
 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 

 ملقررات برامج  التعليمية والنواتج احملتوياتمصفوفة 

 قسم العلوم اإلدارية

 مقررات القسم

 

 فظً كهاٍٟ صبٟٔ فظً كهاٍٟ أٚي

 أٍُ اٌّموه وٛك َ أٍُ اٌّموه وٛك  َ

 ِجبدا اإلداسح ٚاٌزٕظ١ُ 1101إدس  1
 اٌغٍٛن اٌزٕظ١ّٟ 2121إدس  1

 أخالل١بد األػّبي  2121إدس  2

  ِمذِخ فٟ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد 1101ٔظُ  2
  أغ١ٍض٠خدساعبد رغبس٠خ ثٍغخ  2122ِشه 3

 ِٙبساد االرصبي 2121إدس  4

 اإلعزشار١غ١خ اإلداسح 1122ادس 5 رىٌٕٛٛع١ب إداسح اإلٔزبط ٚاٌؼ١ٍّبد 2105ادس 3

 اإلداس٠خٔظُ اٌّؼٍِٛبد  1122إدس  6 رىٌٕٛٛع١ب اٌزغ٠ٛك ٚاٌج١غ 2106ادس 4

 اٌزفى١ش اإلثزىبسٞ ٚإٌّطمٟ 2104ػبَ  5
 س٠بدح األػّبي ٚاٌّششٚػبد اٌصغ١شح 1122ادس 7

 ٔظُ دػُ لشاساد ِمشس اخز١بسٞ 1122ادس 8

 ٚاٌؼ١ٍّبد اإلٔزبطرخط١ظ ِٚشالجخ   1125إدس 9 اإلداسح االٌىزش١ٔٚخ ٌألػّبي  3111ادس 6

 اٌزؼٍُ اٌزٕظ١ّٟ 1112أدس  10 رىٌٕٛٛع١ب ٌٛع١غز١بد األػّبي 3112أدس 7

 ِجبدا اٌز٠ًّٛ 3113إدس 8
 حّب٠خ اٌّغزٍٙه فٟ ِغبي اٌزغ٠ٛك  3244ادس 11

 ِٛضٛػبد ِزمذِخ فٟ س٠بدح األػّبي 3216أدس 12

 اٌز٠ًّٛ ٌٍّششٚػبد اٌصغ١شح 3114أدس  9
 رص١ُّ اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ  3245ادس 13

 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌزغ٠ٛم١خ 3246ادس 14

 إداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ 4122أدس 10
 ثحٛس اٌزغ٠ٛك ٚاإلػالْ  4230ادس 15

 ٔظُ إداسح ػاللبد اٌؼّالء  4231ادس 16

 رىٌٕٛٛع١ب رغ٠ٛك اٌخذِبد  4232ادس 17 ِٙبساد ٚاعزشار١غ١بد اٌزفبٚض 4148ادس 11

 4149ادس 12
اٌزغ٠ٛك األخضش فٟ اٌزغبسح 

 .اإلٌىزش١ٔٚخ
 اٌزمبس٠ش اٌزغ٠ٛم١خ إػذاد 4243 ادس 18

 اٌزغ٠ٛك اٌذٌٟٚ 1155ادس 19 اٌزغ٠ٛك اٌشجىٟ 4147ادس 13

 ِششٚع ١ِذأٟ )حغت اٌجشٔبِظ( 4234إدس  20 رطج١مبد اٌحبعت ا٢ٌٟ فٟ اٌزغ٠ٛك 4150ادس  14

 

 (4+4= 8األػّبي ٚاٌّشوٚػبد اٌظغ١وح )ِموهاد اػبف١خ ٌجؤبِظ ه٠بكح 

 إداسح حبضٕبد اٌّششٚػبد اٌصغ١شح 3217ادس 1   

 اإلداس٠خرح١ًٍ ٚرص١ُّ إٌظُ  3218 ادس 2   

 رىٌٕٛٛع١ب إداسح ٚر١ّٕخ اٌششوبد اٌؼبئ١ٍخ 4229أدس 3  دساعخ اٌغذٜٚ ٌٍّششٚػبد اٌصغ١شح 4123أدس  1

 إداسح ٚوبالد اٌذػب٠خ ٚاإلػالْ 1111أدس 4 اٌصغ١شحٔظُ اٌغٛدح فٟ اٌّششٚػبد  4124ادس 2

    ٔظُ اٌزغ٠ٛك فٟ اٌّششٚػبد اٌصغ١شح 4125ادس 3

    إداسح ِزبعش اٌغٍّخ ٚاٌزغضئخ  4126أدس  4

 

 
  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 
 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 

 (1101)إدر  وبادئ االدارة والتٍظييوقرر 
 

 اٌّؾز٠ٛبد                 

ILOs  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

  ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯¯ 1أ/

   ¯  ¯  ¯ ¯¯ 2أ/

  ¯ ¯ ¯  ¯ ¯ ¯¯ 3أ/

  ¯ ¯ ¯ ¯  ¯ ¯¯ 4أ/

 

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

      ¯¯   1ة/

    ¯ ¯ ¯ ¯¯  2ة/

     ¯  ¯¯  3ة/

    ¯  ¯¯   4ة/

 

 

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

       ¯¯  1ط/

    ¯ ¯ ¯ ¯¯  2ط/

     ¯ ¯ ¯ ¯¯ 3ط/

  ¯    ¯ ¯¯  4ط/

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

    ¯ ¯ ¯¯   1د/

  ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯¯ 2د/

  ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯¯  3د/

    ¯   ¯¯  4د/

  ¯ ¯ ¯  ¯ ¯ ¯¯ 5د/

  ¯ ¯ ¯  ¯ ¯ ¯¯ 6د/

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 

 : ثبٔزٙبء ٘نا اٌّموه ٍٛف ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌّؼوفخ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزب١ٌخ 

 : اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ 
 اٌزؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ ٚؽج١ؼخ اإلكاهح  1-أ

 اٌزؼوف ػٍٝ ارغب٘بد رطٛه ِلاهً اٌفىو االكاهٜ  2-أ

  (اٌولبثخ ....اٌـ -اٌز١َٕك –اٌزٕظ١ُ  –اٌزؼوف ػٍٝ اٌٛظبئف اإلكاه٠خ اٌّقزٍفخ ) اٌزقط١ؾ  3-أ

 اٌزؼوف ػٍٝ أُ٘ االرغب٘بد اٌّؼبطوح فٝ اكاهح األػّبي ) لؼب٠ب اكاه٠خ ِؼبطوح (  4-أ

 

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ :  -ة
 اٌزٕجئ ٚاٌزؾ١ًٍ 1-ة 

 اإلكاه٠خ اٌّٛاعٙخ  ًاٌزفى١و االثزىبهٜ ػٕل ؽً اٌّشبو 2-ة 

 ثٕبء اٌوإ٠خ ٚط١بغخ اٌقطؾ ٚاالٍزوار١غ١بد ٚا١ٌَبٍبد اٌالىِخ ٌزؾم١مٙب  3-ة 

 رف١َو اٌج١بٔبد إٌبرغخ ػٓ إٌظُ اٌولبث١خ ٚرٛظ١فٙب ػٕل طٕغ اٌمواه  4-ة 

 

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ :  -ط
 ٚػغ اٌقطؾ ٚرظ١ُّ االٍزوار١غ١بد ٚا١ٌَبٍبد  1-ط 

 ألٍٍٛة اٌؼٍّٟ ػٕل طٕغ ٚارقبم اٌمواهاد رطج١ك ا 2-ط 

 اٍزقلاَ ِفب١ُ٘ ِٚلافً اإلكاهح اٌؾل٠ضخ فٟ اٌولبثخ ٚرم١١ُ األكاء  3-ط 

 ثٕبء ا١ٌٙبوً اٌزٕظ١ّ١خ ٚاػبكح اٌزٕظ١ُ  4-ط 

 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ:  -ك
 عّغ ٚرؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ٚاٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌّؼٍِٛبر١خ اٌؾل٠ضخ .  1-ك

 زفى١و االثزىبهٜ ٚاالثلاػٝ اٌ 2-ك

 رم١١ُ ثلائً اٌمواه ٚارقبم اٌمواه إٌّبٍت ٚ ؽً اٌّشىالد  3-ك



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 اٌزٕجئ ٚاٌزقط١ؾ  4-ك

 االلٕبع ٚاٌؾٛاه ٚاٌزٛاطً ثبالفو٠ٓ ٚاٌؼًّ اٌفو٠مٝ  5-ك

 اٌزؼبًِ ِغ شجىبد اٌّؼٍِٛبد ) االٔزؤذ (  6-ك

 
 احملتويات

  التطور الفكرى لمدارس االدارة .1

  أساسٌة فى االدارة والتنظٌممفاهٌم  .2

 وظائف المدٌر المعاصر  .3

 المبادة وأنماط المٌادة  .4

 االدارة باالنظمة المتوزانة  .5

 دٌنامٌكٌة والٌات صنع المرارات االدارٌة  .6

 تصمٌم الهٌكل التنظٌمى ومعاٌٌر الفاعلٌة التنظٌمٌة  .7

 اعادة الهٌكلة التنظٌمٌة .8

 

 
      أ.د./ املدير األكادميي:

  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 
 (1101 ٌظي) وقدوة يف تكٍولوجيا املعمووات: وقرر

 

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  
 

1 2 3 4 5 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

  ¯  ¯ ¯¯ 1أ/

    ¯ ¯¯ 2أ/

    ¯ ¯¯ 3أ/

 

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

    ¯¯  1ة/

    ¯¯  2ة/

  ¯ ¯  ¯¯ 3ة/

 

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

    ¯ ¯¯ 1ط/

    ¯¯  2ط/

   ¯ ¯¯  3ط/

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

    ¯¯  1د/

    ¯ ¯¯ 2د/

  ¯¯    3د/

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ: رزُ ِٓ فالي رمل٠ُ ِٕٚبلشخ ِب ٠ٍٟ -أ

 األٍب١ٍخ ٌمٛاػل اٌج١بٔبد ٚكٚه٘ب فٟ ٔظُ ِؼٍِٛبد األػّبي.اٌّفب١ُ٘  -1-أ

 أٌٍ رؾ١ًٍ لٛاػل اٌج١بٔبد اٌؼالل١خ ٚثٕبء ّٔبمط اٌٛؽلاد ٚػاللبد اٌج١بٔبد  -2-أ

 لٛاػل رظ١ُّ ٔظُ لٛاػل اٌج١بٔبد ٚرى٠ٛٓ اٌغلاٚي اٌؼالل١خ -3-أ

 رزُ ِٓ فالي اٌزله٠ت ػٍٝ ِب ٠ٍٟاٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ:  -ة

 ٚؽلاد اٌج١بٔبد ِٓ ِشبوً رؤ١ٌٍ لٛاػل ث١بٔبد.رؾل٠ل  -1-ة

 اٌزؼوف ػٍٝ اٌؼاللبد ث١ٓ ٚؽلاد اٌج١بٔبد فٟ ِشبوً لٛاػل اٌج١بٔبد. -2-ة

 ارقبم اٌمواهاد ثٕٛػ١خ ٚفظبئض اٌج١بٔبد ثمٛاػل اٌج١بٔبد اٌزٟ ٠زُ رؤ١ٍَٙب. -3-ة

 رزُ ِٓ فالي فُٙ ٚاٍز١ؼبة ِب ٠ٍٟاٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ:  -ط

 ِٙبهاد رؾ١ًٍ ٚكهاٍخ ِشبوً لٛاػل اٌج١بٔبد. -1-ط

 فطٛاد رؾ٠ًٛ رفبط١ً اٌّشىٍخ اٌّؼٍِٛبر١ٗ اٌٝ ّٔٛمط ٚؽلاد ٚػاللبد. -2-ط

 لٛاػل رؾ٠ًٛ رؾ١ًٍ اٌّشىٍخ اٌٝ علاٚي ػالل١خ. -3-ط

 رزُ ِٓ فالي رٕبٚي ِٕٚبلشخ ِب ٠ٍِٟٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ:  -ك

  E-R Diagramلبد ِشبوً هٍُ ّٔٛمط اٌٛؽلاد ٚاٌؼال -1-ك

 Dbase Schemaأؽو ٚػغ ِقطؾ رظ١ّّٟ ػبَ ٌمبػلح ث١بٔبد  -2-ك

 ٚػغ رظّظُ لبػلح اٌج١بٔبد ِؾً اٌزٕف١ن. -3-ك

 احملتويات

 ممدمة فً لواعد البٌانات .1

 تحلٌل لواعد البٌانات .2

 أسس رسم نموذج الوحدات والعاللات .3

 تصمٌم لواعد البٌانات .4

 لمشكلة معلوماتٌة خطوات وضع جداول لواعدة البٌانات .5

 د./املدير األكادميي: أ

   



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 
 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 

 (2105)أدر وقرر ادارة االٌتاد والعىميات
 

 اٌّؾز٠ٛبد              

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

             1أ/

             2أ/

             3أ/

             4أ/

             5أ/

             6أ/

             7أ/

 

اٌّٙبساد 

 اٌز١ٕ٘خ

             1ة/

             2ة/

             3ة/

 

 

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

             1ط/

             2ط/

             3ط/

             4ط/

             5ط/

             6ط/

             7ط/

 

اٌّٙبساد 

 اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

             1د/
             2د/
             3د/
             4د/

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 

 

 : ثبٔزٙبء ٘نا اٌّموه ٠ىْٛ اٌطبٌت ِيٚكاً ثّب ٠ٍٝ : اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ 

 ِفَٙٛ اكاهح اإلٔزبط ٚأ١ّ٘زٙب ٚاٌزطٛه اٌفىوٞ إلكاهح اإلٔزبط  1-أ

 اٌزؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ ا١ٌ٢خ ٚشوٚؽ اكفبٌٙب ٚأصبه٘ب  2-أ 

 ِؼوفخ األٍب١ٌت اٌّقزٍفخ ٌزقط١ؾ اٌز١َٙالد اٌلاف١ٍخ ٌٍّظٕغ  3-أ 

 اإلٌّبَ ثّفب١ُ٘ ا١ٌٙبوً اإلٔزبع١خ ٚأشىبٌٙب ٚأٍب١ٌت رؾ١َٕٙب  4-أ 

 ١ّ٠ي ث١ٓ إٌظُ اإلٔزبع١خ اٌّقزٍفخ  5-أ 

 اٌزؼوف ػٍٝ ٔظبَ اإلٔزبط فٝ اٌٛلذ اٌّؾلك ٚلٛاػلٖ ِٚزطٍجبرٗ  6-أ 

 اٌؾل٠ضخ فٟ اكاهح اإلٔزبط اٌزؼوف ػٍٝ اٌّلافً 7 -أ 

 

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ :  -ة

 ٠ؾًٍ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ثبٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ .  1-ة 

 ٠زٕجؤ ثبالؽز١بعبد ِٓ إٌّزظ َِٚزٍيِبد اإلٔزبط 2-ة 

 ٠َزٕجؾ اٌّشبوً اإلٔزبع١خ ٠ٚمزوػ اٌؾٍٛي اٌجل٠ٍخ ٌٙب.  3-ة 

 

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ :  -ط 

 ٠َزقلَ األٍب١ٌت اٌؼ١ٍّخ فٝ طٕبػخ اٌمواهاد اإلٔزبع١خ اٌّقزٍفخ  1-ط 

 ٠طجك إٌظُ اإلٔزبع١خ اٌؾل٠ضخ  2-ط 

 ٠TQMؼغ اٌقطخ اٌزٝ ٠ّىٓ االػزّبك ػ١ٍٙب فٟ رطج١ك ثؤبِظ  3-ط 

 ٠ؾلك اإلٍزوار١غ١خ اٌفؼبٌخ ٌزظ١ُّ إٌّزظ  4-ط 



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 ٠قطؾ ر١َٙالد اٌزور١ت اٌلافٍٟ ٌٍّشوٚع  5-ط 

 ؾلك فطخ االٔزبط إٌّبٍجخ٠ 6-ط 

 ٠ىزشف ػ١ٛة االٔزبط ٚاٌّشبوً اصٕبء االٔزبط 7-ط 

 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ :  -ك 

 اٌزٛاطً ِغ ا٢فو٠ٓ  1-ك 

 االػزّبك ػٍٝ اٌؾبٍت االٌٝ ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد اٌؾل٠ضخ .  2-ك 

  اٌزٕجئ ٚرؾ١ًٍ اٌؼاللبد اٌَجج١خ . 3-ك 

 اٌزفى١و االثلاػٝ ٚاالثزىبهٜ  4 -ك 

 

 حمتوى املقرر : 

 ممدمة إلى إدارة اإلنتاج والعملٌات   .1

 تطور نظم االنتاج  .2

 إستراتٌجٌة تصمٌم المنتج  .3

 اختٌار مولع المشروع  .4

 تسهٌالت الترتٌب الداخلً للمشروع وإستراتٌجٌة اإلنتاج .5

 الهٌكل االنتاجى للمشروع  .6

 روعات تنظٌم عملٌة اإلنتاج فى المش .7

 بٌانات السوق الالزمة لوضع الخطة اإلنتاجٌة  .8

 JITنظام اإلنتاج فى الولت المحدد  .9

 OPTتكنولوجٌا اإلنتاج األمثل  .11

 المحددات (  –إدارة الجودة الشاملة والتمٌز ) المفاهٌم  .11

 البرنامج التطبٌمً للجودة الشاملة .12

 

 د./املدير األكادميي: أ
  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 
 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 

 (2106)أدر  وقرر تكٍولوجيا التشويق والبيع
  

 

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

         1أ/

         2أ/

         3أ/

         4أ/

         5أ/

 

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

         1ة/

         2ة/

         3ة/

         4ة/

 

 

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

         1ط/

         2ط/

         3ط/

         4ط/

         5ط/

         6ط/

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

         1د/

         2د/

         3د/

         4د/

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر  -1

 : اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 اوزغبة اٌطبٌت اٌّفب١ُ٘ اٌزم١ٍذ٠خ ٚاٌحذ٠ضخ ٌٍزغ٠ٛك ٚأعبع١بد ٚأ٘ذاف إداسح اٌزغ٠ٛك 1-أ 

 إٌّبَ اٌطبٌت ٚرؼش٠فٗ ثؼٕبصش اٌج١ئخ اٌزغ٠ٛم١خ ٚو١ف١خ دساعزٙب  2-أ 

 رؼش٠ف اٌطبٌت ثؼٕبصش اٌّض٠ظ اٌزغ٠ٛمٟ  3-أ 

 إدسان اٌطبٌت ألُ٘ اٌٛظبئف ٚاٌّٙبساد اٌزٝ ٠ٕجغٟ أْ ٠زضٚد ثٙب ِذ٠شٞ اٌزغ٠ٛك  4-أ 

 رؼش٠ف اٌطبٌت ثبٌّذاخً اٌحذ٠ضخ فٟ إداسح إٌشبط اٌزغ٠ٛمٟ  5-أ 

 

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ :  -ة

 ٌزٕبفغ١خ اٌمذسح ػٍٝ رح١ًٍ ٚاعزمشاء اٌج١ئخ اٌزغ٠ٛم١خ ٚا 1-ة 

 اٌزفى١ش االثزىبسٜ ثغب٠خ اٌٛصٛي إٌٝ أفىبس إٌّزغبد اٌغذ٠ذح 2-ة 

 إعشاء اٌجحٛس ٚاٌذساعبد اٌزغ٠ٛم١خ فٟ اٌّغبالد اٌٛظ١ف١خ اٌزغ٠ٛم١خ اٌّزٕٛػخ  3-ة 

 اٌّشرجطخ ثؼٕبصش اٌّض٠ظ اٌزغ٠ٛمٟ اٌّخزٍفخ  رخط١ظ األٔشطخ اٌزغ٠ٛم١خ 4-ة 

 

