظإم تكإليف إلمرإحل-2
 عدم إنتظإم ؤضإفة عنإض إلتكإليف-نظإم تكإليف إلمرإحل-3
 إلتشغيل مسموحإت وخسإحئر -نظإم تكإليف إلمرإحل-4
 حإلة إلمرإحل إلمتوإزية -نظإم تكإليف إلمرإحل-5
 أمثلة عإمة وشإملة-نظإم تكإليف إلمرإحل-6
 ؤختبإر منتصف إلفصل إلدرإس  -7
كة-8  إلمنتجإت إلرحئيسية-نظإم إلتكإليف إلمشبر
كة-9  إلمنتجإت إلرحئيسية وإلفرعية-نظإم إلتكإليف إلمشبر
 -مقإوإلت إل–نظإم تكإليف إلعقود طويلة إألجل -11
 نظإم تكإليف إلعمليإت-11
 منشآت إلخدمإت-12

ى
 نظإم قيإس إلتكلفة ف

 إلوقت إلمنإسب-13
ى
 نظم إؤلنتإج ف

ى
 قيإس إلتكلفة ف
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 بيانات المقرر -2
يبية ) اسم المقرر:  020302403 الرمز الكودى :  (1محإسبة ضى  

7-ف الفصل الدراس :   إلمحإسبة التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

ينر إلمرصى إلحإىل. تز  -1
 ويد إلطإلب بمعرفة عإمة عن إلقإنون إلرصى

2-  . ينر
تدريب متقدم للطإلب عن عملية إلتحإسب إلرصى  توفب 

ينر إلمرصى. -3
 إمدإد إلطإلب بفكرة عإمة عن مرإحل تطور إلنظإم إلرصى

  المستهدف من تدريس المقرر  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 جب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: بإإلنتهإء من درإسة إلمقرري
1  . ينر

 وصف إلخصإحئص إألسإسية للنظإم إلرصى
2  . ينر

 تعريف إلنظإم إلرصى
3  . ينر

 توضيح أهدإف إلنظإم إلرصى
يبة عىل أربإح إلنشإط إلتجإرى وإلصنإ .  4 وط فرض إلرصى  تحديد رسر
يبة.  5  أستعرإض إإليرإدإت إلخإضعة للرصى
يبة لةليرإدإت إل 6  تشغيلية. توضيح إلمعإملة إلرصى
وط إلعإمة للتكإليف إلوإجبة إلخصم.  7  تعريف وتحديد إلشر
 إعطإء إمثلة إليرإدإت إلمهن غب  إلتجإرية.  8
وة إلعقإرية.  9  إإلعتبإر عند تحديد إيرإدإت إلبر

ى
 وصف إإلعتبإرإت إلوإجب أخذهإ ف

 المهارت الذهنية:  -ب

 :بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل
1  . ينر وإلدخل إلمحإسنر

ى إلدخل إلرصى  إلمقإرنة بي 
ة وعقود إلمقإوإلت طويلة إإلجل.  2 ينر للمنشأت إلصغب 

 قيإس إلدخل إلرصى
يبة إليرإد إلمبيعإت وتكلفة إلبضإعة إلمبإعة.  3  تحليل كيفية إلمعإلجة إلرصى
يبة لةليرإدإت إلعإرضة وإلمكإسب إلرأسمإلية.  4  مقإرنة إلمعإملة إلرصى
ى إلتكإليف إلوإجبة إلخصم بنص إلقإنون وإلتكإليف إألخرى إلنر لم ينص عليهإ إلقإنون. إلمق 5  إرنة بي 
يبة.  6  وعإء إلرصى

ى
 قيإس أربإح إلنشإط إلتجإرى وإلصنإ  إلنر تدخل ف

ينر للمهن غب  إلتجإرية.  7
 إإليرإد إلرصى

ى
 قيإس صإف

وة إلعقإرية.  8 ينر للبر
 إإليرإد إلرصى

ى
 قيإس صإف

 ت المهنية: المهار  -ج

 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
ينر إلمرصى إلحإىل موضع إلتطبيق إلعمىل.  1

 وضع إلقإنون إلرصى
ة إلفردية.  2 ينر للمنشأت إلصغب 

 إعدإد وإستكمإل إإلقرإر إلرصى
ى  3 يبة عىل دخل إإلشخإص إلطبيعيي   إلتوصل للرصى

ى
ينر ف

 .إستخدإم قوإعد إلقإنون إلرصى

 المهارت العامة :  -د 

 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
 إلبحث عن إلمعلومإت ودرإستهإ بصورة مستقلة.  1
 إستخدإم وسإحئل إإلتصإل.  2
ى مرتبط بإلمقرر.  3  إلقدرة عىل عرض موضوع معي 
 مجموعإت وفرق عمل 4

ى
 إلقدرة عىل إلعمل إلجمإ  من خةلل إلعمل ف

 محتوى المقرر:  -4

ينر إلمرصى -1
 إلتعريفإت وإألهدإف–إلخصإحئص إإلسإسية للنظإم إلرصى

ينر عن أربإح إلنشإط إلتجإرى وإلصنإ -2
 إلتحإسب إلرصى

 طبيعة أربإح إلنشإط إلتجإرى وإلصنإ -3
يبة. -4  نطإق إأليرإدإت إلخإضعة للرصى
 إلتكإليف إلوإجبة إلخصم-5

ى
وط إلوإجب توإفرهإ ف  إلشر

ينر عن إيرإدإت إلمهن غب  إلتجإريةإلتحإس-6
 ب إلرصى

وة إلعقإري-7 ينر عن إيرإدإت إلبر
 إلتحإسب إلرصى

يبية-8  إألدإرة إلرصى
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 بيانات المقرر -2
 مرإجعة اسم المقرر:  020302404 الرمز الكودى : 

7-ف الفصل الدراس :   إلمحإسبة التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

 إلب بإلمفإهيم إإلسإسية للمرإجعة إلخإرجية ,و إإلسإليب و إإلجرإءإت إلنر  يهدف هذإ إلمقرر إىل تعريف إلط -1
 يتبعهإ إلمرإجع إثنإء قيإمه بمرإجعة إلقوإحئم إلمإلية.  
 يهدف هذإ إلمقرر إىل تدريب إلطإلب من خةلل درإسة إلحإإلت إلعملية عىل إلقيإم بعمليإت إلمرإجعة .  -2
م بهإ يهتم هذإ إلمقرر إيضإ بدرإسة إلجو  -3 ى إنب إلسلوكية للمرإجعة و قوإعد إلسلوك إلمهنى إلنر يجب إن يلبر

 إلمحإسب إلقإنوئى بصفة عإمة. 

  المستهدف من تدريس المقرر  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
  إلنر يجب إن يتبعهإ إلمرإجعتذكر معإيب  إلمرإجعة و قوإعد و آدإب إلسلوك إلمهنى  1
ح برنإمج إلمرإجعة 2  رسر
 إستيعإب تقرير إلمرإجعة 3

 المهارت الذهنية:  -ب

 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
 تخطيط عملية إلمرإجعة 1
 إدإء عملية إلمرإجعة 2

ى
 تحليل و إلتنبح بإلمشإكل إلنر يمكن إن يوإجههإ إلمرإجع ف

 ييم إلقوإحئم إلمإليةتق3

 المهارت المهنية:  -ج

 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
 إلتعإمل مع مشإكل إلمرإجعة   1
 إلتخطيط للمرإجعة.  -2
 جمع أدلة إلمرإجعة.   -3
 إدإء إختبإرإت إلمرإجعة.  -4
 تقييم إلرقإبة إلدإخلية -5
 صيإغة تقرير إلمرإجعة -6

 ارت العامة : المه -د 

 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
 إلعمل كجزء من فريق عمل بنجإح وكفإءة 1
2  

ً
 و تحريريإ

ً
 توصيل مإ تعلمه من معلومإت شفهيإ

نت وإلتكنولوجيإ إلحديثة.  3  إجرإء بحث من خةلل إستدإم إإلنبر
ى مرتبط بموضوعإت إ 4  لمقرر. إلقدرة عىل عرض موضوع معي 
 عمل إبحإث إو إيجإد حلول إلحد إلتطبيقإت إلعملية للمقرر 5

ى
 إلقدرة عىل إستخدإم إمكإنيإت إلمكتبة ف

 إلتوإصل بكفإءة بطريقة كتإبية و شفهية 6

 محتوى المقرر:  -4

 إإلطإر إلفكرى للمرإجعة-1
 بيئة إلمرإجعة-2
 إجرإءإت و إسإليب إلمرإجعة:تخطيط عملية إلمرإجعة-3
 و قرإحئن إلمرإجعةإدلة -4
 درإسة و تقييم إلرقإبة إلدإخلية -5
 إختبإرإت إلتحقق-6
 إكمإل عملية إلمرإجغة-7
 تقرير إلمرإجع-8
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 بيانات المقرر -2
 محإسبة إدإرية متقدمة اسم المقرر:  020302405 الرمز الكودى : 

8-ف الفصل الدراس :   التخصص :  
 إلمحإسبة
 إإلدإرة

 هدف المقرر :  -1
 لمفإهيم إإلسإسية للمحإسبة إؤلدإرية إلمتقدمة. فهم إ -1
 بيئة إألعمإل.  -2

ى
 إلتعرف عىل إهم إلفلسفإت إؤلدإرية إلحديثة ف

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 وصف إلمةلمح إإلسإسية لبيئة إإلعمإل إلتقليدية وإلحديثة.  1
. إستيعإب مفهوم إلمركزية وإلةلمركزية و  2  قرإرإت إلتسعب 
 إعطإء إمثلة ألنظمة قيإس وتقييم إإلدإء إلتقليدية وإلحديثة 3

 المهارت الذهنية:  -ب

 تحليل وتفسب  مةلمح بيئة إإلعمإل إلحديثة.  1
ى إنظمة قيإس وتقييم إإلدإء إلتقليدية وإلحديثة.  2  إلمقإرنة بي 
 منإقشة طرق تقييم إإلستثمإرإت إلتقليدية وحلهإ. 3

 ت المهنية: المهار  -ج

 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
 تسعب  إلمنتجإت.  1

ى
 إستخدإم مدإخل إلتسعب  إلمختلفة ف

 قيإس وتقييم إدإء إلمنشإة.  -2
 ظل بيئة إلتكنولوجيإ إلحديثة. -3

ى
 تقييم إإلستثمإرإت ف

 المهارت العامة :  -د 

 ن إلطإلب قإدرإ عىل: بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكو 
1  .  حل إلمشإكل وإلتعلم إلذإئر
ى وإلتعبب  عن نفسه.  2  إلقدرة عىل عرض موضوع معي 
نت.  3  إجرإء بحث من خةلل إستخدإم إمكإنيإت إلمكتبة وإإلنبر
 إستخدإم إلحإسب وتكنولوجيإ إلمعلومإت.  4
وع 5  إعدإد مشر

ى
إك فريق عمل ف ى  إلقدرة عىل إلعمل إلجمإ  من خةلل إشبر  .بحث معي 

 محتوى المقرر:  -4

 إلمحإسبة إؤلدإرية. -1
ى
 إلحإجة إىل إلتطوير ف

 تسعب  إلمنتجإت-2
 إلةلمركزية وإلتسعب  إلدإخىل-3
 إلنظإم إلتقليدى لقيإس وتقييم إإلدإء-4
 إلنظم وإلفلسفإت إؤلدإرية إلحديثة.  -5
 تطوير مقإييس إإلدإء-6
 تطوير خطط إلحوإفز وإلمكإفآت-7
 إلتكنولوجيإ إلحديثة. تقييم إإل -8

ى
 ستثمإرإت ف
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 بيانات المقرر -2
يبية ) اسم المقرر:  020302406 الرمز الكودى :  (2محإسبة ضى  

8-ف الفصل الدراس :   إلمحإسبة التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

ينر إلمرصى إلحإىل.  -1
 تزويد إلطإلب بمعرفة عإمة عن إلقإنون إلرصى

تدريب متقدم للطإلب ع -2 . توفب  ينر
 ن عملية إلتحإسب إلرصى

ينر إلمرصى -3
  إمدإد إلطإلب بفكرة عإمة عن مرإحل تطور إلنظإم إلرصى

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
يبة عىل إربإح إإلشخإص إإلع  1-أ . وصف إلخصإحئص إألسإسية للرصى ى  تبإريي 
.  2-أ ى يبة عىل إربإح إإلشخإص إإلعتبإريي  وط فرض إلرصى  تحديد رسر
يبة.  3-أ وط إإلعفإء من إلرصى  توضيح رسر
 حكمهإ.  4-أ

ى
يبة عىل إلمرتبإت ومإ ف  توضيخ إلخصإحئص إلعإمة للرصى

 حكمهإ.  5-أ
ى
يبة عىل إلمرتبإت ومإ ف وط فرض إلرصى  أستعرإض رسر

يبة إلعإم 6-أ  ة عىل إلمبيعإت. ذكر إلخصإحئص إإلسإسية للرصى
يبة عىل إلمبيعإت.  7-أ وط فرض إلرصى  تحديد رسر
يبة عىل إلمبيعإت.  8-أ  إستعرإض نطإق إلسلع وإلحدمإت إلخإضعة للرصى

 المهارت الذهنية:  -ب

 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
.  1-ب ى ينر لةلشخإص إإلعتبإريي 

 قيإس إلدخل إلرصى
يبة للمبيعإت وتكلفة إلمبيعإت. بيإن كيفية إل 2-ب  معإلجة إلرصى
يبة لةليرإدإت إلعإرضة وإلمكإسب إلرأسمإلية.  3-ب  تحليل إلمعإملة إلرصى
 مقإرنة إلتكإليف إلوإجبة إلخصم بنص إلقإنون وإلتكإليف إألخرى إلنر لم ينص عليهإ إلقإنون.  4-ب
 حكمهإ.  5-ب

ى
يبة عىل إلمرتبإت ومإ ف  قيإس إلرصى

يبة إلعإمة عىل إلمبيعإت. حسإب وعإء  6-ب يبة بإلنسبة للرصى  إلرصى
 حكمهإ 7-ب

ى
يبة عىل إلمبيعإت ومإ ف  منإقشة إجرإءإت تقدير إلرصى

 المهارت المهنية:  -ج

 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
ينر إلمرصى إلحإىل موضع إلتطبيق إلعمىل.  1-ج

 وضع إلقإنون إلرصى
. إعدإد وإستكمإ 2-ج ى ينر لةلشخإص إإلعتبإريي 

 ل إإلقرإر إلرصى

 المهارت العامة :  -د 

 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
 إلبحث عن إلمعلومإت ودرإستهإ بصورة مستقلة.  1-د
 إيجإد حلول وإقعية وفعإلة لمشإكل إلعمل من خةلل إلتحليل وإلتوقع إلصحيح.  2-د
 عمل إبحإث . إستحدإم إلحإسب إ 3-د

ى
نت ف  إلىل وإإلنبر

ى وإلتعبب  عن نفسه.  4-د  إلقدرة عىل عرض موضوع معي 
 إلقدرة عىل إلعمل إلجمإ  من خةلل فرق عمل.  5-د

 محتوى المقرر:  -4

ى -1 يبة عىل إربإح إإلشخإص إإلعتبإريي   إلرصى
ينر إلمرصى-2

 إلخصإحئص إإلسإسية للنظإم إلرصى
يبة عىل إربإح إإلش -3 وط فرض إلرصى خإص رسر

ى   إإلعتبإريي 
يبة-4  إإلعفإءإت من إلرصى
يبة-5  قيإس إإليرإدإت إلخإضعة للرصى
 قيإس إلتكإليف إلوإجبة إلخصم-6
يبة-6  تحصيل إلرصى
 حكمهإ-8

ى
ينر عن إلمرتبإت ومإ ف

 إلتحإسب إلرصى

 حكمهإ-9
ى
 إلخصإحئص إإلسإسية للمرتبإت ومإ ف

يبة عىل إلمرتبإت-11 وط إلخضوع للرصى  رسر
يبة عىل إلمرتبإت نطإق إإليرإدإت-11  إلخإضعة للرصى
 إلتكإليف إلوإجبة إلخصم وإإلستبعإدإت-12
يبة إلعإمة عىل إلمبيعإت-13  إلرصى
يبة-14                                      إلخصإحئص إإلسإسية للرصى
يبة-16  نطإق إلسلع وإلحدمإت إلخإضعة للرصى
يبة إلعإمة عىل إلمبيعإت-15 وط فرض إلرصى                      رسر
يبة إلعإمة عىل إلمبيعإت-17  قيإس وعإء إلرصى
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 بيانات المقرر -2
ونية اسم المقرر:  020302407 الرمز الكودى :   مرإجعة نظم إلمحإسبة إإللكبر

8-ف الفصل الدراس :   إلمحإسبة التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

                          إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإدرإ عىل:        
ونية –1  .فهم إلرقإبة ومرإعة إلنظم إؤللكبر
ونية -2  إلتعرف عىل مفإهيم مرإجعة إلنظم إؤللكبر

  المستهدف من تدريس المقرر  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإدرإ عىل : 
ونيةوصف مدإخل مرإجعة إلنظم إ -  1أ  إللكبر
 إعطإء إمثلة للمرإجعة حول إلحإسب وإلمرإجعة من خةلل إلحإسب وإلمرإجعة بإلحإسب -  2أ
ونية.  - 3أ  منإقشة معإيب  مرإجعة إلنظم إإللكبر

 المهارت الذهنية:  -ب

 إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإدرإ عىل : 
ونية عىل إجرإءإت إلمرإجعة.. تحليل وتفسب  تأثب  مرإجعة إلنظم إإلل – 1ب   كبر
ونية.  – 2ب   منإقشة إختبإرإت مرإجعة إلنظم إإللكبر

 المهارت المهنية:  -ج

 إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإدرإ عىل : 
 تطبيق إلرقإبة عىل إإلفعإل إلفورى للبيإنإت وتشغيلهإ.  – 1ج 
ونية- 2ج    .إعدإد برنإمج مرإجعة نظم إلكبر

 المهارت العامة :  -د 

 إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإدرإ عىل : 
 إلعمل كفريق لمنإقشة إلمفإهيم إلمرتبطة بنظم إلمعلومإت إلمحإسبية.  - 1د 
إختيإر وإستخدإم برإمج إلحإسب إلمةلحئمة لرسم خرإحئط تدفق إلعمليإت وخرإحئط تدفق إلبيإنإت وجدول  - 2د 

 إلقرإرإت.   
إلعمل بروح إلفريق لمنإقشة وتخطيط كيفية تطبيق أسإليب إلرقإبة عىل كل من دورة إؤليرإدإت، إلمرصوفإت  - 3د 

 وإألستإذ إلعإم. 
ة.  - 4د     إلتعرف عىل تطبيقإت إلنظم إلخبب 

ى
 إستخدإم إلتقنيإت إلتكنولوجية إلحديثة ف

 إت نظم إلمعلومإت إلمحإسبية. إعدإد إلتقإرير إلنر تنإقش إألفكإر إلمتعلقة بتطبيق - 5د 

 محتوى المقرر:  -4

ونية-1  مفإهيم مرإجعة إلنظم إإللكبر
 خرإحئط إلتدفق وجدإول إتخإذ إلقرإر-2
ونية-3  معإيب  مرإجعة إلنظم إإللكبر
 إجرإءإت إلمرإجعة-4
 إختبإرإت إلمرإجعة-5
ة-6 ونية إلصغب 

 إلرقإبة ومرإجعة إلنظم إإللكبر
ونية إلمتقدمةإلرقإبة ومرإجعة إلنظم -7  إإللكبر
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 بيانات المقرر -2
إحئب عىل إلدخل اسم المقرر:  020302408 الرمز الكودى :   محإسبة إلرصى

8/  7-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

ينر إلمرصى إلحإىل.  -أ-1
 تزويد إلطإلب بمعرفة عإمة عن إلقإنون إلرصى

. توفب  تدريب متقدم للطإلب عن  -ب-1 ينر
 عملية إلحإسب إلرصى

ينر إلمرصى.  -ج-1
 إمدإد إلطإلب بفكرة عإمة عن مرإحل تطور إلنظإم إلرصى

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 يجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
1  . ينر

 وصف إلخصإحئص إألسإسية للنظإم إلرصى
2  . ينر

 تعريف إلنظإم إلرصى
. توضيح إهدإف إلنظ 3 ينر

 إم إلرصى
يبية عىل إربإح إلنشإط إلتجإرى وإلصنإ .  4 وط فرض إلرصى  تحديد رسر
يبة.  5  إستعرإض إإليرإدإت إلخإضعة للرصى
يبية لبليردإت إلتشغيلية.  6  توضيح إلمعإملة إلرصى
وط إلعإمة للتكإليف إلوإجبة إلخصم.  7  تعريف وتحديد إلشر
 إعطإء إمثلة ؤليرإدإت إلمهن غب  إلتجإرية.  8
وة إلعقإرية. وص 9  إإلعتبإر عند تحديد إيردإت إلبر

ى
 ف إإلعتبإرإت إلوإجب إخذهإ ف

 المهارت الذهنية:  -ب

 يجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
1  . ينر وإلدخل إلمحإسنر

ى إلدخل إلرصى  إلمقإرنة بي 
ة وعقود إلمقإوإلت طويلة إألجل.  2 ينر للمنشآت إلصغب 

 قيإس إلدخل إلرصى
يبية ؤليرإد إلمبيعإت وتكلفة إلبضإعة إلمبإعة. تحليل كيفية إلمعإلج 3  ة إلرصى
يبية لبليرإدإت إلعإرضة وإلمكإسب إلرأسمإلية.  4  مقإرنة إلمعإملة إلرصى
ى إلتكإليف إلوإجبة إلخصم بنص إلقإنون وإلتكإليف إآلخرى إلنر لم ينص عليهإ إلقإنون.  5  إلمقإرنة لبي 
يبة. قيإس إربإح إلنشإط إلتجإرى وإلصنإإ  إلنر  6  وعإء إلرصى

ى
 تدخل ف

ينر للمهن غب  تجإرية.  7
 إإليرإد إلرصى

ى
 قيإس صإف

وة إلعقإرية.  8 ينر للبر
 إإليرإد إلرصى

ى
 قيإس صإف

 المهارت المهنية:  -ج

 يجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل:  
ينر إلمرصى إلحإىل موضع إلتطبيق إلعلم.  1

 تطبيق إلقإنون إلرصى
ينر  2

ة إلفردية.  إعدإد وإستكمإل إإلقرإر إلرصى  للمنشآت إلصغب 
3  . ى يبة عىل دخل إإلشخإص إلطبيعي   إلتوصل للرصى

ى
ينر ف

 إستخدإم قوإعد إلقإنون إلرصى

 المهارت العامة :  -د 

 يجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
  إلبحث عن إلمعلومإت ودرإستهإ بصورة مستقلة.  1
 إستخدم وسإحئل إإلتصإل.  2
ى مرتبط 3  بإلمقرر.  إلقدرة عىل عرض موضوع معي 
 مجموعإت وفرق عمل.  4

ى
 إلقدرة عىل إلعمل إلجمإ  من خةلل إلعمل ف

 محتوى المقرر:  -4

ينر إلمرصى  -1
 إلتعريفإت وإإلهدإف.  –إلخصإحئص إإلسإسية للنظإم إلرصى

ينر عن إربإح إلنشإط إلتجإرى وإلصنإ .  -2
 إلتحإسب إلرصى

 طبيعة إربإح إلنشإط إلتجإرى وإلصنإ .  -3
يبة. نطإق إ -4  إليرإدإت إلخإضعة للرصى
 إلتكإليف إلوإجبة إلخصم.  -5

ى
وط إلوإجب توإفرهإ ف  إلشر

ينر عن إيرإدإت إلمهن غب  تجإرية.  -6
 إلتحإسب إلرصى

وة إلعقإرى.  -7 ينر عن إيرإدإت إلبر
 إلتحإسب إلرصى

يبية.  -8  إإلدإرة إلرصى
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 بيانات المقرر -2
تكإليف إلنقل إلبحرى محإسبة اسم المقرر:  020302409 الرمز الكودى :   

8/  7-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

يهدف هذإ إلمقرر ؤىل تعريف إلطإلب بإلمفإهيم وإلمبإدئ إلسيإسية لمحإسبة إلتكإليف , وإألسإليب وإؤلجرإءإت 
  إلتعرف عىل  وتجميع وقيإس وإثبإت و تحليل  بيإنإت إلتكإليف, ومعدإد إ

ى
  تتبع ف

لتقإرير إلتكإليفية. كمإ يهدف إلنر
  قطإع 

ى
هذإ إلمقرر ؤىل تدريب إلطإلب من خةلل درإسة إلحإإلت إلعملية عىل إلقيإم بدور محإسب إلتكإليف ف

 إلنقل إلبحرى

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

  قطإع إلنقل إلبحرى 1
ى
 فهم  دور محإسبة إلتكإليف ف

ح وتوضيح 2  مفإهيم إلتكإليف رسر
 فهم  أسإليب قيإس إلتكلفة ألغرإض تحديد تكلفة إإلنتإج وإلمخزون ومعدإد قوإحئم   إلتكإليف 3
  نظم إلتكإليف ودورة تسجيل إلتكلفة  4

ى
ح مقدمة ف  رسر

 فهم نظإم تكإليف إألوإمر 5
 قطإع إلنقل إلبحرى 6

ى
 توضيح مدإخل تخصيص إلتكلفة ف

 المهارت الذهنية:  -ب

  قطإع إلنقل إلبحرى تحليل 1
ى
 دور محإسب إلتكإليف ف

 صيإغة وتوضيح مفإهيم إلتكإليف 2
 تحليل و قيإس إلتكلفة ألغرإض تحديد تكلفة إإلنتإج وإلمخزون ومعدإد قوإحئم   إلتكإليف 3
 تحليل وصيإغة نظم إلتكإليف ودورة تسجيل إلتكلفة 4
 تحليل نظإم تكإليف إألوإمر  5
ح وتحليل مدإخل تخصيص 6  قطإع إلنقل إلبحرى رسر

