
 

 جاهعة الشقاسيق

 كلية التكنىلىجيا والتنوية

 قسن العلىم اإلدارية

 

 أهدافو املعايري األكادميًة القىمًة القًاسًة املتبناهمصفىفة 

 تكنىلىجًا التسىيق والتجارة اإللكرتونًةبرنامج 

 

 األهذاف         

            الوعاييز
 انزبصغ انضبيٍ انضبثغ انضبدس انخبيش انشاثغ انضبنش انضبٍَ األول

 

الوعزفة 

 والفهن

          1أ/

          2أ/

          3أ/

          4أ/

          5أ/

          6أ/

          7أ/

          8أ/

          9أ/

 

 

الوهارات 

 الذهنية

          1ب/

          2ب/

          3ب/

          4ب/

          5ب/

          6ب/

          7ب/

          8ب/

          9ب/

          11ب/

 

الوهارات 

 االحتزافية

          1ج/

          2ج/

          3ج/

 

 األهداف التعلًنًة للربنامج األكادميٌ :

فٍ يغبل انزضىَك و انزغبسح  األصبصُخانطالة ثأصبس لىي يٍ انًؼبسف  إيذاد .1

 .االنكزشوَُخ

الصزخذاو انزمُُبد انحذَضخ فٍ يغبل عًغ ورحهُم انجُبَبد  انطالة يهبساد إكضبة .2

 .وانًؼهىيبد انزضىَمُخ

ثبنشكم  اإلداسَخانمذسح ػهً انزفكُش االثزكبسي وانخالق وارخبر انمشاساد وحم انًشكالد  .3

 خ.َؤدي إنً  رحضٍُ يضزىي أداء انًُظً انزٌ
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رطجُك األصبنُت انحذَضخ فٍ انغىاَت انفُُخ انًشرجطخ ثزكُىنىعُب انزضىَك وانزغبسح  .4

 .االنكزشوَُخ

 إداسحاألػًبلوانزطجُمُخ فٍ يغبالد ركُىنىعُب  اإلثذاػُخرزوَذ انطبنت ثبنمذساد  .5

 .وانزضىَك وانزٍ أصجحذ يطهجبً ضشوسَبً نهًضبهًخ فٍ انزًُُخ انزكُىنىعُخ نهًغزًغ

 إطبسفٍ نهؼًم انًمذيخ انجشايظ ضًٍ انزكُىنىعُب رذسَت انطبنت ػهً أصبنُت اصزخذاو  .6

 .انحكىيخ االنكزشوَُخانزىعه َحى  

وانزغبسح اإلنكزشوَُخ ورطىَشهب ويُبلشخ انحهىل انمبَىَُخ نهزضىَك انًُظًخ انمىاٍَُ دساصخ  .7

 انزٍ رؼزشض طشَك هزا انُىع يٍ  انزغبسح. نهًشبكم

 وانزغبسح االنكزشوَُخ.انزضىَك نهؼًم فٍ يغبل انًهُُخ  األخاللُخصبد انفهى نهًًبس .8

....انخ (  – انغًبػٍانؼًم   – انزارٍانزؼهى  –االرصبل انطبنت نهؼذَذ يٍ انًهبساد )  إكضبة .9

 فٍ انًغبل.
 

 :املعايري األكادميًة القًاسًة املتبناه )برامج إدارة األعنال(

 

 :  انًؼشفخ وانفهى أ(

 : انزبنُخ وانًفبهُى انًؼبسف األػًبل إداسح ثشَبيظ خشَظ َكزضت أٌ َغت 

 اإلداسَخ انًضزىَبد فً داانمشاس وارخبر انًشكالد حم فً انؼهًٍ انًُهظ اصزخذاو 1/أ

 .انًخزهفخ

ً  وانضُبصبد يظاوانجش انخطظ إػذاد أصش 2/أ  .انًؤصضبد نًزطهجبد وفمب

 .االصزضًبس يمزشحبد ورمُُى انزضىَمُخ انغذوي صبدادس إػذاد أصش 3/أ

 .ثبنًؤصضخ انًخزهفخ نألَشطخ اإلداسَخ انؼًم وأدنخ وَظى انزُظًُُخ انهُبكم رصًُى أصش  4/أ

 انؼًهُبد هُذصخ وٕاػبدح انشبيهخ انغىدح يضم انحذَضخ اإلداسَخ انفهضفبد اصزُؼبة 5/أ

 .انًخزهفخ انؼًم يغبالد فً رطجُمهب فشص واصزكشبف

 . اِخشٍَ فً وانزأصُش انمُبدح يجبدئ 6/أ

 .انؼًم وػاللبد انزُظًُُخ االرصبالد 7أ/

 .االخشٍَ نذي انذافؼُخ ورًُُخ انزحفُز أصش  8أ/

 رىلؼبد نزهجُخ اصزخذايهب ويزطهجبد وانخطظ رُغُبداواالصزش انضُبصبد ويفبهُى أصش 9أ/

 .ثبنًُظًخ انؼاللخ روي فااالطش

 

 :  انًهبساد انزهُُخة( 

  :انزبنُخانًهبساد انزهُُخ  األػًبل إداسح ثشَبيظ خشَظ َكزضت أٌ َغت

 .األػًبل صُبصبد وصُبغخ رُغُخااإلصزش انخطظ إػذاد 1/ة

 . انًخزهفخ انؼًم وأدنخ َظى ورصًُى إػذاد 2/ة

 . انزُظًُُخ انهُبكم رطىَش و رصًُى 3/ة

 .اإلداسَخ انًؼهىيبد ولىاػذ أَظًخ وٕاداسح رصًُى 4/ة

 .انًششوػبد ورمُُى انغذوي صبدادس إػذاد 5/ة

 .انجُؼُه انزضىَمُخ انخطظ إػذاد 6/ة

 .االصزضًبسَخ انًششوػبد ورمُُى انًبنٍ انزحهُم 7/ة

 .األصىاق رحهُم 8/ة
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 ورًُُزهب األخشي وانًىاسد وانجششَخ انًبدَخ انًىاسد اصزخذاو يظاوثش خطظ إػذاد 9/ة

 .ػهُهب وانًحبفظخ

 .األػًبل إداسح يغبل فً انحذَضخ انؼهًُخ واألصبنُت نهُظى انؼًهٍ انزطجُك 10/ة

 

 : (انًهبساد انؼًهُخ ) االحزشافُخط(      

 :انزبنُخانًهبساد انؼًهُخ  األػًبل إداسح ثشَبيظ خشَظ َكزضت أٌ َغت

 .انًخزهفخ االداسَخ انًىالف يىاعهخ فٍ واإلثذاػٍ اإلثزكبسي انزفكُش يًبسصخ  1/ط

 .داانمشاس ارخبر وأًَبط انجُئُخ داانًزغُش ثٍُ انشثظ 2/ط

 وانمضبَب األحذاس يغ نهزؼبيم انًخزهفخ وانًُبرط رُغُبداواالصزش انضُُبسَىهبد إػذاد  3/ط

 . االداسَخ
 

 