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ :  -ط

 اٌمذسح ػٍٝ ٚضغ اٌخطظ اٌزغ٠ٛم١خ ِٛضغ اٌزٕف١ز اٌفؼٍٟ  1-ط 

 اعزخذاَ األعب١ٌت اٌؼ١ٍّخ فٝ رمغ١ُ اٌغٛق إٌٝ لطبػبد ٚرحذ٠ذ ِزطٍجبد وً لطبع 2-ط 

 االػزّبد ػٍٝ شجىبد االٔزشٔذ فٝ االرصبي ٚاٌزٛاصً ِغ اٌؼّالء اٌّغزٙذف١ٓ  3-ط 

 ٚاٌزطج١م١خ فٝ رحذ٠ذ اٌغ١بعبد اٌغؼش٠خاالػزّبد ػٍٝ إٌّبرط ٚاألعب١ٌت اٌؼ١ٍّخ  4-ط 

 رح١ًٍ ٚدساعخ اٌمذسح اٌزٕبفغ١خ  5-ط 

 ص١بغخ ِمزشحبد اٌحٍٛي اٌجذ٠ٍخ ٌٍّشبوً اٌزغ٠ٛم١خ ٚٚضؼٙب ِٛضغ اٌزٕف١ز اٌفؼٍٟ  6-ط 

 



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ :  -ك

 ِٙبسح اعزخذاَ اٌحبعت االٌٝ ٚاٌزؼبًِ ِغ شجىبد االٔزشٔذ  1-د 

 ِٙبسح االرصبي ٚاٌزٛاصً ِغ ا٢خش٠ٓ  2-د 

 ِٙبسح اٌزفبٚض ِغ االخش٠ٓ ٚالٕبػُٙ  3-د 

 ِٙبسح اٌزٕجؤ ٚاعزمشاء اٌّغزمجً ٚص١بغخ صٛسح رمش٠ج١خ ٌٗ  4-د 

 حمتوى املقرر : 

 التطور الفكرى ( –ممدمة إلى إدارة التسوٌك ) المفاهٌم  .1

 البٌئة التسوٌمٌة  .2

 سلون المستهلن  .3

 تمسٌم السوق الى لطاعات  .4

 التخطٌط االستراتٌجى لالنشطة التسوٌمٌة  .5

 تصمٌم سٌاسات المزٌج التسوٌمى  .6

 نظم المعلومات التسوٌمٌة  .7

 االتجاهات الحدٌثة فى التسوٌك ) تجارب عالمٌة ( .8

 

 د./املدير األكادميي: أ
  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 
 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 

 (2104عاً كود ) واملٍطقيالتفكري اإلبتكاري : وقرر

 

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

          1أ/

          2أ/

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

          1ة/

          2ة/

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

          1ط/

          2ط/

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

          1د/

          2د/

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 

 : اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ 

 فُٙ ٔظش٠بد اإلثزىبس ٚاإلثذاع ٚاٌزفى١ش اٌؼٍّٟ ٚأعظ ٚطشق أٔٛاع اٌزفى١ش اإلٔغبٟٔ اٌّخزٍفخ. -1-أ

 ِٕشآد األػّبي.اٌزؼشف ػٍٝ أعب١ٌت اٌزفى١ش اإلثذاػٟ ٚو١ف١خ إعزخذاِٙب فٟ  -2-أ

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ -ة

 اٌغذاسح فٟ اٌز١١ّض ث١ٓ طشق اٌزفى١ش اإلٔغبٟٔ اٌّخزٍفخ  -1-ة

 رطج١ك اٌّؼبسف اٌخبصخ ثبٌّمشس فٟ اٌزفى١ش اٌؼٍّٟ ٚرشخ١ص ٚاٌزؼبًِ ِغ اٌّشبوً اإلداس٠خ. -2-ة

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ -ط

 اٌّشىالد ٚر١ٌٛذ األفىبس ٚاٌؼصف اٌزٕٟ٘رطج١ك ِٙبساد اٌزفى١ش اإلثذاػٟ ٚٚرشخ١ص  -1-ط

إعزخذاَ أعظ ٚأعب١ٌت اٌزفى١ش اإلثذاػٟ فٟ ِشىالد اٌزخط١ظ ٚاٌزٕظ١ُ ٚاٌم١بدح ٚاٌشلبثخ فٟ ِٕشآد  -2-ط

 األػّبي.

 ِٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ -ك

 إوزغبة ِٙبساد اٌزفى١ش ِٓ خبسط اٌصٕذٚق ِٚمبِٚخ اٌشٚر١ٕ١خ ٚاإلٔغالق. -1-د

 اٌزفى١ش اٌغّبػٟ ٚو١ف١خ إعزخذاِٗ فٟ إعزضبسح اٌؼمٛي ٚرط٠ٛش عٍغبد اٌؼًّ اٌغّبػٟ..اد ِٙبسرؼٍُ  -2-د

 احملتويات

 

 ممدمة فً التفكٌر اإلبداعً واإلبتكاري والمنطمً .1

 نظرٌات التفكٌر اإلبداعً واإلبتكاري .2

 أسس التفكٌر العلمً  .3

 إتخاذ المرارات اإلدارٌة .4

 المعولات الفردٌة والتنظٌمٌة لإلبداع .5

 الٌب التفكٌر اإلبداعًأس .6

 إدارة المعرفة و التفكٌر اإلبداعً .7

 التفكٌر اإلبداعً وإدارة الموارد البشرٌة .8

 المٌادة والتفكٌر اإلبداعً .9

  د./املدير األكادميي: أ



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 
 (2105)أدر  وقرر االدارة االلكرتوٌية لالعىاه 

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

        1أ/

        2أ/

        3أ/

        4أ/

        5أ/

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

        1ة/

        2ة/

        3ة/

 

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

        1ط/

        2ط/

        3ط/

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

        1د/

        2د/

        3د/

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
 : اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ 

 ِفب١ُ٘ اٌزغبسح ٚاألػّبي اإلٌىزش١ٔٚخ. -1-أ

 أعبع١بد اٌزغ٠ٛك اإلٌىزشٟٚٔ ِٓ إػالْ ػٍٝ اإلٔزشٔذ ٚأعظ رمغ١ُ ٌٍغٛق، ٚفْٕٛ ث١غ ...اٌخ. -2-أ

 األػّبي ث١ٓ اٌششوبد ٚٔظُ اٌزجبدي اإلٌىزشٟٚٔ ٌٍج١بٔبد.ِجبدا رجبدي  -3-أ

 أعظ اٌّضاداد ػٍٝ اإلٔزشٔذ ٚطشق اٌذفغ ٚٔمً األِٛاي،  -4-أ

 ِفب١ُ٘ اٌزؼبًِ ِغ ٚربع١ظ اٌّغزّؼبد اإلٌىزش١ٔٚخ ٚاٌزغبسح ػجش اٌٙبرف اٌّحّٛي. -5-أ

 رزُ ِٓ فالي اٌزله٠ت ػٍٝ ِب ٠ٍٟاٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ:  -ة

 س٠بدح األػّبي ٚاإلثزىبس اٌّزؼٍمخ ثٛضغ أعظ ٔظُ اٌزغبسح ٚاألػّبي اإلٌىزش١ٔٚخِٙبساد  -1-ة

 و١ف١خ رط٠ٛش ّٔبرط ٌإل٠شاداد ٚاألػّبي ٌٍج١غ ٚاٌششاء ػٍٝ اإل،رشٔذ اٌزٞ ٠ٕبعت أػّبي إٌّشؤح -2-ة

 ٚضغ أعظ رح٠ًٛ األٔشطخ ٚػ١ٍّبد األػّبي اٌزم١ٍذ٠خ إٌٝ ٔظُ أػّبي إٌىزش١ٔٚخ ٌٍّٕشآد. -3-ة

 رزُ ِٓ فالي فُٙ ٚاٍز١ؼبة ِب ٠ٍٟاٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ:  -ط

 اٌزطج١مبد ٚاٌحبالد اٌؼ١ٍّخ اٌّخزٍفخ اٌّزبحخ فٟ اٌح١بح ػٍٝ ِضً ٘زٖ إٌٛػ١خ ِٓ إٌظُ. -1-ط

 ٍٕظُ ِضً عشائُ اإلٔزشٔذ، ٚعجً اٌذفغ ٚرح٠ًٛ األِٛاي ...اٌخ.ٌأعظ اٌزؼبًِ ِغ اٌّشبوً اٌؼ١ٍّخ -2-ط

 ًِ اٌزٟ ٠غت اإل٘زّبَ ثٙب ػٕذ دساعخ عذٜٚ رؤع١ظ ٚرشغ١ً ِضً ٘زٖ إٌظُ ثّٕشآد األػّبي.اٌؼٛا -3-ط

 رزُ ِٓ فالي رٕبٚي ِٕٚبلشخ ِب ٠ٍٟاٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ:  -ك

 ِشبوً لجٛي ٘زٖ إٌظُ ٚإلجبي اٌؼبِخ ػٍٝ ص٠بسح اٌّٛالغ اٌحبضٕخ ٌٙب. -1-د

 ٚرط٠ٛش ٚرشغ١ً ٚإداسح ٔظُ اٌزغبسح اإلٌىزش١ٔٚخ. األطش إٌظش٠خ اٌؼبِخ اٌحبوّخ ٌجٕبء -2-د

 اإلرغب٘بد ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ػٍٝ ِغزمجً إعزخذاَ ٘زٖ إٌٛػ١خ ِٓ إٌظُ. -3-د

 احملتويات

 ممدمة فً التجارة واألعمال اإللكترونٌة .1

 نماذج اإلٌرادات واألعمال لنظم التجارة واألعمال اإللكترونٌة .2

 واألعمال اإللكترونٌةلبول المستهلن لنظم التجارة  .3

 أساسٌات التسوٌك على اإلنترنت .4

 B2Bمبادئ نظم التجارة اإللكترونٌة بٌن الشركات  .5

 المجتمعات والمزادات اإللكترونٌة واألعمال عبر الهاتف المحمول .6
 أسالٌب الدفع ونمل األموال وجرائم اإلنترنت .7

 د./املدير األكادميي: أ
  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 
 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 

 (3112)أدر  وقرر تكٍولوجيا لوجيشتيات االعىاه
  

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

            1أ/

            2أ/

            3أ/

            4أ/

            5أ/

 

اٌّٙبساد 

 اٌز١ٕ٘خ

            1ة/

            2ة/

            3ة/

            4ة/

 

 

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

            1ط/

            2ط/

            3ط/

            4ط/

            5ط/

            6ط/

            7ط/

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

            1د/

            2د/

            3د/

            4د/

            5د/

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ: ثبٔزٙبء ٘نا اٌّموه ٍٛف ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌّؼوفخ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزب١ٌخ : -أ 

 ٠لهن اٌّفب١ُ٘ االٍب١ٍخ فٝ االػّبي اٌٍٛع١َز١خ ِٚفب١ُ٘ ٚأٛاع اٌلػُ اٌٍٛع١َزٝ .1-أ

 ٠زؼوف ػٍٝ اٌّٙبَ االٍب١ٍخ الكاهح االػّبي اٌٍٛع١َز١خ . 2-أ

 ٠لهن اٌطبٌت أ١ّ٘خ االػّبي اٌٍٛع١َز١خ فٝ رٛف١و ١ِي رٕبف١َخ ٌٍّٕظّبد  3-أ

 ٠ٍُ ثؤُ٘ اٌظؼٛثبد اٌزٝ رٛاعٗ إٌّظّبد ٚرؾل ِٓ وفبءح االكاهح ٌالػّبي اٌٍٛع١َز١خ .  4-أ

 اٌزؼوف ػٍٝ و١ف١خ اكاهح ٍالًٍ اٌزٛه٠ل وٕشبؽ ٌٛع١َزٝ .  5-أ

 

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ:  -ة

 د ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ثؤٔشطخ اٌلػُ اٌٍٛع١َزٝ . رؾ١ًٍ اٌج١بٔب 1-ة

 رم١١ُ االكاء فٝ ِغبي االػّبي اٌٍٛع١َز١خ اػزّبكاً ػٍٝ األٍب١ٌت اٌؼ١ٍّخ  2-ة 

 اٌزقط١ؾ ٌؼ١ٍّبد اٌشواء ٚإٌمً ٚاٌزقي٠ٓ ٚاالِلاك  3-ة

 رؾ١ًٍ رىب١ٌف االٔشطخ اٌٍٛع١َز١خ  4-ة

 

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ:  -ط

 -ٚاٌزٛاطً ِؼٙب ، افز١به ِظبكه اٌزٛه٠ل ٚرم١١ُ ٚاٌزٕجئ ثبٌطٍت  ِٕٚٙباٌشواء ثبٌّٙبَ االٍب١ٍخ  اٌم١بَ 1-ط

 االلزظبك٠خ ٚإٌّبٍجخ ٌٍشواء ٚونٌه االٚلبد إٌّبٍجخ ٌٍشواء . ى١ّبد اٌرؾل٠ل ٚ

رؾل٠ل َِبهاد إٌمً رؾل٠ل  ٚٔٛع ٚأٍب١ٌت ِٚؼلاد إٌمً  أٚ اٌّشبهوخ اٌفؼبٌخ فٝ رؾل٠لرؾل٠لاِىب١ٔخ  2-ط

 . رؾل٠ل ٔمبؽ اٌزقي٠ٓٚ رؾل٠ل ِٛالغ اٌزقي٠ٓ  ٚؽّٛالد ٍٚؼو إٌمً 

ر١ًَٙ االٍزغبثخ اٌَو٠ؼخ ٌٍؼّالء فٟ اٌَٛق ، ِٓ فالي اٌَوػخ فٟ رٛف١و اٌٍَغ ٚاٌقلِبد اٌزٟ رزفك ِغ  3-ط

 .. ، ٚإٌمً ، ٚاٌزقي٠ٓاؽز١بعبد ٚهغجبد اٌؼّالء ، ٚاٌزٟ رؼزّل ػٍٝ رلفك اٌّؼٍِٛبد ، ٚاٌزؼجئخ 

  ٌٍّٕظّبد ففغ رىب١ٌف األٔشطخ اٌٍٛعَز١خاٌَّبّ٘خ اٌفؼبٌخ فٝ  5-ط



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

ثواِظ رؾ١َٓ اٌغٛكح، ٔظبَ اٌوك ٚاٌزؾ٠ًٛ ا٢ٌٝ ِٕٚٙب ٌزم١ًٍ أىِخ االٔزظبه اٌؾل٠ضخاٌزم١ٕبد اٍزقلاَ  6-ط

 هع١١ٌٓإلرظبالد، ر١ًَٙ اإلعواءاد، رؾ١َٓ اإلرظبالد ِغ اٌؼّالء اٌلاف١١ٍٓ ٚاٌقب

رؾل٠ل اٌقلِبد اٌٍٛعَز١خ  رؾل٠ل اٌقلِخ اٌٍٛعَز١خ اٌّطٍٛة إٍبك٘ب اٌٝ ِٛهك فبهعٟ ٚرزؼّٓ 7-ط 

 . رؾل٠ل اؽز١بعبد اٌؼ١ًّ ٌٍقلِبد اٌٍٛعَز١خ اٌزٝ ١ٍئك٠ٙب اٌطوف اٌضبٌش ٚ اٌّطٍٛة إٍبك٘ب ٌّٛهك فبهعٟ

 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ:  -ك

 ثبٔزٙبء اٌلهاٍخ ٠غت أْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكهاً ػٍٝ :  

 اٌزٛاطً ٚاٌؾٛاه ِغ االفو٠ٓ ٚاٌزفبٚع .  1-ك

 اٌزٕجئ ٚاٌزقط١ؾ . 2-ك

 طٕبػخ اٌمواهاد اٌوش١لح . 3-ك

 ؽً اٌّشىالد ٚاكاهح االىِبد  4-ك

 ثٕبء اٌؼاللبد اٌط١جخ ِغ االفو٠ٓ  5-ك

 

 احملتويات

 

 المجاالت(  –اسس االدارة اللوجٌستٌة ) المفاهٌم  .1

 أهمٌة ادارة االعمال اللوحٌستٌة وسالسل االمداد  .2

 تصنٌف االنشطة اللوجستٌة .3

 مثلث استراتٌجٌة اللوجستٌات .4

 دورة الشراء ( –نظم ولرارات الشراء ) المفاهٌم  .5

 نظم ولرارت التخزٌن  .6

 نظم التخزٌن الصفرى واالفتراضى  .7

  اللوجستٌة فً المجاالت غٌر الصناعٌةألعمال  .8

 إلتجاهات الحدٌثة فى مجال اللوجستٌات ومتطلبات اإلستفادة منهاا .9

 اللوجٌستٌات العكسٌة واللوجٌستٌات الكونٌة  .11

 جودة سالسل االمداد .11

 
 

 د./املدير األكادميي: أ

 

  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 
 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 

 (3113إدركود ) : وبادئ التىوينوقرر
 

 اٌّؾز٠ٛبد

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

         1أ/

         2أ/

         3أ/

 

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

         1ة/

         2ة/

         3ة/

 

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

         1ط/

         2ط/

         3ط/

 

 اٌؼبِخاٌّٙبساد 

 ) إٌّمٌٛخ (

         1د/

         2د/

         3د/

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
 : اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ 

 ٌز٠ًّٛ ٚاإلكاهح اٌّب١ٌخ ٚكٚه ٚظ١فزّٙب فٟ ِٕشآد األػّبي.افُٙ أٌٍ ِٚجبكة  -1-أ

ِؼوفخ أُ٘ أكٚاد اٌز٠ًّٛ ٚاإلكاهح اٌّب١ٌخ ِضً أكٚاد اٌزؾ١ًٍ اٌّبٌٟ ٚرؾ١ًٍ رىٍفخ هأً اٌّبي ٚأكٚاد  -2-أ

 رم١١ُ اٌّشوٚػبد ٚاكاهح ِؾبفع اإلٍزضّبهاد اٌّب١ٌخ 

اٌٛلٛف ػٍٝ أٍب١ٍبد اٌزؼبًِ ِغ اٌمؼب٠ب األٍب١ٍخ ٌٍز٠ًّٛ ِضً اكاهح ِشبوً ا١ٌٌَٛخ ٚاٌوثؾ١خ ،  -3-أ

 ٚاٌؼبئل ، ِظبكه ١٘ٚىً هأً اٌّبي.ٚاٌّقبؽوح 

 

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ -ة

 اٌغلاهح فٟ اٌم١بَ ثّٙبَ اٌزؾ١ًٍ اٌّبٌٟ ؽَبة رىٍفخ هأً اٌّبي ٚاكاهح ٚاٌزقط١ؾ ٌٍٕمل٠خ ثّٕشؤح األػّبي -1-ة

 رطج١ك اٌّؼبهف اٌقبطخ ثؼ١ٍّبد رى٠ٛٓ ٚاكاهح ِؾبفع اإلٍزضّبهاد اٌّب١ٌخ -2-ة

 ٜ ٚرم١١ُ اٌّشوٚػبد اٌَزضّبه٠خاٌملهح ػٍٝ كهاٍخ علٚ -3-ة

 

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ -ط

 رطج١ك ِٙبهاد اٌّزبعوح ثؤٍٛاق اٌّبي ٚاٌجٛهطبد ٚرى٠ٛٓ ِؾبفع األٚهاق اٌّب١ٌخ ٚاٌزؼبًِ ِغ اٌجٛطبد -1-ط

ؾ رطج١ك ِٙبهاد رمل٠و اٌزلفمبد إٌمل٠خ لظ١وح ٚؽ٠ٍٛخ األعً ٚاكاهح لؼب٠ب ا١ٌٌَٛخ ٚاٌوثؾ١خ ٚاٌزقط١ -2-ط

 إٌملٞ.