ى
 إلتكلفة ف

 المهارت المهنية:  -ج

 إستخدإم مفإهيم إلتكإليف لقيإس إلتكلفة ألغرإض تحديد تكلفة إإلنتإج وإلمخزون ومعدإد قوإحئم   إلتكإليف 1
 تصميم وصيإغة نظم إلتكإليف ودورة تسجيل إلتكلفة 2
 تصميم نظإم تكإليف إألوإمر 3
 قطإع إلنقل إلبحرى تصميم وتحليل مدإخل تخصيص إل 4

ى
 تكلفة ف

 المهارت العامة :  -د 

  صيإغة نظم إلتكإليف ودورة تسجيل إلتكلفة  1
ى
 إستخدإم برإمج إلحإسب إآلىل  ف

 إختيإر برإمج إلحإسب إلمةلحئمة لتصميم نظإم تكإليف إألوإمر 2
 قطإع إلنقل 3

ى
 إلبحرى.  إختيإر وتصميم برإمج إلحإسب لتصميم وتحليل مدإخل تخصيص إلتكلفة ف

 محتوى المقرر:  -4

 إلتعريف بمحإسبة إلتكإليف.  -1
 خصإحئص ومحددإت ومقومإت نشإط إلنقل إلبحرى -2
 قطإع إلنقل إلبحرى -3

ى
 درإسة وتحليل إلتكإليف ف

 نشإط إلنقل إلبحرى.  -4
ى
 مجموعإت وتصنيفإت إلتكإليف ف

 قطإع إلنقل إلبحرى -5
ى
 قيإس إلتكإليف ف

 تسع -6
ى
 ب  خدمإت إلنقل إلبحرىدور إلتكإليف ف

 نشإطإت إلنقل إلبحرى.  -7
ى
 إلتكإليف وبحوث إلعمليإت ف
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 بيانات المقرر -2
 محإسبة تكإليف متقدمة اسم المقرر:  020302410 الرمز الكودى : 

8/  7-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 هدف المقرر :  -1
ه لمحإسبه إلتكإليف وىه  إلرقإبة و تقييم إألدإء من خةلل يهدف هذإ إلمقرر ؤىل كيفيه تحقيق أحد إألهدإف ألعإم

 درإسة نظإم إلتكإليف إلمعيإرية . 
المستهدف من تدريس المقرر  -3
: 

 

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
     تعريف نظم إلتكإليف إلمعيإرية . - - 1
ح أنوإع إإل   -2 نحرإفإت إلخإصة بإلتكإليف رسر  
 تذكر أنوإع إإلنحرإفإت إلخإصة بنشإط إلمبيعإت   - 3
 إستيعإب إلطإلب كيفيه تحديد و تحليل إإلنحرإفإت ومدلوليتهإ وكيفيه معإلجتهإ  - 4

 المهارت الذهنية:  -ب

 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
 ف. تحليل إنحرإفإت إلتكإلي -1
 منإقشة مشإكل تخصيص إلتكإليف .  -2
 مقإرنة نظم إلتكإليف إلتقليدية بإلنظم إلمستحدثة.  -3

 المهارت المهنية:  -ج

 بإإلنتهإء من درإسة إلمقرريجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
 إستخدإم مهإرإته إلعملية دإخل ؤدإرة إلتكإليف لتحديد أهم إإلنحرإفإت ومن إلمسئول عنهإ.     -1
 تصميم نظإم إلنحرإفإت إلتكإليف.  -2
 حل مشإكل تخصيص إلتكإليف.  -3

 المهارت العامة :  -د 

نت وإلتكنولوجيإ إلحديثة.  -1  إجرإء بحث من خةلل إستخدإم إإلنبر
ى مرتبط بموضوعإت إلمقرر.  -2  إلقدرة عىل عرض موضوع معي 
 عمل إبحإث إو إيجإد  -3

ى
 حلول إلحد إلتطبيقإت إلعملية للمقرر. إلقدرة عىل إستخدإم إمكإنيإت إلمكتبة ف

 محتوى المقرر:  -4

 مفإهيم إلتكلفة ألغرإض إلتخطيط وإلرقإبة وإتخإذ إلقرإر  -1
ى
 مقدمة ف

 إستخدإم محإسبة إلتكإليف لحل إلمشإكل إلقرإرية-2
 إألسإس إلنظري-نظإم تكإليف إلمعيإرية-3
ة تحديد وتحليل إنحرإفإت تكلفة-نظإم تكإليف إلمعيإرية-4  إلموإد إلمبإرسر
ة -5  إلتحليل إلربإ   إلنحرإفإت تكلفة إلموإد إلمبإرسر
ة-نظإم تكإليف إلمعيإرية-6  تحديد وتحليل إنحرإفإت تكلفة إألجور إلمبإرسر
 ؤختبإر منتصف إلفصل إلدرإس  -7
ة-8  إلتحليل إلربإ   إلنحرإفإت تكلفة إألجور إلمبإرسر
ةأثر نظرية إلتعلم عىل  تحليل إنحرإفإت إأل -9  جور إلمبإرسر
ة( تحديد وتحليل إنحرإفإت إلتكإليف إلصنإعية إؤلضإفية-نظإم تكإليف إلمعيإرية-11 ة  -)غب  إلمبإرسر إلمتغب 

 وإلثإبتة
ة عن إلموإزنة إلمرنة-11  تحليل إنحرإفإت إلتكإليف إلصنإعية غب  إلمبإرسر
 إلتسجيل إلمحإسنر  إلنحرإفإت إلتكإليف إلصنإعية-12
 رإفإت نشإط إلبيعتحديد وتحليل إنح-13
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 بيانات المقرر -2
 نظم معلومإت محإسبية متقدمة اسم المقرر:  020302411 الرمز الكودى : 

8/  7-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 لمإم إلطإلب بمفإهيم وإسس وكيفية تشغيل نظم إلمعلومإت إلمحإسبيةإ هدف المقرر :  -1

المستهدف من تدريس المقرر  -3
: 

 

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 مفإهيم نظم إلمعلومإت إلمحإسبية وعةلقتهإ بنظرية إلنظم.  -
 إطإر عمل نظم إلمعلومإت إلمحإسبية.  -
 مفإهيم ومرإحل تحليل وتصميم إلنظم إلمحإسبية.  -
 أدوإت تحليل وتصميم إلنظم.  -
 نظم إلمعلومإت إآلخرى.  -

 المهارت الذهنية:  -ب

 دورإت إلعمليإت إلمحإسبية. تفسب  مفإهيم ونظرية إلنظم وتحليل  -
 تحليل نظم إلمعلومإت إلمحإسبية ومكونإتهإ.  -
 تحليل إلمنإفع وإلتكإليف إلمرتبطة بنظم إلمعلومإت -
 تحليل خرإحئط إلعمليإت وكيفية  تدفق إلبيإنإت إلمحإسبية -
ة -  تحليل وتقييم نظم دعم إلقرإر وإلنظم إلخبب 

 المهارت المهنية:  -ج

 طة بنظم إلمعلومإت إلمحإسبية. إإللمإم بإلمفإهيم إلمرتب -
 إإللمإم بإسإليب تشغيل نظم إلمعلومإت إلمحإسبية -
 إإللمإم بكيفية إستخدإم أدوإت تحليل وتصميم إلنظم -

 المهارت العامة :  -د 

  فريق تحليل وتصميم إلنظإم -
ى
 ؤمكإنية إلمشإركة ف

  تطبييق أسإليب إلرقإبة عىل دورإت إلعمليإت -
ى
 ؤمكإنية إلمشإركة ف

  ؤعدإد نمإذج دعم إلقرإرؤمكإن -
ى
 ية إلمشإركة ف

  إستخدإم إلحإسب إآلىل وتطبيقإته إلمحإسبية -
ى
 ؤمكإنية إلمشإركة ف

 محتوى المقرر:  -4

 إطإر عمل نظإم إلمحإسبة إلمإلية وإؤلدإرية  –إلمحإسبة ومفإهيم إلنظم  -
 تحليل إلمنإفع -مرإحل وأدوإت تحليل وتصميم إلنظم -
 تخدإمتهإنظم إلمعلومإت إلحديثة وإس -
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 بيانات المقرر -2
 إلمإلية إلعإمة اسم المقرر:  020303201 الرمز الكودى : 

ى
 مقدمة ف

3-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

:يهدف هذإ إلمقرر إىل تعريف إلطإلب بإإلئر   
 إلنشإط إإلقتصإدى. -1

ى
مإ هو دور إلدولة ف  

إهم مصإدر إإليرإدإت إلعإمة.  -2  
يبة وطرق تحصيلهإ. -3 ينر وتحديد دين إلرصى

يبية وإنوإعهإ وطرق تقدير إلوعإء إلرصى مفهوم إلرصى  
مفهوم إلنفقإت إلعإمة وإهم إشكتإ إلقروض إلعإمة. -4  

 المستهدف من تدريس المقرر:  -3

ى إلطإلب من معرفة إسإسيإت علم إلمإلية إلعإمة من خةلل إلتعرف عىل دور إلدولة يستهدف هذإ إلمقرر ت مكي 
إحئب وإإليرإدإت إلعإمة إلنر تلجإ إليهإ إلدولة من إجل إشبإع إلحإجإت إلعإمة   إلنشإط إإلقتصإدى وإهم إلرصى

ى
ف

 وتحقيق إهدإف إلمجتمع. 

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 هذإ إلمقرر فيمإ يىل: تتمثل إهم إلمعلومإت وإلمفإهي
ى
م ف  

 إلنشإط إإلقتصإدى.  -1
ى
إلتعرف عىل دور إلدولة إلمعإضة ف  

يبة.  -2 مفهوم إلرصى  
إحئب عىل  -3 وة وإلرصى إحئب عىل إلبر يبة إلدخل وإلرصى إحئب إلمختلفة مثل ضى إلتعرف عىل إشكإل وإنوإع إلرصى

 إإلنفإق. 
ى مفهو  -4 ينر وإلفرق بينهإ وبي 

ينر ورسلمة مفهوم نظرية نقل إلعبء إلرصى
ينر وإلتجنب إلرصى

م إلتهرب إلرصى
يبة.   إلرصى

مفهوم إلنفقة إلعإمة.  -5  

 المهارت الذهنية:  -ب

 إن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ عىل: 
 إلنشإط إإلقتصإدى ومإىه إإلدوإت و إإلسإليب إلنر تلجإ إليهإ من إجل  -1

ى
معرفة مإ هو دور إلدولة إلحديثة ف

حقيق إهدإف إلمجتمع. ت  
ى علم  إإلقتصإد إلعإم وعلم إإلقتصإد إلخإص.  -2 معرفة إلفرق مإ بي   
إحئب بإعتبإرهإ إحدإهم مصإدر إإليرإدإت إلعإمة.  -3 ى إإلنوإع إلمختلفة للرصى ى بي  إلتميب   
ى مفهوم إلنفقة إلحكومية وإلنفقة إلخإصة.  -4 بي  ى إلتميب   

   المهارت المهنية:  -ج

   مة : المهارت العا -د 

 محتوى المقرر:  -4

 إلبإب إإلول:مدخل لدرإسة علم إإلقتصإد إلعإم. 
:مصإدر إإليرإدإت إلعإمة.   إلبإب إلثإئى

 إلبإب إلثإلث:ينقسم إىل عدة فصول ىه : 
يبة وتطوره.   إلفصل إإلول:مفهوم إلرصى

إحئب.  :إنوإع إلرصى  إلفصل إلثإئى
ينر وتحديد دين إل

يبة وطرق إلتحصيل. إلفصل إلثإلث:طرق تقدير إلوعإء إلرصى  رصى
يبة.   إلفصل إلرإبع:إلقوإعد إلعلمية للرصى

 . ينر
 إلفصل إلخإمس:نظرية نقل إلعبء إلرصى
 إلبإب إلرإبع:مفهوم إلنفقة إلحكومية. 
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 بيانات المقرر -2
 إلتحليل إلكىل لموإزنة إلدولة اسم المقرر:  020303202 الرمز الكودى : 

4-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

 يهدف هذإ إلمقرر إىل تعريف إلطإلب بإإلئر : 
إنية إلعإمة للدولة.  ى    - مإ هو مفهوم إلمب 

إنية إلدولة.  ى  - إهم إلمرإحل إلنر تمر بهإ مب 
تحليل لةلثإر إإلقتصإدية للنفقإت إلعإمة إلمختلفة.   - 
تحليل إإلثإر إإلقتصإدية للقروض إلعإمة إلنر تعقدهإ إلدولة.   - 

 لمستهدف من تدريس المقرر: ا -3

وع و  إنية إلمشر ى ى مب  إنية إلدولة وإلفرق بينهإ وبي  ى ى إلطإلب من معرفة مفهوم مب  يستهدف هذإ إلمقرر تمكي 
إنية إلدولة من إعدإد وإعتمإد وتنفيذ ثم رقإبة وكذلك  ى إلحسإب إلختإ  للدولة وإهم إلمرإحل إلنر تمر بهإ مب 

تب  ة عىل قيإم إلقروض وإإلنفإق إلعإم. ودرإسة إإلثإر إإلقتصإدية إلمبر

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 هذإ إلمقرر فيمإ يىل: 
ى
 تتمثل إهم إلمعلومإت وإلمفإهيم ف

إنية إلدولة وإلحسإب إلختإ  .  -1 ى إلتعرف عىل مفهوم مب   
إم بهإ إثنإء مرحلة إإلعدإد ثم إ -2 ى إنية معرفة إهم إلمبإدىء إلنر يجب عىل إلسلطة إلتنفيذية إإللبر ى لتنفيذ للمب 

إنية.  ى  وصوإل إىل مرحلة مرإجعة إلمب 
هإ.  -3 مفهوم إلنفقإت إلعإمة وإلتعرف عىل إشكإلهإ إلمختلفة من نفقإت تحويلية وحقيقية وغب   
تبة عىل قيإم إلدولة بعقد إلقروض إلدإخلية إلحقيقية وإلزإحئفةوكذلك إلقروض -4 معرفة إإلثإر إإلقتصإدية إلمبر

 إلخإرجية. 

 هارت الذهنية: الم -ب

 إن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدر عىل: 
وع وإلحسإب إلختإ  للدولة. -1 إنية إلمشر ى ى مب  إنية إلعإمة للدولة وإلفرق بينهإ وبي  ى معرفة مفهوم إلمب   
ى إثإرهإ إإلقتصإدية إلنر تتوقف عىل -2 بي  ى ى إإلشكإل إلمختلفة للنفقإت إلعإمةوإلتمب  ى بي  هإ إلتمب  نوعية إلنفقة وغب 

 من إلعوإمل. 
ى إإلنوإع إلمختلفة للقروض وإثإرهإ إإلقتصإدية إلنر تتوقف عىل طريقة إستخدإم إلقرض وإلظروف -3 ى بي  إلتمب 

 إإلقتصإدية. 

   المهارت المهنية:  -ج

   المهارت العامة :  -د 

 محتوى المقرر:  -4

 إلبإب إإلول:ينقسم لعدة فصول: 
إنية إلدولة. إلفصل إإلول:مفهوم م ى  ب 

إنية إلعإمة.  إلفصل ى :دورة إلمب 
 إلثإئى

إنية إلدولة.  ى  إلفصل إلثإلث:إلتقسيمإت إلمختلفة لمب 
إنية إلدولة.  ى  إلفصل إلرإبع:إلرقإبة عىل مب 

: إإلثإر إإلقتصإدية للنفقإت إلعإمة.   إلبإب إلثإئى
 إلبإب إلثإلث:إإلثإر إإلقتصإدية للقروض إلعإمة. 



 

234 

 

 بيانات المقرر -2
يبية اسم المقرر:  020303301 رمز الكودى : ال  إصول إلنظم إلرصى

5-ف الفصل الدراس :   التخصص :  
 إلجمإرك
 إلمحإسبة

 هدف المقرر :  -1

ينر إإلمريىك من خةلل  يهدف هذإ إلمقرر إىل
ينر إلمرصى ومقإرنة بإلنظإم إلرصى

درإسة وتقييم وتحليل إلنظإم إلرصى
 مإيىل: 
يبية. إلتعرف بمفهوم إلنظإم إل-1 ينر وإلسيإسة إلرصى

رصى  
 مرص. -2

ى
إحئب عىل إلدخل وإلمبيعإت إلجمركية ف درإسة وتقييم إلرصى  

يبية إإلخرى مثل إلنظإم إإلمريىك. -3 ينر إلمرصى ببعض إلنظم إلرصى
درإسة مقإرنة للنظإم إلرصى  

 المستهدف من تدريس المقرر  -3

ى إلطإلب من إلتعرف عىل مفهوم إلنظ يبية وإهم إلعوإمل يستهدف هذإ إلمقرر تمكي  ينر وإلسيإسة إلرصى
إم إلرصى

يبية بحيث  ينر إلمرصى ومقإرنة بإلنظم إلرصى
ينر ثم درإسة وتقييم للنظإم إلرصى

 هيكل إلنظإم إلرصى
ى
إلنر تحثر ف

ينر إلمرصى. 
 إلنظإم إلرصى

ى
 يكون إلطإلب قإدرإ عىل إستخةلص نقإط إلقوة وإوجد إلقصور ف

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 هذإ إلمقرر فيمإ يىل: تتمثل إ
ى
هم إلمعلومإت وإلمفإهيم ف  

ينر ومحددإته.  -1
إلتعرف عىل مفهوم إلنظإم إلرصى  

كإت.  -2 إحئب عىل إلشر إحئب عىل إلدخل وإلرصى مإ هية إلرصى  
إحئب إلجمركية.  -3 إحئب عىل إلمبيعإت وإلرصى مإ هية إلرصى  

 المهارت الذهنية:  -ب

يكون قإدرإ عىل: إن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف   
ينر وإهم إلمحددإت إلنر تحثر به. -1

إلتعرف عىل مفهوم إلنظإم إلرصى  
 مرص. -2

ى
إحئب عىل إلدخل ف درإسة وتقييم إلرصى  

يبية إإلخرى. -3 ينر وإلنظم إلرصى
ى إلنظإم إلرصى إلتعرف عىل إهم إإلختةلفإت بي   

 المهارت المهنية:  -ج

كون قإدرإ عىل: إن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف ي   
يبية إلمختلفة. -1 إلعمل بإإلدإرإت إلرصى  
يبية وإلقدرة عىل تنفيذهإ. -2 ى إلرصى فهم إلقوإني   

 المهارت العامة :  -د 

إن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ عىل:    
 جمع إلمعلومإت.  -1

ى
إستخدإم إلتقنيإت إلحديثة ف  

من خةلل إلعمل.  إلقدرة عىل إإلتصإل مع إإلخرين-2  
 إلقدرة عىل إستخدإم إمكإنيإت إلمكتبة. -3

 محتوى المقرر:  -4

ينر وإهم محددإته. 
 إلبإب إإلول:مفهوم إلنظإم إلرصى

ينر وإلنمو إإلقتصإدى. 
:إلنظإم إلرصى  إلبإب إلثإئى

ينر إلمرصىويتضمن: 
 إلبإب إلثإلث:إلنظإم إلرصى

 . ى يبة عىل دخل إإلشخإص إلطبيعيي   إلقصل إإلول:إلرصى
يبة عىل إإلشخإص إإلعتبإرية. إ :إلرصى  لفصل إلثإئى

يبة إلعإمة عىل إلمبيعإت.   إلفصل إلثإلث:إلرصى
ينر إإلمريىك. 

 إلبإب إلرإبع:إلنظإم إلرصى
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 بيانات المقرر -2
وعإت إلعإمة اسم المقرر:  020303302 الرمز الكودى :   إقتصإديإت إلمشر

5-ف الفصل الدراس :   إلجمإرك التخصص :  

 لمقرر : هدف ا -1

 وعإت إلعإمة  معرفة أهدإف إلمشر

 وعإت إلعإمة وإلخدمة إلعإمة وإلمرإفق إلعإمة ى إلمشر  معرفة أوجة إإلختةلف بي 

 وعإت إلعإمة من قبل إلدولة  معرفة طرق إدإرة إلمشر

 وأسإليب إلخصخصة إلمختلفة 

 المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 وعإت إلعإمة  تعريف إلمشر

 وع ى إلمشر  إت إلعإمة وإلخدمإت إلعإمة و إلمرإفق إلعإمةفهم إلفرق  بي 

 وعإت وعإت و  كيفية تقييم إلمشر  وتحليل إدإء إلمشر

 المعلومات والمفاهيم :  -أ
وع إلعإم وخصإحئص صنإعة   عىل معرفة إلمشر

ً
أن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ

وع إلعإم ومفهوم إلخصخصة.   .إلمشر

 ية: المهارت الذهن -ب

 عىل
ً
 أن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ

 وعإت إلعإمة  تحليل إدإء إلمشر

 وعإت إلعإمة  إلتنبح بإألثإر إإلقتصإدية لخصخصة إلمشر

 وعإت إلعإمة  تقدير إإلسإليب إلمةلحئمة لتسعب  منتجإت إلمشر

 المهارت المهنية:  -ج

 عىلأن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر 
ً
 سوف يكون قإدرإ

 وعإت إلعإمة  تصميم إألسإليب إلمةلحئمة إلدإرة إلمشر

 وعإت إلعإمة  إستخدإم إألسإليب إلعلمية لتقييم إدإء إلمشر

 وعإت إلعإمة و مدى حإجتهإ إلعإدة إلهيكلة  إلمشر
ى
 تحديد نقإط إلقوة أو إلضعف ف

 المهارت العامة :  -د 

 عىل أن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر 
ً
 سوف يكون قإدرإ

  جمع إلمعلومإت ومجرإء أبحإث مرتبطة بأحد محتويإت إلمقرر -1
ى
 إستخدإم إلتقنيإت إلحديثة ف

ى مرتبط بأحد محتويإت -2   معي 
وع بحنر   ؤعدإد مشر

ى
إلقدرة عىل إإلتصإل مع إآلخرين من خةلل إلعمل إلجمإ   ف

 إلمقرر
 إلقدرة عىل إستخدإم ؤمكإنيإت إلمكتبة -3

 توى المقرر: مح -4

وعإت إلعإمة  أهمية إلمشر
وعإت إلعإمة وإلخإصة ى إلمشر  إإلختةلف بي 
وعإت  إلتقييم إإلجتمإ  وإلخإص للمشر

 تحليل إلمنإفع وإلتكإليف
وع نفق بحر إلشمإل  مشر

 إلخصخصة
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 بيانات المقرر -2
 إقتصإديإت إلنقل وإلشحن إلدوىل اسم المقرر:  020303303 الرمز الكودى : 

5-ف الدراس : الفصل   إلجمإرك التخصص :  

 هدف المقرر :  -1
 إلتعرف عىل قطإع إلنقل عإمة وإلنقل إلبحرى بصفة خإصة وإهم إلمشإكل إلنر تعوق رفع كفإءة إدإحئة. -
 هذإ إلمجإل. -

ى
 إلتعرف عىل إجرإءإت إلشحن إلدوىل ودور إلنقل متعدد إلوسإحئط ف

 المستهدف من تدريس المقرر  -3

 دعم وتنمية  -: إلمقرر تدريس نم إلمستهدف -3
ى
تحليل دور قطإع إلنقل عإمة وإلنقل إلبحرى خإصة ف

 مرص. 
ى
إت إلحإكمة للتنمية إإلقتصإدية خإصة ف  إإلقتصإد إلقو  وإثره عىل إلمتغب 

 تسهيل عملية إلشحن إلدوىل للبضإحئع إلمصدرة وإلمستوردة. -
ى
 إلتعرف عىل إثر إلنقل متعدد إلوسإحئط ف

 ات والمفاهيم : المعلوم -أ

 قطإع إلنقل ومحإورة) إإلهمية، إلمحإور، إإلنشطة إإلقتصإدية إلمرتبطة به ( -
 محددإت إلطلب وإلعرض إلخإصة بقطإع إلنقل.  -
 دعم إلصإدرإت وإلوإردإت ومحددإت إلعرض و إلطلب عليه. -

ى
 إلنقل إلبحرى وإثرة ف

 إسإليب تسعب  خدمإت إلنقل إلبحرى.  -
 قطإع إلنقل إلبحرى. مفهوم إلتكلفة و  -

ى
 إلعإحئد ف

 إلشحن إلدوىل)مفهومه، إجرإءإته، عةلقته بإلنقل متعدد إلوسإحئط( -
 إإلحئتمإن إإليجإرى إلتمويىل وعةلقته بإنشطة قطإع إلنقل. -

 المهارت الذهنية:  -ب

 تنمية قدرة إلطإلب عىل تقدير إهمية قطإع خدمإت إلنقل إلبحرى وعةلقته بإلتنمية. -
ض تحديث هذإ إلقطإع. إلتدريب عىل -   كيفية إكتشإف وتحديد وتقدير إلعقبإت إلنر تعبر
إح سبل عةلج مشإكل  - ى إلدرإسة إإلكإديمية وإلمعإرف إلنر تحتوي  هإ من جهة و إقبر إلتدريب عىل كيفية إلربط بي 

 هذإ إلقطإع من جهه إخرى. 

