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الوعزفة 

 والفهن

         ¯¯ 1أ/

         ¯¯ 2أ/

         ¯¯ 3أ/

         ¯¯ 4أ/

 

 

الوهارات 

 الذهنية

        ¯¯  1ب/

        ¯¯  2ب/

        ¯¯  3ب/

        ¯¯  4ب/

        ¯¯  5ب/

 

 

الوهارات 

 االحتزافية

   ¯ ¯  ¯¯    1ج/

   ¯ ¯  ¯¯    2ج/

   ¯ ¯  ¯¯    3ج/

   ¯ ¯  ¯¯    4ج/

   ¯ ¯  ¯¯    5ج/

   ¯ ¯  ¯¯    6ج/

   ¯ ¯  ¯¯    7ج/

   ¯ ¯  ¯¯    8ج/

 

الوهارات 

 العاهة

 ) الونقىلة (

   ¯   ¯ ¯¯   1د/

   ¯   ¯ ¯¯   2د/

   ¯   ¯ ¯¯   3د/

   ¯   ¯ ¯¯   4د/

 

 رسالة الربنامج :

رخشٚح كٕادس ثششٚخ لبدسح ػهٗ انؼًم فٙ انٕظبئف انًخزهفخ انًزؼهمخ ثزكُٕنٕخٛب 

نك رهجٛخ الحزٛبخبد انًُظًبد ٔر، األخاللٛخانزغٕٚك ٔانزدبسح االنكزشَٔٛخ ٔانًًبسعخ انًُٓٛخ 

ٔااللهًٛٗ نكٕادس ثششٚخ لبدسح ػهٗ انؼًم فٙ ْزا أ انذٔنٙ،أٔ  ،عٕاء ػهٗ انًغزٕٖ انًحهٗ

انزًُٕٚخ انًُشٕدح فٙ يدبل انزدبسح ٔرًُٛخ  األْذافٚغبػذ ػهٗ رحمٛك  انز٘انًدبل 

. ٔانخذيٛخ اإلَزبخٛخانظبدساد ٔدػى انمذسح انزُبفغٛخ نهًُظًبد فٙ يخزهف انًدبالد 
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ٔثبإلضبفخ إنٗ رنك ٚغزٓذف انجشَبيح انؼًم ػهٗ انُٕٓع ثبنجحث انؼهًٙ فٙ يدبالد انذساعخ 

 انًمذيخ. 
Graduating human resources: statementProgram mission /cadres capable of 

working in various jobs related to marketing technology and e-commerce, and 

demonstrating ethical and professional practice. The program aims to meet 

organizations’ human resources’ needs whether at the local, regional, or the 

international levels in a way that contribute in achieving the desired development 

goals, in the areas of trade, exports development and support for competitiveness for 

organizations working in various productive and services fields. In addition, the 

program aims to work to advance scientific research in the fields of study presented. 
 

 األهداف التعليمية للربنامج األكادميي :

فٙ يدبل انزغٕٚك ٔ انزدبسح  األعبعٛخانطالة ثأعبط لٕٖ يٍ انًؼبسف  إيذاد .1

 .االنكزشَٔٛخ

العزخذاو انزمُٛبد انحذٚثخ فٙ يدبل خًغ ٔرحهٛم انجٛبَبد  انطالة يٓبساد إكغبة .2

 .ٔانًؼهٕيبد انزغٕٚمٛخ

ثبنشكم  اإلداسٚخانمذسح ػهٗ انزفكٛش االثزكبسٖ ٔانخالق ٔارخبر انمشاساد ٔحم انًشكالد  .3

 ٚؤدٖ إنٗ  رحغٍٛ يغزٕٖ أداء انًُظًخ. انز٘

خٛب انزغٕٚك ٔانزدبسح رطجٛك األعبنٛت انحذٚثخ فٙ اندٕاَت انفُٛخ انًشرجطخ ثزكُٕنٕ .4

 .االنكزشَٔٛخ

 إداسحاألػًبلٔانزطجٛمٛخ فٙ يدبالد ركُٕنٕخٛب  اإلثذاػٛخرضٔٚذ انطبنت ثبنمذساد  .5

 .ٔانزغٕٚك ٔانزٙ أطجحذ يطهجبً ضشٔسٚبً نهًغبًْخ فٙ انزًُٛخ انزكُٕنٕخٛخ نهًدزًغ

 إطبسفٙ  رذسٚت انطبنت ػهٗ أعبنٛت اعزخذاو انزكُٕنٕخٛب ضًٍ انجشايح انًمذيخ نهؼًم .6

 انزٕخّ َحٕ  انحكٕيخ االنكزشَٔٛخ.

دساعخ انمٕاٍَٛ انًُظًخ نهزغٕٚك ٔانزدبسح اإلنكزشَٔٛخ ٔرطٕٚشْب ٔيُبلشخ انحهٕل انمبََٕٛخ  .7

 نهًشبكم انزٙ رؼزشع طشٚك ْزا انُٕع يٍ  انزدبسح.

 انًُٓٛخ نهؼًم فٙ يدبل انزغٕٚك ٔانزدبسح االنكزشَٔٛخ. األخاللٛخانفٓى نهًًبسعبد  .8

....انخ (  – اندًبػٙانؼًم   – انزارٙانزؼهى  –انطبنت نهؼذٚذ يٍ انًٓبساد ) االرظبل  بةإكغ .9

 فٙ انًدبل.
 