اٌزله٠ت ػٍٝ اٍزقلاَ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ فٟ ػ١ٍّبد اٌزؾ١ًٍ اٌّبٌٟ ٚؽَبة رى٠ٕٛبد رىٍفخ هأً اٌّبي  -3-ط

 اٌّقزٍفخ.

 

 ِٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ -ك

 اٌزقط١ؾ ٌٛظ١فخ اٌز٠ًّٛ ثّٕشآد األػّبي. اٌّٙبهاد اإلكاه٠خ اٌؼبِخ ٚرطج١مبرٙب فٟ -1-ك

 اهاد اإلٍزضّبه٠خ ٚاٌّب١ٌخ فٟ ِٕشآد األػّبي.طٕبػخ ٚارقبم اٌموِٙبهاد  -2-ك

 ٌٙب. ٚػغ ؽٍٛي ٚرٕف١ن اٌؾٍٛياإلٍزوار١غ١خ ثبٌّٕشؤح ٚكٚه ٚظ١فخ اٌز٠ًّٛ فٟ  اٌملهح ػٍٝ فُٙ اٌّشبوً -3-ك

 

 احملتويات

 ممدمة فً وظٌفة التموٌل .1

 أسالٌب التحلٌل المالً .2

 والربحٌه السٌوله .3



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 النمدى التخطٌط .4

 االستثمارات محفظة والعائد وإدارة المخاطرة .5

 المال رأس المال وأسس حساب وتحلٌل تكلفه راس وهٌكل ومصادرالتموٌل هٌكل .6

 االستثمارٌة المشروعات تمٌٌم .7

 المالٌة األوراق المال و وأسس إدارة اسواق هٌكل .8

 

 د./املدير األكادميي: أ

 

  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 
 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 

 ( 3114كود )أدر  وقرر التىوين لمىشروعات الصغرية
 

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

           1أ/

           2أ/

           3أ/

           4أ/

           5أ/

 

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

           1ة/

           2ة/

           3ة/

           4ة/

           5ة/

 

 

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

           1ط/

           2ط/

           3ط/

           4ط/

           5ط/

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

           1د/

           2د/

           3د/

           4د/

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ : ثٕٙب٠خ كهاٍخ ٘نا اٌّموه ٍٛف ٠ىْٛ اٌلاهً ٍِّبً ثبٌّؼوفخ اٌزب١ٌخ :  -أ

 ٠زؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌّشوٚػبد اٌظغ١وح ٚكٚه٘ب فٝ اؽلاس اٌز١ّٕخ االلزظبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ  -1-أ

 ٠زنوو ِظبكه ر٠ًّٛ اٌّشوٚػبد اٌظغ١وح ٚأُ٘ اٌّشىالد اٌز١ٍ٠ّٛخ اٌزٝ رٛاعٗ اٌَّزضّو اٌظغ١و  -2-أ

٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ االرغب٘بد اٌؾل٠ضخ فٝ ر٠ًّٛ اٌّشوٚػبد اٌظغ١وح ٚثظفخ فبطخ اٌز٠ًّٛ ثبٌّشبهوخ  -3-أ

 إٌّز١ٙخ ثبٌزٍّه 

ٌزٝ ٠ؾزبط ا١ٌٙب اٌَّزضّو اٌظغ١و ٌظٕبػخ اٌمواهاد ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ أُ٘ أكٚاد االكاهح اٌّب١ٌخ ا -1-4

 اٌز١ٍ٠ّٛخ اٌفؼبٌخ 

 ٠شوػ اٌطبٌت ٠ٚٛػؼ و١ف١خ اٌزٕجئ ثبالؽز١بعبد اٌّب١ٌخ ٚونا اٍب١ٌت ّٚٔبمط اٌزٕجئ ثبٌؼَو ٚاٌفشً اٌّبٌٝ  -1-5

 

 ن١ٕ٘خ اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ : ثٕٙب٠خ كهاٍخ ٘نا اٌّموه ٍٛف ٠ّزٍه اٌلاهً اٌؼل٠ل ِٓ اٌّٙبهاد اٌ -ة

 ٠فوق اٌطبٌت ث١ٓ ِفب١ُ٘ ِٚظبكه اٌز٠ًّٛ ٌٍّشوٚػبد اٌظغ١وح ٚاٌّشوٚػبد اٌىج١وح  -1-ة

 ٚو١ف١خ رم١١ّٙب ٚاٌؾل ِٕٙب.اٌظغ١وح ٌّقبؽو اٌّورجطخ ثبلواع اٌّشوٚػبد ٠َزٕزظ اٌطبٌت أُ٘ ا -2-ة

اٌّزغ١واد ٠مبهْ ث١ٓ ِظبكه اٌز٠ًّٛ اٌّقزٍفخ ٌٍّشوٚػبد اٌظغ١وح ٠ٚفبػً ث١ٕٙب فٝ ػٛء  -3-ة

 اٌّؾ١طخ . 

 ٠ٚؾلك اٌفغٛح اٌز١ٍ٠ّٛخ  اٌمٛاػل اٌؼبِخ ٌز٠ًّٛ اٌّشوٚػبد اٌظغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ٠ؾًٍ اٌطبٌت -4-ة

 ٠زٕجؤ ثبالؽز١بعبد اٌز١ٍ٠ّٛخ ٠ٚؾلك ِظبكه اٌؾظٛي ػ١ٍٙب  – 5-ة

 

 اد االؽزواف١خ اٌزب١ٌخ اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ : ثبالٔزٙبء ِٓ كهاٍخ ٘نٖ اٌّموه ٍٛف ٠ّزٍه اٌطبٌت اٌّٙبه -ط

 اٌم١بَ ثلهاٍخ اٌغلٜٚ اٌّب١ٌخ ٌٍّشوٚع اٌظغ١و ٚرم١١ُ ِقبؽو اإلٍزضّبه فٝ اٌّشوٚػبد اٌظغ١وح  -1-ط

 ٠مَٛ ثزم١١ُ ِفزوؽبد االٍزضّبه ثبٍزقلاَ أٍب١ٌت اٌزم١١ُ اٌّقزٍفخ  -2-ط

 اٌزؼبًِ ٚاالرظبي اٌفؼبي ِغ اٌغٙبد اٌز١ٍ٠ّٛخ ٌٍّشوٚع  -3-ط

 قبؽو ِؾفظخ االئزّبْ ٌٍّشوٚػبد اٌظغ١وح ٚرؾل٠ل ا١ٌٙىً االِضً ٌوأً اٌّبي اكاهح ِ -4-ط

 ل١بً ٚرم١١ُ اٌوثؾ١خ ٌٍّشوٚػبد اٌظغ١وح  -5-ط



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 

 ِٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ -ك

 اٌزٕجئ ٚاٌزفى١و االثزىبهٜ  -1-ك

 اٌزٛاطً ٚاٌزفبٚع ِغ االفو٠ٓ  -2-ك

 اٌزقط١ؾ االٍزوار١غٝ  -3-ك

 لٜٚ ٌٍّشوٚػبد ٚرمل٠ُ االٍزشبهاد اعواء كهاٍبد اٌغ -4-ك

 

 احملتويات
 

 االهمٌة (  –الخصائص  –المشروعات الصغٌرة ) المفهوم  .1

  الصعوبات التموٌلٌة للمشروغات الصغٌرة .2

  مصادر تموٌل المشروعات الصغٌرة .3

  االتجاهات الحدٌثة فى تموٌل المشروعات الصغٌرة .4

  االدوات المالٌة للمستثمر الصغٌر .5

 ادارة المخاطر التموٌلٌة للمشروعات الصغٌرة  .6

  تمٌٌم ممترحات االستثمار فى المشروعات الصغٌرة .7

 التنبإ باالحتٌاجات التموٌلٌة للمشروعات الصغٌرة  .8

 الجدارة االئتمانٌة وتحدٌد الفجوة التموٌلٌة  .9

 أسالٌب التنبإ بالفشل والعسر المالى للمشروعات الصغٌرة .11

 

 /د.املدير األكادميي: أ

  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 
 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 

 (4122كود )إدر  وقرر : إدارة املوارد البشرية 
 

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

         1أ/

         2أ/

         3أ/

         4أ/

         5أ/

         6أ/

 

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

         1ة/

         2ة/

         3ة/

         4ة/

         5ة/

 

 

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

         1ط/

         2ط/

         3ط/

         4ط/

         5ط/

         6ط/

         7ط/

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 إٌّمٌٛخ () 

         1د/

         2د/

         3د/

         4د/

         6د/

         8د/

         9د/

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
 : اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ  

  ٚأٍب١ٌجٙب اٌّقزٍفخ٠فَو اٌّظطٍؾبد اٌّقزٍفخ إلكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ  1-أ 

 ٠شوػ ِىٛٔبد اٌؼ١ٍّخ اإلكاه٠خ ثبكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ٚػٛاًِ ٔغبؽٙب 2-أ 

 ٠َزؼوع اٌطوق اٌّقزٍفخ ٌٍزله٠ت ثىً َِزٜٛ أكاهٜ كافً إٌّظّخ 3-أ 

  ٠لهن اٌزٛعٙبد ٚاالرغب٘بد االكاه٠خ اٌؾل٠ضخ فٝ ِغبي اكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ 4-أ 

 االٍب١ٍخ الكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ كافً إٌّظّبد اٌّقزٍفخ .٠زؼوف ػٍٝ اٌٛظبئف  5-أ 

 ٠ؾلك أُ٘ كػبئُ ٔغبػ اكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ  6-أ 

 

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ :  -ة

 رؾ١ًٍ ٚرٛط١ف اٌٛظبئف 1-ة 

  اٌزٕجئ ٚرقط١ؾ االؽز١بعبد ِٓ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ 2-ة 

 ٌؼب١ٍِٓ ٚرم١١ُ االكاء ِٚؼوفخ عّغ ٚرؾ١ًٍ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ثؤكاء ا 3 -ة 

 االٍجبة اٌزؾز١خ ٚهاء أقفبع َِزٜٛ االكاء ٚالزواػ ؽٍٛي ٌٍزقٍض ِٕٙب  

 أوزشبف ٚرؾ١ًٍ االؽز١بعبد اٌزله٠ج١خ ٚاػلاك اٌؾمبئت اٌزله٠ج١خ  4-ة 

 رقط١ؾ ٚر١ّٕخ اٌَّبه اٌٛظ١فٝ ٌٍؼب١ٍِٓ فٝ إٌّظّبد  5-ة 

 

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ :  -ط

  اٍزقلاَ ثطبلخ األكاء اٌّزٛاىْ ٌٍّٛاهك اٌجشو٠خ 1-ط 



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 رطج١ك االٍب١ٌت اٌؾل٠ضخ فٝ رم١١ُ االكاء ٚاػلاك ٔظبَ فؼبي ٌزم١١ُ االكاء .  2-ط 

 الؽزفبظ ثقطخ ِزىبٍِخ ٌٍزله٠ت، ػٍٝ َِزٜٛ اإلكاهاد، ٚاألفواك 3-ط 

  ٛع١ٗ عٙٛك األفواك ٔؾٛ رؾم١ك أ٘لافر 4-ط 

 افز١به اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ ٚاعواء االفزجبهاد اٌالىِخ الٔزمبء اٌىفبءاد اٌزٝ رزٕبٍت  5-ط 

 ِزطٍجبد اٌٛظ١فخ  ِغ 

 رطج١ك اٌّلافً اٌؾل٠ضخ فٝ اكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ  6-ط 

 ثٕبء ٚاٍزقلاَ ٔظُ ِؼٍِٛبد اٌّٛاهك اٌجشو٠خ  7-ط 

 

 :  اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ -ك

 ا٢فو٠ٓ  االرظبي ٚاٌزٛاطً ِغ 1-ك 

 اٌؾٛاه اٌفؼبي ٚاإللٕبع ٚاٌزفبٚع ِغ االفو٠ٓ  2-ك 

 اٌزقط١ؾ ٚاٌولبثخ  3-ك 

 اكاهح ٚؽً اٌظواػبد ِٚٛاعٙخ اٌّشىالد  4-ك 

 اٌزؾف١ي  6-ك 

 اٌزؾ١ًٍ اٌؼٍّٟ ٚاٌّٛػٛػٟ ٌٍمؼب٠ب 8-ك 

 رمل٠و للهاد االفو٠ٓ ٚػلَ االٍزٙبٔخ ثٙب  9-ك 

 احملتويات

 

  البشرٌةممدمة الى ادارة الموارد  .1
  التطور التنظٌمى الدارة الموارد البشرٌة .2
  استمطاب واختٌار وتعٌٌن االفراد .3
  سٌاسات التدرٌب .4
  سٌاسات الترلٌة والنمل وانهاء الخدمة .5
  نظم االجور والمرتبات والحوالز .6
  التمكٌن .7

 ادارة معرفة الموارد البشرٌة .8

 

 
  د./املدير األكادميي: أ

  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 
 (4148)أدر وقرر وهارات واسرتاتيحيات التفاوض

 

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

         1أ/

         2أ/

         3أ/

         4أ/

         5أ/

 

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

         1ة/

         2ة/

         3ة/

         4ة/

 

 

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

         1ط/

         2ط/

         3ط/

         4ط/

         5ط/

         6ط/

         7ط/

         8ط/

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

         1د/

         2د/

         3د/

         4د/

         6د/

         7د/

         8د/

         9د/

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
 : ثبٔزٙبء ٘نا اٌّموه ٍٛف ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌّؼوفخ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزب١ٌخ 

 : اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ -أ

 ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ اٌّفب١ُ٘ األٍب١ٍخ ٌؼ١ٍّخ اٌزفبٚع 1-أ 

 ٠لهن اٌطبٌت األٔٛاع اٌّقزٍفخ الٍزوار١غ١بد اٌزفبٚع  2-أ 

 ٠َزقٍض اٌطبٌت اٌّٙبهاد األٍب١ٍخ اٌٛاعت رٛافو٘ب ٌٍزفبٚع إٌبعؼ  3-أ 

 ٠زؼوف ػٍٝ األٌٍ ٚاٌّجبكة اٌزٝ رؾىُ ػ١ٍّبد اٌزفبٚع اٌفؼبي  4-أ 

 اٌزفبٚػ١خ ٚاٌزىز١ىبد ٚاالٍزوار١غ١بد اٌزفبٚػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌّواؽً اٌزفُٙ 5-أ 

 

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ :  -ة

 اٌملهح ػٍٝ رظ١ُّ اٍزوار١غ١بد ٌٍزفبٚع فٟ ِٕظّبد األػّبي1-ة 

 اٌزفبٚػ١خ اٌزؾ١ًٍ اٌؼٍّٟ ٚاٌّٛػٛػٟ ٌٍّٛالف 2-ة 

 ط١بغخ اٌؾٍٛي اٌجل٠ٍخ ٌٍٛطٛي اٌٝ هإٜ ِشزووخ  3-ة 

 اٌملهح ػٍٝ رؾ١ًٍ اٌظواػبد ٚاٌزقط١ؾ إلكاهرٙب  4-ة 

 

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ :  -ط

 اإلػلاك ٌٍّفبٚػبد  1-ط 

 اٍزقلاَ ِفب١ُ٘ اٌزفبٚع إلكاهح األىِبد  2-ط 

 د اٌزفبٚع رجٕٝ ٚرٕف١ن األٔٛاع اٌّقزٍفخ الٍزوار١غ١ب 3-ط 



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 رمل٠و للهاد ا٢فو٠ٓ ٚػلَ االٍزٙبٔخ ثُٙ  4-ط 

 ٌٍزفبٚع اٌؾبعخ ٚ اٌزفبٚػٟ اٌّٛلف ٚفظبئض اٌزفبٚع ٌّفَٙٛ اٌزفُٙ 5-ط 

 األفو األؽواف ِغ اٌقالف١خ اٌَّبئً ِغ اٌفؼبي اٌزؼب6ًِ -ط 

 االٍزقلاَ اٌنوٟ ٌٍزٛل١ذ  7-ط 

  .اٌفؼبي اٌزفبٚع ٌقلِخ األٍئٍخ رٛظ١ف 8-ط 

 

 :  اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ -ك

 االرظبي ٚاٌزٛاطً ِغ ا٢فو٠ٓ  1-ك 

 اٌؾٛاه اٌفؼبي ٚاإللٕبع ٚاٌزفبٚع ِغ االفو٠ٓ  2-ك 

 اكاهح اٌٛلذ  3-ك 

 اكاهح ٚؽً اٌظواػبد  4-ك 

 اكاهح األىِبد  6-ك 

 اٌزؾؼ١و ٚاالٍزؼلاك ٌٍّفبٚػبد 7-ك 

 اٌزؾ١ًٍ اٌؼٍّٟ ٚاٌّٛػٛػٟ ٌٍمؼب٠ب 8-ك 

 رمل٠و للهاد االفو٠ٓ ٚػلَ االٍزٙبٔخ ثٙب  9-ك 

 

 احملتويات

 مفهوم التفاوض والفرق بٌنه وبٌن المساومة  .1

 منهجٌة التفاوض  .2

 مراحل العملٌة التفاوضٌة  .3

 محددات النجاح فى الموالف التفاوضٌة  .4

 مهارات المفاوض الفعال  .5

 استراتٌجٌات التفاوض  .6

 الدلٌل االخاللى لعملٌات التفاوض  .7

 وموالف تطبٌمٌة فى التفاوض حاالت .8

  
  د./املدير األكادميي: أ

 



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 
 (4149التشويق األخضر والتحارة اإللكرتوٌية )إدر وقرر 

 

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

        1أ/

        2أ/

        3أ/

        4أ/

        5أ/

 

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

        1ة/

        2ة/

        3ة/

 

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

        1ط/

        2ط/

        3ط/

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

        1د/

        2د/

        3د/

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
 : اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ 

 اٌزؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌز٠َٛك االفؼو . 1-أ 

 اكهان اٌَّئ١ٌٛخ االعزّبػ١خ ٚاالفالل١خ ٌٍز٠َٛك ِٓ فالي اال٘زّبَ ثز٠َٛك إٌّزغبد اٌظل٠مخ ٌٍج١ئخ  2-أ

 رؾل٠ل اثؼبك اٌز٠َٛك االفؼو  3-أ

 اٌزؼوف ػٍٝ اٌّزطٍجبد اٌالىِخ ٌزجٕٝ إٌّظّخ ِلفً اٌز٠َٛك االفؼو . 4-أ 

 رشق١ض أُ٘ إٌزبئظ اٌّزورجخ ػٍٝ اٌزٛعٗ ثفٍَفخ اٌز٠َٛك االفؼو . 5-أ 

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ :  -ة

 ل١خ رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثبٌؼّالء ٚإٌّزغبد إٌّبفَخ ٚث١ئخ اٌز٠َٛك ِٓ ِٕظٛه اٌَّئ١ٌٛخ االفال 1-ة 

 اٌزو٠ٚظ ( فٝ ػٛء اٌزٛعٗ ثفٍَفخ اٌز٠َٛك االفؼو . –اٌزٛى٠غ  -رقط١ؾ أشطخ اٌز٠َٛك ) إٌّزظ  2-ة 

 ثٕبء ٔظُ ٌٍزٛاطً ٚاالرظبي اٌز٠َٛمٝ اٌفؼبي اٌّٛعٗ ثبٌؾفبظ ػٍٝ اٌج١ئخ  3-ة 

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ :  -ط

 .ك ػٓ االثزناي االٍزٙالوٟ اٌَو٠غرو٠ٚظ ل١ُ ٚصمبفخ اٍزٙالن طل٠مخ ٌٍج١ئخ ٚاالثزؼب 1-ط 