 المهارت المهنية:  -ج
 قطإع إلنقل -

ى
 عإمة وإلنقل إلبحرى خإصة. إلتعرف عىل مجإإلت إإلستثمإر ف

 رفع كفإءة عمليإت إلشحن إلدوىل.  -
ى
إح إسإليب تفعيل دور إلنقل متعدد إلوسإحئط ف  إقبر

 المهارت العامة :  -د 
دعم وتنمية إلقدرة عىل إستخدإم إلبيإنإت وإلمرإجع إلعلمية، وإستخدإم إلبحث إلعلم لتشخيص إلمشإكل 

 قطإع إلنقل. 
ى
 وسبل عةلجهإ ف

 ى المقرر: محتو  -4

 إهمية قطإع إلنقل عإمة وقطإع إلنقل إلبحرى بصفة خإصة.  -
-  

ى
، محددإت إلطلب وإلعرض، إلتكلفة وإلعإحئد ف إلجوإنب إإلقتصإدية لقطإع إلنقل إلبحرى) إلتسعب 

 إنشطة إلنقل إلبحرى(
 إلشحن إلدوىل ) إلمفهوم ، إإلجرإءإت ، إلعةلقة بإلنقل متعدد إلوسإحئط( -
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 بيانات المقرر -2
ينر إلمرصى اسم المقرر:  020303304 الرمز الكودى : 

 إلنظإم إلرصى

6-ف الفصل الدراس :   إلجمإرك التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

ينر  إلمرصي من خةلل مإ يىل: 
 يهدف هذإ إلمقررإىل درإسة و تقييم و تحليل إلنظإم إلرصى

  مرص-1
ى
ة ف يبة إلمبإرسر   للرصى

درإسة إلتطور إلتإريجى  
  مرص درإسة تقيي-2

ى
إحئب عىل  إلدخل ف

م إلرصى  
يبية إإلخري -3 ينر  إلمرصي ببعض إلنظم إلرصى

درإسة مقإرنة لنظإم إلرصى  

 المستهدف من تدريس المقرر:  -3
ينر  

يبية و درإسة و تقييم إلنظإم إلرصى  إلطإلب من إلتعرف عىل  مفهوم إلسيإسة إلرصى
ى يستهدف هذإ إلمقرر تمكي 

ينر  إلمرصي إلمرصي بحيث يكون إلطإلب قإدرإ عىل  إ
  إلنظإم إلرصى

ى
ستخةلص نقإط إلقوة و إوجه إلقصور ف  

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

  هذإ إلمقرر فيمإ يىل  : 
ى
 تتمثل إهم إلمعلومإت و إلمفإهيم إلوإردة ف

ينر  و محددإته 
 1-مفهوم إلنظإم إلرصى

كإت  إحئب عىل  إلشر
إحئب عىل  إلدخل و إلرصى

 2-إلرصى
إحئب عىل  

إحئب عىل  إلسلع و إلرصى
إلمبيعإت إلرصى -3 

 المهارت الذهنية:  -ب

 عىل : 
ً
 أن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ
  مرص 

ى
ة ف إحئب إلمبإرسر   للرصى

 1-إلتعرف عىل  إلتطور إلتإريجى
  مرص 

ى
إحئب عىل  إلدخل ف

 2-درإسة و تقييم إلرصى
ينر  إلمرصي 

ى إلنظإم إلرصى   3-إلتعرف عىل  إهم إإلختةلفإت بي 
يبية إإلخري  و إلنظم إ لرصى  

 المهارت المهنية:  -ج

 عىل : 
ً
 أن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ

يبية إلمختلفة   1-إلعمل بإإلدإرإت إلرصى
يبية وإلقدرة عىل  تنفيذهإ 

ى إلرصى  2-فهم إلقوإني 

 المهارت العامة :  -د 

 عىل : أن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدر 
ً
إ  

  جمع إلمعلومإت ومجرإء أبحإث مرتبطة بأحد محتويإت إلمقرر.  -1 
ى
إستخدإم إلتقنيإت إلحديثة ف  

ى مرتبط بأحد -2     معي 
وع بحنر   ؤعدإد مشر

ى
إلقدرة عىل إإلتصإل مع إآلخرين من خةلل إلعمل إلجمإ   ف

 محتويإت إلمقرر. 
إلقدرة عىل إستخدإم ؤمكإنيإت إلمكتبة -3  

 لمقرر: محتوى ا -4

  مرص  
ى
ة ف يبة إلمبإرسر   للرصى

 إلبإب إإلول :إلتطور إلتإريجى
ى  يبة عىل  دخول إإلشخإص إلطبيعيي 

  :إلرصى
 إلبإب إلثإئى

يبة عىل  إربإح إإلشخإص إإلعتبإرية 
 إلبإب إلثإلث :إلرصى

  مرص إلحوإفز و إلسلبيإت 
ى
إحئب عىل  إلدخل ف

 إلبإب إلرإبع :تقييم إلرصى
إحئب إ   مرص إلبإب إلخإمس:تطور إلرصى

ى
لسلعية ف  

  بعض إلدول)درإسة مقإرنه مع مرص(
ى
يبية ف  إلبإب إلسإدس:تحليل إإلنظمه إلرصى
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 بيانات المقرر -2
 إلسيإسإت إلمإلية اسم المقرر:  020303305 الرمز الكودى : 

ى
 مقدمة ف

6-ف الفصل الدراس :   إلجمإرك التخصص :  

 هدف المقرر :  -1
خإصة بإلسيإسإت إلمإلية وإدوإتهإ إلمختلفة. إلتعرف عىل إلمفإهيم إلنظرية إل -  
 تحقيق إهدإف إلتنمية إإلقتصإدية وإإلجتمإعية عإمة ومرصخإصة.  -

ى
تحليل دورإدوإت إلسيإسة إلمإلية ف   

 المستهدف من تدريس المقرر:  -3
 عةلج إلمشإكل إإلقتصإدية 

ى
إحئب ، نفقإت ، إحئتمإن( ف  إلتعرف عىل دور إدوإت إلسيإسة إلمإلية )ضى

ى
وإإلجتمإعية ف

 إلدول إلنإمية ومرص بصفة خإصة. 

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 - مإ ىه إلسيإسإت إلمإلية وعةلقتهإ بإلسيإسة إإلقتصإدية. 
 إدإء دورهإ إلمستهدف.  -

ى
محإور إلسيإسة إلمإلية وظوإبط تفصيلهإ ف  

 توزي    ع إلد -
ى
 عةلج مشكلة عدم إلعدإلة ف

ى
خول. توضيح دور إلسيإسإت إلمإلية ف  

-  .  جذب وترشيد إإلستثمإر إإلجننر إلمبإرسر
ى
فهم  دور إلسيإسإت إلمإلية ف  

 المهارت الذهنية:  -ب
تنمية إلقدرة عىل إعدإد إإلبحإث وإورإق إلعمل إلبحثية إلخإصة بمشإكل إإلقتصإد إلمرصى وكيفية عةلجهإ من 

 خةلل محإور وإدوإت إلسيإسة إلمإلية. 

 المهارت المهنية:  -ج

إح حزمة من إدوإت إلسيإسة إلمإلية إلةلزمة لعةلج إلمشإكل إإلقتصإدية. تنمي - ة قدرة إلطإلب عىل تكوين وإقبر  
إلقدرة عىل تشخيص إلمشإكل إإلقتصإدية وإإلجتمإعية )إسبإبهإ_مظإهرهإ( تمهيدإ لرسم إلسيإسإت إلمإلية  -

 وإعدإدهإ بصورة مةلحئمة لعةلج تلك إلمشإكل. 

 المهارت العامة :  -د 
إت   إستخدإم إسإليب إلتفكب  إلعلم إلحديثة لتشخيص إلمشإكل إإلقتصإدية وإإلجتمإعية وتحديد إلمتغب 

 إلمحثرة فيهإ وإإلثإر إلنإتجة عنهإ. 

 محتوى المقرر:  -4

 إلسيإسإت إلمإلية وتطور مفهومهإ عبر إلمدإرس إإلقتصإدية إلمختلفة.  -
 جذب وترشيد إإلستثمإر  -

ى
. دور إلسيإسإت إلمإلية ف  إإلجننر إلمبإرسر

 تحقيق عدإلة توزي    ع إلدخول.  -
ى
 دور إلسيإسإت إلمإلية ف
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 بيانات المقرر -2
 نظم إلرقإبة عىل إلمإل إلعإم اسم المقرر:  020303306 الرمز الكودى : 

6-ف الفصل الدراس :   إلجمإرك التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

  خدمة إلدولة وإلمجتم
ى
ة ف ع، فهو يمكن إلطإلب من فهم إإلنوإع إلمختلفة للرقلبة هذإ إلمقرر له أهمية كبب 

إلمإلية كإلرقإبة إلسإبقة وإلرقإبة إلةلحقة _ إلرقإبة إلدإخلية وإلرقإبة إلخإرجية (، وإلتعرف عىل إإلجهزة 
إنية إلعإمة  ى   مكإفحة إلفسإد إلمإىل  عىل  مستوي إلمب 

ى
 إلرقإبة إلمإلية و طبيعة عملهإ ودورهإ ف

ى
إلمتخصصة ف

 ولة. للد

 المستهدف من تدريس المقرر:  -3

تعريف إلطإلب بمفهوم إلرقإبة إلمإلية وتطورهإ، وإلتعرف عىل  مبإديء ومجرإءإت إلرقإبة إلمإلية، إلتعرف عىل  
  
ى
إنية إلدولة، درإسة إألجهزة إلعليإ للرقإبة إلمإلية ف ى أهم إلضوإبط إلحإكمة لبلنفإق إلعإم وإلجوإنب إلتنظيمية لمب 

  مرص بصفة خإصة.  دول إلعإلم
ى
 بصفة عإمة وف

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 عىل : 
ً
 أن إلطإلب بعد إؤلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ

  مرص.  -1
ى
 معرفة نظم إلرقإبة إلمإلية إلمطبقة ف

 فهم إإلنوإع إلمختلفة للرقلبة إلمإلية )إلسإبقة و إلةلحقة _ إلدإخلية و إلخإرجية (.  -2
 إلرقإبة إلمإلية و طبيعة عملهإ.  إلتعرف -3

ى
 عىل إإلجهزة إلمتخصصة ف

 المهارت الذهنية:  -ب

 عىل : 
ً
 أن إلطإلب بعد إؤلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ

 إلحفإي عىل إلموإرد إلعإمة .  -1
ى
 إدرإك إلدور إلذى تقوم بة إلرقإبة إلمإلية ف

  ة وأسإليب حرصهإ. إلتنبح بإشكإل إلتةلعب وإلمخإلفإت إلمإلي -2
 نظم إلرقإبة إلمتبعة.  -3

ى
 تقدير نقإط إلقوة وإلضعف ف

4-  .   مكإفحة إلفسإد إلمإىل 
ى
 إستيعإب دور إألجهزة إلرقإبية ف

 المهارت المهنية:  -ج

 عىل : 
ً
 أن إلطإلب بعد إؤلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ

 شطة إلحكومية . تصميم نظم رقإبية قإدرة عىل تقييم ورقإبة إألن -1
  عىل  إلمرإقب إلمإىل  إلقيإم بهإ عند ؤعدإد إلقوإحئم إلمإلية.  -2

  ينبىعى
 إلقيإم بإجرإءإت إلرقإبة إلمإلية إلنر

 ؤعدإد تقرير مرإقب إلحسإبإت.  -3
 إكتشإف نقإط إلقوة و  -4

ى
كإت، وإستخدإم إدوإت إلرقإبة إلمتإحة ف   إلشر

ى
تقييم نظم إلرقإبة إلمإلية إلمطبقة ف

  تتسم بهإ نظم إلرقإبة إلدإخلية. إلضع
 ف إلنر

 إلتعإمل مع إإلخطإء وإلمخإلفإت إلمإلية بإسس علمية سليمة.  -5

 المهارت العامة :  -د 

 عىل : 
ً
 أن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ

  جمع إلمعلومإت ومجرإء أبحإث مرتبطة بأحد محتويإ -1
ى
 ت إلمقرر. إستخدإم إلتقنيإت إلحديثة ف

ى مرتبط بأحد محتويإت  -2   معي 
وع بحنر   ؤعدإد مشر

ى
إلقدرة عىل إإلتصإل مع إآلخرين من خةلل إلعمل إلجمإ   ف

 إلمقرر. 
 إلقدرة عىل إستخدإم ؤمكإنيإت إلمكتبة.  -3

 محتوى المقرر:  -4

 إلفصل إلتمهيدي: إلرقإبة إلمإلية إلتطور وإلمفإهيم.  -
 لية إلتقليدية ورقإبة إلمطإبقة وإلرقإبة إلشإملة. إلفصل إألول: إلرقإبة إلمإ -
  إلرقإبة عىل  إألدإء.  -

 إلفصل إلثإئى
 إلفصل إلثإلث: إلضوإبط إلحإكمة لبلنفإق إلعإم.  -
 إلفصل إلرإبع: إلمنظمإت إلدولية للرقإبة إلمإلية وإألجهزة إلرقإبية.  -
 لجنة قوإعد إلرقإبة إلمإلية بمنظمة إألنتوسإي. إلفصل إلخإمس: قوإعد إلرقإبة إلمإلية إلحكومية إلصإدرة عن  -
  بعض إلدول.  -

ى
 إلفصل إلسإدس: إألجهزة إلعليإ للرقإبة إلمإلية إلتقليدية ف

  جمهورية مرص إلعربية.  –إلفصل إلسإبع: إلجهإز إلمركزي للمحإسبإت  -
ى
 جهإز إلرقإبة إلمإلية ف
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 بيانات المقرر -2
 جدوى إلخدمإت وإلمرإفق إلعإمة رر: اسم المق 020303307 الرمز الكودى : 

6/  5-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

  وعإت إلعإمة  معرفة أهدإف إلمشر

 وعإت إلعإمة وإلخدمإت إلعإمة ى إلمشر  معرفة أوجه إإلختةلف بي 

 وعإت إلعإمة من قبل إلدولة  معرفة طرق ؤدإرة إلمشر

 مإت إلعإمةمعرفة إلطرق إلمختلفة لتسعب  إلخد 

 معرفة أهمية تقديم إلخدمإت إلعإمة 

 ى إلخدمإت إلعإمة وإلنمو إإلقتصإدي  معرفة إلعةلقة بي 

 المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 وعإت إلعإمة وإلخدمإت إلعإمة و إلمرإفق إلعإمة ى إلمشر  تعريف إلخدمإت إلعإمة وفهم إلفرق  بي 

  فهم لمإذإ توجد إلخدمإت إلعإمة 

 تسعب  إلخدمإت إلعإمة معرفة  كيف يتم 

 إلنمو إإلقتصإدي  
ى
 معرفة دور إلخدمإت إلعإمة ف

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 عىل: 
ً
  أن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ

 مفهوم إلخدمة إلعإمة وأهميتهإ 

 خصإحئص صنإعة إلخدمة إلعإمة 

 كيفية تسعب  إلخدمة إلعإمة 

 إ 
ى
 لنمو إإلقتصإدىدور إلخدمة إلعإمة ف

 المهارت الذهنية:  -ب

 عىل
ً
   أن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ

  إلعإمة  إلخدمةتحليل أدإء 

  إلتنبح بإآلثإر إإلقتصإدية 

 تقدير إألسإليب إلمةلحئمة لتسعب  منتجإت إلخدمإت إلعإمة 

 المهارت المهنية:  -ج

 عىلأن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة 
ً
  إلمقرر سوف يكون قإدرإ

  تحليل إألدإء إلخإص بإلخدمإت إلعإمة 

 للمستفيدين 
ً
  كيفية إلحصول عىل مقإبل أم تقديم إلخدمة مجإنإ

ى
 إلتفكب  ف

  تحقيق أهدإف إلمجتمع  
ى
 تقييم دور إلخدمإت إلعإمة ف

 المهارت العامة :  -د 

 
ً
  عىل أن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ

  جمع إلمعلومإت ومجرإء أبحإث مرتبطة بأحد محتويإت إلمقرر -1
ى
 إستخدإم إلتقنيإت إلحديثة ف

ى مرتبط بأحد محتويإت -2   معي 
وع بحنر   ؤعدإد مشر

ى
إلقدرة عىل إإلتصإل مع إآلخرين من خةلل إلعمل إلجمإ   ف

  إلمقرر
 إلقدرة عىل إستخدإم ؤمكإنيإت إلمكتبة -3 

 محتوى المقرر:  -4

 إلمعإيب  إلمختلفة لتقديم إلخدمإت إلعإمة
 إسإليب إلتسعب  إلمختلفة

 إقتصإديإت إلتعليم
 إقتصإديإت إلصحة

 إقتصإديإت إلنقل إلعإم
 إلمملكة إلمتحدة

ى
 تجربة إلخصخصة ف
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 بيانات المقرر -2
 اسم المقرر:  020303401 الرمز الكودى : 

درإسة إلجدوى إإلقتصإدية 
 وإإلجتمإعية

7-ف دراس : الفصل ال  التخصص :  
 إلجمإرك

 إإلحصإء إلتطبيقر 

 هدف المقرر :  -1
وعإت و إختيإر أفضلهإ من وجهة نظر إلقطإع إلخإص و من وجهة نظر إلمجتمع ى إلطإلب من تقييم إلمشر    تمكي 

 ) وجهة إلنظر إلقومية (

 المستهدف من تدريس المقرر:  -3
ى إلطإلب من إلتعرف عىل إلطرق إلمختلفة ل تقييم سوإء إو إلخإصة و تمكينه من تقدير إلطلب إلمتوقع عىل تمكي 

وع إلمنإسبة .  وع و إلسعر إلمنإسب للمنتجإت و طرق تمول إلمشر وع ، و إختيإر إلموقع إلمنإسب للمشر  إلمشر

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 عىل: 
ً
  أن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ

 جدوىتعريف درإسة إل  -1
 معرفة أهمية درإسة إلجدوى -2
ى درإسة إلجدوى و إلتنمية إإلقتصإدية .  -3  توضيح إلعةلقة بي 
 توضيح إلتنصنيفإت إلمختلفة لدرإسة إلجدوى  -4
ى درإسة إلجدوى إلمبدحئية و درإسة إلجدوى إلتفصيلية  -5  إلتفرقة بي 
وعإت  -6 ى إلطرق إلمختلفة لتقييم إلمشر  إلتفرقة بي 
ى درإسة إلجد -7  وى إلقومية و درإسة إلجدوى إلخإصة معرفة إلفرق بي 
ى قإحئمة إلتحليل إلمإىل و قإحئمة إلتحليل إإلقتصإدى و إإلجتمإ  -8  .توضيح أهم إإلختةلفإت بي 

 المهارت الذهنية:  -ب

 عىل
ً
ى درإسة إلجدوى إلخإصة و  -1  أن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ إلتفرقة بي 

 إلقومية
ى إلبدإحئل إلمختلفة .  -2         وعإت من بي  إختيإر إلطرق إلمنإسبة لتقييم إلمشر  

 قإحئمة إلتحليل إإلقتصإدى و -3  
ى
كيفية تعديل إسعإر إلسوق لتصبح إسعإر ظل إلستخدإمهإ ف

 إإلجتمإ  . 

 المهارت المهنية:  -ج

 عىل
ً
  أن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ

وعإت  تقدير إلطلب -1   عىل منتجإت إلمشر
وع -2  تحديد حجم إلتعإدل و إختيإر إلسعر إلمنإسب لمنتجإت إلمشر
وع-3  إختيإر طرق إلتمويل إلمنإسبة للمشر
حة بأكبر من طريقة -4 وعإت إلمقبر  تقييم إلمشر
 أعدإد قإحئمة إلتحليل إلمإىل و قإحئمة إلتحليل إإلقتصإدى و إإلجتمإ  .  -5

 المهارت العامة :  -د 

 عىل
ً
  أن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ

  جمع إلمعلومإت ومجرإء أبحإث مرتبطة بأحد محتويإت  -1  
ى
إستخدإم إلتقنيإت إلحديثة ف

  إلمقرر
ى مرتبط بأحد -2       معي 

وع بحنر   ؤعدإد مشر
ى
إلقدرة عىل إإلتصإل مع إآلخرين من خةلل إلعمل إلجمإ   ف

  محتويإت إلمقرر
إلقدرة عىل إستخدإم ؤمكإنيإت إلمكتبة -3     

 محتوى المقرر:  -4

 مفهوم درإسة إلجدوى -1
 أهمية درإسة إلجدوى -2
 عةلقة درإسة إلجدوى بإلتنمية إإلقتصإدية .  -3
 إلتنصنيفإت إلمختلفة لدرإسة إلجدوى  -4
ى درإسة إلجدوى إلمبدحئية و درإسة إلجدوى إلتفصيلية  -5  إلفرق بي 
وعإت إلطرق إلمختلفة لتقييم  -6  إلمشر
ى درإسة إلجدوى إلقومية و درإسة إلجدوى إلخإصة  -7  إلفرق بي 
 إعدإد قإحئمة إلتحليل إلمإىل و قإحئئمة إلتحليل إإلقتصإدى و إإلجتمإ   -8
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 بيانات المقرر -2
ى وإلجمإرك اسم المقرر:  020303402 الرمز الكودى :   إقتصإديإت إلموإئى

7-ف الفصل الدراس :   إلجمإرك التخصص :  

ى  هدف المقرر :  -1  ذإت إلمجإلي 
ى
 معرفة كيف إن إلتنظيمإت إلدإخلية للجمإرك وإلموإئى تتإثر بإلقوإعد إلدولية ف

 المستهدف من تدريس المقرر  -3
ى إلنر تحكم كل من إلجمإرك وإلموإئى .     معرفة إلتنظيمإت وإلقوإني 
 مرص.   -

ى
ى وإلتنظيمإت إلجمركية ف  كيفية تطبيق إلقوإني 

 لومات والمفاهيم : المع -أ

 -  . فهم إلسيإسإت إلمختلفة إلدإرة كل من إلجمإرك وإلموإئى  
إلتعرف عىل إلسيإسإت إلمختلفة إلنر تحكم إدإرة إلموإئى وإلجمإرك.  -   

ى إلبيئة إلدإخلية للموإئى وإلجمإرك مع إلقوإعد إلدولية.  - فهم إلعةلقة بي      

 المهارت الذهنية:  -ب

ء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ عىل: إن إلطإلب بعد إإلنتهإ   
1-  . صيإغة إلسيإسإت إلمختلفة إلدإرة كل من إلجمإرك وإلموإئى  
2-  . إلتنبح بتإثب  إلقوإعد إلدولية عىل إلتنظيمإت إلدإخلية للجمإرك وإلموإئى  

 المهارت المهنية:  -ج

إن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ عىل:    
. إل -1  إلجمإرك وإلموإئى

ى
عمل بإإلدإرإت إلمختلفة ف  

تطبيق إإلجرإءإت إلنر تطلبهإ إلنظم إلجمركية إلخإصة.  -2  

 المهارت العامة :  -د 
 جمع إلمعلومإت وإجرإء إبحإث مرتبطة بإحد محتويإت إلمقرر.  -1

ى
 إستخدإم إلتقنيإت إلحديثة ف

2-  
ى
. إلقدرة عىل إإلتصإل مع إإلخرين من خةلل إلعمل إلجمإ  ف ى وع بحنر معي    إعدإد مشر

 محتوى المقرر:  -4

 مقدمة   
 مرص.  -

ى
ى إلموإئى وإلجمإرك ف  قوإني 

 إإلقتصإد إلقو .  -
ى
 دور إلجمإرك ف

 إإلقتصإد إلقو .  -
ى
 دور إلموإئى ف

 خطوإت تطبيق إدإرة إلمخإطر.  -
 إلهيكل إلتنظيم للجمإرك إلمرصية.  -
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 بيانات المقرر -2
 إلسيإسإت إلمإلية إلدإخلية المقرر: اسم  020303403 الرمز الكودى : 

7-ف الفصل الدراس :   إلجمإرك التخصص :  

 هدف المقرر :  -1
 إلتعرف عىل إلمفإهيم إلنظرية إلخإصة بإلسيإسإت إلمإلية وإدإوتهإ إلمختلفة. 

 تحقيق إهدإف إلتنمية إإلقتصإدية وإإلجتمإعية عإمة ومرص خإصة. 
ى
 تحليل دور إدوإت إلسيإسة إلمإلية ف

 المستهدف من تدريس المقرر:  -3
 
ى
 عةلج إلمشإكل إإلقتصإدية وإؤلجتمإعية ف

ى
إحئب،نفقإت،إحئتمإن( ف إلتعرف عىل دور إدوإت إلسيإسة إلمإلية )ضى

 إلدول إلنإمية  ومرص بصفة خإصة. 

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 مإىه إلسيإسإت إلمإلية وعةلقتهإ بإلسيإسة إإلقتصإدية.  -
 إدإء دورهإ إلمستهدف. محإور إلسيإسة إل -

ى
 مإلية وإلضوإبط تفصيلهإ ف

 توزي    ع إلدخول.  -
ى
 عةلج مشكلة عدم إلعدإلة ف

ى
 دور إلسيإسإت إلمإلية ف

-  .  جذب وترشيد إإلستثمإر إإلجننر إلمبإرسر
ى
 دور إلسيإسإت إلمإلية ف

 المهارت الذهنية:  -ب

إح حزمة من إدوإت إلسيإسة إلمإ -  لية إلةلزمة لعةلج إلمشإكل إإلقتصإدية. تنمية قدرة إلطإلب عىل تكوين وإقبر
 لرسم إلسيإسإت إلمإلية -إلقدرة عىل تشخيص إلمإشكل إإلقتصإدية وإإلجتمإعية)إسبإبهإ -

ً
مظإهرهإ( تمهيدإ

 وإعدإدهإ بصورة مةلحئمة لعةلج تلك إلمشإكل. 

 المهارت المهنية:  -ج
شإكل إإلقتصإد إلمرصى وكيفية عةلجهإ من تنمية إلقدرة عىل إعدإد إإلبحإث وإورإق إلعمل إلبحثية إلخإصة بم

 خةلل محإور وإدوإت إلسيإسة إلمإلية. 

 المهارت العامة :  -د 
إستخدإم إسإليب إلتفكب  إتلعلم إلحديثة لتشخيص إلمشإكل إإلقتصإدية وإإلجتمإعية وتحديد إلمتغرإت إلمحثرة 

 فيهإ وإإلثإر إلنإتجة عنهإ. 