 املخرجات التعليمية للربنامج األكادميي:

 :  انًؼشفخ ٔانفٓى أ(

 :  فٗ َٓبٚخ ثشَبيح انجكبنٕسٕٚط ٚكٌٕ انخشٚح نذّٚ انًؼشفخ ٔانفٓى نكم يٍ 

 – اإلداسحفٙ انؼهٕو انزدبسٚخ ) األعبعٛخأعبط لٕٖ يٍ انًؼشفخ انًشرجطخ ثبنًجبدئ   1/أ

يدبل ركُٕنٕخٛب انزغٕٚك  األعبعٛخ( ٔكزنك انًفبْٛى انكًٙ –االلزظبد  –انًحبعجخ 

 ٔانزدبسح االنكزشَٔٛخ

 األدٔادانزغٕٚمٛخ انًؼبطشح ٔانًٓبساد انالصيخ نهزؼبيم يغ ْزِ  ثبألدٔاديؼشفخ انطبنت  2/أ

 فٙ ظم انزٕخّ َحٕ انزغٕٚك ٔانزدبسح االنكزشَٔٛخ

 ٚزؼشف انطبنت ػهٗ انًذاخم ٔاالردبْبد انحذٚثخ فٙ يدبل انزغٕٚك ٔانزدبسح االنكزشَٔٛخ 3/أ
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أثُبء انًؼبيالد انزدبسٚخ ػجش  ٔاالحزٛبلرؼشف ػهٗ أْى طشق انزأيٍٛ ٔانحًبٚخ يٍ انُظت  4/أ

 االَزشَذ

 :  انًٓبساد انزُْٛخة( 

 : يٍ أْى انًٓبساد انزُْٛخ انًزٕلؼخ كًخشخبد رؼهًٛٛخ يغزٓذفخ يٍ انجشَبيح

 رحهٛم انُظى انزدبسٚخ نزشخٛض انًشبكم انزغٕٚمٛخ انزٙ رٕاخّ انًُظًبد 1ة/

اعزمشاء انًغزمجم يٍ خالل رحهٛم انًؼهٕيبد انزغٕٚمٛخ ٔرمٛٛى انجٛئخ انزغٕٚمٛخ ٔرحهٛم  2ة/

 . ٔانذٔنٙػهٗ انًغزٍٕٚٛ انًحهٗ نهًُظًخ ٔرنك  انزُبفغٙانٕضغ 

اثذاػٗ خالق فٙ انًًبسعبد انزغٕٚمٛخ انًخزهفخ ٔيٕاخٓخ  – اثزكبس٘انزفكٛش ثشكم  3ة/

 األصيبد

رًُٛخ انجشاػخ انزارٛخ نهطبنت الكزغبة انًؼشفخ انًخزهفخ انًشرجطخ ثًدبل انزدبسح  4ة/

 االنكزشَٔٛخ

يٓبساد رٕخّٛ انزفكٛش نزحٕٚم انزٓذٚذاد انجٛئٛخ إنٗ فشص رغٕٚمٛخ ٔالزشاذ انمشاساد   5ة/

 انزغٕٚمٛخ انًُبعجخ

 : (انًٓبساد انؼًهٛخ ) االحزشافٛخج(      

 :انًزٕلؼخ كًخشخبد رؼهًٛٛخ يغزٓذفخ يٍ انجشَبيح انؼًهٛخيٍ أْى انًٓبساد 

 يدبل انزغٕٚك ٔانزدبسح االنكزشَٔٛخانزكُٕنٕخٛخ انحذٚثخ فٙ  األدٔادانزؼبيم يغ  1ج/

  رظًٛى ٔرحهٛم َظى انًؼهٕيبد انزغٕٚمٛخ انذاػًخ نهزٕخّ انفؼبل َحٕ انزغٕٚك ٔانزدبسح   2ج/

 االنكزشَٔٛخ

 انًًبسعخ انؼًهٛخ فٙ دساعخ ٔرحهٛم ٔيٍ ثى رطٕٚش َظى انزغٕٚك فٙ انًؤعغبد 3ج/

 ػًم ٔإَشبء ٔإداسح يٕالغ االَزشَذ  4ج/

اٚخ ٔاعؼخ ثًٓبساد االرظبل انشجكٙ انًخططبد ٔانغٛبعبد انزغٕٚمٛخ نذػى نذٚخ دس 5ج/

 نهًُظًبد ٔرحمٛك يطبنت انزًُٛخ نهًدزًغ . انزُبفغٛخ انمذسح

 االرظبل  انفؼبل ثمطبػبد انغٕق انًغزٓذفخ ٔانزفبٔع يؼٓب نكغت فشص ٔيٛض رُبفغٛخ  6ج/

 انؼًالء اعزمطبةفٙ  NLP اعزخذو انجشيدخ انهغٕٚخ انؼظجٛخ 7ج/

 كٛفٛخ اعزخذاو أْى خًغخ أعٕاق إنكزشَٔٛخ ثٗ رٕ ثٗ داخم شجكخ اإلَزشَذ  8ج/

 

 :  انًٓبساد انؼبيخ ) انمبثهخ نهُمم (د(          

 : ثبَزٓبء دساعخ انجشَبيح ٚكٌٕ نذُٚب خشٚح ٚزغى ثبنًٓبساد انزبنٛخ   

 ثبٜخشٍٚاالرظبل انفؼبل 1د/

 .حذٚث شجكٙفٙ أطبس رُظٛى  اندًبػٙانؼًم  2د/

 ٔرؼهى كم يب اكزشبفانًغزًش َحٕ  انغؼٙثُبء ٔرطٕٚش انًُبرج انزُْٛخ انفشدٚخ يٍ خالل  3د/

 .ْٕ خذٚذ

 ٔاإللُبع.انؼشع انفؼبل  4د/

 .الزشاذ ٔحم انًشبكم 5د/
 