 .رظ١ُّ ِي٠ظ ر٠َٛمٝ ٠زفك ِغ ِزطٍجبد اٌزٛعٗ ثبٌز٠َٛك االفؼو  2-ط 

 . رٛػ١خ اٌَّزٍٙه ٌزط٠ٛو ٍٍٛوٗ اٌشوائٝ ٚاالٍزٙالوٝ ثّب ٠زٕبٍت ِغ فٍَفخ اٌز٠َٛك االفؼو 3-ط 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ :  -ك

 ِٙبهح اٍزقلاَ شجىبد االٔزؤذ  1 -ك 

 ِٙبهح االلٕبع ٚاٌؼوع اٌفؼبي 2-ك 

 بي ثبالفو٠ٓ ٚثٕبء عَٛه ِٓ اٌضمخِٙبهح االرظ 3-ك 

 احملتويات
 (التطور الفكرى -الخضر )المفاهٌم المدخل للتسوٌك ا  -1

 البٌئة الطبٌعٌة والتسوٌك االخضر -2

 لتسوٌمى من منظور التسوٌك االخضرالمزٌج ا -3

 السوق والمستهلن االخضر -4

 االخضرتجزئة سوق المستهلن  -5

 الشراء االخضر لمنظمات االعمال -6

 ابعاد المزٌج التروٌجى للمنتجات الخضراء -7

  د./املدير األكادميي: أ



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 
 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 

 (4147)أدر وقرر التشويق الشبكى 
 

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

        1أ/

        2أ/

        3أ/

        4أ/

        5أ/

 

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

        1ة/

        2ة/

        3ة/

        4ة/

 

 

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

        1ط/

        2ط/

        3ط/

        4ط/

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

        1د/

        2د/

        3د/

        4د/

 

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
 : اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ 

 اٌزؼوف ػٍٝ ِفب١ُ٘ اٌز٠َٛك اٌشجىٝ . 1-أ 

 ٚاٌز٠َٛك اٌٙوِٝ رٛػ١ؼ االفزالفبد ِبث١ٓ اٌز٠َٛك اٌشجىٝ ٚاٌز٠َٛك اٌزم١ٍلٜ  2-أ 

 ٠ؾلك ثطج١ؼخ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌز٠َٛك اٌشجىٝ ٚاٌز٠َٛك االٌىزوٚٔٝ  3-أ

  ٠فُٙ ٔظُ اٌؼّٛالد فٝ شووبد اٌز٠َٛك اٌشجىٝ 4-أ 

  .٠لهن اٌفٛائل اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رؼٛك ػٍٝ اٌشووبد ِٓ ٚهاء أزٙبط ١ٍبٍبد اٌز٠َٛك اٌشجىٝ  5-أ 

 

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ :  -ة

 ء ٚإٌّزغبد إٌّبفَخ ٚث١ئخ اٌز٠َٛك رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثبٌؼّال 1-ة 

 رقط١ؾ إٌشبؽ اٌز٠َٛمٝ اػزّبكاً ػٍٝ اٌزم١ٕبد اٌّؼٍِٛبر١خ ٚاالرظبالد اٌؾل٠ضخ . 2-ة 

 ثٕبء ٔظُ ٌٍزٛاطً ٚاالرظبي اٌز٠َٛمٝ اٌفؼبي ِغ االفو٠ٓ  3-ة 

 رجبكي اٌقجواد ٚاٌزغبهة ٚاٌّؼوفخ اٌز٠َٛم١خ . 4-ة 

 

 :  اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ -ط

 رظ١ُّ ٔظُ اٌلػب٠خ فٝ شووبد اٌز٠َٛك اٌشجىٝ . 1-ط 

 .ؼٍُ ِٙبهاد اٌج١غ اٌشقظٝ ٚاإللٕبع، ٌي٠بكح اٌّج١ؼبد ثشىً وج١ور 2-ط 

 .رطج١ك فطؾ ٌؼوٚع ث١غ عناثخ ٚرؾمك أهثبػ ٍو٠ؼخ ِٚجبشوح 3-ط 

ُّ ر 4-ط   ؽّٛؽخ ٚاٌزٝ رؾمك ٔزبئظ  فٝ ِغبي اٌز٠َٛك أُ٘ ِٙبهاد اٌؼاللبد اٌؼبِخ اٌّنٍ٘خ ٚرطج١كؼٍ

 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ :  -ك

 ِٙبهح اٍزقلاَ شجىبد االٔزؤذ  1 -ك 

 ِٙبهح االلٕبع ٚاٌؼوع اٌفؼبي  2-ك 

 ِٙبهح االرظبي ثبالفو٠ٓ  3-ك 

 ِٙبهح اٌضمخ ثبٌناد ٚرط٠ٛو اٌناد  4-ك 



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 

 احملتويات

  مفاهٌم أساسٌة فى التسوٌك الشبكى .1

  الشبكىأهمٌة التسوٌك  .2

  الفرق بٌن التسوٌك الشبكى والتسوٌك االلكترونى .3

  االتصاالت التسوٌمٌة فى اطار التسوٌك الشبكى .4

  تخطٌط المزٌج التروٌجى فى التسوٌك الشبكى .5

 مهارات المسوق فى ظل نظام التسوٌك الشبكى  .6

 تمٌٌم شركات التسوٌك الشبكى .7

 د./املدير األكادميي: أ 

  

  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 
 ( 4150كود ) أدر  تطبيقات اذتاسب اآللي يف التشويقوقرر 

 

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

          1أ/

          2أ/

          3أ/

          4أ/

 

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

          1ة/

          2ة/

          3ة/

          4ة/

 

 

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

          1ط/

          2ط/

          3ط/

          4ط/

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

          1د/

          2د/

          3د/

          4د/

          5د/

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ -أ

٠زؼوف ػٍٟ االشىبي إٌّزظّخ اٌّقزٍفخ ِٓ لٛاػل اٌج١بٔبد ٠ٚفُٙ اٌج١ئبد اٌّقزٍفخ اٌزٟ رؼًّ ثٙب إٌّظّبد  -1-أ

 ٚاٍب١ٌت اٌزؼبًِ ِؼٙب.

 ٠ىْٛ ٍُِ ثبٌزطٛهاد ٚاالرغب٘بد ٚاٌمؼب٠ب اٌّؼبطوح فٟ ِغبي اٌز٠َٛك . -2-أ

 ٠ٍُ ثؤفالل١بد االػّبي ٚاٌّّبهٍخ ا١ٌّٕٙخ فٟ ِغبي اٌز٠َٛك ٚاٌزغبهح اإلٌىزو١ٔٚخ.  4-أ

 

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ -ة

 اٌجؾش ػٓ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ِٓ فالي اٍزقلاَ لٛاػل اٌج١بٔبد -1-ة

 ٚرؾ١ًٍ االٍٛاق اٌم١بَ ثلهاٍبد -2-ة

 . اٍزقلاَ االٍب١ٌت اٌؼ١ٍّخ فٟ ؽً اٌّشىالد اٌفؼ١ٍخ-3-ة

 اٍزقلاَ ٔزبئظ اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد فٟ رط٠ٛو اٌؼًّ ٚرؾ١َٓ َِز٠ٛبد االكاء -4-ة

 

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ -ط

 اٌزؾ١ًٍ ٚاالٍزٕزبط ٚارجبع إٌّٙظ اٌؼٍّٟ. -1-ط

 رطج١ك اٌٍ اٌزفى١و االثزىبهٞ -2-ط

 إٌمل ٚاٌز١١ّي فٟ اٌمؼب٠ب اٌّطوٚؽخ  -3-ط

 اٌزؼبًِ اال٠غبثٟ ِغ اٌّٛالف اٌّقزٍفخ ٚػوع االفىبه ٚٚعٙبد إٌظو.-4-ط

 

 ِٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ -ك

 اإلكاهح اٌفؼبٌخ ٌٍٛلذ -1-ك

 االرظبي اٌفؼبي ٚاٌزبص١و ػٍٟ ا٢فو٠ٓ  -2-ك

 اٌؼوع ٚاٌزمل٠ُ ٚاٌؾٛاه -3-ك

 ط٠ٛو االثزىبه ٚاٌزؾ١َٓ ٚاٌز-4-ك

 االٌّبَ ثبؽلس رم١ٕبد اٌزؼبًِ ِغ ِٛالغ اٌز٠َٛك. 5-ك



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 

 احملتويات

 ممدمة عن تطبٌمات الحاسب االلً فً التسوٌك .1

  DataBaseممدمة عن لواعد البٌانات  .2

  M.S Excelممدمة عن برنامج  .3

 لالنشطة التسوٌمٌة ) لاعدة بٌانات المبٌعات ( M.S Access تطبٌمات عن برنامج .4

 العمالءلاعدة بٌانات  .5

 لاعدة بٌانات المنافسٌن  .6

 التنبإ بالمبٌعات .7

 تخطٌط الحصص البٌعٌة .8

 تحلٌل الحصة السولٌة .9

 د./املدير األكادميي: أ

 

 

 

  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 
 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 

 (1202)أدر وقرر الشموك التٍظيىى
 

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

           1أ/

           2أ/

           3أ/

           4أ/

 

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

           1ة/

           2ة/

           3ة/

           4ة/

 

 

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

           1ط/

           2ط/

           3ط/

           4ط/

           5ط/

           6ط/

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

           1د/

           2د/

           3د/

           4د/

           5د/

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
 : اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ 

 رؼو٠ف اٌطبٌت ثبٌّفب١ُ٘ األٍب١ٍخ ٌٍؼٍَٛ اٌٍَٛو١خ ٚأ١ّ٘زٙب فٝ اإلكاهح 1-أ 

 ٌؼٍُ اٌٍَٛن اٌزٕظ١ّٟ صُ اٌؼٍَٛ ماد اٌؼاللخ ثٗ. ٠لهن اٌطبٌت اٌزطٛه اٌزبه٠قٟ 2-أ 

 ِؼوفخ أُ٘ اٌّٛػٛػبد ماد اٌظٍخ ثبٌٍَٛن ٚوً ِب ٠ٕلهط رؾزٙب ِٓ ِؼبهف  3-أ 

 )اٌشقظ١خ، االرغب٘بد ٚاٌم١ُ، اٌلٚافغ ٚاٌؾٛافي، اإلكهان ٚاٌزؼٍُ، ك٠ٕب١ِى١خ ٚٔظو٠بد ِضً:  

 اٌؼًّ اٌم١بكحً ، اٌظواع اٌزٕظ١ّٟ ٚاٌزفبٚع.(  

  اٌزؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ِٚىٛٔبرٙب ٚاٌؼٛاًِ اٌّئصوح ف١ٙب 4-أ 

 

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ :  -ة

 شبف اٌّغزمجً . اٌزح١ًٍ ٚاٌزٕجؤ ٚاعزى1-ة 

 رٛع١ٗ ٚرؾف١ي اٌّوإ١ٍٚٓ 2-ة 

 ثٕبء فوق اٌؼًّ اٌّزىبٍِخ 3-ة 

 رؾ١ًٍ اٌّشبوً اٌٍَٛو١خ فٟ اٌزٕظ١ّبد ٚرظٛه اٌؾٍٛي اٌجل٠ٍخ ٌٙب 4-ة 

 

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ :  -ط

 ٚػغ ٔظُ ٌٍزؾف١ي ٚرطج١مٙب  1-ط 

 ظ١ّٟرطج١ك االٍزوار١غ١بد اٌّقزٍفخ إلكاهح اٌظواع اٌزٕ 2-ط 

 ر١ّٕخ هٚػ اٌّشبهوخ ٚاٌزؼبْٚ ث١ٓ أػؼبء إٌّظّخ  3-ط 

 رجٕٝ ٚرطج١ك أٍب١ٌت اٌزؼٍُ اٌنارٝ  4-ط 

 اٍزقلاَ األٍب١ٌت اٌؼ١ٍّخ اٌّورجطخ ثبٌؼٍَٛ اٌٍَٛو١خ فٝ رؾ١َٓ إٌّبؿ  5-ط 

 ٚاٌج١ئخ اٌزٕظ١ّ١خ .  

 ُ اٌؼٍَٛ اٌزغٍت ػٍٝ ِمبِٚخ اكاهح اٌزغ١١و اٌزٕظ١ّٟ ِٓ فالي رٛظ١ف ِفب١٘ 6-ط 

 اٌٍَٛو١خ ٚإٌظو٠بد اٌّورجطخ ثٙب .  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ :  -ك

 ِٙبسح اٌزفبٚض  1 -ك 

 ِٙبهح اكاهح اٌظواع  2-ك 

 ٌملهح ػٍٝ رؾًّ اٌَّئ١ٌٛخ ، ٚمٌه ثبٌؼًّ اٌغّبػٟ اٌزؼبٟٚٔا 3-ك 

 ِٙبهح االرظبي ٚاٌزٛاطً ِغ ا٢فو٠ٓ  4-ك 

  ِٙبهح اإلكاهح اٌفؼبٌخ ٌٍناد 5-ك 

 

 احملتويات

 التطور ( –ممدمة الى العلوم السلوكٌة ) المفاهٌم  .1

 مداخل دراسة السلون االنسانى داخل التنظٌم  .2

 الحاجات اإلنسانٌة ودوافع العمل االنسانى  .3

 المٌم واالتجاهات و اإلدران  .4

 نظرٌات التعلم الفردى والتنظٌمً  .5

  ادارة التغٌٌر .6

 الثمافة التنظٌمٌة  .7

 إدارة الصراعات التنظٌمٌة  .8

 الدافعٌة  .9

 الشخصٌة االنسانٌة .11

  

  د./املدير األكادميي: أ

 
  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 
 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 

 (1203)أدر األعىاهأخالقيات وقرر 
 

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

        1أ/

        2أ/

        3أ/

        4أ/

        5أ/

 

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

        1ة/

        2ة/

        3ة/

 

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

        1ط/

        2ط/

        3ط/

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

        1د/

        2د/

        3د/

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
 : اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ 

ٌألػّبي ٚاٌؼ١ّو اإلكاهٞ ٚاٌَّئ١ٌٛخ اإلعزّبػ١خ ٚربه٠ـ  ٌٍم١ُ األفالل١خاٌّفب١ُ٘ األٍب١ٍخ ِؼوفخ  -1-أ 

 رطٛه٘ب

 ثؤطؾبة اٌّظبٌؼاٍز١ؼبة أٌٍ ٚأؽو ؽٛوّخ األػّبي ٚػاللزٙب ثبٌَّئ١ٌٛخ اإلعزّبػ١خ ٚػاللبد إٌّشؤح  -2-أ

 اإلٌّبَ ثمؼب٠ب األفالق ثّٕشآد األػّبي فٟ ث١ئخ األػّبي اٌّؼبطوح ٚرؾل٠بد اٌزؼبًِ ِؼٙب  -3-أ

 اٌٛلٛف ػٍٝ اٌفٍَفبد ٚإٌظو٠خ اٌقبطخ ثزف١َو اٌٍَٛو١بد األفالل١خ ٚأصو٘ب ػٍٝ ِشىالد األػّبي -4-أ

 اٌزؤص١و ٌٍم١بكح فٟ اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ األفالل١خ.فُٙ اٌجؼل اٌضمبفٟ ٌٍم١ُ األفالل١خ ثبٌزٕظ١ّبد ٚؽوق  -5-أ

 

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ -ة

 اٌملهح ػٍٝ ٚػغ رظٛه إلٍزوار١غ١بد أػّبي رؼغ اٌم١ُ األفالل١خ وجؼل ٌوفغ األكاء -1-ة

 رطج١ك اٌمٛاػل إٌظو٠خ ٌؾٛوّخ األػّبي فٟ رط٠ٛو للهاد اٌَّئ١ٌٛخ اإلعزّبػ١خ ٌّٕشآـ األػّبي -2-ة

 ٍٝ رم١١ُ اإلكاهح ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌّشىالد ٚاٌمؼب٠ب األفالل١خ اٌشبئؼخاٌملهح ػ -3-ة

 

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ -ط

 اٍزقلاَ ِٙبهاد ارقبم اٌمواهاد فٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌّشىالد ماد األثؼبك األفالل١خ -1-ط

 ٚػغ رظٛهاد ٌجواِظ أفالل١بد أػّبي ٚاٌّٛاص١ك اٌٍَٛو١خ ٌّٕشآد األػّبي -2-ط

عواء رؾ١ٍالد إلؽز١بعبد ِٚطبٌت أطؾبة اٌّظبٌؼ ٚاٌّؼ١١ٕٓ ثؤػّبي إٌّشؤح ِٚؼب١٠و اٌزؼبًِ ِغ ا -3-ط

 لؼب٠بُ٘

 

 ِٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ -ك

اٌّٙبهاد اٌم١بك٠خ اٌقبطخ ثبٌزؤص١و ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌزؼبًِ ؽجمبً ٌمبٚػل أفالل١خ ِؾلكح رزٛافك ِغ اٌم١ُ  1-ك

 األفالل١خ ٌٍّٕشؤح

 ١ً اإلٍزوار١غٟ ألٌٍ اٍزقلاَ ثؼل اٌَّئ١ٌٛخ اإلعزّبػ١خ فٟ عٍت ا١ٌّياد اٌزٕبف١َخ ٌّٕشآـ األػّبياٌزؾٍ 2-ك

 اٌّشىالد األفالل١خ فٟ ِٕشآـ األػّبياٌّٙبهاد اإلكاه٠خ اٌؼبِخ ٚرطج١مبرٙب فٟ اكاهح  3-ك

 

 احملتويات



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 ِملِخ فٟ أفالل١بد األػّبي .1

 اٌَّئ١ٌٛخ اإلعزّبػ١خ ٚؽٛوّخ األػّبي .2

 أفالل١بد األػّبي لؼب٠ب .3

 اكاهح ِشىالد أفالل١بد األػّبي .4

 اٌم١ُ ٚاٌّجبكة األفالل١خ ٌألفواك .5

 صمبفخ إٌّظّخ ٚاٌم١ُ األفالل١خ ٌٍّٕشآد .6

 ثواِظ أفالل١بد األػّبي .7

 
 د./املدير األكادميي: أ

 

  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 
 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 

 ( 1201 وشك)  دراسات جتارية بالمغة اإلجنميزية
 

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

       1أ/

       2أ/

       3أ/

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

       1ة/

       2ة/

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

       1ط/

       2ط/

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

       1د/

       2د/

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
 : اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ 

 فُٙ اٌّظطٍؾبد األٔغ١ٍي٠خ اٌٙبِخ فٟ ِغبي اإلكاهح ِٚغبي ٚظبئف إٌّشؤح. -1-أ

 اإلٌّبَ ثبٌزؼو٠فبد ٚاٌّفب١ُ٘ األٍب١ٍخ فٟ ِغبي اإلكاهح ِٚغبي ٚظبئف إٌّشؤح ثبٌٍخ اإلٔغ١ٍي٠خ. -2-أ

 ػٍٝ األؽو ٚاٌؼ١ٍّبد ٚإٌّبمط اٌٙبِخ فٟ ِغبي اإلكاهح ِٚغبي ٚظبئف إٌّشؤح ثبٌٍغخ اإلٔغ١ٍي٠خاٌزؼوف  -3-أ

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ -ة

 اٌملهح ػٍٝ اٌزؼج١و ػٓ األهاء ٚاٌزظٛهاد ٌؾٍٛي اٌّشبوً اإلكاه٠خ اٌىال١ٍى١خ ثبٌٍغخ اإلٔغ١ٍي٠خ -1-ة

 ثبٌٍغخ اإلٔغ١ٍي٠خؽً اٌّشىالد اإلكاه٠خ ٚوزبثخ ٚاٌزؼج١و ػٓ اٌؾً  -2-ة

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ -ط

 ِٙبهح رطج١ك األكٚاد ٚاألٍب١ٌت اإلكاه٠خ فٟ اٌّشىالد اإلكاه٠خ ٚاٌزؼج١و ػٓ مٌه ثبٌٍغخ اإلٔغ١ٍي٠خ -1-ط