 محتوى المقرر:  -4

 ة وتطور مفهومهإ عبر إلمدإرس إإلقتصإدية إلمختلفة. إلسيإسإت إلمإلي -
-  .  جذب وترشيد إإلستثمإر إإلجننر إلمبإرسر

ى
 دور إلسيإسإت إلمإلية ف

 تحقيق عدإلة توزي    ع إلدخول.  -
ى
 دور إلسيإسإت إلمإلية ف
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 بيانات المقرر -2
 قضإيإ مإلية وجمركية معإضة اسم المقرر:  020303404 الرمز الكودى : 

7-ف راس : الفصل الد  إلجمإرك التخصص :  

 إلتعرض للقضإيإ إلمإلية وإلجمركية إلمرصية إلمعإضة هدف المقرر :  -1

ى إلطإلب من إلتعرف إهم إلمشكةلت إلجمركية وإلمإلية إلنر يعإئى منهإ إإلقتصإد إلمرصى وكيفية حلهإ المستهدف من تدريس المقرر  -3  تمكي 

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 عىل: أن إلطإ
ً
  لب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ

  إلتعرف عىل قضإيإ إلتهريب إلجمرك -1
 فهم إلصور إلمختلفة لنظإم إلتإمينإت إإلجتمإعيةإ-2
 معرفة كيفية إلتعإمل مع أزمة إلدعم إلمحىل -3
ينر  -4

 عةلج إلتشب إلرصى
ينر  -5

 بنإء إلتخطيط إلرصى
 إلنشإط إإلقتصإدىتحديد حدود تدخل إلحكوم -6

ى
 ة ف

 المهارت الذهنية:  -ب

 عىل
ً
   أن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ

 2        صيإغة سيإسإت مإلية وفقإ إلسس علمية سليمة -1
إحئب -2  تقدير إلمشإكل إلنر تحيط بقضإيإ إلجمإرك وإلرصى
 تحليل إلمخإطر إلنر تحيط بإزمة إلدعم إلمحىل  -3

 المهارت المهنية:  -ج

 عىل
ً
  أن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ

 إلتعرف عىل طرق مكإفحة إلغش إلجمركىإ -1
ينر  -2

  تصميم خطط  إلتخطيط إلرصى
 إلتعإمل مع طرق عةلج مشكلة إلدعم إلمحىل -3

 المهارت العامة :  -د 

 عىل أن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف
ً
  يكون قإدرإ

  جمع إلمعلومإت ومجرإء أبحإث مرتبطة بأحد محتويإت إلمقرر -1
ى
 إستخدإم إلتقنيإت إلحديثة ف

ى مرتبط بأحد محتويإت  -2   معي 
وع بحنر   ؤعدإد مشر

ى
إلقدرة عىل إإلتصإل مع إآلخرين من خةلل إلعمل إلجمإ   ف

  إلمقرر
 إلقدرة عىل إستخدإم ؤمكإنيإت إلمكتبة -3

 :محتوى المقرر -4

 إلنشإط إإلقتصإدى-
ى
 دور إلدولة ف

 إلمعإشإت وإلتإمينإت إإلجتمإعية-
ينر -

 إلتخطيط إلرصى
 إلدعم إلحكو -
 إلتهرب إلجمرك -
 إلغش إلجمرك -
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 بيانات المقرر -2
 إلنظإم إلمإىل إإلسةل  اسم المقرر:  020303405 الرمز الكودى : 

8-ف الفصل الدراس :   إلجمإرك التخصص :  

 المقرر :  هدف -1

 عىل إلتعرف عىل مإهية إلنظإم إلمإىل  إؤلسةل   كجزء 
ً
أن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ

من إلنظإم إإلقتصإدي إؤلسةل   و أهم مصإدر ؤيرإدإت إلدولة إؤلسةلمية و إلتعرف عىل إآلثإر إإلقتصإدية للزكإة و 
 أهم مصإرفهإ. 

  لمقرر: المستهدف من تدريس ا -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 عىل
ً
 أن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ

1-  .  إلنظإم إلمإىل  إؤلسةل   و إلنظإم إإلقتصإدي إؤلسةل  
ى معرفة إلعةلقة بي   

بإدئ إلعإمة فهم أهم مصإدر ؤيرإدإت إلدولة إؤلسةلمية مثل( إلزكإة/إلعشور/إلخرإج وأهم مصإرفهإ و فهم إلم -2
 .  لةلقتصإد إؤلسةل  

فهم إآلثإر إإلقتصإدية لمختلف إؤليرإدإت للدولة إؤلسةلمية مثل( إلزكإة/إلعشور/إلخرإج.  -3  

 المهارت الذهنية:  -ب

 عىل: 
ً
 أن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ

  إ -1
ى
. تقدير مدى ؤمكإنية إستخدإم ؤيرإدإت إلدولة إؤلسةلمية ف لوقت إلحإىل   

 ضوء تجربة إلدولة إإلسةلمية.  -2
ى
إنية إلدولة إلحديثة ف ى صيإغة مب   

  حإلة ؤحيإء ركن إلزكإة.  -3
ى
إلتنبح بإآلثإر إإلقتصإدية ف  

 المهارت المهنية:  -ج

 عىل: 
ً
 أن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ

  حل مشكةل  -1
ى
ت إلمجتمع. إستخدإم إلنظإم إلمإىل  إؤلسةل   ف  

ى إؤليرإدإت إؤلسةلمية وأنظمة إؤليرإدإت إلحإلية.  -2 تحليل إإلختةلف بي   
3-  .  للمنهج إلمإىل  و إإلقتصإدي إؤلسةل  

ً
تصميم سيإسة مإلية للدولة إلحديثة وفقإ  

 المهارت العامة :  -د 

 عىل: 
ً
 أن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ

  جمع إلمعلومإت ومجرإء أبحإث مرتبطة بأحد محتويإت إلمقرر. إستخدإم إلتقن -1
ى
يإت إلحديثة ف  

ى مرتبط بأحد محتويإت -2   معي 
وع بحنر   ؤعدإد مشر

ى
إلقدرة عىل إإلتصإل مع إآلخرين من خةلل إلعمل إلجمإ   ف

 إلمقرر. 
إلقدرة عىل إستخدإم ؤمكإنيإت إلمكتبة.  -3  

 محتوى المقرر:  -4

مقدمة.  -  
ى  - إلنظإم إلمإىل  إؤلسةل   وإلنظإم إإلقتصإدي إؤلسةل   وإلنظم إألخرى.  إلعةلقة بي   
  إإلسةلم.  -

ى
إلملكية إلعإمة وإلملكية إلخإصة ف  

إيرإدإت إلدولة إإلسةلمية.  -  
نفقإت إلدولة إإلسةلمية.  -  
  تحقيق إلتنمية إإلقتصإدية.  -

ى
دور إلزكإة ف  

  لتقدير إألثإر إلتوزيعية للزكإة.  -
نموذج ريإضى  

آلثإر إإلقتصإدية وإإلجتمإعية وإلنفسية للزكإة. إ -  
-  .   دول إلعإلم إإلسةل  

ى
مشكلة إتسإع إلدين إلعإم ف  
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 بيانات المقرر -2
 اسم المقرر:  020303406 الرمز الكودى : 

إد  إلنظم إلجمركية ونظم إإلستب 
 وإلتصدير

8-ف الفصل الدراس :   إلجمإرك التخصص :  

 هدف المقرر :  -1
ح إلنظ إد وإلتصدير بإلشكل إلذى يوفر للقإرىء وإلدإرس إلمفهوم إلدوىل لهذة إلنظم رسر م إلجمركيةونظم إإلستب 

 وكيفية تطبيقهإ. 

 المستهدف من تدريس المقرر:  -3
إت  إد وإلتصدير ومتإبعة إلتغب  تقديم إإلسإس إلعلم إللةلزم لمعرفة مإهية إلنظم إلجمركية ونظم إإلستب 

 مجإل إلن
ى
إد وإلتصدير.  إلمحتملة ف  ظم إلجمركية وتعريف إلطإلب بكيفية إجرإءإت إإلستب 

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

إلتعرف عىل إلوظإحئف وإلمهإم إلمختلفة للجمإرك.   - 
إلتعرف عىل إإلنظمة إلجمركية وفقإ إلتفإقية )كيوتو( وكذلك عىل إلمستوى إإلقليم وإلمحىل.  -  
وعةلقتهإ بتنمية إلصإدرإت.  توضيح إنوإع إإلعفإءإت إلجمركية -  
تحديد إلقيمة لةلغرإض إلجمركية.  -  
إلتعرف عىل مإ هية إلمنإطق إلحرة وإثإرهإ ومعوقإت تطويرهإ.  -  

 المهارت الذهنية:  -ب
إت إإلدإء دإخل إلجمإرك إلمرصية ومعرفة إهم إلمشإكل وإلقضإيإ إلجمركية وكذلك تلك - إلقدره عىل قيإس محرسر

إد وإلتصدير. إلمرتبطة بعملية إ إلستب   

 المهارت المهنية:  -ج

إد.  -  معرفة إجرإءإت إلتصدير و إإلستب 
ى إلنظم إلجمركية إلتقليدية وإلحديثة.  -  إلتفرقة بي 
 مرص مثل نظإم إلنإفذة إلوإحدة ............إلخ -

ى
 إلتعرف عىل مدى إمكإنية تطبيق إلنظم إلجمركية إلحديثة ف

 ضوء إلتحديإت إلنر توإجه إإلقتصإد إلمرصى. إلقدرة عىل تقييم إلمعإملة  -
ى
يبية للصإدرإت إلمرصية ف  إلرصى

 المهارت العامة :  -د 
إد وإلتصدير عىل معرفة   إنية للنظم إلجمركية و إجرإءإت وسيإسإت إإلستب  ى إكتسإب إلقدرة من خةلل درإسة إلمب 

 إلجمإرك إلمرصية. 
ى
 إليإت تطبيق تلك إلنظم ف

 محتوى المقرر:  -4

 .مإرك وإلرقإبة إإلدإريةإلج -
إد وإلتصدير وإلرقإبة إلجمركية.  -  إإلستب 
يبية إلجمركيةوإدإرة إلمخإطر.  -  إإليرإدإت إلرصى
 مكإفحة  -

ى
إليإت تطبيق إلنظم إلجمركية)نظإم إلنإفذة إلوإحدة ، قوإعد إلمنشإ ، إثر إلنظم إلجمركية ف

 إلجمإرك إلمرصية. 
ى
 ظإهره إلفسإد ف
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 بيانات المقرر -2
يبة إلجمركية اسم المقرر:  020303407 الكودى :  الرمز   حسإبإت إلرصى

8-ف الفصل الدراس :   إلجمإرك التخصص :  

 1947من إإلتفإقية إلعإمة للتعريفة وإلتجإرة  7درإسة طرق إلتقييم إلجمرك وفقإ للمإدة  هدف المقرر :  -1

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ عىل : أن 

 معرفة إلتطور إلتإريجى للتقييم لالغرإض إلجمركية 

 ظل إتفإقية بروكسل وإتفإقية إلجإت 
ى
ى إلتقييم لالغرإض إلجمركية ف  فهم إلفرق مإ بي 

 معرفة إلمعإلجإت إلجمركية إلخإصة لحإإلت إإلصةلح وإؤلعإدة وصنإعإت إلتجميع 

 المهارت الذهنية:  -ب
أن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ عىل تقدير إلقيمة لالغرإض إلجمركية بإلطرق 

 إلمختلفة للجإت

 المهارت المهنية:  -ج

 أن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ عىل : 

 إحئب إلجمركية  حسإب إلرصى

 ظل إتفإقية إلجإتإستخدإم إحكإم وقوإعد إلت 
ى
 قييم إلجمرك ف

 المهارت العامة :  -د 

 أن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ عىل: 

 جمع إلمعلومإت ومجرإء أبحإث مرتبطة بإحد محت 
ى
 يإت إلمقررو إستخدإم إلتقنيإت إلحديثة ف

  وع بحنر  ؤعدإد مشر
ى
ى مرتبط بإحد محتويإت إلمقرر  إإلتصإل مع إإلخرين من خةلل إلعمل إلجمإ  ف  معي 

 إستخدإم ؤمكإنيإت إلمكتبة 

 محتوى المقرر:  -4

 إلتقييم لالغرإض إلجمركية وفقإ إلتفإقية بروكسل 

 إلتقييم لةلغرإض إلجمركية وفقإ إلتفإقية إلجإت 

 إلتعريفة إلجمركية إلمنسقة 

 إلمعإملة إلجمركية لصنإعإت إلتجميع وحإإلت إإلصةلح وإؤلعإدة 
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 بيانات المقرر -2
 سيإسإت مإلية دولية اسم المقرر:  020303408 الرمز الكودى : 

8-ف الفصل الدراس :   إلجمإرك التخصص :  

  إقتصإد مفتوح هدف المقرر :  -1
ى
 بنإء معإيب  لفهم إلمإلية إلدولية ف

 المستهدف من تدريس المقرر:  -3
ى إلطإلب من إلتعرف عىل إلمعونإت إإلجنبية و معر  فة أهم إشكإلهإ سوإء من حيث طبيعتهإ إو مصإدرهإ إو تمكي 

 وإزمة إلمديونية إلخإرجية للدول إلنإمية وإلتعرف عىل إلهيئإت إلدولية إإلمإنحة و إهم وظإحئفهإ ضوإبطهإ

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 عىل: 
ً
  أن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ

  لمحسسإت إلدولية مثل صندوق إلنقد إلدوىل  و إلبنك إلدوىل لةلنشإء و إلتعمب  إلتعرف عىل وظإحئف  إ -1
 فهم إلصور إلمختلفة للمعونإت إإلجنبية و إهم مزإيإهإ و عيوب  هإ -2
ينر  إلدوىل   -3

 .معرفة كيفية إلتعإمل مع أزمة إلديون ومشكلة إإلزدوإج إلرصى

 المهارت الذهنية:  -ب

 عىلأن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإ
ً
 سة إلمقرر سوف يكون قإدرإ

 صيإغة سيإسإت مإلية دولية وفقإ إلسس علمية سليمة -1
إض إلخإرجر  -2  تقدير إلمشإكل إلنر تحيط بلجوء إلدول إلنإمية للمعونإت إإلجنبية و إإلقبر
 إلدول إلنإمية -3

ى
 تحليل إلمخإطر إلنر تحيط بإزمة إلدين إلعإم ف

 المهارت المهنية:  -ج

 عىلأن إلطإلب بعد إإلن
ً
   تهإء من درإسة إلمقرر سوف يكون قإدرإ

 إلتعرف عىل إلمحسسإت إلدولية وطبيعة عملهإ -1
 إلدول إلنإمية -2

ى
  تصميم خطط  إلدإرة مشكلة أزمة إلديون ف

ينر  إلدوىل   -3
 إلتعإمل مع طرق عةلج مشكلة إإلزدوإج إلرصى

 المهارت العامة :  -د 

 عىلأن إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقر 
ً
  ر سوف يكون قإدرإ

  جمع إلمعلومإت ومجرإء أبحإث مرتبطة بأحد محتويإت إلمقرر -1
ى
  إستخدإم إلتقنيإت إلحديثة ف

ى مرتبط بأحد محتويإت -2   معي 
وع بحنر   ؤعدإد مشر

ى
إلقدرة عىل إإلتصإل مع إآلخرين من خةلل إلعمل إلجمإ   ف

  إلمقرر
 إلقدرة عىل إستخدإم ؤمكإنيإت إلمكتبة -3 

 محتوى المقرر:  -4

 تعريف إلمعونإت إإلجنبية وإهم صورهإ-
 وظإحئف ومغرإض هيئإت إلتمويل إلدولية-
ينر  إلدوىل  وطرق عةلجه-

 إإلزدوإج إلرصى
 أزمة إلديون إلدولية وإألزمة إلحإلية-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

248 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توصيف مقررات قسم
ى   االحصاإل والرياضة والتأمي 
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 نات المقرربيا -2
 إلريإضة إلبحتة وإلمإلية اسم المقرر:  020304100 الرمز الكودى : 

1-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 هدف المقرر :  -1
 درإسته للعلوم إإلقتصإديه وإلمإلية يهدف إلمقرر إىل تعريف إلطإلب بإسإسيإت إلريإضه إلبحته 

ى
إلنر يحتإج إليهإ إلطإلب ف

 وإإلدإريه. 

  مستهدف من تدريس المقرر ال -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

ى إلريإضه إلبحته .  -1  إلتعرف عىل مفإهيم وقوإني 
ى  مفإهيم عىل إلتعرف -2  . إلمإلية إلريإضه وقوإني 
 إلتعرف عىل مفإهيم وقوإعد إلتفإضل وإلتكإمل .  -3
ى  مفإهيم عىل إلتعرف -4  . إلبسيطه إلفإحئده وقوإني 
ى إلقو  عىل إلتعرف -5  . إلمركبه إلفإحئده إلحتسإب إلمختلفه إني 
 . بإلفإحئده إلخإصه إلمإليه إلبيإنإت عىل إلتعرف  6

 المهارت الذهنية:  -ب

 زيإده قدره إلطإلب إلذهنيه عىل بنإء إلنمإذج إلريإضيه .  -1

 حل إلمشإكل .  -1
ى
 إستخدإم إلنمإذج ف

ى
 ؤمدإد إلطإلب بإسلوب إلتفكب  إلريإضى ف

 وترجمه إلمشكةلت بصورة ريإضيه  . إلقدره عىل وصف  -2
 إلقدرة عىل إإلدرإك إلريإضى .  -3
 .  إلبسيطة للفإحئدة إلمإليه بإلريإضه إلخإصه إلجدإول مع إلتعإمل عىل إلقدره -4
 .  إلمركبه للفإحئده إلمإليه إلجدإول مع إلتعإمل عىل إلقدره زيإده -5

 المهارت المهنية:  -ج

 تحليل إلمشإكل إلتطبيقيه . إستخدإم إلمفإهيم إلريإضيه   1
ى
 ف

ى إلظوإهر .  -2  إلقدره عىل إيجإد إلعةلقه بي 
 إلقدره عىل تحليل إلبيإنإت .  -3
 تنميه إلمهإرإت إلريإضيه إلخإصه بحل إلمعإدإلت إلريإضيه -4
  إلطةلب مهإرإت تنميه  5

ى
  إلريإضيه إإلسإليب تطبيق ف

ى
 . وإإلعمإل إلمإل مجإل ف

 . وإلمركبه إلبسيطة بإلفإحئده إلخإصه إلتطبيقيه إلمشإكل حل عىل إلطةلب تدريب  6

 المهارت العامة :  -د 

 درإسة وإستنتإج إلمعلومإت بصفة مستقلة ووضع إإلهدإف وإلتخطيط لتحقيقهإ .  -1
 إلعمل كجزء من فريق عمل بنجإح وكفإءة .  - 2
3 -  . 

ً
 و تحريريإ

ً
 توصيل مإ تعلمه من معلومإت شفهيإ

 .  لتحقيقهإ إلتخطيط و إإلهدإف ووضع مستقلة بصفة إلمعلومإت إجوإستنت درإسة -4
 .  وكفإءة بنجإح عمل فريق من كجزء إلعمل -5
  معلومإت من تعلمه مإ توصيل -6

ً
  و شفهيإ

ً
 .  تحريريإ

 . إلريإضيه إإلسإليب فهم -7
 . إلمركبة و إلبسيطه إلفإحئده بإحتسإب إلخإصه إلبنكيه إلمعإمةلت كيفيه إلتعرف  8

 محتوى المقرر:  -4

 إلدوإل وتمثيلهإ إلبيإئى 
 إلمصفوفإت  إلمحددإت 

مجه إلخطيه  إلبر
 إلنهإيإت وإإلتصإل

 إلتكإمل  إسس وقوإعد إلتفإضل 
 درإسه سلوك إلدإله
 إلتفإضل إلجزئى 

 إلنهإيإت إلعظم وإلصغرى للدوإل
 . إلبسيطه إلفإحئده
 . مركبه بفإحئده إلجمله   إلجمله
 . خصموإل إلحإليه إلقيمه
ه إلديون تسويه  . إإلجل قصب 
 . إلحإليه وإلقيمه إلخصم
 . إلقروض إستهةلكو   إإلجل طويله إلديون تسويه
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 بيانات المقرر -2
 إحصإء وصقى  اسم المقرر:  020304101 الرمز الكودى : 

2-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

 إلبيإنإت(. -إلعينة-لعلم إإلحصإء )إلمجتمعتعريف إلطإلب بإلمفإهيم إألسإسية  -
 إلمقإييس إلوصفية(.  -إألشكإل إلبيإنية -ؤلمإم إلطإلب بأدوإت وصف وتلخيص إلبيإنإت )إلجدإول إلتكرإرية -
 لنظرية إإلحتمإإلت .  -

ً
 ؤكتسإب إلطإلب مهإرة إلتعإمل مع إألحدإث إلمحتملة وفقإ

 إلظوإ -
ى
 بإستخدإم إألرقإم إلقيإسية . تعليم إلطإلب كيفية قيإس إلتغب  ف

ً
 و زمنيإ

ً
 هر مكإنيإ

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 إلتعرف عىل أنوإع إلبيإنإت إإلحصإحئية .  -
 إلتعرف عىل طرق جمع إلبيإنإت إإلحصإحئية .  -
 , جدوليإ ً .  -

ً
 إلتعرف عىل طرق عرض إلبيإنإت بيإنيإ

 إلحصإحئية للمتوسطإت, إلتشتت, إإلرتبإط . درإسة إلمقإييس إ -
 درإسة نظرية إإلحتمإإلت .  -
 درإسة إألرقإم إلقيإسية .  -
 درإسة إلسةلسل إلزمنية .  -

 المهارت الذهنية:  -ب

 تحديد إلطريقة إلمنإسبة لجمع إلبيإنإت إإلحصإحئية .  -
-  . 

ً
 , جدوليإ

ً
 إلقدرة عىل عرض إلبيإنإت بيإنيإ

 ييس إلهإمة : إستخةلص بعض إلمقإ -
 مقإييس إلمتوسطإت, إلتشتت, إإلرتبإط . -
-  . 

ً
 تطبيق نظرية إإلحتمإإلت عمليإ

 إلتعرف عىل أنوإع إألرقإم إلقيإسية إلمختلفة . -
 إلتنبح عن طريق إلسةلسل إلزمنية .  -

 المهارت المهنية:  -ج

 مهإرإت جمع وعرض إلبيإنإت .  -
 مهإرإت وصف إلبيإنإت .  -
 إتخإذ إلقرإرت, وإلتنبح بإستخدإم إلسةلسل إلزمنية .  مهإرإت تطبيقية -

ى
 من خةلل إستخدإم إإلحتمإإلت ف

 المهارت العامة :  -د 
 تحليل إلبيإنإت إإلقتصإدية وإإلجتمإعية .  -
 إلوصول ؤىل بعض إلمقإييس إلوصفية إلهإمة .  -

ى
 إستخدإم إلبيإنإت إلمتإحة ف

 محتوى المقرر:  -4

 مقدمة علم إإلحصإء .  -
 أسإليب وصف إلبيإنإت وتلخيصهإ .  -
 إألرقإم إلقيإسية .  -
 نظرية إإلحتمإإلت .  -
إت إلعشوإحئية .  -  إلمتغب 
 إلسةلسل إلزمنية .  -
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 بيانات المقرر -2
 إستدإلل إحصإئى  اسم المقرر:  020304201 الرمز الكودى : 

3-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

مقرر إىل تعريف إلطإلب بإسإليب إلتقدير وإختبإرإت إلفروض إإلحصإحئيه وبنإء إلنمإذج إإلحصإحئيه يهدف هذإ إل -
 وإختبإرهإ . 

 

  المستهدف من تدريس المقرر  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

إت  1 ى إلمتغب   فهم وتفسب  إلعةلقه بي 
 إستخدإم إإلحصإء إلتخإذ إلقرإرإت  2
 إإلستدإلل إإلحصإئى وإلتنبحإلتعرف عىل طرق وإسإليب  -3

 المهارت الذهنية:  -ب

 إلمستقبل -
ى
 إلتنبح بقيم تلك إلظوإهر ف

ى
هإ ف ى إلظوإهر إلمختلفه وتفسب   إكسإب إلطإلب إلقدره عىل إلربط بي 

 إلمقدره عىل تحديد وفهم إلمشكةلت إإلحصإحئيه -
 تنميه إلمقدره عىل إلتفكب  بطريقه إحصإحئيه -

 المهارت المهنية:  -ج

 فهم وتفسب  وتحليل إلظوإهر-1
ى
 إستخدإم إلمدخل إإلحصإئى إلتحليىل ف

 إستخرإج إلنتإحئج إلنر تسإعد متخذى إلقرإر-2
إت إلمختلفه -3 ى إلمتغب   إستخدإم إإلسإليب إإلحصإحئيه للتعرف عىل إلعةلقإت بي 

 المهارت العامة :  -د 

 إلتخطيط لتحقيقهإدرإسة وإستنتإج إلمعلومإت بصفة مستقلة ووضع إإلهدإف و  -1
 إلعمل كجزء من فريق عمل بنجإح وكفإءة -2
3-  

ً
 و تحريريإ

ً
 توصيل مإ تعلمه من معلومإت شفهيإ

 إمكإنيه قرإءه وفهم إإلحصإحئيإت إلمنشوره -4

 محتوى المقرر:  -4

 توزيعإت إلمعإينه -1
 تقديرإلمعإلم وإختبإرإت إلفروض لمجتمع وإحد -2
ى تقدير إلمعإلم وإختبإرإت إ -3  لفروض لمجتمعي 
 تحليل إلتبإين-4
 ؤختبإرإت معإمةلت إإلرتبإط وإإلنحدإر-5
 إلسةلسل إلزمنيه -6
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 بيانات المقرر -2
ى  اسم المقرر:  020304202 الرمز الكودى :   إلخطر وإلتأمي 

ى
 مقدمة ف

4-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 هدف المقرر :  -1
ى   بوجه خإص وحسإب إألقسإط .  ؤلمإم إلطإلب بمفإهيم ومبإدئ إلتأمي 

 

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

ى .  -1  إلتعرف عىل مصطلحإت إلتأمي 
ى .  -2  إلتعرف عىل إنوإع إلتأمي 
 إلحيإة إلعملية .  -3

ى
ى ف  إإللمإم بتطبيقإت إلتأمي 

ى وإلنر يمكن إن يتعإمل -4 معهإ أو يوإجههإ عند إحتكإكة  ؤلمإم إلطإلب بمفإهيم وتعإريف تتعلق بإلخطر وإلتأمي 
 بسوق إلعمل. 