 ِٙبهح اٌزؼبًِ ِغ اٌؾبالد اٌؼ١ٍّخ ثبٌٍغخ اإلٔغ١ٍي٠خ -2-ط

 ِٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ -ك

 ثبٌٍغخ اإلٔغ١ٍي٠خ ِٙبهاد اإلرظبي اإلكاهٞ -1-ك

 اٌّٙبهاد اإلكاه٠خ اٌؼبِخ ٚرطج١مبرٙب فٟ ِٕشآـ األػّبي ٚاٌزؼج١و ػٕٙب ثبٌٍغخ اإلٔغ١ٍي٠خ -2-ك

 احملتويات
1. Business Basics 
2. The Management Process 

3. Production Management 

4. Human Resources 

5. Marketing 
6. Information Systems 

 د./املدير األكادميي: أ

 

 

  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 
 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 

 ( 1204كود )أدر  وقرر وهارات االتصاه
 

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

           1أ/

           2أ/

           3أ/

           4أ/

           5أ/

 

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

           1ة/

           2ة/

           3ة/

           4ة/

           5ة/

 

 

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

           1ط/

           2ط/

           3ط/

           4ط/

           5ط/

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

           1د/

           2د/

           3د/

           4د/

           5د/

           6د/

 

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
 : اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ 

 ثٕٙب٠خ كهاٍخ ٘نا اٌّموه ٍٛف ٠ىْٛ اٌلاهً ٍِّبً ثبٌّؼوفخ اٌزب١ٌخ : 

 ٠زؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ االرظبي ٚاٌزٛاطً ِغ االفو٠ٓ ٚأ١ّ٘خ ِٙبهاد االرظبي  -1-أ

 ٠زنوو اٌطبٌت أٔٛاع االرظبالد ٚػٕبطو ّٔٛمط االرظبي ٚأُ٘ ِٙبهاد االرظبي اٌفؼبي  -2-أ

٠ظف اٌطبٌت اٌلٚه اٌّؾٛهٜ ٌّٙبهاد االرظبي فٝ إٌغبػ ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌشقظٝ ٚفٝ اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ أٚ  -3-أ

 ١ف١خ اٌٛظ

٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ ارظبالد االػّبي ٚأٔٛاع هٍبئً االػّبي االرظب١ٌخ ِٚؾلكاد إٌغبػ فٝ  -1-4

 اػلاك٘ب 

٠شوػ ٠ٚٛػؼ اٌطبٌت اٌٍٛبئً ٚاالٍب١ٌت اٌؾل٠ضخ اٌلاػّخ ٌالرظبالد اٌفؼبٌخ ٚو١ف١خ االٍزفبكح ِٕٙب  -1-5

 ٌزؾم١ك االرظبي اٌفؼبي 

 

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ : 

 كهاٍخ ٘نا اٌّموه ٍٛف ٠ّزٍه اٌلاهً اٌؼل٠ل ِٓ اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ ثٕٙب٠خ 

 ٠فوق اٌطبٌت ث١ٓ أٔٛاع االرظبالد اٌو١ٍّخ ٚغ١و اٌو١ٍّخ ٚاٌٍفظ١خ ٚغ١و اٌٍفظ١خ  -1-ة

٠َزٕزظ اٌطبٌت أُ٘ اٌّٙبهاد اٌزٝ رغؼٍٗ أوضو للهح ػٍٝ اٌزٛاطً اٌفؼبي ِغ االفو٠ٓ ٚأُ٘ أٍب١ٌت  -2-ة

 ر١ّٕزٙب. 

اٌّلفً غ١و اٌّجبشو ( ٚو١ف١خ  –هْ ث١ٓ هٍبئً االػّبي اٌّقزٍفخ ِٚلافً رٛط١ٍٙب ) اٌّلفً اٌّجبشو ٠مب -3-ة

 ٚاٌملهح ػٍٝ اٌز١١ّي ث١ٓ ػ١ٍّبد االهٍبي ٚاالٍزمجبي ِٚىٛٔبد وً ِٕٙب  .رطج١ك وً ِٓ ٘نٖ اٌّلافً ثفؼب١ٌخ 



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

٠جو٘ٓ اٌطبٌت ػٍٝ أْ إٌغبػ ٍٛاء ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌشقظٝ أٚ اٌؼٍّٝ ِوْ٘ٛ ثبِزالن ِغّٛػخ ِٓ -4-ة

 ِٙبهاد اٌزٛاطً اٌفؼبي 

٠فىو اٌطبٌت ثؤٍٍٛة اثزىبهٜ ػٕل اٌزٛاطً ِغ االفو٠ٓ ٍٛاء الِلاكُ٘ ثّؼٍِٛبد أٚ ػٕل الٕبػُٙ ثؤفىبه  5-ة

  . أٚ ارغب٘بد

 

 ة اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ : -ط

 االٔزٙبء ِٓ كهاٍخ ٘نٖ اٌّموه ٍٛف ٠ّزٍه اٌطبٌت اٌّٙبهاد االؽزواف١خ اٌزب١ٌخ 

 ٠طجك فطٛاد اٌزقط١ؾ الرظبالد االػّبي اٌفؼبٌخ ٚمٌه فٝ األٔٛاع اٌّقزٍفخ ٌٍوٍبئً األػّبي  -1-ط

 ٠ؾًٍ ٠ٚشقض أُ٘ اٌجواِظ اٌزله٠ج١خ اٌالىَ رمل٠ّٙب ٌز١ّٕخ ِٙبهاد اٌزٛاطً اٌفؼبي  -2-ط

 ثمَٛ ثبػلاك اٌزمبه٠و ثؤٔٛاػٙب اٌّقزٍفخ ٠ٚفَو ٔزبئغٙب ٠ٚملَ اٌزٛط١بد ٚااللزواؽبد  -3-ط

 ٠م١ُ ٠ٚم١ٌ وفبءح االشقبص ٚاٌغّبػبد فٝ ػ١ٍّبد االرظبي اٌفؼبي ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌزٕظ١ّٝ  -4-ط

 ٠مَٛ ثبػلاك ٚرمل٠ُ اٌؼوع اٌفؼبي  5-ط

 

 ِٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ -ك
 اثزىبهٜ اٌزفى١و ثشىً  -1-ك

 اٌزٛاطً ِغ االفو٠ٓ  -2-ك

 اٌزفبٚع ٚااللٕبع  -3-ك

 اٌؼًّ فٝ فو٠ك ػًّ  -4-ك

 رٕظ١ُ ٚاكاهح االعزّبػبد  5-ك

 اكاهح اٌٛلذ  6-ك

 احملتويات

 األهمٌة (  –ممدمة الى مهارات االتصال ) المفهوم  .1

 عناصر نموذج االتصاالت ) النموذج االدراكى (  .2

 معولات أو موانع االتصال الفعال  .3

 اتصاالت االعمال الفعالة  .4

 خطوات أعداد وكتابة ومداخل رسائل اتصاالت االعمال .5

 الرسائل السلبٌة (  –) الرسائل االلناعٌة  .6

 العرض الفعال واستخدام التمنٌات الحدٌثة  .7

 مهارات االستماع الجٌد  .8

 كتابة واعداد التمارٌر  .9

 الفعالة دراسات حالة فى االتصاالت .11

 

 د./املدير األكادميي: أ
  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 
 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 

 (2207)أدر وقرر االدارة االسرتاتيحية
 

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

         1أ/

         2أ/

         3أ/

         4أ/

 

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

         1ة/

         2ة/

         3ة/

 

 

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

         1ط/

         2ط/

         3ط/

         4ط/

         5ط/

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

         1د/

         2د/

         3د/

         4د/

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
 : اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ 

 ثبٔزٙبء ٘نا اٌّموه ٍٛف ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌّؼوفخ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزب١ٌخ : 
 ٠لهن اٌّفب١ُ٘ االٍب١ٍخ فٝ ِغبي االكاهح االٍزوار١غ١خ 1-أ

 االٍزوار١غ١خ فٝ إٌّظّبد .٠زؼوف ػٍٝ أُ٘ ِؼٛلبد اٌزٛعٗ ثّجبكة ٚاٌٍ االكاهح  2-أ

 ٠زؼوف ػٍٝ إٌّبمط اٌّقزٍفخ اٌّزؼٍمخ ثبالكاهح االٍزوار١غ١خ  3-أ

 اٌزؼوف ػٍٝ اُ٘ اٌلٚافغ اٌزٝ رمف ٚهاء اٌزٛعٗ ثّفب١ُ٘ االكاهح االٍزوار١غ١خ  4-أ

 

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ:  -ة
 رؾ١ًٍ اٌٛػغ اٌؼبَ ٌٍّٕظّخ ػٍٝ أٍبً ػٕبطو اٌمٛح ٚاٌؼؼف ٚاٌفوص 1-ة

 اٌٛطٛي اٌٝ أفىبه ِٕزغبد عل٠لحفٟ ١ِلاْ األػّبي ٚثبٌزبٌٟ رٛف١و اٌملهح ػٍٝ  اإلثلاعرؼي٠ي  2-ة

 . ط١بغخ اٌوإٜ ٚاٌزظٛهاد اٌّورجطخ ثبٌزٛعٗ اٌَّزمجٍٝ ) االٍزوار١غٝ ٌٍّٕظّخ (  3-ة

 

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ:  -ط
  BCGّٔٛمط عّبػخ ثٍٛطٓ االٍزشبه٠خ رطج١ك  1-ط

ِٓ ري٠ٚل اإلكاهح ثبٌّؼٍِٛبد  ثٕبء لبػلح ِؼٍِٛبد اٍزوار١غ١خ رّىٓ إٌظبَفٝ اٌَّبّ٘خ اٌفؼبٌخ  2-ط

  اٌؼوٚه٠خ ٌؼ١ٍّبد اٌزقط١ؾ ٚا١ٌَطوح ٚارقبم اٌمواهاد

 رظ١ُّ أٔظّخ اٌزقط١ؾ ٚا١ٌَطوح اٌزٝ رؼل عيءاً ِٓ االكاهح االٍزوار١غ١خ  3-ط 

إٌّظّخ وىً ٚث١بْ ِلٜ إٌغبػ اٌنٞ  ألكاءي ِواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ اٌىٍٟ ٌٍّٕظّخ ِٓ فال األكاءثزم١١ُ  4-ط

 ،  األكاءؽممزٗ اٍزوار١غ١خ إٌّظّخ ػٍٝ رؾ١َٓ 

ِواعؼخ ٚرم١١ُ االٍزوار١غ١بد ػٍٝ َِزٜٛ ٚؽلاد األػّبي َِٚزٜٛ اٌّغبالد اٌٛظ١ف١خ ٌىً ٚؽلح  5-ط

 اٍزوار١غ١خ ٚػٕل وً َِزٜٛ ِٓ َِز٠ٛبد اإلكاهح اإلٍزوار١غ١خ

 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ :  -ك
 اٌزٛاطً ٚاٌؾٛاه ِغ االفو٠ٓ ٚرم١١ُ اٌفوص ٚرؾل٠ل اٌزٙل٠لاد ٚٔمبؽ اٌمٛح  1-ك



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 اٌزٕجئ ٚاٌزقط١ؾ االٍزوار١غٝ . 2-ك

 ِٙبهح اٌؼًّ فٝ فو٠ك ، ٚل١بكح فوق فٝ ١ٍبلبد ١ِٕٙخ ِقزٍفخ . 3-ك

 ؽً اٌّشىالد ٚاكاهح االىِبد ٚاٌزفى١و االثزىبهٜ ٚاالثلاػٝ  4-ك

 

 احملتويات
 ممدمة فى االدارة االستراتٌجٌة  .1

 تحدٌد رسالة المنظمة وتكوٌن اإلستراتٌجٌة .2

 للمنظمة .والداخلٌة  تمٌٌم البٌئة الخارجٌة .3

 المراحل (  –التخطٌط االستراتٌجى ) المفهوم  .4

 االستراتٌجة ممومات ومعولات نجاح االدارة  .5

 مستوٌات االدارة االستراتٌجٌة  .6

 صٌاغة اإلستراتٌجٌة على مستوى المنظمة تطبٌك  .7

 نموذج بورتر لالستراتٌجٌات العامة .8

 

 
 د./املدير األكادميي: أ

 
  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 
 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 

 (2208:أدر وقرر: ٌظي املعمووات اإلدارية )كود
 

 

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

         1أ/

         2أ/

         3أ/

         4أ/

         5أ/

 

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

         1ة/

         2ة/

         3ة/

         4ة/

         5ة/

 

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

         1ط/

         2ط/

         3ط/

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

         1د/

         2د/

         3د/

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ - أ

 اٌزؼشف ػٍٝ اٌؼٛاًِ اٌزٟ عبػذد ػٍٝ ص٠بدح أ١ّ٘خ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد فٟ األػّبي -1-أ

 اٌّفب١ُ٘ األعبع١خ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبدإعز١ؼبة أُ٘  -2-أ

 اإلٌّبَ ثؤٔٛاع ٔظُ اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌّغز٠ٛبد اٌزٕظ١ّ١خ ٚاإلداساد اٌّخزٍفخ ثبٌّٕشؤح.-3-أ

 اٌٛلٛف ػٍٝ أعب١ٌت رط٠ٛش ٚثٕبء ٔظُ اٌّؼٍِٛبد -4-أ

 .فُٙ أعظ ٔظُ دػُ اٌمشاساد ٚاعزخجبساد األػّبي -5-أ

 

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ -ة

 ٚضغ رصٛس ٌٍّحزٜٛ اإلداسٞ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد فٟ إٌّشؤحاٌمذسح ػٍٝ  -1-ة

 رطج١ك اٌّؼبسف اٌخبصخ ثبٌّمشس فٟ رحذ٠ذ ٔٛػ١خ إٌظُ إٌّبعجخ ٌٍّٛالغ اٌّخزٍفخ ثزٕظ١ُ إٌّشؤح -2-ة

 رح١ًٍ ٚرص١ُّ إٌظُ فٟ ٌّٕشؤح اٌغذاسح فٟ ٚضغ خطظ ٌجٕبء ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ِٓ ِشاحً -3-ة

 ١بعبد اٌّؼٍِٛبر١خ ٌحبالد اٌّشىالد اٌّؼٍٛٔبر١خ اٌّخزٍفخ ثبٌّٕشؤحاٌمذسح ػٍٝ رم١١ُ اإلحز -4-ة

 ِٙبساد اعزخذاَ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد فٟ ارخبر اٌمشاساد فٟ إٌّشؤح -5 -ة

 

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ -ط

 فٟ اٌٛالغ اٌؼٍّٟ اٌزؼشف ػٍٝ طج١ؼخ ٚأٔٛاع ٔظُ اٌّؼٍِٛبد -1-ط

 ٠ش ٔظُ اٌّؼٍِٛبداٌزذس٠ت ػٍٝ إٌّب٘ظ اٌّخزٍفخ ٌزطٛ -2-ط

 اٌمذسح ػٍٝ اعزخذاَ أدٚاد رح١ًٍ ٚرص١ُّ إٌظُ -3-ط

 

 ّٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخاٌ -ك

 اٌّٙبساد اإلداس٠خ اٌؼبِخ ٚرطج١مبرٙب فٟ إداسح إٌظُ -1-د



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 ِٙبساد فُٙ األثؼبد االعزشار١غ١خ ٌٍّشبوً اٌّزؼٍمخ ثٕظُ اٌّؼٍِٛبد -2-د

 حٍٛي ٚرٕف١ز اٌحٍٛياٌمذسح ػٍٝ فُٙ اٌّشبوً ٚٚضغ  -3-د

 

 احملتويات

 رمل٠ُ ػبَ ٌٍّموه ٚفطخ اٌلهاٍخ -1

 ِملِخ فٟ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ِٕٚشآد األػّبي -2

 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد: ِفب١ُ٘ أٍب١ٍخ -3

  أٔٛاع ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اإلكاه٠خ -4

  ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌشبٍِخ أٚ اٌزىب١ٍِخ -5

 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٚاإلكاهح االٍزوار١غ١خ ٌٍّٕشؤح -6

 ثٕبء ٔظُ اٌّؼٍِٛبد -7

 ٔظُ كػُ اٌمواهاد ٚاٍزقجبهاد األػّبي -8

 

 د./املدير األكادميي: أ
  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 
 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 

 (2209)أدر وقرر ريادة االعىاه واملشروعات الصغرية
 

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

          1أ/

          2أ/

          3أ/

          4أ/

          5أ/

          6أ/

 

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

          1ة/

          2ة/

          3ة/

          4ة/

 

 

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

          1ط/

          2ط/

          3ط/

          4ط/

          5ط/

          6ط/

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

          1د/

          2د/

          3د/

          4د/

          5د/

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
 : اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ 

 ثبٔزٙبء ٘نا اٌّموه ٍٛف ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌّؼوفخ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزب١ٌخ :  

 اوزَبة اٌّؼوفخ اٌّزؼٍمخ ثّفب١ُ٘ اٌّشوٚػبد اٌظغ١وح ٚأ١ّ٘زٙب .1-أ

 اٌزؼوف ػٍٝ أُ٘ اٌَّبد اٌو٠بك٠خ . 2-أ

 اكهان اٌطبٌت ٌجؼغ اٌزغبهة اٌؼب١ٌّخ فٝ ِغبي اٌّشوٚػبد اٌظغ١وح  3-أ

 ٠زؼوف ػٍٝ اٌّمظٛك ثلهاٍبد اٌغلٜٚ ٌٍّشوٚػبد اٌّجلئ١خ ٚاٌزفظ١ٍ١خ .  4-أ

 اٌزؼوف ػٍٝ أُ٘ اٌّشىالد اٌزٝ ٠ّىٓ أْ رٛاعٗ طبؽت اٌّشوٚع اٌظغ١و .  5-أ

 اكهان اٌجؼل االعزّبػٝ ٌلٚه اٌّشوٚػبد اٌظغ١وح فٝ اٌّغزّغ اٌّظوٜ  6-أ

 

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ:  -ة

 ىْٛ اٌقو٠ظ ٌل٠ٗ اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ اٌزب١ٌخ : ثبٔزٙبء اٌلهاٍخ ٠غت أْ ٠ 
 اٌزفى١و االثزىبهٜ ٚاٌو٠بكٜ . 1-ة

 رؾ١ًٍ ٚرف١َو اٌّؼٍِٛبد  2-ة 

 الزواػ ٚرم١١ُ اٌجلائً ٚاٌّفبػٍخ ث١ٕٙب.  3-ة

 رؾ١ًٍ اٌؼغٛؽ ٚاكاهرٙب .  4-ة

 

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ:  -ط

 ثبٔزٙبء اٌلهاٍخ ٠غت أْ ٠ىْٛ اٌقو٠ظ لبكهاً ِٓ إٌبؽ١خ ا١ٌّٕٙخ ػٍٝ االرٝ :  

 اٌم١بَ ثلهاٍبد اٌغلٜٚ ٌٍّشوٚػبد اٌظغ١وح  1-ط

 اٌملهح ػٍٝ هٚػ اٌّجبكهح ٚاٌملهح ػٍٝ رؾًّ اٌَّئ١ٌٚخ  2-ط



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 اٌزفى١واٌملهح ػٍٝ رط٠ٛو األفىبه اٌغل٠لح ٚاوزشبف ؽوق عل٠لح ٌٍٕظو فٟ اٌّشبوً ٚاٌفوص، ٚ 3-ط

 عل٠لح. ثؤش١بء 

 ٌل٠ُٙ "ِٙبهاد ؽبئواد ا١ٌٍٙىٛثزو": )اٌّوٚٔخ ٚاٌجٍٙٛا١ٔخ ٚؽووٗ ثغ١ّغ االرغب٘بد(. 4-ط