ى .  -5 ى وريإضيإت إلتأمي   إكتسإب إلطإلب معرفة شإملة تتعلق بأنوإع وثإحئق إلتأمي 

 المهارت الذهنية:  -ب
ى .  ى وتحليل وثإحئق إلتأمي   إكتسإب إلطإلب مهإرإت تتعلق بكيفية حسإب إقسإط إلتأمي 

ى إلم  ختلفة . ؤىل جإنب إكتسإب مهإرإت تحليل وثإحئق إلتأمي 

ى .  المهارت المهنية:  -ج  قدرة عىل إلتعإمل مع كل مإ يخص إلخطر وإلتأمي 
 إكتسإب إلطإلب مهإرإت تجعلة أكبر

ى .  المهارت العامة :  -د   مجإل إلتأمي 
ى
 إلعمل ومع إلعمةلء خإصة ف

ى
 ف
ى
 إلتعإمل مع رمسإحئة ف

ى
 إكتسإب إلطإلب مهإرإت ف

 محتوى المقرر:  -4

 تة . مفهوم إلخطر وتقسيمإ -1
 قيإس إلخطر .  -2
ى )إلفنية وإلقإنونية( -3 وط ومبإدئ إلتأمي   رسر
 بعض أنوإع تأمينإت إلممتلكإت وإلمسئولية .  -4
 جدإول وإحتمإإلت إلحيإة .  -5
ى إلحيإة .  -6  إنوإع وثإحئق تأمي 
7-  . 

ى
 إلقسط إلوحيد إلصإف

8-  . 
ى
 إلقسط إلسنوى إلصإف

 إإلقسإط إلتجإرية .  -9
 إلتأمينإت إإلجتمإعية .   -11

ى
 مقدمة ف
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 ات المقرربيان -2
 إإلحصإء إلسكإئى  اسم المقرر:  020304301 الرمز الكودى : 

5-ف الفصل الدراس :  إإلحصإء  التخصص :    

 هدف المقرر :  -1
 يهدف إلمقرر إىل تعريف إلطإلب بإسإسيإت علم إإلحصإء إلسكإئى  -
 

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ
 جدإول إلحيإه إإللمإم بمكونإت-1
 إإللمإم بإسإسيإت إجرإء إلتعدإد إلعإم-2

 المهارت الذهنية:  -ب

 زيإده قدره إلطإلب إلذهنيه عىل فهم إلمعدإلت إلديموغرإفيه -1
 تنميه إلقدره عىل فهم وتحليل تقديرإت إلسكإن-2
 تنميه إلقدره عىل تحليل وفهم وحسإب جدإول إلحيإه-3

 المهارت المهنية:  -ج

 تفسب  إلظوإهرإستخدإ-1
ى
 م مفإهيم إإلحصإء إلسكإئى ف

 إلتنبح بإلقيم إلمستقبليه للظوإهر إإلجتمإعيه-2
ى
 إستخدإم علم إإلحصإء إلسكإئى ف

ى إلمعدإلت إلديموغرإفيه إلمختلفه-3  تحليل إلعةلقإت بي 

 المهارت العامة :  -د 

 لتحقيقهإدرإسة وإستنتإج إلمعلومإت بصفة مستقلة ووضع إإلهدإف وإلتخطيط  - 1
 إلعمل كجزء من فريق عمل بنجإح وكفإءة - 2
3 -  

ً
 و تحريريإ

ً
 توصيل مإ تعلمه من معلومإت شفهيإ

 إجرإء إلتعدإد إلعإم -4
ى
 إمكإنيه إلمشإركه ف

 مسإعده متخذى إلقرإر بإلتقإرير وإلمعدإلت إلةلزمه إلتخإذ إلقرإر-5

 محتوى المقرر:  -4

 مصإدر إلبيإنإت إلسكإنيه
 نفئإت إلسكإ

 إلوفيإت وجدإول إلحيإه
 إلخصوبه وإلموإليد
 إلزوإج وإلطةلق

 إلهجره
 تقدير إلسكإن

 إإلسقإطإت إلسكإنيه
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 بيانات المقرر -2
 إلريإضيإت إلمتقدمة اسم المقرر:  020304302 الرمز الكودى : 

5-ف الفصل الدراس :   إإلحصإء التخصص :  

 هدف المقرر :  -1
ب بمجموعه من إإلسإليب إلريإضيه إلمتقدمه إلنر تسإعده عند درإسه مقرر يهدف إلمقرر إىل تعريف إلطإل-

 إإلحتمإإلت وإإلحصإء إلريإضى وبحوث إلعمليإت . 

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 فهم وإستيعإب مجموعه من إإلسإليب إلريإضيه إلمتقدمه-1
2-  

 إإللمإم بمفهوم إلتفإضل إلجزئى
 ؤللمإم بإلطرق إلمختلفة ؤليجإد إلتكإملإ-3

 المهارت الذهنية:  -ب
 إلفهم-1

ى
 توسيع مدإرك إلطإلب ف

 إكسإب إلطإلب إلقدرة عىل إلتحليل وإإلستنتإج إلريإضى -2
 إكسإب إلطإلب إلقدرة عىل إلتفكب  بطريقه منطقيه سليمه -3

 المهارت المهنية:  -ج

 مجإل إل-1
ى
 حإسب إإلىل وتكوين برإمج جإهزهإستخدإم إإلسإليب إلريإضيه ف

 حل إلمشكةلت إلمختلفه-2
ى
 إستخدإم إإلسإليب إلريإضيه ف

 إستخرإج إلنتإحئج إلنر تسإعد متخذى إلقرإر –3

 المهارت العامة :  -د 

 درإسة وإستنتإج إلمعلومإت بصفة مستقلة ووضع إإلهدإف وإلتخطيط لتحقيقهإ -1
 ةإلعمل كجزء من فريق عمل بنجإح وكفإء - 2
3 -  

ً
 و تحريريإ

ً
 توصيل مإ تعلمه من معلومإت شفهيإ

 محتوى المقرر:  -4

 إلتبإديل وإلتوإفيق
 إلمتسلسةلت

 إإلستنتإج إلريإضى 
 إلكسور إلجزحئيه
 إلتكإمل إلمحدود
 طرق إلتكإمل

 تكإمل بعض إلدوإل إلخإصه
 إلتفإضل إلجزئى 
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 بيانات المقرر -2
رق إلبحث إإلحصإئى ط اسم المقرر:  020304303 الرمز الكودى :   

5-ف الفصل الدراس :   إإلحصإء التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

 تعريف إلطإلب بمنهجية إلبحث إإلحصإئى .  -
 ؤلمإم إلطإلب بطرق إلمعإينة إإلحصإحئية .  -
 ؤكتسإب إلطإلب مهإرة إلتعإمل مع إلنمإذج إلخطية .  -
 تعليم إلطإلب كيفية تنفيذ مرإقبة جودة إإلنتإج .  -

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 تعريف إلطإلب بإألسإليب إلمختلفة ؤلجرإء إلبحوث إلعلمية .  -
 إلتعريف بخطوإت ومنإهج إلبحث إلعلم .  -
 تعريف إلطإلب بمتطلبإت إلبيئة إلمنإسبة ؤلجرإء إلبحوث .  -
 شملة من نظريإت وخطوإت إلتفعيل . تعريف إلطإلب بمرإحل ؤجرإء إلبحوث إلعلمية بمإ ت -
 تقييم إلنظريإت .  -

 المهارت الذهنية:  -ب
 تعريف إلطإلب بخطوإت ذهنية لتعميم إلبحث .  -
 إلتعرف عىل أسإليب إإلستنبإط إإلحصإئى وأسإليب إإلستدإلل إإلحصإئى ومجإإلت إستخدإم كل منهمإ .  -

 تصميم صحف إإلستبيإن وإجرإء إلتجإرب .  جمع وتحليل إلبيإنإت من خةلل المهارت المهنية:  -ج

 تنمية قدرة إلطإلب عىل ؤجرإء إلدرإسإت وإلبحوث إلعلمية وإختبإر صحة إلنظريإت .  المهارت العامة :  -د 

 محتوى المقرر:  -4

 منهجية إلبحث إإلحصإئى .  -
 طرق إلمعإينة إإلحصإحئية .  -
ى .  -  إتجإهي 

ى
 إتجإة وإحد وف

ى
 نمإذج تحليل إلتبإين ف

 إلنمإذج إإلحصإحئية إلخطية .  -
 بعض إلنمإذج إإلحصإحئية إألخرى : مثل نموذج لوجيت , نموذج إإلحتمإل إلخىط .  -
 نمإذج مرإقبة جودة وإإلنتإج .  -
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 بيانات المقرر -2
إمج إإلحصإحئية إلجإهزة اسم المقرر:  020304304 الرمز الكودى :   إلبر

6-ف الفصل الدراس :   إإلحصإء التخصص :  

 هدف المقرر :  -1
-  

ى
 تطبيقإت نمإذج تحليل إلتبإين ف

ى
إمج إإلحصإحئيه إلجإهزه ف يهدف إلمقرر إىل تدريب إلطإلب عىل إستخدإم إلبر
ى وتطبيقإت إلنمإذج إلخطيه ومرإقبه جوده إإلنتإج  إتجإهي 

ى
 إتجإه وإحد وف

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ
 تحليل نمإذج تحليل إلتبإين ومرإقبه إلجودة إن يتعرف-1

ى
إمج إلجإهزه إلمستخدمه ف  إلطإلب عىل إلبر

إمج إلجإهزه-2  إن يتعرف إلطإلب عىل كيفيه قرإه نتإحئج إلتحليل بإستخدإم إلبر

 المهارت الذهنية:  -ب

ى إلمقدمإت وإلنتإحئج-1  إلمقدره عىل إلربط بي 
 يه سليمهتنميه إلمقدره عىل إلتفكب  بطريقه منطق-2
 إلفهم -3

ى
 توسيع مدإرك إلطإلب ف

 المهارت المهنية:  -ج
 إلتحليل-1

ى
إمج إلجإهزه ف  إستخدإم إلبر

 كيفيه تفسب  نتإحئج إلتحليل-2

 المهارت العامة :  -د 

 إمكإنيه قرإءه وفهم إإلحصإحئيإت إلمنشوره -1
إمج إلجإهزه-2  إلقدره عىل تفسب  نتإحئج إلتحليل من مخرجإت إلبر
 ة وإستنتإج إلمعلومإت بصفة مستقلة ووضع  إإلهدإف وإلتخطيط لتحقيقهإدرإس -3
 إلعمل كجزء من فريق عمل بنجإح وكفإءة -4
5-  

ً
 و تحريريإ

ً
 توصيل مإ تعلمه من معلومإت شفهيإ

 محتوى المقرر:  -4

 تحليل إلتبإين
ى
إمج إلجإهزه ف  إستخدإم إلبر

 إلنمإذج إلخطيه
ى
إمج إلجإهزه ف  إستخدإم إلبر

 جوده إإلنتإجإستخ
ى
إمج إلجإهزه ف  دإم إلبر
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 بيانات المقرر -2
 إلجبر إلخىط اسم المقرر:  020304305 الرمز الكودى : 

6-ف الفصل الدراس :   إإلحصإء التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

 تعليم إلطإلب أسإليب إلتحليل للعةلقإت إلخطية .  -1
 تقدير إلدوإل إلخطية .  -2
 إت . تعليم إلطإلب أسإليب إلمصفوف -3
 حل نظم إلمعإدإلت إلخطية .  -4

ى
 إستخدإم إلمصفوفإت ف

 

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 إإلحصإء .  المعلومات والمفاهيم :  -أ
ى
 تعريف إلطإلب بمفإهيم إلمتجهإت وإلمصفوفإت وإلمحددإت وإلعديد من إلمفإهيم إألسإسية بإلجبر إلخىط ف

 د من إألدوإت إإلحصإحئية إلهإمة من خةلل مقرر إلجبر إلخىط . تعريف إلطإلب بإلعدي المهارت الذهنية:  -ب

إمج إإلحصإحئية إلجإهزة .  المهارت المهنية:  -ج  إإللمإم ببعض إلبر

إمج إإلحصإحئية إلجإهزة المهارت العامة :  -د   إإللمإم ببعض إلبر

 محتوى المقرر:  -4

 جبر إلمصفوفإت .  -1
 إلمحددإت .  -2
 إيجإد معكوس إلمصفوفإت إلمربعة .  -3
 حل نظم إلمعإدإلت إلخطية غب  إلمربعة .  -4
 تطبيقإت إقتصإدية عىل حل نظم إلمعإدإلت .  -5
 . Eigen Vectors   ,Eigen Valuesتحديد إلقيم  -6
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 بيانات المقرر -2
 إإلحصإءإت إلةلمعلمية اسم المقرر:  020304306 الرمز الكودى : 

ى
 مقدمة ف

6-ف الفصل الدراس :   إإلحصإء التخصص :  

 المقرر :  هدف -1
يهدف إلمقرر إىل تعريف إلطإلب بإإلسإليب إإلحصإحئيه إلةلمعلمية من نإحية إلطرق إلةلمعلمية إلمختلفة للتقدير 

 إلعديد من إلنوإج إلتطبيقية
ى
إ مإتستخدم ف  ,كذللك إؤلختبإرإت إلةلمعلمية إلنر كثب 

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ
 فإهيم إلمتعلقة بنظريإت إلتقديرت إلةلمعلميةإلم  1
 إلمفإهيم إلمتعلقةبإؤلختبإرإت إلةلمعلمية -2

 المهارت الذهنية:  -ب

 إلمقدره عىل تحديد وفهم إلمشكةلت إإلحصإحئيه-1
 إن يتعلم إلطإلب منر يلجأ  لالسإليب إلةلمعلمية كبديل للئلسإليب إلمعلمية -2
 ى إلطإلبتنميه قدرة إلتفسب  وإلتنبح لد-3

 المهارت المهنية:  -ج

إت إلمختلفه -1 ى إلمتغب   إستخدإم إسإليب إإلحصإء للتعرف عىل إلعةلقإت بي 
إت -2  تحليل إلمتغب 

ى
 إستخدإم إإلسإليب إلةلمعلميه ف

 إستخرإج إلنتإحئج إلنر تسإعد متخذى إلقرإر -3

 المهارت العامة :  -د 

 وضع إإلهدإف وإلتخطيط لتحقيقهإدرإسة وإستنتإج إلمعلومإت بصفة مستقلة و  - 1
 إلعمل كجزء من فريق عمل بنجإح وكفإءة - 2
3 -  

ً
 و تحريريإ

ً
 توصيل مإ تعلمه من معلومإت شفهيإ

 إمكإنيه قرإءه وفهم إإلحصإحئيإت إلمنشوره -4

 محتوى المقرر:  -4

 مقدمة عن نظرية إؤلحتمإإلت 
 مقدمة عن إؤلستدإلل إؤلحصإئى 

 ت إلةلمعلميةإلنر تعتمد عىل توزي    ع ذى إلحدينبعض إؤلختبإرإت وإلتقديرإ
 2بعض إؤلختبإرإت وإلتقديرإتإلةلمعلمية إلنر تعتمد عىل توزي    ع كإ
 بعض إؤلختبإرإت وإلتقديرإتإلةلمعلمية إلنر تعتمد عىل إلرتب

وف-ؤختبإر كلوميجروف  سميبى
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 بيانات المقرر -2
ة إإلحصإحئيةنظرية إلمعإين اسم المقرر:  020304307 الرمز الكودى :   

6-ف الفصل الدراس :   إإلحصإء التخصص :  

 هدف المقرر :  -1
 إلمإم إلطإلب بمفإهيم إلعينإت وإنوإعهإ وإلتوزي    ع إلعينى للعينإت إلعشوإحئية إلمختلفة. يهدف إلمقرر إىل -
 

  المستهدف من تدريس المقرر  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 إلتعرف عىل مفإهيم إلعينإت -1
 إلتعرف عىل إنوإع إلعينإت-2
 إلتعرف عىل خصإحئص إلمجتمعإت إلمسحوب منهإ إلعينإت -3
 إلتعرف عىل طرق سحب إلعينإت-4
 إلوإقع إلعمىل|. -5

ى
 إلمإم إلطإلب بمفإهيم وتعإريف تتعلق بإلعينإت وإلنر يمكن إن يتعإمل معهإ ف

 المهارت الذهنية:  -ب
إلحجم إإلمثل للعينة إىل جإنب إمكإنية سحب جميع إلعينإت  إكسإب إلطإلب مهإرإت تتعلق بكيفية تحديد -

 إلممكنة إلسحب من مجتمع إلدرإسة. 

 المهارت المهنية:  -ج
 إلوإقع  -1

ى
إكسإب إلطإلب مهإرإت تجعله إكبر قدرة عىل إلتعإمل مع كل مإ يخص إلعينإت إلنر يتم سحبهإ ف

 إلعمىل

 إلحكم عىل خصإحئص مجتمع إلدرإسة من خةلل إلعينة إلمسحوبة. إكتسإب إلطإلب مهإر  – 1 المهارت العامة :  -د 
ى
 إت ف

 محتوى المقرر:  -4

 مفإهيم إلعينإت وإنوإعهإ. -1
 طرق سحب إلعينإت.  -2
 إخطإء إلمعإينة.  -3
 إلتوزي    ع إلعينى للعينة إلعشوإحئية إلبسيطة.  -4
 تحديد إلحجم إألمثل للعينة إلعشوإحئية إلبسيطة.  -5
 لعينة إلعشوإحئية إلطبقية. إلتوزي    ع إلعينى ل -6
 إلتوزي    ع إلعينى للعينة إلعشوإحئية متعددة إلمرإحل )إلعنقودية(.  -7
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 بيانات المقرر -2
 إقتصإد ريإضى  اسم المقرر:  020304308 الرمز الكودى : 

6/  5-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

 يهدف إلمقرر ؤىل: 
  إلمختلفةم تعريف إلطإلب بإلمفإهي - 1

 .وأدوإت إلتحليل إلريإضى
  تحليل إلظوإهر إإلقتصإدي سوإء عىل إلمستوى إلفردي   - 2

ى
  ف

كيفية إستخدإم إلطإلب ألدوإت إلتحليل إلريإضى
 .  أو إلكىل 

  تحليل إلظوإهر إإلقتصإدية.  - 3
ى
 تطبيق إألدوإت إلريإضية إلمختلفة ف

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 لمفاهيم : المعلومات وا -أ

 إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإدرإ عىل: 
 علم إإلقتصإد - 1

ى
 .معرفة أهم أدوإت إلمنطق إلريإضى إلمستخدمة ف

  معإلجة إلمشكةلت إإلقتصإدية.  - 2
ى
  ف

 إستخدإم أدوإت إلتحليل إلريإضى
إضإت  إلتعرف عىل كيفية عمل إلنظإم إإلقتصإدى سوإء عىل إلمستوى إلكىل – 3  ظل إفبر

ى
أو إلمستوى إلجزئى ف

 أكبر وإقعية. 

 المهارت الذهنية:  -ب

 إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإدرإ عىل: 
 .تدعيم إلقدرة إلتحليلية لدى إلطإلب عند درإسة أية مشكلة إقتصإدية – 1
 .خلق إلقدرة عىل إلتفسب  لمإ يحدث من ظروف إقتصإدية وإجتمإعية – 2
 عىل إألحدإث إإلقتصإدية إلجإرية - 3

ً
 .خلق إلقدرة عىل إلتنبح بإإلتجإهإت إلنر يمكن أن تحدث بنإءإ

 المهارت المهنية:  -ج

 إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإدرإ عىل: 
  صيغة نمإذج ريإضية محددة وإلتوصل ؤىل إلنتإحئج بشأنهإ وتف - 1

ى
هإ. صيإغة إلمشكةلت إإلقتصإدية ف  سب 

إت إإلقتصإدي.  -2   عمليإت إلتنبح بشأن إلمتغب 
ى
 إستخدإم إلنمإذج إلريإضية ف

 تأهيل إلطإلب لتقديم إستشإرإت إقتصإدية سوإء عىل مستوى إلوحدة إإلقتصإدية أو عىل إلمستوى إلكىل.  -3

 المهارت العامة :  -د 

 بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر يجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
  وسإحئل إؤلعةلم إلمختلفة - 1

ى
 .ؤمكإنية قرإءة وفهم إلبيإنإت وإلتحليةلت إإلقتصإدية إلمنشورة ف

  صيغة ريإضية محددة. -2
ى
ى ف  إلقدرة عىل عرض موضوع معي 

 عمل إبحإث إو إيجإد حلول إلحد -3
ى
 إلقدرة عىل إستخدإم إمكإنيإت إلمكتبة ف

 إلتطبيقإت إلعملية للمقرر. 
إح إلتوصيإت لعةلجهإ. إلقدرة عىل إستخد - 4   تحليل إلمشكةلت إإلقتصإدية وإقبر

ى
  ف

 إم أدوإت إلريإضى
 تحليل إلمشكةلت إإلقتصإديةلديه  - 5

ى
 .مهإرة إستخدإم إألدوإت إلريإضية ف

 محتوى المقرر:  -4

  إإلقتصإد.  -1
ى
  ف

 إستخدإم إلمنطق إلريإضى
 إلمصفوفإت وإلمعإدإلت إلخطية.  -2
 لفرقية. إلتفإضل وإلمعإدإلت إلتفإضلية وإ -3
  لنظرية سلوك إلمستهلك.  -4

 إلتحليل إلريإضى
وع.  -5   لنظرية إلمشر

 إلتحليل إلريإضى
  لتوإزن إلسوق.  -6

 إلتحليل إلريإضى
 إقتصإديإت إلرفإهية.  -7
إمج إلخطية وتطبيقإتهإ.  -8  إلبر
 تحليل إلمستخدم وإلمنتج.  -9
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 بيانات المقرر -2
 بحوث إلعمليإت اسم المقرر:  020304401 الرمز الكودى : 

7-ف ل الدراس : الفص  إإلحصإء التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

مجه إلخطيه ومشإكل إلنقل وإلرقإبه  يهدف إلمقرر إىل تعريف إلطإلب بكيفيه بنإء نمإذج بحوث إلعمليإت و إلبر
 عىل إلمخزون وخطوط إإلنتظإر وإسلوب إلمحإكإه

 

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ
 تعرف عىل منشإء ومفإهيم ونظريإت بحوث إلعمليإتإل -1
 إلتعرف عىل نظريإت صفوف إإلنتظإر ومشإكل إلنقل وإلرقإبه عىل إلمخزون-2
مجه إلخطيه-3  إلتعرف عىل كيفيه إجرإء تحليل إلحسإسيه وإلبر

 المهارت الذهنية:  -ب

 إكسإب إلطإلب إلقدره  عىل إستخدإم إإلسإليب إإلحصإحئيه إلمختلفه-1
 إكسإب إلطإلب إلقدره عىل تحويل إلمشكةلت إلمعقده إىل إجرإءإت قإبله للحل -2
 صوره  معإدإلت لتبسيطه -3

ى
 إكسإب إلطإلب إلقدره عىل محإكإه إلوإقع ف

 المهارت المهنية:  -ج

 تحليل إلمشإكل إلمختلفه-1
ى
مجه إلخطيه ف  إستخدإم إسإليب إلبر

 وإلرقإبه عىل إلمخز -2
ى
 ون وتحديد نقإط إعإده إلطلبإلقدره عىل إلتحكم ف

 إلقدره عىل إلتنبح بإلحسإبإت إلمختلفه إلخإصه بصفوف إإلنتظإر -3

 المهارت العامة :  -د 

 درإسة وإستنتإج إلمعلومإت بصفة مستقلة ووضع إإلهدإف وإلتخطيط لتحقيقهإ - 1
 إلعمل كجزء من فريق عمل بنجإح وكفإءة - 2
 توصيل مإ تعلمه من معلومإت شفه - 3

ً
 و تحريريإ

ً
 يإ

 إمكإنيه حل إلعديد من إلمشإكل إلتطبيقيه مثل صفوف إإلنتظإر وإلرقإبه عىل إلمخزون -4
مجه إلخطيه-5  إلمنظمإت عن طريق إستخدإم مفإهيم إلبر

ى
 إمكإنيه ترشيد إإلنفإق ف

 محتوى المقرر:  -4

 بحوث إلعمليإت (1
ى
 مقدمه ف

 بنإء نمإذج بحوث إلعمليإت (2
مجه إلخطيه (3  إلبر
 إلحسإسيه تحليل (4
 نظريه صفوف إإلنتظإر (5
 إلرقإبه عىل إلمخزون (6
 مشكله إلنقل (7
 إسلوب إلمحإكإه (8



 

263 

 

 بيانات المقرر -2
 تحليل إإلنحدإر اسم المقرر:  020304402 الرمز الكودى : 

7-ف الفصل الدراس :   إإلحصإء التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

 تعريف إلطإلب بنموذج إإلنحدإر إلخىط إلبسيط .  (1
 لطإلب بنموذج إإلنحدإر إلخىط إلمتعدد . تعريف إ (2
 نمإذج إإلنحدإر .  - (3

ى
إت إلصورية ف  تعريف إلطإلب بإستخدإم إلمتغب 

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

إضإت طربقة إلمربعإت إلصغرى .  (1  إلتعرف عىل إفبر
 تقدير نمإذج إإلنحدإر  - (2

ى
 إلبسيط وإلمتعدد .      إستخدإم طريقة إلمربعإت إلصغرى ف

 نمإذج إإلنحدإر .  - (3
ى
إت إلصورية ف  إستخدإم إلمتغب 

 المهارت الذهنية:  -ب

 عملية إلتقدير .  (1
ى
إضإت طريقة إلمربعإت إلصغرى قبل إستخدإمهإ ف  إلتحقق من توإفر إفبر

 نموذج إإلنحدإر للوصول ألفضل نموذج مقدر  (2
ى
إت ف  . Best Modelإختيإر أفضل متغب 

 تإحئج إإلنحدإر . تحقيق ن - (3

 تقدير نمإذج إإلنحدإر.  - المهارت المهنية:  -ج
ى
إمج إإلحصإحئية إلجإهزة ف  إستخدإم إلبر

 إمكإنية تطبيق نمإذج إإلنحدإر عىل إلبيإنإت إإلقتصإدية وإإلجتمإعية إلوإقعية .  - المهارت العامة :  -د 

 محتوى المقرر:  -4

 نموذج إإلنحدإر إلخىط إلبسيط .  (1
 حدإر إلخىط إلمتعدد . نموذج إإلن (2
إت إلصورية .  - (3  إلمتغب 
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 بيانات المقرر -2
(1نظرية إإلحصإء ) اسم المقرر:  020304403 الرمز الكودى :   

7-ف الفصل الدراس :   إإلحصإء التخصص :  

 هدف المقرر :  -1
إت إلعشوإحئيه وإنوإعهإ وإل - دوإل إلمولده للعزوم يهدف إلمقرر إىل تعريف إلطإلب بنظريه إإلحتمإإلت وإلمتغب 

ى  يي   وبعض إنوإع إلتوزيعإت إإلحتمإليه إلمشهوره ذإت إلمتغب  إلوإحد وكذلك ذإت إلمتغب 

  المستهدف من تدريس المقرر  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 إلتعرف عىل مفإهيم ومبإدئ نظريه إإلحتمإإلت  -1
إت إلعشوإحئية -2  إلتعرف عىل إلمتغب 
 ةإلتعرف  عىل إلدوإل إلمولد -3
 إلتعرف عىل إلتوزيعإت إؤلحتمإلية إلمستمره وإلوثإبه -4

 المهارت الذهنية:  -ب

 زيإده إلقدره إلذهنيه للطةلب عىل إستيعإب إشتقإق إإلثبإتإت إلمختلفه -1
ى إلتوقع وإلتوزيعإت إلمختلفه-2  زيإده قدره إلطإلب عىل إلربط بي 
 توزي    ع إلمجتمعإتزيإده إلقدره إلذهنيه للطةلب عىل إلتعإمل مع دوإل -3

 المهارت المهنية:  -ج

 إلقدره عىل قرإءه وفهم إلمرإجع إلقإحئمه عىل نظريه إإلحصإء-1
 فروع علم إإلحصإء-2

ر
 بإف

ى
 بنإء إسإس نظرى سليم إلكمإل إلدرإسه ف

 بنإء إسإس نظرى سليم لدرإسه مإده إإلستدإلل إإلحصإئى  -3

 المهارت العامة :  -د 

 لومإت بصفة مستقلة ووضع إإلهدإف وإلتخطيط لتحقيقهإدرإسة وإستنتإج إلمع - 1
 إلعمل كجزء من فريق عمل بنجإح وكفإءة - 2
3 -  

ً
 و تحريريإ

ً
 توصيل مإ تعلمه من معلومإت شفهيإ

 تحليل إلظوإهر إلمختلفه -4
ى
 إمكإنيه إإلستفإده من درإسه إلتوزيعإت ف

 محتوى المقرر:  -4

 نظريه إإلحتمإإلت  (1
إت إلعشوإحئي (2  هإلمتغب 
 إلدوإل إلمولده للعزوم (3
 إلتوزيعإت إإلحتمإليه إلوثإبه (4
 إلتوزيعإت إإلحتمإليه إلمستمره (5
ين (6  إلتوزيعإت إإلحتمإليه ذإت إلمتغب 
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 بيانات المقرر -2
 إقتصإد قيإس اسم المقرر:  020304404 الرمز الكودى : 

8-ف الفصل الدراس :   إإلحصإء التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

إىل تعريف إلطإلب بنمإذج إإلنحدإر إلبسيط وإلمتعدد وتطبيقإتهإ وإثإر وإسبإب وطرق معإلجه يهدف إلمقرر 
إت إلمبطأه وإلصوريه ونمإذج إلمعإدإلت  إلمشإكل إلنر يتعرض لهإ هذه إلنمإذج و إلتعرف عىل إستخدإمإت إلمتغب 

ى عىل إلجإنب إلتطبيقر وإستخدإمإت إلحإسب إإلىل كب 
 إإلنيه مع إلبر

  ستهدف من تدريس المقرر الم -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ
 إن يتعرف إلطإلب عىل إسإليب تحديد وعةلج مشإكل تطبيق نمإذج إإلنحدإر إلبسيطوإلمتعدد -1
إضإت نموذج إإلنحدإر-2  معرفه إلمشكةلت إلنإتجه عن عدم تحقق إفبر
 إلتعرف عىل نمإذج إلمعإدإلت إإلنيه-3

 المهارت الذهنية:  -ب

ى إلظوإهرإك-1  سإب إلطإلب إلقدره عىل فهم إلعةلقإت بي 
إضإت إلخإصه بهإ-2  تفسب  وتحديد مشكله إلبحث وصيإغه إإلفبر
 تنميه قدره إلتفسب  وإلتنبح لدى إلطإلب-3

 المهارت المهنية:  -ج

ى -1 يي  ى متغب   تحليل إلعةلقه بي 
ى
 إستخدإم إإلنحدإر إلبسيط ف

 تحليل -2
ى
إتإستخدإم إإلنحدإر إلمتعدد ف ى عدد من إلمتغب   إلعةلقه بي 

 إلتحليل -3
ى
 إستخدإم إلحإسب إإلىل ف

 المهارت العامة :  -د 

 درإسة وإستنتإج إلمعلومإت بصفة مستقلة ووضع إإلهدإف وإلتخطيط لتحقيقهإ - 1
 إلعمل كجزء من فريق عمل بنجإح وكفإءة - 2
3 -  

ً
 و تحريريإ

ً
 توصيل مإ تعلمه من معلومإت شفهيإ

 قرإءه وفهم إإلحصإحئيإت إلمنشوره إمكإنيه -4
 تنميه قدره إلطإلب عىل بنإء إلنمإذج إلخطيه إلقيإسيه-5

 محتوى المقرر:  -4

 مقدمه (1
 نموذج إإلنحدإر إلخىط إلبسيط (2
 نموذج إإلنحدإر إلخىط إلمتعدد (3
إضإت إلنموذج (4  إإلثإر إلنإجمه عن غيإب إحد إفبر
إت إلصوريه (5  إلمتغب 
 إلنمإذج إلمبطأ ه (6
 دإلت إإلنيهنموذج إلمعإ (7
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 بيانات المقرر -2
 تصميم إلتجإرب اسم المقرر:  020304405 الرمز الكودى : 

8-ف الفصل الدراس :   إإلحصإء التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

( مجموعة من إلعوإمل وإلمحثرإت إلمختلفة.  - ى )وإلمقإرنة بي   تعريف إلطإلب بكيفية تنفيذ إلتجإرب بإلقيإس تأثب 
بكيفية تنفيذ إلتجإرب للحصول عىل أكبر قدر من إلمعلومإت بإستخدإم أقل قدر من إلموإرد  تعريف إلطإلب -

 إلمإلية . 
 تنمية مهإرإت وقدرإت إلطةلب عىل بنإء إلنمإذج لدرإسة إلمشإكل إلوإقعية .  -

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 تعريف إلطإلب بمفإهيم : 
 إلوحدإت إلتجريبية وعنإض إلعشوإحئية . إلمعإلجإت و  (1
 كيفية تصميم وتنفيذ إلتجإرب إلمعملية وإلتجإرب إلحقلية .   - (2

 المهارت الذهنية:  -ب
 تعريف إلطإلب بأسإليب تحليل إلبيإنإت إلمتإحة .  (1
 إلتحليل .  - (2

ى
 تعريف إلطإلب بأسإليب إستخدإم إلحإسب إآلىل ف

 إلحإسب إآلىل .  إؤللمإم ببعض لغإت المهارت المهنية:  -ج

 إستخدإم إسإليب إلتصميم ؤلجرإء إلتجإرب إلعملية .  المهارت العامة :  -د 

 محتوى المقرر:  -4

 مقدمة ومفإهيم عإمة .  (1
 إلتصميم إلتإم إلعشوإحئية .  (2
 إتجإة وإحد .  (3

ى
 تحليل إلتبإين ف

ى .  (4  إتجإهي 
ى
 تحليل إلتبإين ف

 تصميم إلقطإعإت إلكإملة إلعشوإحئية .  (5
 إلةلتينى . تصميم إلمرب  ع  (6
 تحليل إلتغإير .  - (7
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 بيانات المقرر -2
 سةلسل زمنية اسم المقرر:  020304406 الرمز الكودى : 

8-ف الفصل الدراس :   إإلحصإء التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

 تعريف إلطإلب بأسإسيإت تحليل إلسةلسل إلزمنية.  (1
 تحليل إلسةلسل إلزمني (2

ى
ى ف  ة . تعريف إلطإلب بمنهجية بوكس و جنكب 

 تدريب إلطإلب عىل إستخدإم إإلسإليب إلمتإحة إلختيإر نموذج مةلحئم للبيإنإت محل إإلهتمإم .  (3
 إلتنبح .  - (4

ى
 ؤكسإب إلطإلب مهإرة فحص مةلحئمة إلنموذج إلمقدر إلستخدإمة ف

  المستهدف من تدريس المقرر  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 إلمستقرة .  إلتعرف عىل إلسةلسل إلزمنية إلمستقرة وغب   (1
 تحويل إلسةلسل إلزمنية غب  إلمستقرة ؤىل مستقرة .  (2
 AR(p)نمإذج  (3
 MA(q)نمإذج  (4
 ARMA(p,q)نمإذج  (5
 AREMAنمإذج  - (6

 المهارت الذهنية:  -ب
 عملية إلتنبح .  -

ى
 تحديد إلنموذج إلمةلحئم للسلسلة إلزمنية وإلذى يمكن إستخدإمة ف

 مجإل -
ى
إمج إإلحصإحئية إلجإهزة ف  . Minitabتحليل إلسةلسل إلزمنية مثل برنإمج  إستخدإم إلبر

إمج إإلحصإحئية إلجإهزة .  -تطبيق إسلوب بوكس - المهارت المهنية:  -ج  عىل إلبر
ً
ى عىل إلبيإنإت إلفعلية )إلوإقعية( إعتمإدإ  جنكب 

 إلتنبحإت إإلقتصإدية .  - المهارت العامة :  -د 
ى
 إستخدإم إلسةلسل إلزمنية ف

 محتوى المقرر:  -4

 قدمة . م (1
 إإلستقرإر .  (2
3)  . ) ى  نمإذج إلسةلسل إلزمنية )منهجية بوكس وجنكب 
 مرحلة إلتعرف عىل إلنموذج إلمةلحئم .  (4
 تقدير إلنموذج وفحصة .  (5
 إلتنبح .  - (6

ى
 إستخدإم إلنموذج ف
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 بيانات المقرر -2
(2نظرية إإلحصإء ) اسم المقرر:  020304407 الرمز الكودى :   

8-ف الفصل الدراس :   إإلحصإء التخصص :  

 هدف المقرر :  -1
 يهدف إلمقرر إىل درإسه نظريه إلتقدير وإإلختبإرإت إإلحصإحئيه-
 

  المستهدف من تدريس المقرر  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 إلتعرف عىل معإلم إلمجتمع إلمجهوله وطرق تقديرهإ -1
 إإللمإم بإلطرق إإلحصإحئيه إلخإصه بإلتقدير-2
 إلمقدر إلجيدإلتعرف عىل خصإحئص  -3
 إإللمإم إؤلختبإرإت إؤلحصإحئية إلمختلفة-3

 المهارت الذهنية:  -ب

 إكسإب إلطإلب إلقدره عىل إستحدإم طرق إلتقدير إلمختلفه-1
إت إلثقه -2  إكسإب إلطإلب إلقدره عىل إيجإد فبر
 إلتدريب عىل إجرإء إختبإرإت إلفروض إإلحصإحئيه-3

 المهارت المهنية:  -ج

 ةلت إإلحصإحئيه إلمختلفهإجرإء إلتحلي -1
 إلتعرف عىل خصإحئص إلظإهره محل إلبحث -2   
 تحديد إإلدوإت إإلحصإحئيه إلمنإسبه لعمليه إلتقدير   3
 قدرة إلطإلب عىل ؤستخدإم إؤلختبإر إؤلحصإئى إلمنإسب   4

 المهارت العامة :  -د 

 تحقيقهإدرإسة وإستنتإج إلمعلومإت بصفة مستقلة ووضع إإلهدإف وإلتخطيط ل - 1
 إلعمل كجزء من فريق عمل بنجإح وكفإءة - 2
3 -  

ً
 و تحريريإ

ً
 توصيل مإ تعلمه من معلومإت شفهيإ

 إلقدره عىل إلتقدير وإجرإء إإلختبإرإت إإلحصإحئيه-4
 تحديد إلوسإحئل إإلحصإحئيه لتقدير معإلم إلمجتمعإت إلمختلفه-5

 محتوى المقرر:  -4

 إلتقدير بنقطه (1
 خصإحئص إلمقدر إلجيد (2
 ق إلتقدير  بنقطةطر  (3
ه ثقه (4  إلتقدير بفبر
 إختبإرإت إلفروض إإلحصإحئيه (5
ه ثقه وإختبإرإت إلفروض (6 ى إلتقدير بفبر  إلعةلقه بي 
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 بيانات المقرر -2
ى متقدم اسم المقرر:  020304408 الرمز الكودى :   تأمي 

8/  7-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 هدف المقرر :  -1
ى . ؤلمإم إلطإلب بمعرفة كإف  إلتأمي 

ى
 ية لبعض إلموضوعإت إلمتقدمة ف

 

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

ى .  المعلومات والمفاهيم :  -أ ى ومخصصإت إلتأمي  ى مثل ؤعإدة إلتأمي   إلتأمي 
ى
ة لموضوعإت متقدمة ف  إكتسإب إلطإلب معإرف كثب 

 حسإب إلمخصصإت إ المهارت الذهنية:  -ب
ى
 لتأمينية وإلمعإشإت وغب  ذلك . تنمية إلقدرإت إلريإضية للطإلب ف

إكإت .  المهارت المهنية:  -ج ى وكيفية حسإب إلمعإشإت وإإلشبر ى , وأسإليب إعإدة إلتأمي   تدريب إلطإلب عىل طرق تسويق إلتأمي 

ى نوعية إستثمإر إلمختلفة  المهارت العامة :  -د  ى , وإلمفإضلة بي  إف وإلرقإبة عىل إلتأمي   .تزويد إلطإلب بمهإرإت إإلرسر

 محتوى المقرر:  -4

إن , سيإرإت (.  -1  تأمينإت إلممتلكإت وإلمسئولية بإلتفضيل )بحرى , طرق , طب 
ى .  -2  ؤعإدة إلتأمي 
ى .  -3  تسويق إلتأمي 
ى .  -4 إف وإلرقإبة عىل إلتأمي   إإلرسر
ى وطرق حسإبهإ .  -5  أنوإع مخصصإت وإحتيإطإت إلتأمي 
 إلتأمينإت إإلجتمإعية بإلتفصيل .  -6
ى إلصج إلتجإرى وإإل  -7  جنمإ  . إلتأمي 
ة , إلمخصص إلحسإئر ( -8  تأمينإت إلحيإة )إلدفعإت إلمتغب 

ى
 موضوعإت متقدمة ف

ى .  -9  إستثمإرإت إلتأمي 
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 توصيف مقررات قسم
 نظم المعلومات والحاسبات االلية
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 بيانات المقرر -2
 نظم وتكنولوجيإ إلمعلومإتمقد اسم المقرر:  020305201 الرمز الكودى : 

ى
مة ف  

3-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

ح مفإهيم و مكونإت نظم إلمعلومإت و عةلقتهإ بتكنولوجيإ إلمعلومإت هدف المقرر :  -1  يشر

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 إلمفإهيم إألسإسية ألنظمة إلمعلومإتإلتعرف عىل  (1
 رف علىمكونإت تكنولوجيإ إلمعلومإتإلتع (2
  كفإءة و تنإفسية إلمنظمإتإلتعرف عىل  (3

ى
 ؤسهإم إلنظم ف

 للمستويإت إؤلدإرية إلمختلفة  المهارت الذهنية:  -ب
ً
 إلتعرف عىل كيفية منح نظم إلمعلومإت دعمإ

 تحديد خصإحئص أنظمة إلمعلومإت إلةلزمة لدعم إلمنظمإت  المهارت المهنية:  -ج

 ت العامة : المهار  -د 
 مهإرإت إلتعإمل مع برإمج إلحإسب إإلىل  إلمختلفة (1
 إلتوإصل وإلعرض (2

 محتوى المقرر:  -4

  بيئة إألعمإل إلجديدة (1
ى
 نظم إلمعلومإت ف

ونية  collaborationمفإهيم إلتعإمل  (2  Global E-businessو إألعمإل إإللكبر
 أنوإع أنظمة إلمعلومإت وعةلقتهإ بإلمستويإت إألدإرية (3
 معلومإت إلمتكإملةأنظمة إل (4
ة تنإفسية بإستخدإم تكنولوجيإ إلمعلومإت (5 ى  إلوصول ؤىل  مب 
 إلبنية إلتحتية لتكنولوجيإ إلمعلومإت (6
 أسس ذكإء إألعمإل (7
 تكنولوجيإ إؤلتصإإلت  (8
  ؤدإرة إلعمليإت و ؤرضإء إلعميل (9

ى
ى ف  إلتمب 

ونية (11  إلتجإرة إؤللكبر
 نظم إلمعلومإت و دعم إلقرإر (11
وعإت بنإء نظم إل (12  معلومإتؤدإرة مشر



 

272 

 

 بيانات المقرر -2
 برمجة إلحإسب اسم المقرر:  020305301 الرمز الكودى : 

ى
 مقدمة ف

5-ف الفصل الدراس :   نظم إلمعلومإت  التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

 algorithm designوتصميم خوإرزميإت إلحل  problem solvingيركز إلمقرر عىل أسلوب حل إلمشإكل 
مجة إلحديثةبأستخدإم أحد لغإت   إلبر

 

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

مجةإلتعرف عىل  (1  تإري    خ لغإت إلبر
إمج (2  إلتعرف عىل مرحل كتإبة وتشغيل إلبر
إمج و (3  إلتعرف عىل إلمكونإت إإلسإسية للبر
مجة إلحديثة (4  إلتعرف عىل قوإعد كتإبة بلغة من لغإت إلبر

 المهارت الذهنية:  -ب
 إلمشإكل وتصميم خوإرزميإت إلحلحل  (1
نإمج (2  تحديد تدفق إلبر

 المهارت المهنية:  -ج
 تطوير حلول لمشإكل إألعمإل (1
إمج بأنوإعهإ (2  أكتشإف و تصحيح أخطإء إلبر

 المهارت العامة :  -د 
مجة (1  أستخدإم أحد لغإت إلبر
 إلتوإصل وإلعرض (2

 محتوى المقرر:  -4

مجة (1  خلفية عن لغإت إلبر
 algorithm designوتصميم خوإرزميإت إلحل  problem solvingحل إلمشإكل  (2
 خرإحئط إلتدفق (3
 Data typesأنوإع إلبيإنإت  (4
 Operatorsإلعمليإت  (5
نإمج (6  قرإحئة مدخةلت وطبإعة مخرجإت إلبر
 Control Statementsجمل إلتحكم  (7
طية.  (8  Condition Statementsإلجمل إلشر
 Repetition Statementsجمل إلتكرإر  (9
 Jump Statementsجمل إلقفز  (11
 Arraysإلمصفوفإت  (11
  إلمصفوفإت (12

ى
 إلبحث ف

 ترتيب إلمصفوفإت (13
مجة بإلوحدإت  (14  Modular programmingإلبر
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 بيانات المقرر -2
 اسم المقرر:  020305302 الرمز الكودى : 

إلبنية إلتحتية لتكنولوجيإ 
 إلمعلومإت

5-ف الفصل الدراس :   نظم إلمعلومإت  التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

يقدم إلمقرر إلمكونإت إلمختلفة للبنية إلتحتية لتكنولوجيإ إلمعلومإت متضمنة إلشبكإت وإلتخزين. و يعرض 
  إلمنظمة ويركز عىل كيفية تكإمل  إلمكونإت 

ى
إلمقرر تصميم وعمإرة إلحإسب إآلىل  وتكنولوجيإ إإلتصإإلت ف

  نطإق هذه إلعمإرة
ى
 إلمختلفة ف

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 إألجزإء إلمإدية للحإسب إإلىل  إلتعرف عىل  (1
 إلتعرف عىل أنوإع برمجيإت إلحإسب إإلىل   (2
 إلتعرف علىأنظمة تخزين إلبيإنإت (3
 إلتعرف عىل شبكإت إلحإسب إإلىل   (4
  مجإل تكنولوجيإ إلمعلومإت (5

ى
 إلتعرف عىل بعض إألتجإهإت إلحديثة ف

 رة عنإض تكنولوجيإ إلمعلومإتتخطيط ومدإ  المهارت الذهنية:  -ب

 عنإض تكنولوجيإ إلمعلومإتتحديد أحتيإجإت إلمنظمة من   المهارت المهنية:  -ج

 المهارت العامة :  -د 
 أستخدإم بعض تطبيقإت إلحإسب إإلىل   (1
 إلتوإصل وإلعرض (2

 محتوى المقرر:  -4

 أهمية ودور إلبنية إلتحتية لتكنولوجيإ إلمعلومإت بإلمنظمة (1
 نية إلتحتية لتكنولوجيإ إلمعلومإت بإلمنظمةمكونإت إلب (2
 Operating Systemsأنظمة إلتشغيل  (3
 أنظمة تخزين إلبيإنإت (4
 إلشبكإت (5
ى إلبنية إلتحتية ألنظمة إلمعلومإت (6  تأمي 
 Grid Computingحوسبة إلشبكة  (7
 Cloud Computingإلحوسبة إلسحإبية  (8
 Computing as a Serviceإلحوسبة كخدمة  (9
 Information Technology Service Managementجيإ إلمعلومإت ؤدإرة خدمة تكنولو  (11
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 بيانات المقرر -2
مجيإت اسم المقرر:  020305303 الرمز الكودى :   تحليل كم بإستخدإم إلبر

5-ف الفصل الدراس :   نظم إلمعلومإت  التخصص :  

 هدف المقرر :  -1
  إل
  مجإل إألعمإل يعرف إلطإلب كيفية ؤستخدإم برمجيإت إلحإسب إإلليقى

ى
تحليل إلكم  و يقدم تطبيقإت عدة ف

 و إإلقتصإد و إلتصنيع

  المستهدف من تدريس المقرر  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ
 إلتعرف عىل تقنيإت إلتحليل إلكم  إلمحدد (1
  دعم أتخإذ إلقرإرإلتعرف على (2

ى
  تستخدم ف

 إلنمإذج إلكمية إلنر

 إلمختلفة لحل إلمشكةلتأنشإء إلنمإذج   المهارت الذهنية:  -ب

  حل إلمشكةلت ودعم إلقرإر  المهارت المهنية:  -ج
ى
 أستخدإم تطبيقإت إلحإسب ف

 المهارت العامة :  -د 
 مهإرإت إلتعإمل مع برإمج إلحإسب إإلىل  إلمختلفة (1
 إلتوإصل وإلعرض (2

 محتوى المقرر:  -4

 مقدمة للتحليل إلكم   (1
مجة إلخطية (2  إلبر
3)   

 و تحليل إلحسإسية إلحل بإستخدإم إلرسم إلبيإئى
مجة ذإت إألعدإد إلصحيحة (4  إلبر
 نمإذج إلنقل (5
 مشإكل إلتخصيص (6
مجة بإإلهدإف (7  مقدمة للبر
 مقدمة لنظرية إلصفوف (8
 إلكم   برمجيإت خإصة للتحليل (9
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 بيانات المقرر -2
 تصميم وإدإرة قوإعد إلبيإنإت اسم المقرر:  020305304 الرمز الكودى : 

6-ف الفصل الدراس :   نظم إلمعلومإت  :التخصص  

 هدف المقرر :  -1

: إلتصميم  يقدم إلمقررعملية تطوير قوإعد إلبيإنإت ويركز عىل إلمرإحل إلثةلثة لتصميم قوإعد إلبيإنإت وىه 
ه من إلمقررإت  ى هذإ إلمقرر عن غب    تمب 

  وإلتصميم إلمإدي. وإحدة من إلسمإت إلنر
إلتصوري وإلتصميم إلمنطقر
  كل
ى
  تطرح ف

  ضوء إلمنإظرة إلنر
ى
ى عىل تحليل ونمذجة قوإعد إلبيإنإت ف كب 

يإت إلهندسة وإلحإسبإت هو إلبر
 إلمنظمة متطلبإت

 

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 إلتعرف عىل طرق تخزين إلبيإنإت (1
 إلتعرف عىل بيئة قوإعد إلبيإنإت (2
 رسد إلمفإهيم إإلسإسية لقوإعد إلبيإنإت (3
 SQLأوإمر لغة إلتعرف عىل  (4

 المهارت الذهنية:  -ب

 تحليل أحتيإجإت إلمنظمة من إلبيإنإت (1
  توفرأحتيإجإت إلمنظمة Database Modelingنمذجة قإعدة إلبيإنإت  (2

 إلنر
ى تصميم  (3  Data Normalizationقوإعد إلبيإنإت من خةلل تحسي 

 المهارت المهنية:  -ج

 جمع وتحليل متطلبإت إلمنظمإت من إلبيإنإت (1
 قوإعد إلبيإنإتنمذجة  (2
 تقييم تصميم قإعدة إلبيإنإت (3
 أستخدإم أحد تطبيقإت نظم ؤدإرة قوإعد إلبيإنإت (4

 المهارت العامة :  -د 

  حل إلمشكةلت (1
ى
 أستخدإم إلنمذجة ف

  إلتوإصل مع أفرإد إلمنظمة (2
ى
 أستخدإم تصميم قوإعد إلبيإنإت ف

  تكنو  (3
ى
ى ف   إلتوإصل مع إلمتخصصي 

ى
 لوجإ إلمعلومإتأستخدإم تصميمقوإعد إلبيإنإت ف

 أستخدإم تطبيقإت إلحإسب إإلىل   (4

 محتوى المقرر:  -4

 خلفية عن تإري    خ وبيئة قوإعد إلبيإنإت (1
 عملية تطوير قوإعد إلبيإنإت و مرإحلهإ إلمختلفة (2
 ERDإلتصميم إلتصوري لقإعدة إلبيإنإت و نموذج  (3
 إلمحسن ERDنموذج  (4
  لقإعدة إلبيإنإت (5