 ِّبهٍخ عّغ ٚرٕظ١ُ ٚٔشو اٌؾىّخ اٌغّبػ١خ ٚفجواد اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌشووخ ٌزؼي٠ي ِووي٘ب 5-ط

 ٕٙغ١خ ػ١ٍّخ . اٌزفى١و فٝ ؽً اٌّشبوً اٌزٝ رٛاعٗ اٌّشوٚع اٌظغ١و ٚفمبً ال١ٌبد ِٚ 6-ط

 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ:  -ك
 اٌزٛاطً ٚاٌؾٛاه ِغ االفو٠ٓ ٚاٌزفبٚع .  1-ك

 اٌزٕجئ ٚاٌزقط١ؾ . 2-ك

 اٌزفى١و االثزىبهٜ ٚاالثلاػٝ ٚ ؽً اٌّشىالد ٚاكاهح االىِبد  3-ك

 ثٕبء اٌؼاللبد اٌط١جخ ِغ االفو٠ٓ 4-ك

 ِٙبهح اٌّغبِوح ٚاٌزغو٠ت .  5-ك

 

 احملتويات

 مفاهٌم أساسٌة للمشروعات الصغٌرة ورٌادة االعمال  .1

 السمات الرٌادٌة  .2

 خصائص المشروعات الصغٌرة  .3

 ألهداف االستراتٌجٌة العامة لتنمٌة المشروعات الصغٌرة فى مصر .4

 دراسة الجدوى للمشروعات الصغٌرة  .5

 التحدٌات التى تواجه أصحاب المشروعات الصغٌرة  .6

 ت الصغٌرة وسبل مواجهتها المشكالت التسوٌمٌة فى المشروعا .7

 المشروعات الصغٌرة كمشروعات مغذٌة للمشروعات الكبٌرة  .8

 بناء التفكٌر االبداعى واالبتكارى فى فكر العمل الحر .9

 
 د./املدير األكادميي: أ

 

  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 
 (2208)أدر وقرر ٌظي دعي القرارات االدارية

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

        1أ/

        2أ/

        3أ/

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

        1ة/

        2ة/

        3ة/

 

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

        1ط/

        2ط/

        3ط/

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

        1د/

        2د/

        3د/

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
 : اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ 

 اٌزؼشف ػٍٝ أعظ ِٚجبدا ِٚفب١ُ٘ إرخبر اٌمشاساد ثّٕشآد األػّبي -1-أ 

 إعز١ؼبة ِفب١ُ٘ دػُ اٌمشاساد ثئعزخذاَ ٔظُ دػُ اٌمشاساد ِٓ ِىٛٔبد ٚأعب١ٌت ٚف١ٕبد ٌٙزٖ إٌظُ. -2-أ

 اإلٌّبَ ثّفب١ُ٘ ٔظُ إعزخجبساد األػّبي فٟ دػُ اإلداسح ثّٕشآد األػّبي -3-أ

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ -ة

 اٌٛلٛف ػٍٝ ِٙبساد اإلثذاع فٟ حً اٌّشىالد اإلداس٠خ ٚٔظُ دػُ اٌمشاساد اٌّغبػذح ٌإلثذاع اإلداسٞ -1-ة

 اٌغّبػ١خرطج١ك أعظ إرخبر اٌمشاساد ثشىً عّبػٟ ٚاٌزؼشف ػٍٝ ٔظُ دػُ اٌمشاساد  -2-ة

 اٌغذاسح فٟ ٚضغ رص١ّّبد ٌٕظُ دػُ لشاساد رٕبعت اإلحز١بعبد اإلداس٠خ ثّٕشآد األػّبي -3-ة

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ -ط

 ّٔزعخ لضب٠ب ِٚشىالد األػّبي ثغشض ٚضغ ٔظُ ِحذدح ٌذػُ إرخبر اٌمبسا اٌّزؼٍمخ ثٙب. لضب٠باٌزذس٠ت ػٍٝ  -1-ط

 فٟ اٌٛالغ اٌؼٍّٟ دػُ اٌمشاساد ٚإعزخجبساد األػّبيُ ٚأٔٛاع ٔظاٌزؼشف ػٍٝ طج١ؼخ  -2-ط

 ٔظُ دػُ اٌمشاساد ٌذػُ اٌمشاساد اٌغّبػ١خ اٌّزبحخ ثبألعٛاق.اٌمذسح ػٍٝ اعزخذاَ أدٚاد  -3-ط

 ِٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ -ك

 دػُ اٌمشاساد اٌّٙبساد اإلداس٠خ اٌؼبِخ ٚرطج١مبرٙب فٟ إداسح ٔظُ -1-د

 دػُ اٌمشاسادِٙبساد فُٙ األثؼبد االعزشار١غ١خ ٌٍّشبوً اٌّزؼٍمخ ثٕظُ  -2-د

 ثئعزخذاَ ٔظُ دػُ اٌمشاساد اٌمذسح ػٍٝ فُٙ اٌّشبوً ٚٚضغ حٍٛي ٚرٕف١ز اٌحٍٛي -3-د

 احملتويات
 ممدمة فً إتخاذ المرارا .1
 النمذجة وأدوات إتخاذ المرارات .2
 نظم دعم المرارات وإستخبارات األعمال .3
 ارات الجماعٌةنظم دعم المر .4
 التفكٌر اإلبداعً ونظم دعم المرارات .5
 إتخاذ المرارات ونظم إدارة لواعد البٌانات .6
 SQLلغات لواعد البٌانات: أساسٌات لغة  .7

 د./املدير األكادميي: أ
  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 
 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 

 (3215)أدر وقرر ختطيط ووراقبة االٌتاد والعىميات
 

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

            1أ/

            2أ/

            3أ/

            4أ/

            5أ/

            6أ/

 

 

اٌّٙبساد 

 اٌز١ٕ٘خ

            1ة/

            2ة/

            3ة/

            4ة/

            6ة/

 

 

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

            1ط/

            2ط/

            3ط/

            4ط/

            5ط/

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

            1د/

            2د/

            3د/

            4د/

            5د/

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
 : اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  - أ

 ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ رخط١ظ ِٚشالجخ اإلٔزبط ٚأ١ّ٘زٗ اٌزطج١م١خ  1 -أ 

 ٠زضٚد اٌطبٌت ثّؼشفخ أعب١ٌت اٌزٕجؤ ٚٚضغ اٌخطخ اإلٔزبع١خ  2-أ 

 ٠ىزغت اٌطبٌت اٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ ثخشائظ ضجظ عٛدح اإلٔزبط ٚو١ف١خ إػذاد٘ب  3-أ 

 ػاللخ رخط١ظ ٚضجظ اإلٔزبط ثٛظبئف اٌّششٚع األخش٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ  4-أ 

  اإلٔزبطرخط١ظ ِٚشالجخ  اٌزٕظ١ّٟ ٌٛظ١فخ زطٛساٌِشاحً  ٠ٝزؼشف ػٍ 5 -أ 

 ٚاٌغذٌٚخ ٚاٌزخص١ص .٠ٍُ اٌطبٌت ثبٌّؼشفخ اٌخبصخ ثبٌزح١ًّ  6-أ 

 

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ :  -ة

 ِٙبسح اٌزٕجؤ ٚاعزمشاء ِغزمجً اٌخطظ ٚاٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ  1-ة 

 ٠حًٍ اٌّزغ١شاد اٌج١ئ١خ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ اٌّؤصشح ػٍٝ رخط١ظ اإلٔزبط  2-ة 

 ٠زٛلغ اٌّشبوً اإلٔزبع١خ ٠ٚمزشػ ثذائً اٌحٍٛي ٌٙب . 3-ة 

 زشار١غ١خ ٌؼ١ٍّبد رخط١ظ ٚضجظ اإلٔزبط ٠ذسن األثؼبد اإلع 4-ة 

 ٠فغش ٠ٚحًٍ ث١بٔبد ٔظُ اٌشلبثخ ػٍٝ اإلٔزبط .  6-ة 

 

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ :  -ط

 ٠غزخذَ األعب١ٌت اٌؼ١ٍّخ فٟ رخط١ظ ٚضجظ اإلٔزبط .  1-ط 

 ٠صُّ خشائظ ِشالجخ اٌغٛدح اإلٔزبع١خ  2-ط 



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 ٠غزخذَ اٌحبعت االٌٝ فٟ حً ِشبوً اإلٔزبط اٌّزؼٍمخ ثبٌغذٌٚخ ٚاٌزح١ًّ  3-ط 

 ّٔبرط ِشالجخ اٌّخضْٚ.ٚ ٌإلٔزبطضغ اٌغذاٚي اٌزفص١ٍ١خ ٠ 4-ط 

 ٠فحص اٌغٛدح ٌٍّٕزغبد ِٓ خالي رطج١ك ٔظُ فحص اٌغٛدح  5 -ط 

 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ :  -ك

 اعزخذاَ اٌحبعت االٌٝ  1-د 

 االرصبي ثب٢خش٠ٓ  2-د 

 اٌزؼبْٚ ٚاٌؼًّ فٝ فشق ػًّ ِزىبٍِخ  3-د 

  رفغ١ش اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاٌزٕجؤ 4-د 

 اٌزخط١ظ ٚاٌّشالجخ  5-ك 

 

 احملتويات
 ممدمة إلى وظٌفة تخطٌط ومرالبة اإلنتاج  .1

 الوضع التنظٌمً إلدارة تخطٌط ومرالبة اإلنتاج  .2

 المواد من حتٌاجاتاالتخطٌط  .3

 تخطٌط االحتٌاجات من الطالة  .4

 جدولة العملٌات اإلنتاجٌة  .5

 التحمٌل  .6

 نظام اإلنتاج فً الولت المحدد .7

 الٌابانٌة السبعة واألدواتطرق المرالبة  .8

  خرائط الجودة وتطبٌماتها .9

 األسالٌب العلمٌة ونماذج التنبإ بالطلب  .11

 ستة سٌجما ومرالبة اإلنتاج .11

 

  د./املدير األكادميي: أ

  

  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 
 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 

 ( 3221كود )أدر  وقرر التعمي التٍظيىى وادارة املعرفة
 

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

          1أ/

          2أ/

          3أ/

          4أ/

          5أ/

 

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

          1ة/

          2ة/

          3ة/

          4ة/

          5ة/

 

 

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

          1ط/

          2ط/

          3ط/

          4ط/

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

          1د/

          2د/

          3د/

          4د/

          5د/

          6د/

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
 : اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ 

 ثٕٙب٠خ كهاٍخ ٘نا اٌّموه ٍٛف ٠ىْٛ اٌلاهً ٍِّبً ثبٌّؼوفخ اٌزب١ٌخ :  

 ٠زؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌزؼٍُ اٌزٕظ١ّٝ ٚػ١ٍّبد اٌزؼٍُ اٌزٕظ١ّٝ  -1-أ

 ٠فُٙ اٌطبٌت اٌفوق ث١ٓ اٌزؼٍُ اٌزٕظ١ّٝ ٚاٌزؼٍُ اٌفوكٜ ٠ٚظف ؽج١ؼخ اٌؼاللخ ث١ّٕٙب  -2-أ

 ٠ٛػؼ اٌطبٌت ِب٘ٝ ػ١ٍّبد اٌزؼٍُ اٌزٕظ١ّٝ ٠ٚشوػ اال١ٌبد االكاه٠خ ٚاٌزٕظ١ّ١خ ٌزفؼ١ً ٘نٖ اٌؼ١ٍّبد  -3-أ

 ف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ إٌّظّخ اٌّزؼٍّخ ٚأهوبْ ثٕبء إٌّظّخ اٌّزؼٍّخ ٠زؼو -1-4

 ٠ظف اٌطبٌت ِؼٛلبد ثٕبء للهح إٌّظّخ ٌٍزؼٍُ اٌزٕظ١ّٝ ٚو١ف١خ اٌزقٍض ِٕٙب  -1-5

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ :  -ة

 ثٕٙب٠خ كهاٍخ ٘نا اٌّموه ٍٛف ٠ّزٍه اٌلاهً اٌؼل٠ل ِٓ اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ 

٠فوق اٌطبٌت ث١ٓ اٌزؼٍُ اٌزٕظ١ّٝ اؽبكٜ االرغبٖ ٚاٌزؼٍُ اٌزٕظ١ّٝ صٕبئٝ االرغبٖ ٚاٌزؼٍُ اٌزٕظ١ّٝ  -1-ة

 االٍزوار١غ١خ 

 ٠َزٕزظ اٌطبٌت أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌّئصوح ػٍٝ ثٕبء ٚر١ّٕخ للهح إٌّظّخ ٌٍزؼٍُ .  -2-ة

 ٓ ٔبؽ١خ اٌز١ّي فٝ االكاء اٌّئٍَٝ . ٠مبهْ ث١ٓ إٌّظّخ اٌّزؼٍّخ ٚإٌّظّخ غ١و اٌمبكهح ػٍٝ اٌزؼٍُ ِ -3-ة

٠ؾًٍ اٌطبٌت ِؼٛلبد اٌزؼٍُ ٠ٚمزوػ األكٚاد االكاه٠خ ٚاٌزٕظ١ّ١خ اٌزٝ رَبػل ػٍٝ اٌزقٍض ِٓ رٍه -4-ة

 اٌّؼٛلبد 

 ٠فَو اٌطبٌت و١ف ٠زُ رؾ٠ًٛ اٌّؼوفخ اٌؼ١ّٕخ اٌفوك٠خ اٌٝ ِؼوفخ رٕظ١ّ١خ ِؼٍٕخ .  5-ة

 

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ :  -ط

 الٔزٙبء ِٓ كهاٍخ ٘نٖ اٌّموه ٍٛف ٠ّزٍه اٌطبٌت اٌّٙبهاد االؽزواف١خ اٌزب١ٌخ ثب

 ٠ؼغ اٍزوار١غ١بد ر١ّٕخ للهح اٌزؼٍُ اٌزٕظ١ّ١خ  -1-ط

 ٠شقض ٠ٚمزوػ أُ٘ االكٚاد االكاه٠خ ٚاٌزٕظ١ّ١خ اٌزٝ رَبػل فٝ رفؼ١ً ػ١ٍّبد اٌزؼٍُ اٌزٕظ١ّٝ  -2-ط



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 ٠طجك ّٔبمط ثٕبء إٌّظّخ اٌّزؼٍّخ  -3-ط

 ٠َبُ٘ ثفؼب١ٌخ فٝ ثٕبء اٌناووح اٌزٕظ١ّ١خ  -4-ط

 

 ِٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ -ك
 اٌزفى١و ثشىً اثزىبهٜ ٚعّبػٝ  -1-ك

 اٌزٛاطً ِغ االفو٠ٓ  -2-ك

 اوزَبة ٚرف١َو اٌّؼوفخ  -3-ك

 اٌؼًّ فٝ فو٠ك ػًّ  -4-ك

 ثٕبء اٌوإ٠خ ٚاٌزفى١و إٌّظِٛٝ  5-ك

 اكاهح اٌٛلذ  6-ك

 

 احملتويات

 

 التطور التارٌخى والتؤصٌل المفاهٌمى للتعلم التنظٌمى  .1

  عملٌات التعلم التنظٌمى والٌات تفعٌلها .2

 انماط التعلم التنظٌمى  .3

  معولات تنمٌة المدرة للتعلم التنظٌمى .4

  بناء الذاكرة التنظٌمٌة .5

  مفهوم المنظمة المتعلمة ومالمحها الممٌزة .6

 نماذج بناء المنظمات المتعلمة  .7

 متعلمة والتمٌز المإسسى المنظمة ال .8

 دراسات حالة فى التعلم التنظٌمى .9

 
 د./املدير األكادميي: أ

  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 
 (3244كود )ادر يف زتاه التشويق والتحارة اإللكرتوٌية املشتهمك : محايةوقرر

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

          1أ/

          2أ/

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

          1ة/

          2ة/

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

          1ط/

          2ط/

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

          1د/

          2د/

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
 : اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ 

فُٙ ٔظو٠خ اٌز٠َٛك اإلعزّبػٟ ٚػاللزٙب ثزط٠ٛو رٛعٗ إٌّشؤح ثبٌَّزٍٙه. ٚشوػ ٌؾووخ ؽّب٠خ  -1-أ 

 اٌَّزٍٙه ٚأ١ٌبرٙب.

شوػ أٌٍ أفالل١بد اٌز٠َٛك ٚاٌز٠َٛك األفؼو ٚاإلكاهح اٌج١ئ١خ ٚػاللخ عٛأت اٌَّئ١ٌٛخ اإلعزّبػ١خ  -2-أ

 ػِّٛبً ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙه.

 بهاد اٌن١ٕ٘خاٌّٙ -ة
رط٠ٛو للهاد اٌطالة ػٍٝ رؾ١ًٍ اٌمؼب٠ب األفالل١خ فٟ ِغبي اٌز٠َٛك ٚفبطخ اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ ٚو١ف١خ  -1-ة

 فُٙ ؽمٛق ٚٚعبثبد اٌَّزٍٙه ٚاٌؾظٛي ػٍٝ ؽمٛلٗ.

ألفالل١بد اٌؾفبظ ػٍٝ ؽمٛق اٌَّزٍٙه، ٚثٕبء صمبفخ رطج١ك اٌّؼبهف اٌقبطخ ثبٌّموه فٟ ٚػغ رظٛه  -2-ة

ٚللهح ػٍٝ فُٙ ِشبوً اٌزؼلٞ ػٍٝ ؽمٛق اٌَّزٍٙه فٟ ِغبالد اٌز٠َٛك اإلٌىزوٟٚٔ ٚاٌشجىٟ  ثٗ،رٛعٗ 

 .ٚغ١و٘ب.

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ -ط
اٌملهح ػٍٝ اعواء اٌلهاٍبد اٌج١ئ١خ ألطؾبة اٌّظبٌؼ ألشٕطخ اٌز٠َٛك ثبٌّٕشؤح ِٚغبالد اٌزؼلٞ ػٍٝ  -1-ط

 ؽمٛق اٌَّزٍٙه.

 اٌزٟ ٠زُ رؼٍّٙب ِٓ اٌؾبالد اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌقلاع اٌز٠َٛمٟ اٌّقزٍفخ.رطج١ك اٌّٙبهاد  -2-ط

 ِٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ -ك
 اٌقبطخ ثبٔشبء ٚاٌزؼبًِ ِغ ٚؽلاد ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه ٚلٛا١ٔٓ ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه.اٌّٙبهاد  -1-ك

 عّبػبد اٌزؤص١و ٚأطؾبة اٌّظبٌؼ ػٍٝ اٌمواه اٌز٠َٛمٟ ثبٌّٕشؤح. ِٙبهاد -2-ك

 تاحملتويا

 التسوٌك اإلجتماعً وحماٌة المستهلن: ممدمة .1

 حركة حماٌة المستهلن وتطور أبعاد وأنواع الحماٌة  .2

 حموق وواجبات وآلٌات حماٌة المستهلن .3

 أخاللٌات التسوٌك وحماٌة المستهلن .4

 الخداع التسوٌمً وحماٌة المستهلن .5

 حماٌة المستهلن فً التسوٌك الشبكً .6

 رونٌةحماٌة المستهلن فً التجارة اإللكت .7

 التسوٌك األخضر وحماٌة المستهلن .8

 المواصفات الدولٌة لجودة اإلدارة البٌئٌة وحماٌة المستهلن .9

 د./املدير األكادميي: أ
  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 
 (3216أدسكود )  االعىاه ريادة يف وتقدوة ووضوعاتوقرر 

 

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 ٚاٌفُٙاٌّؼشفخ 

         1أ/

         2أ/

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

         1ة/

         2ة/

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

         1ط/

         2ط/

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

         1د/

         2د/

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
 : اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ 

ِواعؼخ أٌٍ فىو اٌزٛعٗ اٌو٠بكٞ فٟ ِٕشآد األػّبي ٚكٚهٖ فٟ رط٠ٛو صمبفخ اٌّجبكهح ٚاإلثزىبه ٚؽً  -1-أ

 اٌّشىالد ٚو١ف١خ ىهع صمبفخ اٌفىو اٌو٠بكٞ ثبٌزٕظ١ّبد.