 إلتصميم إلمنطقر
  تحويل إلتصميم إلتصو  (6

 ري لقإعدة إلبيإنإت إىل  تصميم منطقر
 Data normalizationتطبيع إلبيإنإت  (7
 SQLإلتصميم إلمإدي لقإعدة إلبيإنإت بأستخدإم لغة  (8
 DDLلغة  (9
 DMLلغة  (11
 إلمتقدمة SQLلغة  (11
 بيئة إلعميل/إلخإدم لقوإعد إلبيإنإت (12
 ؤدإرة إلبيإنإت و قوإعد إلبيإنإت (13



 

276 

 

 بيانات المقرر -2
 برمجة إلحإسب اسم المقرر:  020305305 الرمز الكودى : 

ى
 تطبيقإت ف

6-ف الفصل الدراس :   نظم إلمعلومإت  التخصص :  

 هدف المقرر :  -1
  برمجة إلحإسب إإلىل  وتطبيقإتهإ

ى
 يركز إلمقرر عىل موإضيع متقدمة ف

 

  المستهدف من تدريس المقرر  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ
 إلتعرف عىل هيإكل بيإنإت متقدمة (1
مجة إلشيئية (2  إلتعرف عىل إلمفإهيم إألسإسية للبر

 المهارت الذهنية:  -ب
 تطوير برإمج لحل مشإكالكبر تعقيدإ (1
 أستخدإم أسإليب برمجة وخوإرزميإت جديدة (2

 المهارت المهنية:  -ج
  تتطلب هيإكل بيإنإت متقدمة أو أسإليب (1

 تطوير حلول لمشإكل إألعمإل إلنر
 أنتإج برمجيإت أكبر جودة (2

 لمهارت العامة : ا -د 
مجة (1  أستخدإم أحد لغإت إلبر
 إلتوإصل وإلعرض (2

 محتوى المقرر:  -4

 2D Arraysإلمصفوفإت ثنإحئية إإلبعإد  (1
 Classمفهوم  (2
 Dynamic Data Structuresهيإكل إلبيإنإت إلمرنة  (3
مجة إلشيئية (4  أسإسيإت إلبر
5) Packages and Interfaces 
6) Recursion 
 Exception Handlingمعإلجة إألستثنإءإت  (7
 إألتصإل بقوإعد إلبيإنإت (8
 Input/outputإلقرإءة وإلكتإبة (9
إمج عىل جإنب جهإز إلعميل (11  تشغيل إلبر
إمج عىل جإنب إلجهإزإلخإدم (11  تشغيل إلبر
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 بيانات المقرر -2
 إدإرة إلتكنولوجيإ اسم المقرر:  020305306 الرمز الكودى : 

6-ف الفصل الدراس :   نظم إلمعلومإت  التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

إعإت. يقدم   كيفية حمإية إؤلخبر
ً
ى أيضإ   إلمنظمإت و يبي 

ى
يوضح هذإ إلمقرر كيفية ؤنتإج و تسويق إلتكنولوجيإ ف

إلمقرر إألطر إلتحليلة إلخإصة بقضإيإ إلتكنولوجيإ، حقوق إلملكية إلفكرية، معرفة إلمنظمإت. يقدم إلمقرر 
 
ً
  أيضإ

  إلمنظمإت.  مجموعة من إلمعإرف إلتقنية و لكنه يعنى
ى
 بكيفية ؤدإرة إلتكنولوجيإ و إؤلبتكإر و إلتعلم ف

 

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

ه إلتنإفسيهإلتعرف عىل  (1 ى إع ،إإلبتكإر و إلمب 
 مفإهيم إإلخبر

 كيفية  تطور إلتكنولوجيإإلتعرف على (2
 حقوق إلملكيه إلفكريهإلتعرف على (3

 ية: المهارت الذهن -ب

 ؤدإرة إإلبدإع (1
 إلبحث و إلتطويرؤدإرة  (2
  إلمنظمه (3

ى
 ؤدإره إؤلبتكإر و إلتعلم ف

  المهارت المهنية:  -ج

 المهارت العامة :  -د 
 مهإرإت إلتعإمل مع برإمج إلحإسب إإلىل  إلمختلفة (1
 إلتوإصل وإلعرض (2

 محتوى المقرر:  -4

إع (1  إؤلخبر
 إؤلبتكإر (2
ة إلتنإفسية (3 ى  إلمب 
 تطور إلتكنولوجيإ (4
 إدة من إؤلبتكإرإؤلستف (5
 حقوق إلملكيه إلفكريه (6
ى  (7  ؤدإره إلمبدعي 
 ؤدإره إلبحث و إلتطوير (8
 معرفه إلمحسسإت (9
  إلمنظمه (11

ى
 ؤدإره إؤلبتكإر و إلتعلم ف

 إلتحإلفإت (11
ى إلمنظمإت (12  إلعةلقإت بي 
وعإت ذإت إلمكون إلتكنولوجر  إلعإىل   (13

 إلمشر
 و تمويله ريإده إألعمإل (14



 

277 

 

 بيانات المقرر -2
 تحليل وتصميم نظم إلمعلومإت اسم المقرر:  020305307 الرمز الكودى : 

6-ف الفصل الدراس :   نظم إلمعلومإت  التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

توضيح مفإهيم تحليل وتصميم قوإعد إلبيإنإت وأعطإء إلطةلب إلقدرة عىل جمع وتحليل متطلبإت إإلنظمة 
 وتصميم تدفق إلعمليإت وقوإعد إلبيإنإت. 

 

  تدريس المقرر:  المستهدف من -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 لالنظمة إلتعرف عىل إلمفإهيم إألسإسية 

 إلتعرف عىل مهإم محلل ومصمم إلنظم 

  إلتعرف عىل مفإهيم تحليل وتصميم إلنظم إلمتوجه بإألشيإءObject Oriented Analysis and Design 

 المهارت الذهنية:  -ب

 تحليل متطلبإت إألنظمة 

  إلعمليإتتدفق تصميم 

 قوإعد إلبيإنإت تصميم 

  مجإل تحليل وتصميم إلنظم  المهارت المهنية:  -ج
ى
 إلتعرف عىل إلممإرإسإت إلجيدة ف

 المهارت العامة :  -د 
 نت  إلبحث عىل إإلنبر

 إلتوإصل وإلعرض 

 محتوى المقرر:  -4

  نوإع إلمختلفة من أنظمة إلمعلومإتإأل 

 دور محلل إلنظم 

 مجيإتمرإحل دورة حيإة تطوير إل  بر

 تمثيل أحتيإجإت إألنظمة بأستخدإم إلمخططإت إلمختلفة 

 جمع إلمعلومإت بأستخدإم إألسإليب إلتفإعلية 

 جمع إلمعلومإت بأستخدإم إألسإليب إلغب  ظإهرة 

  تصميم تدفق إلعمليإت بأستخدإمData Flow Diagrams 

  تحليل إألنظمة بأستخدإم قوإميس إلبيإنإتData Dictionary 

 عد إلبيإنإتتصميم قوإ 

  تحليل وتصميم إلنظم إلمتوجه بإألشيإءObject Oriented Analysis and Design 
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 بيانات المقرر -2
 إستخبإرإت وتنقيب إلبيإنإت اسم المقرر:  020305401 الرمز الكودى : 

7-ف الفصل الدراس :   نظم إلمعلومإت  التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

يم ؤستخبإرإت إألعمإل وكيفية تصميم مستودعإت إلبيإنإت ويعرض إإلسإليب يركز إلمقرر عىل توضيح مفإه
 إلمختلفة لتنقيب إلبيإنإت مع إلتعرض لبعض إلخوإرزميإت إلمستخدمة. 

 

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ
 أستخبإرإت إألعمإل مستودعإت إلبيإنإت إلتعرف عىل إلمفإهيم إألسإسية 

 عرف عىل أسإليب معإلجة إلبيإنإت لمإ قبل إلتشغيل إلتData Preprocessing 

 المهارت الذهنية:  -ب

 فهم كيفية تصميم مستودعإت إلبيإنإت 

  فهم كيفية أستخدإم إإلسإليب إلمختلفة معإلجة إلبيإنإت لمإ قبل إلتشغيلData Preprocessing 

  لتنقيب إلبيإنإتفهم كيفية عمل بعض خوإرزميإت 

 المهارت المهنية:  -ج
 أستخةلص وتحويل وتحميل إلبيإنإت  

ى
مجيإت ف  أستخدإم إلبر

  تنفيذ مهإم  
ى
مجيإت ف  تنقيب إلبيإنإتإستخدإم إلبر

 المهارت العامة :  -د 
 نت  إلبحث عىل إإلنبر

 إلتوإصل وإلعرض 

 محتوى المقرر:  -4

 مفهوم ؤستخبإرإت إألعمإل وتنقيب إألعمإل 

 ل وتنقيب إألعمإلإلحإجة إىل  ؤستخبإرإت إألعمإ 

  أسإليب معإلجة إلبيإنإت لمإ قبل إلتشغيلData Preprocessing 

 مستودعإت إلبيإنإت 

  إلبيإنإت  
ى
 Frequent Patternsإلنمإذج إلمتكرة ف

  قوإعد إألرتبإط تنقيبAssociation Rule Mining 

  إلتصنيفClassification 

  إلتوقعPrediction 

  تحليل إلكتلCluster Analysis 

 قيب إلسةلسل إلزمنيةتن 
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 بيانات المقرر -2
ونية اسم المقرر:  020305402 الرمز الكودى :   مرإجعة إلنظم إإللكبر

7-ف الفصل الدراس :   نظم إلمعلومإت  التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

 إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإدرإ عىل: 
و   1  .نيةفهم إلرقإبة ومرإعة إلنظم إؤللكبر
ونية -2  إلتعرف عىل مفإهيم مرإجعة إلنظم إؤللكبر
 

  المستهدف من تدريس المقرر  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإدرإ عىل : 
ونية - 1  وصف مدإخل مرإجعة إلنظم إإللكبر
 إلحإسب وإلمرإجعة بإلحإسب إعطإء إمثلة للمرإجعة حول إلحإسب وإلمرإجعة من خةلل -2
ونية.  - 3  منإقشة معإيب  مرإجعة إلنظم إإللكبر

 المهارت الذهنية:  -ب

 إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإدرإ عىل : 
ونية عىل إجرإءإت إلمرإجعة..  – 1  تحليل وتفسب  تأثب  مرإجعة إلنظم إإللكبر
ونية. منإقشة إختبإرإت مرإجعة إلنظم إإللك – 2  بر

 المهارت المهنية:  -ج

 إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإدرإ عىل : 
 تطبيق إلرقإبة عىل إإلفعإل إلفورى للبيإنإت وتشغيلهإ.    1
ونية- 2  .إعدإد برنإمج مرإجعة نظم إلكبر

 المهارت العامة :  -د 

 إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإدرإ عىل : 
 إلعمل كفريق لمنإقشة إلمفإهيم إلمرتبطة بنظم إلمعلومإت إلمحإسبية.  - 1
 إختيإر وإستخدإم برإمج إلحإسب إلمةلحئمة لرسم خرإحئط تدفق إلعمليإت وخرإحئط - 2

 تدفق إلبيإنإت وجدول إلقرإرإت. 
 إلعمل بروح إلفريق لمنإقشة وتخطيط كيفية تطبيق أسإليب إلرقإبة عىل كل من دورة - 3
 رإدإت، إلمرصوفإت وإألستإذ إلعإم. إؤلي
ة.  - 4   إلتعرف عىل تطبيقإت إلنظم إلخبب 

ى
 إستخدإم إلتقنيإت إلتكنولوجية إلحديثة ف

 إعدإد إلتقإرير إلنر تنإقش إألفكإر إلمتعلقة بتطبيقإت نظم إلمعلومإت إلمحإسبية.  - 5

 محتوى المقرر:  -4

ونية-1  مفإهيم مرإجعة إلنظم إإللكبر
 دفق وجدإول إتخإذ إلقرإرخرإحئط إلت-2
ونية-3  معإيب  مرإجعة إلنظم إإللكبر
 إجرإءإت إلمرإجعة-4
 إختبإرإت إلمرإجعة-5
ة-6 ونية إلصغب 

 إلرقإبة ومرإجعة إلنظم إإللكبر
ونية إلمتقدمة-7  إلرقإبة ومرإجعة إلنظم إإللكبر
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 بيانات المقرر -2
 اسم المقرر:  020305403 الرمز الكودى : 

إلمتقدمة  نظم إلمعلومإت
 وتطبيقإتهإ

7-ف الفصل الدراس :   نظم إلمعلومإت  التخصص :  

  نظم إلمعلومإت هدف المقرر :  -1
ى
 يهدف إلمقرر إىل  تعريف إلطإلب بإألتجإهإت وإلموإضيع إلحديثة ف

  المستهدف من تدريس المقرر  -3

  إلموإضيع وإؤلتجإهت إلتعرف عىل   المعلومات والمفاهيم :  -أ
ى
 نظم إلمعلومإت إلحديثة ف

 ربط إلمعرفة إلمكتسبة من إلمقررإت إلمختلفة ببعضهإ إلبعض  المهارت الذهنية:  -ب

 إلقدرة عىل تقديم توصيإت مهنية حديثة  المهارت المهنية:  -ج

 إلتوإصل وإلعرض  المهارت العامة :  -د 

 محتوى المقرر:  -4

  إلحوسبة إلشبكيةGrid Computing 

   إلحوسبة إلسحإئرCloud Computing 

  مجيإت كخدمة  Software as a Serviceإلبر

  إلمنصة كخدمةPlatform as a Service 

  إلبنية إلتحتية كخدمةInfrastructure as a Service 

  ة  Big Dataإلبيإنإت إلكبب 

  إضية  Virtualizationإلبلفبر

 مجة إلحديثة  لغإت إلبر

 موضوعإت أخرى متقدمة 
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 بيانات المقرر -2
 نظم دعم إلقرإر اسم المقرر:  020305404 ى : الرمز الكود

7-ف الفصل الدراس :   نظم إلمعلومإت  التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

كمإ يعرض إلمقرر .يركز إلمقرر عىل  تعريف إلطإلب بكيفية تمثيل إلمشكةلت كنظم من أجل إلتعإمل معهإ لحلهإ
ى إلمقرر كيفية دعم هذه إلنظم  عدد من إألدوإت إلةلزمة للنمذجة و إلحل نوعيإت مختلفةل من إلمشكةلت. يبي 

  إلمحسسة و يقدم إلمقرر معإرف نظرية و مهإرإت عملية للطإلب تمكنه من إلعمل مع نظم و 
ى
لقررإت عدة ف

 أدوإت مختلفة لدعم إلقرإر. 

  المستهدف من تدريس المقرر  -3

 إلقرإرإلتعرف عىل معإرف نظرية خإصة بدعم   المعلومات والمفاهيم :  -أ

 تمثيل إلمشكةلت كنظم من أجل إلتعإمل معهإ لحلهإ  المهارت الذهنية:  -ب

 إلتمكن من بعض إألدوإت إلةلزمة للنمذجة و إلحل و ذلك لعدد كبب  من إلمشكةلت  المهارت المهنية:  -ج

 المهارت العامة :  -د 
   أستخدإم بعض تطبيقإت إلحإسب إإلىل 

 إلتوإصل وإلعرض 

 محتوى المقرر:  -4

 مقدمة وتعريف نظم دعم إلقرإر 

 أدوإت نظم دعم إلقرإر وخصإحئصهإ 

 نمإذج نظرية إلقرإر 

 شجرة إلقرإرإت 

 شجرة إلقرإر ذإت إلتعلم 

 نمإذج إلشبكإت 

 تعريف و مفهوم إلتنبح وخصإحئصه و إستخدإمإته 

 تطبيقإت عىل  إلتنبح 

 تعريف مفهوم إلمحإكإة و خصإحئصهإ و إستخدإمإتهإ 

 لمتنوعهإلمحإكإة و تطبيقإتهإ إ 

 برمجيإت خإصة لدعم إلقرإر 

 خإصة لدعم إلقرإر، خصإحئصهإ و إلتطبيقإت عليهإ برمجيإت 
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 بيانات المقرر -2

ونية اسم المقرر:  020305405 الرمز الكودى :   تجإرة وإعمإل إلكبر

8-ف الفصل الدراس :   التخصص :  

 نظم إلمعلومإت 
 إإلدإرة
 إلتسويق

ية  إلموإرد إلبشر

 رر : هدف المق -1
  هذإ إلمجإل. 

ى
ونية وعرض إلتجإرب إلرإحئدة ف  يركز إلمقرر عىل توضيح مفإهيم إلتجإرة وإألعمإل إإللكبر

 

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ
 ونية إلتعرف عىل إلمفإهيم إألسإسية  للتجإرة وإألعمإل إإللكبر

  ونية رإإلتعرف عىل نمإذج موإقع  حئدةتجإرة ألكبر

ونية من وجهة نظر إإلعمإل  المهارت الذهنية:  -ب  تحليل موإقع إلتجإرة إإللكبر

  إلوصول إىل  فرص أعمإل  المهارت المهنية:  -ج
ى
نت ف  أستخدإم إإلنبر

 المهارت العامة :  -د 
 نت  إلبحث عىل إإلنبر

 إلتوإصل وإلعرض 

 محتوى المقرر:  -4

 إلثورة إلرقمية وتحول إلمنظمإت 

 ونية إسيةإلمفإهيم إألس  للتجإرة وإألعمإل إإللكبر

  إلتحول إىل  إلرقميةDigitization 

 ونية  تإري    خ إلتجإرة إإللكبر

 ونية   بيئة إلتجإرة إإللكبر
ى
 أنوإع إلمنظمإت ف

 ونية   بيئة إلتجإرة إإللكبر
ى
 نمإذج إإلعمإل ف

 ونية   بيئة إلتجإرة إإللكبر
ى
 نمإذج إلدخل ف

  ونية للعمةلء وإلشر إت إلتجإرة إإللكبر ى  كإت وإلمجتمعممب 

 ونية  تجإرة إلتجزحئة إلكبر

   قطإعإت مختلفةدرإسإت حإلة نمإذج موإقع  
ى
ونية رإحئدة ف  تجإرة ألكبر

   
وئى   إإللكبر

ر
 سلوك إلمستهلك وإلبحث إلسوف

 ونية لعةلقإت إلعمةلء  إإلدإرة إإللكبر

   
وئى  إلتسويق إإللكبر

 ونية إلةلسلكية  إلتجإرة إإللكبر
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 بيانات المقرر -2
 نظم إلمعلومإت إلمتكإملة اسم المقرر:  020305406 ى : الرمز الكود

8-ف الفصل الدراس :   نظم إلمعلومإت  التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

ى من ؤدإرإت    يتكإمل فيهإ عدة برإمج  و موظفي 
يمنح إلمقرر إلطإلب إلمهإرإت إلةلزمة لتحليل و صيإنة إلنظم إلنر

  إلمنظمة
ى
 مختلفة ف

 

  يس المقرر: المستهدف من تدر  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ
  إلمفإهيم إألسإسية ألنظمة ؤدإرة موإرد إلمنظمةإلتعرف عىل 

 إلتعرف عىل تصميم إألنظمة إلمتكإملة 

 المهارت الذهنية:  -ب

 تحليل تدفق إألعمإل 

 مجيإت  تقييم ؤحتيإجإت إلمنظمة من إلموإرد إلمإدية و إلبر

 كإت إؤلختيإرإت إلمختلفة إلخإصة  تقييم إء منتجإت جإهزة من رسر مجيإت دإخل إلمنظمة أو رسر بتطوير إلبر
مجيإت  إلبر

 المهارت المهنية:  -ج
  أنظمة ؤدإرة موإرد إلمنظمةأجإدة أستخدإم أحد 

  تدفق إألعمإلتصميم 

 المهارت العامة :  -د 
 مجة  أستخدإم أحد لغإت إلبر

 إلتوإصل وإلعرض 

 محتوى المقرر:  -4

 قضية إلتكإمل 

  إؤلجتمإ   مفإهيم و  
 مبإدئ إلتحليل إلتقنى

 حلول ؤدإرة إلبيإنإت للمنظمإت 

 ؤدإرة إلعمليإت و برمجيإت تدفق إألعمإل 

 حلول تخطيط إلموإرد من إلموإد 

 حلول إلجدولة ذإت إلسعة إلمحدودة 

 حلول ؤدإرة إلعةلقإت بإلعمةلء 

 حلول ؤدإرة سةلسل إؤلمدإد 

 حلول تخطيط إلموإرد بإلمنظمإت 

 تتكإمل إلتطبيقإ 

 منهجية تصميم نظم إلمعلومإت إلمتكإملة و تقييمهإ 
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 بيانات المقرر -2
 إلنظم إلذكية لدعم إلقرإر اسم المقرر:  020305407 الرمز الكودى : 

8-ف الفصل الدراس :   نظم إلمعلومإت  التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

 إلمقرر إإلول عن يعتبر هذإ إلمقرر إستكمإإل لمقرر نظم دعم إلقرإر ، فهو يمثل إمتد
ى
إدإ للموضوعإت إلمطروحة ف

 طريق محورين: 
ة  إإلول: يمثل نظم و إدوإت دعم للقرإرإلنر تستخدم طرقإ معتمدة عىل إلتعلم وذلك لةلستفإدة من إلكميإت إلكبب 

 كثب  من بيئإت إإلعمإل
ى
 من إلبيإنإت وإلنر إصبحت متإحة ف

: يعإلج فيه إلمقرر قضية إختيإر نظم دع ى و إلثإئى  محسسإت إإلعمإل تتوإفق مع إلعإملي 
ى
م قرإر مةلحئمة تستخدم ف

 إلمحسسة. 
ى
 تنظيم إلعمل و مستوى إلبنية إلتحتية لتكنولوجيإ إلمعلومإت ف

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ
  إلنظم إلمعتمدة عىل إلمعرفة و طرق تمثيلهإإلتعرف عىل 

  إلعصبية و طرق تحليل إلبيإنإت و إنشإء قوإعد للقرإرإلتعرف عىل إلشبكإت 

 المهارت الذهنية:  -ب
 تحليل إلقررإرت إلمعتمدة عىل معإيب  متعددة 

 إلتنبح بإلمبيعإت و تخطيط إلطلب 

 بيئة إإلعمإل  المهارت المهنية:  -ج
ى
 إلتطبيقإت إلمإلية و تطبيقإت إخرى ف

 إلتوإصل وإلعرض  المهارت العامة :  -د 

 حتوى المقرر: م -4

  .تعريفإت إلنظم إلذكية ، تسإمإلت فلسفية و إلنمذجة 

  .وظإحئف وهيإكل إلنظم إلذكية لدعم إلقرإر 

  .إلنظم إلذكية لدعم إلقرإر بإلمحسسة 

  .إلتكنولوجيإت إلذكية لنظم إدإرة قوإعد إلنمإذج 

  .طرق تمثيل إلمعرفة 

 ( طرق إلبحث و إلبحث إلمحىل و مإ ورإء إلطرق إلتقريبيةMetaheuristics. ) 

 (  ى إلتعلم  ;unsupervised learningطرق إلتعلم إلخإضعة للرقإبة، إلغب  خإضعة للرقإبة و تحفب 
reinforcement learning) 

 إلشبكإت إلعصبية 

  .إلنظم إلمبينة عىل إلمعرفة لدعم إلقرإر 

  .إلنظم إلذكية إلهجينة لدعم إلقرإر 
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 بيانات المقرر -2
وع تخرج اسم المقرر:  020305408 الرمز الكودى :   مشر

8-ف الفصل الدراس :   نظم إلمعلومإت  التخصص :  

 هدف المقرر :  -1
وع متكإمل لنظإم معلومإت مرورإ بمرإحل    فريق عمل عىل مشر

ى
يهدف إلمقرر إىل  أعطإء إلطةلب إلفرصة للعمل ف
 تحديد إلمشكلة وإلتحليل و إلتصميم وإلتطبيق

  قرر: المستهدف من تدريس الم -3

وع بصورة أكبر عمقإ بموضوعإلتعرف عىل مفإهيم خإصة   المعلومات والمفاهيم :  -أ  إلمشر

 المهارت الذهنية:  -ب

 أختيإر إلمشكلة  
ى
  ف
 إلعصف إلذهنى

 ى إلبدإحئل إلمختلفة  إإلختيإر بي 

 تحليل متطلبإت إلنظإم 

   
 تعلم إلقدرة عىل إلتعلم إلذإئر

 المهارت المهنية:  -ج

 كنولوجيإت جديدةأستخدإم أدوإت وت 

 وع  ؤدإرة إلمشر

 ؤدإرة إلوقت 

 المهارت العامة :  -د 
 فرق  

ى
 إلعمل ف

 إلتوإصل وإلعرض 

 محتوى المقرر:  -4

 وع   إلختيإر موضوع إلمشر
 إلعصف إلذهنى

 ى إلبدإحئل إلمطروحة  أختيإر إلبديل إإلفضل بي 

 تحليل متطلبإت إلنظإم 

 تصميم تدفق إلعمليإت 

 تصميم قوإعد إلبيإنإت 

  إجهة إلمستخدمتصميم و 

  تطبيق إلنظإم وأنتإجPrototype 

 وع   للمشر
 تحضب  إلعرض إلنهإئى
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 توصيف مقررات
 من خارج الكلية
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 بيانات المقرر -
 إقتصإد جزئى  اسم المقرر:  020306100 الرمز الكودى : 

1-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 رر : هدف المق -1

 يهدف إلمقرر ؤىل: 
  تحكم إلسلوك إإلقتصإدي للوحدة إإلقتصإدية  - 1

تعريف إلطإلب بإلمفإهيم وإلمبإدئ إإلقتصإدية إألسإسية إلنر
 إلفردية. 

إت إإلقتصإدية عىل إلمستوى   - 2 ى إلمتغب  كيفية إستخدإم إلطإلب لبعض إإلدوإت إلتحليلية لفهم إلعةلقإت بي 
 .  
 إلجزئى
ى إلمفإهيم درإسة بعض إإل  - 3   تتعلق بسلوك إلوحدإت إإلقتصإدية إلفردية للربط بي 

ستخدإمإت إلتطبيقية إلنر
 إلنظرية وإلتطبيقية. 

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإدرإ عىل: 
 ت إإلقتصإدية إلفردية. إؤللمإم بإلمفإهيم إلعإمة لسلوك إلوحدإ -  1
  معإلجة إلمشكةلت إإلقتصإدي إلخإصة بسلوك إلوحدإت  - 2

ى
إستخدإم أدوإت إلتحليل إإلقتصإدي إلمختلفة ف

 إلفردية. 
ى إألسس إلعلمية للنظرية إإلقتصإدية وإلدرإسإت إلتطبيقية.  – 3  إلربط بي 
 تفسب  سلوك إلوحدإت إإلقتصإدي إلفردية وكيفية تحقيق أهدإفهإ.  -4
 تنمية إلمقدرة عىل إلتفكب  بطريقة إقتصإدية.  - 5

 المهارت الذهنية:  -ب

 إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإدرإ عىل: 
 تحليل وتفسب  سلوك إلوحدإت إإلقتصإدية إلفردية.  – 1
ى إلمقدمإت وإلنتإحئج.  – 2  تحليل وفهم إلنظرية إإلقتصإدية وإلربط بي 
. تفسب  عديد من إ - 3  

 لظوإهر إإلقتصإدية بأسلوب علم  ومنطقر

 المهارت المهنية:  -ج

 إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإدرإ عىل: 
  إلوإقع من مشكةلت عىل إلمستوى إلفردي.  – 1

ى
  تفسب  مإ يحدث ف

ى
 إستخدإم إلمفإهيم وإلمبإدئ إإلقتصإدية ف

  فهم آثإر ب – 2
ى
 عض إلسيإسإت وإلقرإرإت إإلقتصإدية. إستخدإم إلنظرية إإلقتصإدية ف

إح سيإسإت بديلة لعةلج مشكلة معينة  -3  .تقييم آثإر سيإسة معينة وإقبر

 المهارت العامة :  -د 

 بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر يجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
  وسإحئل إؤل  - 1

ى
 .عةلم إلمختلفةؤمكإنية قرإءة وفهم إلبيإنإت وإلتحليةلت إإلقتصإدية إلمنشورة ف

ى مرتبط بموضوعإت إلمقرر. -2  إلقدرة عىل عرض موضوع معي 
 عمل إبحإث إو إيجإد حلول إلحد -3

ى
 إلقدرة عىل إستخدإم إمكإنيإت إلمكتبة ف

 إلتطبيقإت إلعملية للمقرر. 
  إلمنشآت إلفردية - 4

ى
  تحليل إلمشكةلت إإلقتصإدي ف

ى
إح  إلقدرة عىل إستخدإم أدوإت إلتحليل إلمختلفة ف وإقبر

 إلتوصيإت لعةلجهإ. 
إت بإلظوإهر إإلقتصإدية وممكإنية إلتوقع بإلنتإحئج إلمحتملة لهإ.  - 5  إلقدرة عىل تفسب  إلتغب 

 محتوى المقرر:  -4

  ونطإق درإسته.  -1
 طبعة إإلقتصإد إلجزئى

 إلمشكلة إإلقتصإدية.  -2
 نظرية إلطلب.  -3
 نظرية إلعرض.  -4
 توإزن إلسوق وتطبيقإته.  -5
 ك. نظرية سلوك إلمستهل -6
 نظرية إؤلنتإج.  -7
 نظرية إلتكإليف.  -8
  ظل ظروف إلمنإفسة إلكإملة.  -9

ى
وع ف  توإزن إلمشر

  ظل ظروف إلمنإفسة غب  إلكإملة -11
ى
وع ف  .توإزن إلمشر
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 بيانات المقرر -2
 لغة إجنبية لةلعمإل اسم المقرر:  020306101 الرمز الكودى : 

1-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

يةإطةل  هدف المقرر :  -1 ى  ع إلطإلب عىل إلموضوعإت و إلمفإهيم و إإلسإليب إلتجإرية إلحديثة بإللغة إؤلنجلب 

ية المستهدف من تدريس المقرر:  -3 ى  إمكإنية إلطإلب من إلتعإمل مع إلموضوعإت و إلمفإهيم و إإلسإليب إلتجإرية إلحديثة بإللغة إؤلنجلب 

 صة بمجإل إلتجإرةإلمعلومإت وإلمفإهيم إلخإ المعلومات والمفاهيم :  -أ

  المهارت الذهنية:  -ب

  يتم درإستهإ عىل إلحيإة إلوإقية المهارت المهنية:  -ج
 تطبيق إلمفإهيم إلنر

 المهارت العامة :  -د 

 ية ى  إلقرأة بإللغة إإلنجلب 

 ية ى  إلمحإدثة بإللغة إإلنجلب 

 ية ى  إلكتإبة بإللغة إإلنجلب 

 محتوى المقرر:  -4

 موضوعإت تجإرية حديثة للقرإة 

 مصطلحإت وألفإي تجإرية 

  حإإلتcase studies 

 إإلطةلع وتطبيق سبل إلمعمةلت إلكتإبية إلتجإرية 
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 بيانات المقرر -2
 إقتصإد كىل اسم المقرر:  020306102 الرمز الكودى : 

2-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

 يهدف إلمقرر ؤىل: 
إت إإلقتصإدية عىل تعريف إلطإلب بإلمفإهيم وإلم   1   تحكم سلوك إلمتغب 

بإدئ إإلقتصإدية إألسإسية إلنر
 .  إلمستوى إلقو  

إت إإلقتصإدية عىل إلمستوى     2 ى إلمتغب  كيفية إستخدإم إلطإلب إإلدوإت إلتحليلية إلمختلفة لفهم إلعةلقإت بي 
 .  إلكىل 
إت إإل   3   تتعلق بسلوك إلمتغب 

ى إلمفإهيم درإسة بعض إإلستخدإمإت إلتطبيقية إلنر قتصإدية إلكلية للربط بي 
 إلنظرية وإلتطبيقية. 

  سعر  - 4
ى
إت ف   توإجه إلمجتمع، مثل مشكلة إلبطإلة وإلتضخم وإلتغب 

إلقدرة عىل فهم إلمشكةلت إلنر
 عن إلسيإسإت إلمتلفة لعةلج كل منهإ. 

ً
 إلرصف،..ؤلخ، فضال

  المستهدف من تدريس المقرر  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإدرإ عىل : 
إت إإلقتصإدية إلكلية.  - 1   تحكم سلوك إلمتغب 

 إؤللمإم بإلمفإهيم إألسإسية إلنر
  معإلجة إلمشكةلت إإلقتصإدي إإلقتصإدية إلقومية.  - 2

ى
 إستخدإم أدوإت إلتحليل إإلقتصإدي إلمختلفة ف

ى إألسس إلعلمية لل – 3  نظرية إإلقتصإدية وإلدرإسإت إلتطبيقية. إلربط بي 
  تستخدم لعةلج كل منهمإ.  -4

ى إلمشكةلت إلجزحئية وإلمشكةلت إلكلية وإلسيإسإت إلنر  إلتفرقة بي 
 تنمية إلمقدرة عىل إلتفكب  إلعلم  لمعإلجة إلمشكةلت إإلقتصإدية.  - 5

 المهارت الذهنية:  -ب

 قإدرإ عىل : إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر 
إت إإلقتصإدية إلكلية.  – 1  تحليل وتفسب  سلوك إلمتغب 
 تقيم إلسيإسإت إإلقتصإدية إلمختلفة من قبل إلحكومة.  – 2
3 -  .  

 تفسب  عديد من إلظوإهر إإلقتصإدية وإإلجتمإعية بأسلوب علم  ومنطقر

 المهارت المهنية:  -ج

 عىل :  إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإدرإ 
1 –  .   إلوإقع من مشكةلت عىل إلمستوى إلقو  

ى
  تفسب  مإ يحدث ف

ى
 إستخدإم إلمفإهيم وإلمبإدئ إإلقتصإدية ف

  تتبعهإ إلحكومإت.  – 2
  فهم آثإر بعض إلسيإسإت وإلقرإرإت إإلقتصإدية إلنر

ى
 إستخدإم إلنظرية إإلقتصإدية ف

إح سيإسإت بديلة لعةل   -3  .ج إلمشكةلت إلقوميةتقييم آثإر سيإسة معينة وإقبر

 المهارت العامة :  -د 

 بع إإلنتهإء من درإسة إلمقرر يجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
  وسإحئل إؤلعةلم إلمختلفة - 1

ى
 .ؤمكإنية قرإءة وفهم إلبيإنإت وإلتحليةلت إإلقتصإدية إلمنشورة ف

 إلقدرة عىل كتإبة وعرض مشكلة معينة مرتبطة بموضوعإت إلمقرر.  -2
  توإجه إلمجتمع. إل -3

 عمل إبحإث وميجإد حلول للمشكةلت إلنر
ى
 قدرة عىل إستخدإم إمكإنيإت إلمكتبة ف

إح  - 4   تحليل إلمشكةلت إإلقتصإدي عىل إلمستوى إلقو   وإقبر
ى
إلقدرة عىل إستخدإم أدوإت إلتحليل إلمختلفة ف

 إلتوصيإت لعةلجهإ. 
 عن إلقدرة عىل تفسب  إلمشكةلت إإلقتصإدية إلقومية  - 5

ً
وممكإنية إلتوقع بإلنتإحئج إلمحتملة لهإ، فضال

 إلسيإسإت إلمةلحئمة لعةلجهإ. 

 محتوى المقرر:  -4

 طبعة إإلقتصإد إلكىل  ونطإق درإسته.  -1
2-  .  إألهدإف إألسإسية لةلقتصإد إلكىل 
3-  .  محددإت إلطلب إلكىل 
  ظل ثبإت إألسعإر.  -4

ى
  للدخل إلقو   ف

 تحديد إلمستوى إلتوإزئى
 ل. نظرية إلمضإعف وإلمعج -5
  ظل تغب  إألسعإر.  -6

ى
  للدخل إلقو   ف

 تحديد إلمستوى إلتوإزئى
 إلسيإسإت إلمإلية وإلنقدية ومستوى إلنشإط إإلقتصإدي.  -7
 مشكلة إلتضخم.  -8
 مشكلة إلبطإلة.  -9
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 بيانات المقرر -2
 مهإرإت إللغة وإإلتصإل اسم المقرر:  020306103 الرمز الكودى : 

2-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 هدف المقرر :  -1
ية وإإلطةلع عىل إسإليب  ى إطةلع إلطإلب عىل إلموضوعإت و إلمفإهيم و إإلسإليب إلتجإرية إلحديثة بإللغة إؤلنجلب 

 إلتصإل إلمختلفة دإخل إلمجإل

 المستهدف من تدريس المقرر  -3
ية وإلتعإمل إمكإنية إلطإلب من إلتعإمل مع إلموضوعإت و إلمفإهيم و إإلسإليب إلتجإرية إلحديثة بإ ى للغة إؤلنجلب 

 مع إسإليب إلتصإل إلمختلفة دإخل إلمجإل وتطبيقهإ

 المعلومات والمفاهيم :  -أ
 إلمعلومإت وإلمفإهيم إلخإصة بمجإل إلتجإرة

 

  المهارت الذهنية:  -ب

 المهارت المهنية:  -ج

 يتم درإستهإ عىل إلحيإة إلوإقية  
 تطبيق إلمفإهيم إلنر

 Presentation skills 

 Communication skills 

 المهارت العامة :  -د 

 ية ى  إلقرأة بإللغة إإلنجلب 

 ية ى  إلمحإدثة بإللغة إإلنجلب 

 ية ى  إلكتإبة بإللغة إإلنجلب 

 محتوى المقرر:  -4

 موضوعإت تجإرية حديثة للقرإة 

 مصطلحإت وألفإي تجإرية 

  حإإلتcase studies 

 إإلطةلع وتطبيق سبل إلمعمةلت إلكتإبية إلتجإرية 

 Presentation skills 
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 بيانات المقرر -2
 نقود وبنوك وتجإرة دولية اسم المقرر:  020306201 الرمز الكودى : 

3-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

 يهدف إلمقرر ؤىل: 
  تحكم إ - 1

  تتعلق بإلنقود وتطورهإ وأنوإعهإ وإلعوإمل إلنر
  تعريف إلطإلب بإلمفإهيم إلعإمة إلنر

ى
إت ف لتغب 

  قيمتهإ وإألنظمة إلنقدية إلمختلفة. 
ى
 عرضهإ وف

  تعبئة  - 2
ى
  ودور كل منهإ ف

ى
تعريف إلطإلب بكيفية عمل إألسوإق إلمإلية وأهميتهإ، وكذلك إلقطإع إلمرصف

 إلموإرد إلمإلية بإلمجتمع. 
ل إلمحثرة فيه، وكذلك ؤلمإم إلطإلب بكيفية تحديد سعر إلفإحئدة عىل إألصول إلمإلية إلمختلفة، وإلعوإم - 3

  أسعإر إألصول إلمإلية. 
ى
إت ف  إلتغب 

  مستوى إألسعإر وكذلك إستقرإر سعر إلرصف.  - 4
ى
  تحقيق إإلستقرإر ف

ى
 ؤلمإم إلطإلب بدور إلبنك إلمركزي ف

 إلقدرة عىل فهم إلمشكةلت إلنقدية وإلسيإسإت لنقدية لعةلجهإ.   - 5

  المستهدف من تدريس المقرر  -3

 مات والمفاهيم : المعلو  -أ

 إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإدرإ عىل : 
 إؤللمإم بإلمفإهيم إألسإسية لعمل إلقطإع إلمإىل  بإلمجتمع.  - 1
ى إألسس إلعلمية للنظرية إلنقدية وإلدرإسإت إلتطبيقية.  – 2  إلربط بي 
  إلنشإط  -3

ى
ى إلجوإنب إلنقدية وإلجوإنب إلحقيقية ف ى كل منهإ. إلتفرقة بي   إإلقتصإدي وإلعةلقة بي 

إت إلنقدية وآثإرهإ.  - 4   تفسب  إلتغب 
ى
 تنمية إلمقدرة عىل إلتفكب  إلعلم  ف

 المهارت الذهنية:  -ب

 إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإدرإ عىل : 
إت إإلقتصإدية إلنقدية سوإء عىل مستوى إلفرد أو  – 1  إلمجتمع. تحليل وتفسب  سلوك إلمتغب 
  تتخذهإ إلحكومة لعةلج إلمشكةلت إلنقدية.  – 2

 تقيم إلسيإسإت إإلقتصإدية إلنر
3 -  .  

 تفسب  عديد من إلظوإهر إلنقدية بأسلوب علم  ومنطقر

 المهارت المهنية:  -ج

 إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإدرإ عىل : 
  تفسب   – 1

ى
  سعر إلرصف وسعر إلفإحئدة  إستخدإم مفإهيم إلنظرية إلنقدية ف

ى
إت ف إلمشكةلت إلنقدية مثل إلتغب 

  إلعرض إلنقدي،..ؤلخ. 
ى
 وأثر إلتوسع ف

  تتبعهإ إلحكومإت.  – 2
  فهم آثإر بعض إلسيإسإت وإلقرإرإت إإلقتصإدية إلنر

ى
 إستخدإم مفإهيم إلنظرية إلنقدية ف

إح سيإسإت بديلة لعةلج إلم  -3  .شكةلت إلنقديةتقييم آثإر إلسيإسة إلنقدية وإقبر

 المهارت العامة :  -د 

 إإلنتهإء من درإسة إلمقرر يجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل:  د بع
إت  - 1   وسإحئل إؤلعةلم إلمختلفة عن إلمتغب 

ى
ؤمكإنية قرإءة وفهم إلبيإنإت وإلتحليةلت إإلقتصإدية إلمنشورة ف

 .إلنقدية رسعة إلتطور
.  إلقدرة عىل صيإغة وعرض تقرير عن أحد  -2 إت إلنقدية بأسلوب علم   إلمتغب 
  توإجه إلمجتمع.  -3

 عمل إبحإث وميجإد حلول للمشكةلت إلنقدية إلنر
ى
 إلقدرة عىل إستخدإم إمكإنيإت إلمكتبة ف

إح  - 4   تحليل إلمشكةلت إلنقدية سوإء إلفردية أو إلكلية وإقبر
ى
إلقدرة عىل إستخدإم أدوإت إلتحليل إلمختلفة ف

 إلتوصيإت لعةلجهإ. 
 عن إلسيإسإت  - 5

ً
إلقدرة عىل تفسب  إلمشكةلت إإلقتصإدية إلنقدية وممكإنية إلتوقع بإلنتإحئج إلمحتملة لهإ، فضال

 إلمةلحئمة لعةلجهإ. 

 محتوى المقرر:  -4

 إلنقود "تعريفهإ، وأنوإعهإ، ووظإحئفهإ".  -1
 إلنظم إلنقدية.  -2
 إلطلب عىل إلنقود وعرض إلنقود.  -3
4-  .  إلسوق إلمإىل 
 إإلحئتمإن.  -5
  كل من سوق إلسندإت وسوق إلنقد.  تحديد سعر  -6

ى
 إلفإحئدة ف

 إلبنوك إلتجإرية.  -7
 إلبنوك إلمتخصصة.  -8
 إلبنك إلمركزي.  -9
 نموذج إلتوإزن إلكىل  وفإعلية إلسيإسة إلنقدية.  -11
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 بيانات المقرر -2
 إقتصإديإت إإلسوإق إلمإلية اسم المقرر:  020306401 الرمز الكودى : 

8/  7-ف الفصل الدراس :  معإ التخصص :    

 هدف المقرر :  -1

 يهدف إلمقرر ؤىل:                                                                         
  تتعلق بإألسوإق إلمإلية وأنوإعهإ ووظإحئفهإ وإلقوإعد إلمنظمة لهإ.  - 1

 تعريف إلطإلب بإلمفإهيم إلعإمة إلنر
 وأهميتهإ. تعريف إلطإلب بكيفية عمل إألسوإق إلمإلية  - 2
ؤلمإم إلطإلب بكيفية تحديد سعر إلفإحئدة عىل إألصول إلمإلية إلمختلفة، وإلعوإمل إلمحثرة فيه، وكذلك  - 3

  أسعإر إألصول إلمإلية. 
ى
إت ف  إلتغب 

 ؤلمإم إلطإلب بإلمحسسإت إلمإلية وإألدوإت إلمتدإولة بهإ.  - 4
 ة وإلعإلمية.       إلقدرة عىل فهم إلمشكةلت وإألزمإت إلمإلية إلمحلي - 5

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإدرإ عىل : 
 إؤللمإم بإلمفإهيم إألسإسية لعمل إألسوإق إلمإلية.  - 1
ى إألسس إلعلمية وإلنظرية لالسوإق إلمإلية وإلدرإسإت إلتطبيق – 2  ية. إلربط بي 
ى كل منهإ.  -3   إلنشإط إإلقتصإدي وإلعةلقة بي 

ى
ى إلجوإنب إلنقدية وإلجوإنب إلحقيقية ف ى بي   إلتمب 

  أسعإر إألصول إلمإلية وآثإرهإ.  - 4
ى
إت ف   تفسب  إلتغب 

ى
 تنمية إلمقدرة عىل إلتفكب  إلعلم  ف

 المهارت الذهنية:  -ب

 : إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإدرإ عىل
  تحدث بإألسوإق إلمإلية.  - 1

إت إلنر  تحليل وتفسب  سلوك إلتغب 
  تتخذهإ إلحكومة وإنعكإسإتهإ عىل أسعإر إألصول إلمإلية.  - 2

 تقيم إلسيإسإت إإلقتصإدية إلنر
  تطرأ عىل إألسوإق إلمإلية وإألصول بهإ ومدى تأثرهإ بإلقرإرإت إإلقتصإدية وإلسيإسية  - 3

إت إلنر تفسب  إلتغب 
. بأس  

 لوب علم  ومنطقر

 المهارت المهنية:  -ج

 إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإدرإ عىل : 
  تحدث بإألصول إلمإلية.  - 1

إت إلنر   تفسب  إلتغب 
ى
 إستخدإم مفإهيم إلنظرية إلنقدية ف

  تت - 2
  فهم آثإر بعض إلسيإسإت وإلقرإرإت إإلقتصإدية إلنر

ى
خذهإ إلحكومإت سوإء إستخدإم إلمفإهيم إلنظرية ف
 .  عىل إلمستوى إلمحىل  أو إلدوىل 

  تحدث بإألسوإق إلمإلية  -3
 .تقييم آثإر إلسيإسة إإلقتصإدي عىل إلتطورإت إلنر

 المهارت العامة :  -د 

 إإلنتهإء من درإسة إلمقرر يجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل:  د بع 
1 -   

ى
  تحدث بإألسوإق  ؤمكإنية قرإءة وفهم إلبيإنإت إلمإلية إلمنشورة ف

إت إلنر وسإحئل إؤلعةلم إلمختلفة عن إلتغب 
 .إلمإلية

2-  .  إلقدرة عىل صيإغة وعرض تقرير عن إألصول إلمإلية وإألسوإق إلمإلية بأسلوب علم 
  تتعلق  -3

 عمل إبحإث وميجإد حلول للمشكةلت وإألزمإت إلنر
ى
إلقدرة عىل إستخدإم إمكإنيإت إلمكتبة ف

 بإألسوإق إلمإلية. 
  تحليل إألزمإت إلمإلية وآثإرهإ عىل إلجوإنب إلحقيقية  - 4

ى
إلقدرة عىل إستخدإم أدوإت إلتحليل إلمختلفة ف

إح إلتوصيإت لعةلجهإ.   وإقبر
 5 -  

ً
  تطرأ عىل أسعإر إألصول إلمإلية وممكإنية إلتوقع بإلنتإحئج إلمحتملة لهإ، فضال

إت إلنر إلقدرة عىل تفسب  إلتغب 
 لعةلجهإ. عن إلسيإسإت إلمةلحئمة 

 محتوى المقرر:  -4

 إألسوإق إلمإلية " أنوإعهإ، وظإحئفهإ، تقسيمإتهإ".  -1
 إلمحسسإت إلمإلية.  -2
 إإلحئتمإن.  -3
  كل من سوق إلسندإت وسوق إلنقد.  -4

ى
 تحديد سعر إلفإحئدة ف

 إلوسطإء إلمإليون.  -5
  أسوإق إلمإل.  -6

ى
  ف
ى
 دور إلقطإع إلمرصف

7-  .  إلسيإسة إلنقدية وإلتطور إلمإىل 
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 المقرربيانات  -2
 إقتصإديإت إلعمل اسم المقرر:  020306402 الرمز الكودى : 

8/  7-ف الفصل الدراس :   عإم التخصص :  

 هدف المقرر :  -1

 يهدف إلمقرر ؤىل: 
 درإسة أهم مبإدئ ونظريإت إقتصإديإت إلعمل لمعرفة كيفية عمل أسوإق إلعمل.  - 1
  تحليل إأل   - 2

ى
  أسوإق إلعمل. كيفية إستخدإم إلنظرية إإلقتصإدية ف

ى
 حدإث وإلحقإحئق إلجإرية ف

3 -  .  إألفكإر وإلنظريإت وإلوإقع إلعمىل 
ى  أمثلة تطبيقية للربط بي 

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3

 المعلومات والمفاهيم :  -أ

 إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإدرإ عىل: 
  سوق إلعمل )إلعمإل، إلمنشآت، إلحكومة(درإسة إلسلوك إإلقتصإدي ألهم إألطرإف إلمش -1

ى
 .إركة ف

 .معرفة كيفية تحديد إألجور وإلتوظف وعةلقة سوق إلعمل ببقية إإلقتصإد - 2
 إقتصإديإت إلنقإبإت إلعمإلية وإلمسإومة إلجمإعية.  - 3
ى إألفرإد.  - 4   إلمهإرإت بي 

ى
ي وتفسب  إإلختةلفإت ف  نظرية رأس إلمإل إلبشر

 ة: المهارت الذهني -ب

 إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإدرإ عىل: 
  تحكم سلوك سوق إلعمل -1

 .إلمقدرة إلتحليلية لفهم إلمبإدئ وإألفكإر إإلقتصإدية إلنر
 .إلمقدرة عىل إستخدإم بعض إألدوإت إؤلحصإحئية وإلريإضية لعرض نظريإت إقتصإديإت إلعمل - 2
  أسوإق إلعمل. إلمقدرة عىل تحديد وفهم بعض إل - 3

ى
 مشكةلت ف

 المهارت المهنية:  -ج

 إن يكون إلطإلب بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر قإدرإ عىل: 
  سوق إلعمل - 1

ى
  إلوإقع إلعمىل  ف

ى
ى نظريإت إقتصإد إلعمل ومإ يحدث ف  .إلربط بي 

  سوق إلعمل - 2
ى
يعإت ف  .تقييم إآلثإر إإلقتصإدية وإإلجتمإعية لبعض إلسيإسإت وإلتشر

  سوق إلعمل. إ -3
ى
إح سيإسإت بديلة لعةلج مشكةلت معينة ف  قبر

 المهارت العامة :  -د 

 بعد إإلنتهإء من درإسة إلمقرر يجب أن يكون إلطإلب قإدرإ عىل: 
  وسإحئل إؤلعةلم إلمختلفة عن أسوإق إلعمل  - 1

ى
ؤمكإنية قرإءة وفهم إلبيإنإت وإلتحليةلت إإلقتصإدية إلمنشورة ف

 .ومشكةلتهإ
 عمل إألبحإث عن سوق إلعمل. إلقد - 2

ى
 رة عىل إستخدإم إمكإنيإت إلمكتبة ف

 محتوى المقرر:  -4

 سوق إلعمل.  -1
 عرض إلعمل.  -2
 إلطلب عىل إلعمل.  -3
 .مرونإت إلطلب وإلعرض لعنرص إلعمل -4
 تحديد إألجور.  -5
 .إقتصإديإت إلنقإبإت وإلمسإومة إلجمإعية -6
 إلبطإلة.  -7

 