ها٠لح األػّبي رمل٠ُ اٌمؼب٠ب اٌّؼبطوح فٟ ِغبي اٌفىو اٌو٠بكٞ ِضً اٌّفَٙٛ اٌٍّٛغ ٌو٠بكح األػّبي، ٚ -2-أ

اإلعزّبػ١خ ٚاٌَّزمٍخ ٚاٌزٕظ١ّ١خ ٚونا ِٕبلشخ صمبفخ اٌفىو اٌو٠بكٞ فٟ اٌشووبد اٌؼبئ١ٍخ، ٚأف١واً شوػ 

 أٍب١ٍبد ؽٛوّخ اٌشووبد ٚػاللبرٙب ثو٠بكح األػّبي.

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ -ة
 ٕظ١ّبد.ىهع اٌغلاهح ٌلٜ اٌطالة فٟ ِغبي رط٠ٛو اٌفىو اٌو٠بكٞ فٟ ِٕشآد األػّبي ٚاٌز -1-ة

ٌجٕبء ١ِياد رٕبف١َخ ٌّٕشؤح األػّبي لبئّخ ػٍٝ اٌفىو رطج١ك اٌّؼبهف اٌقبطخ ثبٌّموه فٟ ٚػغ رظٛه  -2-ة

 .اٌو٠بكٞ اٌزٕظ١ّٟ ٚاإلعزّبػٟ ٚاٌٍّٛغ

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ -ط
 فٟ ػٛء األٌٍ ا١ٌٍَّخ ٌؾٛوّخ اٌشووبد اٌزٕظ١ُ ٚاٌولبثخ رطج١ك ِٙبهاد  -1-ط

 األػّبي. ٚاإلثزىبهٞ فٟ ؽً اٌّشىالد ثّٕشآدػٍٝ ِٙبهاد اٌزفى١و اإلثلاػٟ اٌزله٠ت  -2-ط

 ِٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ -ك
اٌزقط١ؾ ٚاٌزٕظ١ُ ٌقٍك صمبفخ فىو ه٠بكٞ ٍِٛغ ثّٕشآد األػّبي ٚرط٠ٛو اٌؼ١ٍّبد ِٙبهاد اوَبة اٌطالة  -1-ك

 األػّبي. زّبػ١خ ٌقٍك ١ِياد رٕبف١َخ ٌّٕشآداٌو٠بك٠خ اإلع

رطج١ك اٌفىو اٌو٠بكٞ ػٍٝ ِغبي ٚػغ أفىبه ٌٍّشوٚػب د اٌظغ١وح اٌغل٠لح ٚاٌزؼٍُ ِٓ اٌزغبهة اٌّؾ١ٍخ  -2-ك

 ٚاٌؼب١ٌّخ فٟ ٘نا اٌّغبي.

 

 احملتويات

 المفهوم الموسع لرٌادة األعمال .1

 رٌادة األعمال المستملة والتنظٌمٌة .2

 رٌادة األعمال اإلجتماعٌة .3

 ثمافة رٌادة األعمال .4

 متطلبات تطبٌك رٌادة األعمال التنظٌمٌة فً المنظمات  .5

 الشركات العائلٌة .6

 الحوكمة اإلدارٌة للشركات .7

 التجربة المصرٌة فً مجال الحوكمة اإلدارٌة للشركات .8

 د./املدير األكادميي: أ
  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 
 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 

 (3245ادسكود ) تصىيي املواقع اإللكرتوٌيةوقرر 
 

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

       1أ/

       2أ/

       3أ/

       4أ/

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

       1ة/

       2ة/

       3ة/

       4ة/

 

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

       1ط/

       2ط/

       3ط/

       4ط/

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

       1د/

       2د/

       3د/

       4د/

 

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
 : اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ 

 HTML , CSSرص١ُّ صفحبد ٠ٚت ثبعزخذاَ ٌغزٟ -1-أ

 رٛظ١ف اٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد فٟ رص١ُّ اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ  -2-أ

 اٌزؼٍُ ِذٞ اٌح١بح ٌزط٠ٛش ِٙبساد رصُّ اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ  -3-أ

 ِٛلغ اٌىزشٟٚٔ طاٌزٛاصً ٚاٌّشبسوخ ث١ٓ اٌطالة ال ٔزب-1-4

 

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ -ة

 اٌم١بَ ثزحذ٠ذ ثشٚرىٛالد اعزخذاَ اٌّٛالغ ػجش ا٠ٌٛت. -1-ة

 جحش ػٓ ِصبدس اٌّؼٍِٛبد ِٓ خالي اٌجحش فٟ لٛاػذ اٌج١١باد .اٌ -2-ة

 اعزخذاَ االعب١ٌت اٌؼ١ٍّخ ٌٍٛصٛي اٌٟ ِٛلغ اٌىزشٟٚٔ عزاة -3-ة

 اعزخذاَ ٔزبئظ اٌجحٛس ٚاٌذساعبد فٟ رط٠ٛش اٌؼًّ ٚرحغ١ٕٗ.-4-ة

 

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ -ط

 زخذِٙب رؼش٠ف اٌطبٌت ثؤعبع١بد ثشٚرٛوٛالد االٔزشٔذ ٚاع -1-ط

 وزبثخ اٌصفحبد اإلٌىزش١ٔٚخ . ٟٚرطج١مبرٙب ف Htmlرؼش٠ف اٌطبٌت اعبع١بد ٌغخ  -2-ط

 Cssثبعزخذاَ  web pageرذس٠ت اٌطبٌت ػٍٟ أشبء اٌصفحخ االٌىزش١ٔٚخ  -3-ط

 java scriptثبعزخذاَ  Web Pageرذس٠ت اٌطبٌت ػٍٟ أشبء اٌصفحخ االٌىزش١ٔٚخ  -4-ط

 

 ٚإٌّمٌٛخِٙبهاد اٌؼبِخ  -ك

 االٌّبَ ثبحذس رم١ٕبد اٌزؼٍُا -1-د

 االثزىبس ٚٚعٛد سٚػ اٌّشبسوخ -2-د



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 اٌؼشض ٚاٌزمذ٠ُ ٚاٌحٛاس -3-د

 االرصبي ٚاٌّشبسوخ ث١ٓ ا٢خش٠ٓ-4-د

 

 احملتويات
 ممدمة عن موالع االنترنت .1

 البروتوكوالت المستخدمة فً شبكة االنترنت .2

  Htmlخطوات تصمٌم مولع باستخدام لغة  .3

  Cssاستخدام لغة  .4

  شرح للغات المستخدمة فً تطوٌر الموالع .5
 sql,phpتركٌز على لغة  .6

 
 د./املدير األكادميي: أ

 

  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 
 ( 3246ادسكود ) ٌظي املعمووات التشويقيةوقرر 

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

       1أ/

       2أ/

       3أ/

       4أ/

 

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

       1ة/

       2ة/

       3ة/

 

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

       1ط/

       2ط/

       3ط/

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

       1د/

       2د/

       3د/

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
 : اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ 

 رؼش٠ف اٌطبٌت ا١ّ٘خ دساعخ ػٕبصش ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌزغ٠ٛم١خ . -1-أ 

 رؼش٠ف اٌطبٌت ثؤُ٘ ِىٛٔبد ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌزغ٠ٛم١خ -2-أ

 رؼش٠ف اٌطبٌت ثذٚس ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌزغ٠ٛم١خ فٟ اٌزخط١ظ االعزشار١غٟ  -3-أ

 رؼش٠ف اٌطبٌت ثبٌذٚس فٟ صٕغ اٌمشاساد اٌزغ٠ٛم١خ-1-4

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ -ة

 اْ ٠فشق اٌطبٌت ث١ٓ أٔٛاع لشساد ٔظُ اٌّؼٍِٛبد -1-ة

 ا ٠ذسن اٌطبٌت ػٕبصش ِٚىٛٔبد ٚأٛاع ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌزغ٠ٛم١خ -2-ة

 دٚس ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌزغ٠ٛم١خ فٟ اٌزخط١ظ االعزشار١غٟ تاْ ٠ذسن اٌطبٌ -3-ة

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ -ط

 اٌمذسح ػٍٟ ِّبسعخ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌزغ٠ٛك فٟ اٌششوبد ٚاٌّؤعغبد -1-ط

 اٌمذسح ػٍٟ عّغ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاٌزٟ رٙذف اٌٟ صٕغ اٌمشاس -2-ط

 اال٘زّبَ ثبٌزؼشف ػٍٟ احز١بعبد اٌؼّالء ِٚٛاعٙخ اٌّشىالد االداس٠خ  -3-ط

 ِٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ -ك

 اٌزٛاصً اٌشفٟٙ ٚاٌىزبثٟ ثشىً فؼبي ِغ اٌج١ئخ اٌّح١طخ  -1-د

 اٌزصشف ثشىً اخاللٟ ٚاالٌزضاَ ثبٌم١ُ االخالل١خ  -2-د

 اٌؼًّ فٟ ِغّٛػخ ثشىً فؼبي ِّٚبسعخ اٌم١بدح ػٕذ اٌحبعخ -3-د

 احملتويات

 المفاهٌم األساسٌة لنظم المعلومات التسوٌمٌة .1

 تطبٌمٌةنظم المعلومات التسوٌمٌة ومجاالتها ال .2

 مزاٌا نظم لواعد البٌانات فً التسوٌك .3

 لواعد البٌانات المبٌعات .4

 لاعدة بٌانات المنافسٌن .5

 تخطٌط وتحلٌل الحصة التسوٌمٌة .6

 د./املدير األكادميي: أ
  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 
 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 

 (4230)أدر وقرر حبوث التشويق واإلعالن
 

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

          1أ/

          2أ/

          3أ/

          4أ/

          5أ/

          6أ/

 

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

          1ة/

          2ة/

          3ة/

          4ة/

 

 

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

          1ط/

          2ط/

          3ط/

          4ط/

          5ط/

          6ط/

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

          1د/

          3د/

          4د/

          5د/

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
 : اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ  

 ثبٔزٙبء ٘زا اٌّمشس عٛف ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌّؼشفخ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزب١ٌخ :  

 اوزَبة اٌّؼوفخ اٌّزؼٍمخ ثّفب١ُ٘ ثؾٛس اٌز٠َٛك ٚاالػالْ .1-أ

 رؼو٠ف اٌطبٌت ثؤٔٛاع اٌج١بٔبد اٌزٝ ٠ؼزّل ػ١ٍٙب فٝ اعواء اٌجؾٛس اٌز٠َٛم١خ . 2-أ

 اكهان أ١ّ٘خ اٌجؾش اٌز٠َٛمٝ فٝ اٌّغبالد اٌّزٕٛػخ  3-أ

 ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ أٔٛاع اٌجؾش اٌز٠َٛمٝ .  4-أ

 ٠لهن اٌطبٌت االٍب١ٌت اٌّقزٍفخ ٌغّغ اٌج١بٔبد اٌز٠َٛم١خ .  5-أ

ً  6-أ  رؼو٠ف اٌطبٌت ثؤُ٘ اٌظؼٛثبد اٌزٝ ٠ّىٓ ِٛاعٙزٙب ػٕل اعواء اٌجؾش اٌز٠َٛمٝ ٍٚجً اٌزغٍت ػ١ٍٙب ٚفمب

 ٌٍّٕٙظ اٌؼٍّٝ . 

 

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ:  -ة 
 ثبٔزٙبء اٌلهاٍخ ٠غت أْ ٠ىْٛ اٌقو٠ظ ٌل٠ٗ اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ اٌزب١ٌخ :  

 اٍزمواء ٚرؾ١ًٍ اٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّٕزغبد ٚإٌّبف١َٓ ٚاٌؼّالء .  1-ة

 رف١َو اٌّؼٍِٛبد اٌز٠َٛم١خ إٌبرغخ ِٓ اٌجؾٛس اٌز٠َٛم١خ  2-ة 

 ٝ ا٠غبك ؽٍٛي ٌٍّشبوً اٌز٠َٛم١خ اٌزٝ رٛاعٗ إٌّظّبد . اٌَّبّ٘خ ف 3-ة

فُٙ ٚرؾ١ًٍ ٍٍٛن اٌَّزٍٙى١ٓ ٚعٛأت االٍزفبكح ِٓ ٔزبئظ ٘نا اٌزؾ١ًٍ ٍٛاء ف١ّب ٠زؼٍك ثزقط١ؾ  4-ة

 . .ا١ٌَبٍبد اٌز٠َٛم١خ اٚ روش١ل ِقزٍف اٌمواهد اٌز٠َٛم١خ ماد اٌؼاللخ ثبٌَّزٍٙى١ٓ

 

 

 



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ:  -ط
رؾل٠ل أ٘لاف ٚاٍزوار١غ١بد اٌز٠َٛك فٟ إٌّشؤح ػٓ ؽو٠ك عّغ اٌج١بٔبد اٌقبطخ ثبؽز١بعبد ٚهغجبد  1-ط

 ؼ١ٓ اٌّشزو٠ٓ اٌؾب١١ٌٓ ٚاٌّزٛل

 اٌملهح ػٍٝ رظ١ُّ ٚرٕف١ن اٌجؾش اٌز٠َٛمٝ فٝ اٌّغبالد اٌّزٕٛػخ . 2-ط

 ٚاوزشبف ؽوق عل٠لح ٌٍٕظو فٟ اٌّشبوً ٚاٌفوص، ٚاٌزفى١و اٌملهح ػٍٝ رط٠ٛو األفىبه اٌغل٠لح 3-ط

 عل٠لح ِٓ فالي ثؾٛس اٌز٠َٛك  ثؤش١بء 

 رمل٠ُ االٍزشبهاد اٌز٠َٛم١خ ِٓ فالي ارجبع إٌّٙغ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌٍجؾش اٌز٠َٛمٝ  4-ط

 اػلاك اٌزمبه٠و اٌز٠َٛم١خ .  5-ط

 كهاٍخ ٚرؾل٠ل هغجبد ٚاؽز١بعبد اٌؼّالء ٚاٌزٛط١خ ثزط٠ٛو إٌّزغبد فٝ ػٛء مٌه  6-ط
 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ:  -ك
 عّغ ٚرؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد .  1-ك

 اٌزفى١و االثزىبهٜ ٚاالثلاػٝ  3-ك

 ؽً اٌّشىالد ٚاكاهح االىِبد ٚ اٌزٕجئ ٚاٌزقط١ؾ  4-ك

 اعواء ٚرٕف١ن االٍزج١بٔبد .  5-ك

 

 احملتويات

  مفهوم بحوث التسوٌك واالعالن وأهمٌتها .1

  بحوث التسوٌك والمدرة التنافسٌة .2

  أنواع بحوث التسوٌك ومجاالتها التطبٌمٌة .3

 أنواعها ( –العٌنات ) طرق تحدٌدها  .4

 وطرق جمعها  انواع ومصادر البٌانات .5

  تصمٌم لائمة االستمصاء .6

 تحلٌل بٌانات البحوث التسوٌمٌة  .7

  التسوٌمٌة اعداد التمارٌر .8

 التحدٌات التى تواجه اجراء البحوث التسوٌمٌة .9

 
 د./املدير األكادميي: أ

 

  

  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 
 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 

 ( 4231كود )أدر  وقرر ٌظي إدارة عالقات العىالء
 

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

          1أ/
          2أ/
          3أ/
          4أ/

          5أ/

 

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

          1ة/
          2ة/
          3ة/
          4ة/
          5ة/

 

 

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

          1ط/
          2ط/

          3ط/

          4ط/
          5ط/

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

          1د/

          2د/

          3د/

          4د/

          5د/

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
 : اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ 

 ثٕٙب٠خ كهاٍخ ٘نا اٌّموه ٍٛف ٠ىْٛ اٌلاهً ٍِّبً ثبٌّؼوفخ اٌزب١ٌخ : 

 ٠زؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌؼ١ًّ ٚأٔٛاع اٌؼّالء ٚاٌَّبد ا١ٌّّيح ٌىً ّٔؾ ِٓ أّٔبؽ اٌؼّالء  -1-أ

 ٠ظف اٌطبٌت اٌلٚه اٌٙبَ ٚاٌّؾٛهٜ الكاهح ٔظُ ػاللبد اٌؼّالء فٝ ر١ّٕخ ٚكػُ اٌملهح اٌزٕبف١َخ ٌٍّٕظّخ  -2-أ

 ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ هػب اٌؼّالء ٚأ١ّ٘خ االهرمبء ثَّزٜٛ اٌوػب  -3-أ

 ٠شوػ اٌطبٌت فٛائل ٔظُ اكاهح ػاللبد اٌؼّالء فٝ رؾم١ك ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ  -1-4

 ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ِزطٍجبد ثٕبء ٔظُ فؼبٌخ الكاهح ػاللبد اٌؼّالء  -1-5

 

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ :  -ة

 ثٕٙب٠خ كهاٍخ ٘نا اٌّموه ٍٛف ٠ّزٍه اٌلاهً اٌؼل٠ل ِٓ اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ 

 ٠مبهْ اٌطبٌت ث١ٓ أٔٛاع اٌؼّالء ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ وً ّٔؾ ِٓ رٍه االّٔبؽ  -1-ة

 ٠َزٕزظ اٌطبٌت أُ٘ اٌّٙبهاد اٌزٝ رغؼٍٗ أوضو للهح ػٍٝ اٌزؼبًِ اٌفؼبي ِغ اٌؼّالء اٌؾب١١ٌٓ ٚاٌّورمج١ٓ  -2-ة

 ؾًٍ ٠ٚم١ٌ َِزٜٛ هػب اٌؼّالء ِٓ فالي االػزّبك ػٍٝ إٌّبمط اٌّؼبطوح فٝ ل١بً اٌوػب ٠ -3-ة

 ٠مبهْ ث١ٓ اٌّفب١ُ٘ ٚإٌظُ اٌزم١ٍل٠خ ٚاٌّفب١ُ٘ ٚإٌظُ اٌؾل٠ضخ فٝ اكاهح ػاللبد اٌؼّالء  -4-ة

الٕبػُٙ ثؤفىبه أٚ ٠فىو اٌطبٌت ثؤٍٍٛة اثزىبهٜ ػٕل اٌزٛاطً ِغ اٌؼّالء ٍٛاء الِلاكُ٘ ثّؼٍِٛبد أٚ ػٕل  5-ة

 ارغب٘بد ٚمٌه ٌؼّبْ ثٕبء ػاللبد ٚؽ١لح ٚفؼبي ِغ اٌؼّالء 

 

 



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ :  -ط

 ثبالٔزٙبء ِٓ كهاٍخ ٘نٖ اٌّموه ٍٛف ٠ّزٍه اٌطبٌت اٌّٙبهاد االؽزواف١خ اٌزب١ٌخ 

 اٌوك ػٍٝ أػزواػبد اٌؼّالء ٚاٌزؼبًِ ِؼُٙ ثشىً أوضو فؼب١ٌخ  -1-ط

ٔظُ فؼبٌخ الكاهح ػاللبد اٌؼّالء ِٓ فالي رٛط١ف اٌٛالغ اٌؾبٌٝ الكاهح ػاللبد اٌؼّالء  رظ١ُّ -2-ط

 ٚرشق١ض اٌّشىالد اٌّزؼٍمخ ثٙب ٚرمل٠ُ االلزواؽبد ٌزؾ١َٕٙب ٚرط٠ٛو٘ب . 

ؾ١ًٍ فٛائل ٚرىب١ٌف رطج١ك اٍزوار١غ١خ اٌؼّالء ٚ ررط٠ٛو اٍزوار١غ١خ اٌّئٍَخ فٟ "اكاهح ػاللبد  -3-ط

 لبد اٌّزؼب١ٍِٓ"اكاهح اٌؼال

ػٗ ِٕؼ اٌشووخ رمو٠ًوا ٚاٍف ػٓ اٌٍٛبئً اٌزٟ ٠فؼٍٙب اٌؼ١ًّ فٟ اٌزٛاطً، ٚونٌه اٌطو٠مخ اٌّضٍٝ فٟ الٕب 4-ط

 رَغ١ً اٌّؼبِالد اٌزٟ رزُ ث١ٓ اٌشووخ ٚاٌؼ١ًِّٓ فالي 

 .رى٠ٛٓ ثوٚفب٠ً شقظٟ ثىً ػ١ًّ، ِٚقبؽجزٗ ثبٌطو٠مخ األوضو فؼب١ٌخ ٌٗاٌّشبهوخ اٌفؼبٌخ فٝ  5-ط

 

 ِٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ -ك 
 اٌزفى١و ثشىً اثزىبهٜ  -1-ك

 اٌزٛاطً ِغ االفو٠ٓ  -2-ك

 اٌزفبٚع ٚااللٕبع  -3-ك

 اٌؼًّ فٝ فو٠ك ػًّ ٚرٕظ١ُ ٚاكاهح االعزّبػبد  -4-ك

 اٌؼوع اٌفؼبي ٚاٌزؼبًِ ِغ ِٛالغ اٌزٛاطً االعزّبػٝ  6-ك

 

 احملتويات

 ( االهمٌة –ممدمة عن نظم ادارة عاللات العمالء ) المفهوم  .1

  انواع العمالء وأسالٌب التعامل معهم .2

  لٌاس رضا العمالء .3

 CRMأنواع أنظمة إدارة عاللات العمالء  .4

 كٌفٌة إدارة شكاوى العمالء  .5

 المواعد الذهبٌة لتحوٌل العاللات الى تعامالت  .6

  العمالءتصمٌم لواعد بٌانات ادارة عاللات  .7

 مدخل التسوٌك بالعاللات  .8

 ادارة عاللات العمالء المتمدمة .9

 

 د./املدير األكادميي: أ

  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 
 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 

 (4232)أدر وقرر تكٍولوجيا تشويق ارتدوات
 

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

        1أ/

        2أ/

        3أ/

        4أ/

        5أ/

        6أ/

 

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

        1ة/

        2ة/

        3ة/

        4ة/

 

 

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

        1ط/

        2ط/

        3ط/

        4ط/

        5ط/

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

        1د/

        3د/

        4د/

        5د/

        6د/

        7د/

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
  

 : اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ 

 ثبٔزٙبء ٘نا اٌّموه ٍٛف ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌّؼوفخ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزب١ٌخ : 
 اٌّزؼٍمخ ثّفب١ُ٘ اٌقلِخ ٚفظبئظٙب اٌز٠َٛم١خ .اوزَبة اٌّؼوفخ 1-أ

 اٌزؼوف ػٍٝ اٌزؾل٠بد اٌزٟ رٛاعٗ َِئٌٟٛ اٌز٠َٛك فٟ إٌّشآد ٚاٌّئٍَبد اٌقل١ِخ. 2-أ

 رفُٙ اٌلٚه اٌّزلافً ٌىً ِٓ َِئٌٟٛ اٌقلِبد ٚاٌؼّالء ف١ّب ٠زؼٍك ثزمل٠ُ اٌقلِخ  3-أ

 ِبد . اكهان أ١ّ٘خ ػٕبطو اٌّي٠ظ اٌز٠َٛمٝ فٝ ِغبي اٌقل 4-أ

 ِؼوفخ ِظبكه ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ فٟ ِٕشآد اٌقلِبد. 5-أ

 اٌزؼوف ػٍٝ اٚعٗ االفزالف ث١ٓ ر٠َٛك اٌٍَغ اٌّبك٠خ ٚر٠َٛك اٌقلِبد  6-أ

 

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ:  -ة 
 اٍزمواء ٚرؾ١ًٍ اٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّٕزغبد ٚإٌّبف١َٓ ٚاٌؼّالء فٝ ِغبي اٌقلِبد .  1-ة

 د اٌز٠َٛم١خ فٝ ِغبي ر٠َٛك اٌقلِبد الزواػ اٌمواها 2-ة 

 اٌَّبّ٘خ فٝ ا٠غبك ؽٍٛي ٌٍّشبوً اٌز٠َٛم١خ اٌزٝ رٛاعٗ إٌّظّبد اٌزٝ رملَ اٌقلِبد .  3-ة

ٚعٛأت االٍزفبكح ِٓ ٔزبئظ ٘نا اٌزؾ١ًٍ ٍٛاء ف١ّب ٠زؼٍك ثزقط١ؾ ا١ٌَبٍبد اٌؼّالء فُٙ ٚرؾ١ًٍ ٍٍٛن  4-ة

 اٌزٝ رؾَٓ ِٓ عٛكح ر٠َٛك اٌقلِبد اٌز٠َٛم١خ اٚ روش١ل ِقزٍف اٌمواهد اٌز٠َٛم١خ 

 
 
 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ:  -ط



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

( 4Psثؼخ اٌزم١ٍل٠خ )( ٚاٌنٞ ٠زؼّٓ اٌؼٕبطو األه7Psرؾ١ًٍ ػٕبطو اٌّي٠ظ اٌز٠َٛمٟ اٌَجؼخ ٌٍقلِبد ) 1-ط

ٚاألفواك أؽواف اٌزؼبًِ  Processesٚاٌؼ١ٍّبد  Physical Environmentثبإلػبفخ اٌٝ اٌج١ئخ اٌّبك٠خ 

People 

 اٌملهح ػٍٝ رظ١ُّ ٚرٕف١ن اٌجؾش اٌز٠َٛمٝ فٝ ِغبي ر٠َٛك اٌقلِبد  2-ط

 ٚاٌفوص، ٚاٌزفى١و اٌملهح ػٍٝ رط٠ٛو األفىبه اٌغل٠لح ٚاوزشبف ؽوق عل٠لح ٌٍٕظو فٟ اٌّشبوً 3-ط

 ثطوق عل٠لح فٝ ِغبي ر٠َٛك اٌقلِبد .  

 اكاهح ٚل١بً عٛكح اٌقلِخ َِٚزٜٛ هػبء اٌؼّالء 4-ط

 اػلاك اٌزمبه٠و اٌز٠َٛم١خ اٌّزؼٍمخ ثز٠َٛك اٌقلِبد . 5-ط

 
 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ:  -ك
 :  ثبٔزٙبء اٌلهاٍخ ٠غت أْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكهاً ػٍٝ 

 عّغ ٚرؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد .  1-ك

 اٌزفى١و االثزىبهٜ ٚاالثلاػٝ  3-ك

 ؽً اٌّشىالد  4-ك

 اٌزٕجئ ٚاٌزقط١ؾ  5-ك

 االلٕبع ٚاٌؾٛاهٚاٌزٛاطً ثبالفو٠ٓ  6-ك

 اٌزؼبًِ ِغ شجىبد اٌّؼٍِٛبد ) االٔزؤذ (  7-ك

 
 احملتويات

  (التصور للتسوٌك فً التصاد الخدماتممدمة الى تسوٌك الخدمات ) .1

 سلون المستهلن فى مجال الخدمات  .2

 استراتٌجٌات المزٌج التسوٌمى للخدمات  .3

 قياس وتطوير جودة الخدمات ) مقاييس جودة الخدمة (  .4

 تحلٌل بٌئة تسوٌك الخدمات  .5

 التحدٌات التى توااجه تسوٌك الخدمات  .6

 دور االنترنت فى مجال تسوٌك الخدمات .7

 

 د./املدير األكادميي: أ

 
  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 
 (4243إعداد التقارير التشويقية )إدر وقرر 

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

        1أ/

        2أ/

        3أ/

 

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

        1ة/

        2ة/

        3ة/

 

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

        1ط/

        2ط/

        3ط/

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

        1د/

        2د/

        3د/

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
 : اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ 

 رؾ١َٕٗ ثّٕشآد األػّبي. فُٙ ٔظو٠خ ٚأٌٍ ٚؽوق اإلرظبي اإلكاهٞ ِٚٙبهارٗ ٍٚجً -1-أ 

ِؼوفخ أهوبْ ِٚواؽً اٌؼ١ٍّخ اٌز٠َٛم١خ ٚكٚه رمبه٠و اٌز٠َٛك فٟ ٘نٖ اٌؼ١ٍّخ ٚأُ٘ أٔٛاع ٚفطٛاربػلاك  -2-أ

 ٘نٖ اٌزمبه٠و.

 اٌٛلٛف ػٍٝ أُ٘ ِجبكة اػلاك رمبه٠و ثؾٛس اٌز٠َٛك -3-أ

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ -ة

 ح األػّبي ثبٍزقلاَ رمبه٠و اٌز٠َٛك.اٌغلاهح فٟ اكاهح اٌؼ١ٍّبد اإلرظب١ٌخ ثّٕشؤ -1-ة

 رطج١ك اٌّؼبهف اٌقبطخ ثبٌّموه فٟ ٚػغ رظٛه ٌىزبثخ األٔٛاع اٌّقزٍفخ ٌزمبه٠و اٌز٠َٛك. -2-ة

اٌملهح ػٍٝ رظ١ُّ ٚاػلاك رمبه٠و ثؾٛس اٌز٠َٛك ثشىً ٠زٕبٍت ِغ اؽز١بعبد لبهة اٌزمو٠و ٚاٌَّزف١ل  -3-ة

.ِٕٗ 

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ -ط

 رطج١ك ِٙبهاد اػلاك رمبه٠و اٌز٠َٛك فٟ ؽبالد اإلؽز١بط إلِلاك اإلكاهح ثّؼٍِٛبد ر٠َٛم١خ ِقزٍفخ -1-ط

 رطج١ك ِٙبهاد اػلاك رمبه٠و ثؾٛس اٌز٠َٛك فٟ ؽبالد اٌجؾٛس اٌز٠َٛم١خ اٌّقزٍفخ. -2-ط

 اٌزله٠ت ػٍٝ رظ١ُّ ّٔبمط رمبه٠و اٌز٠َٛك ٌٍّؼبِالد اٌز٠َٛم١خ اٌوٚر١ٕ١خ اٌّقزٍفخ. -3-ط

 ِٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ -ك

 اٌؼ١ٍّخ اإلرظب١ٌخ ثبٍزقلاَ رمبه٠و اٌز٠َٛك.اٌّٙبهاد اإلكاه٠خ اٌؼبِخ ٚرطج١مبرٙب فٟ اكاهح  -1-ك

 اٍزقلاَ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد إلػلاك ٌزمبه٠و اٌز٠َٛك فٟ ِٕشآد األػّبي.ِٙبهاد  -2-ك

 .ٚٚػغ ؽٍٛي ٚرٕف١ن اٌؾٍٛي اٌقبطخ ثبػلاك رمبه٠و ثؾٛس اٌز٠َٛك اٌملهح ػٍٝ فُٙ اٌّشبوً -3-ك

 احملتويات
 اإلتصال اإلداري فً منشآت األعمال .1

 طرق ومهارات اإلتصال اإلداري .2

 التسوٌك واإلتصال اإلداري .3

 إعداد تمارٌر التسوٌك .4

 بحوث التسوٌك واإلتصال اإلداري .5

 تمارٌر بحوث التسوٌك .6

 نظم المعلومات التسوٌمٌة وتمارٌر التسوٌك .7

 د./املدير األكادميي: أ
  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 
 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 

 (4255)أدر وقرر التشويق الدولي
 

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

         1أ/

         2أ/

         3أ/

         4أ/

         5أ/

 

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

         1ة/

         2ة/

         3ة/

         4ة/

         5ة/

 

 

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

         1ط/

         2ط/

         3ط/

         4ط/

         5ط/

         6ط/

         7ط/

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

         1د/

         2د/

         3د/

         4د/

         5د/

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
 : اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ 

 ثبٔزٙبء ٘نا اٌّموه ٍٛف ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌّؼوفخ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزب١ٌخ :  

اٌطبٌت ثب١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٌٍز٠َٛك اٌلٌٟٚ ؼو٠ف ٠لهن اٌّفب١ُ٘ االٍب١ٍخ فٝ ِغبي اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٚر1-أ

 ٚو١ف١خ اٌم١بَ ثبٌزقط١ؾ ٌلفٛي األٍٛاق اٌل١ٌٚخ

 ٠زؼوف ػٍٝ أُ٘ اٌّشىالد اٌزٝ رٛاعٗ إٌّظّبد ػٕل اٌؼًّ فٝ ظً اٌزٕبفٌ اٌلٌٚٝ . 2-أ

  ٠فَو اٌّظطٍؾبد اٌّقزٍفخ اٌَّزقلِخ فٝ اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ 3-أ

 ِغبي اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ ٠شوػ ِىٛٔبد اٌؼ١ٍّخ اإلكاه٠خ فٝ 4-أ

 اٌزؼوف ػٍٝ اٌلٚه اٌٙبَ ١ٌَبٍبد اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ فٝ كػُ اٌملهح اٌزٕبف١َخ .  5-أ

 

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ:  -ة
 رؾ١ًٍ اٌج١ئخ اٌز٠َٛم١خ فٝ ظً اٌزٛعٙبد اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبطوح  1-ة

 رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ثظوٚف اٌؼًّ فٝ االٍٛاق اٌل١ٌٚخ  2-ة

 اٍزمواء اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد فٝ االٍٛاق اٌل١ٌٚخ  3-ة

 اٌملهح ػٍٝ اٍزقلاَ ِفب١ُ٘ ٚأكٚاد اٌز٠َٛك اٌلٌٚٝ فٟ رط٠ٛو اإلٍزوار١غ١خ اٌز٠َٛم١خ ٌألٍٛاق اٌل١ٌٚخ 4-ة

 ط١بغخ اٌوإٜ اٌَّزمج١ٍخ ٚاٌقطؾ اٌّزؼٍمخ ثزطج١ك ا١ٌَبٍبد اٌز٠َٛم١خ فٝ اٌّغبي .  5-ة

 

 ١ٕٙخ: اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّ -ط
 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزٕجئثبٌّج١ؼبد فٝ االٍٛاق اٌل١ٌٚخ  1-ط

 اٌملهح ػٍٝ رؾل٠ل ٚرؾ١ًٍ اٌفوص اٌز٠َٛم١خ ثبألٍٛاق اٌقبهع١خ ٚرم١١ُ اٌّمزوؽبد اٌز٠َٛم١خ 2-ط



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 ٚطٕغ اٌمواهاٌز٠َٛمٝ فٝ األٍٛاق االعٕج١خ  

 ط١بغخ ١ٍبٍبد اٌّي٠ظ اٌز٠َٛمٝ ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌلٌٚٝ . 3-ط

 اٌٝ لطبػبد ثٕبء ػٍٝ كهاٍبد ر٠َٛم١خ ِج١ٕخ ٚفمبً ٌّٕٙظ اٌجؾش اٌز٠َٛمٝ  رم١َُ اٌَٛق 4-ط

 اٌَّبّ٘خ اٌفؼبٌخ فٝ كػُ اٌملهح اٌزٕبف١َخ ٌٍّٕظّخ فٝ ١ٍبق اٌزٛعٗ ٔؾٛ اٌؼب١ٌّخ  5-ط

 رظ١ُّ لٕٛاد اٌزٛى٠غ فٝ االٍٛاق اٌل١ٌٚخ  6-ط

 ٌؼّالء فٝ االٍٛاق اٌل١ٌٚخ اٌّشبهوخ اٌفبػٍخ فٝ رط٠ٛو إٌّزغبد ٌززٕبٍت ِغ اؽز١بعبد ا 7-ط

 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ:  -ك
 اٌزٛاطً ٚاٌؾٛاه ِغ االفو٠ٓ  1-ك

 اٌزٕجئ ٚاٌزقط١ؾ . 2-ك

 ِٙبهح اٌؼًّ فٝ فو٠ك ، ٚل١بكح فوق فٝ ١ٍبلبد ١ِٕٙخ ِقزٍفخ . 3-ك

 ؽً اٌّشىالد ٚاكاهح االىِبد  4-ك

 اٌزفى١و االثزىبهٜ ٚاالثلاػٝ  5-ك

 
 احملتويات

 ممدمة الى التسوٌك الدولى  .1

 مفاهٌم االسواق الدولٌة ) بٌئة التسوٌك الدولى (  .2

 التحدٌات التى تواجه المنظمات فى االسواق الدولٌة  .3

 التخطٌط التسوٌمى االستراتٌجى فى االسواق الدولٌة  .4

 سٌاسات المزٌج التروٌجى فى االسواق الدولٌة  .5

 تخطٌط المنتجات فى ظل التسوٌك الدولى  .6

 ب منظمات عالمٌة فى التسوٌك الدولى تجار .7

 ادارة االزمات فى االسواق الدولٌة .8

 

 د./املدير األكادميي: أ
 

  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 

 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 
 (4234كود )ادر املشروع امليداٌي: وقرر

 

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

         1أ/

         2أ/

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

         1ة/

         2ة/

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

         1ط/

         2ط/

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

         1د/

         2د/

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
 : اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ 

اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚو١ف١خ رؾل٠ل ٚاٌزؼبًِ ِغ اٌّشبوً اإلكاه٠خ ثؤٍٍٛة ػٍّٟ هط١ٓ فُٙ اطٛي ٚأٌٍ  -1-أ

 ٚٔظبِٟ.

اٍز١ؼبة ٚرؼٍُ أكٚاد اٌم١بَ ثبٌجؾٛس ِٓ ِٕب٘ظ ثؾش ٚعّغ ث١بٔبد ٚرؾ١ًٍ ٔزبئظ ...اٌـ ٚوزبثخ اٌزمبه٠و  -2-أ

 اٌؼ١ٍّخ

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ -ة
اإلكاه٠خ ٚرؾل٠ل ٚرشق١ض اٌّشبوً ثج١ئخ األػّبي ٚثزواس اكاهح اوزَبة اٌغلاهح فٟ اٌزؤًِ فٟ اٌظٛا٘و  -1-ة

 األػّبي.

 رطج١ك اٌّؼبهف اٌقبطخ ثبٌّموه فٟ رؾل٠ل ٚعّغ اٌج١بٔبد ٚاعواء اٌزغبهة اٌؼ١ٍّخ ٚرؾ١ًٍ اٌج١بٔبد. -2-ة

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ -ط
 رؼٍُ ِٙبهاد عّغ ٚرَغ١ً ٚرؾ١ًٍ اٌج١بٔبد ٚوزبثزٙب ٚػوػٙب -1-ط

 ارمبْ ِٙبهاد وزبثخ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ . -2-ط

 ِٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ -ك
 .ِٙبهاد اٌزفى١و فٟ ٔزبئظ اٌجؾش ٚاوزشبف اٌؾٍٛي ٚرؾل٠ل اإلٍزٕزبعبد-1-ك

 إٌزبئظ اٌجؾض١خ ٚاٌوك ػٍٝ اٍزفَبهاد اٌّؼ١١ٕٓ ثبٌجؾش . ػوع ِٙبهاد -2-ك

 احملتويات
 التفكٌر العلمً وتطوٌر شخصٌة الطالب البحثٌة .1

 كٌفٌة إعداد بحث أو رسالة علمٌة .2

 دراسة ظاهرة ومشكلة بحث أو مشروع  .3
 بناء مخزون معرفً وجمع المادة العلمٌة .4

 إجراء دراسة مٌدانٌة والوصول لنتائج .5

 تحلٌل النتائج وكتابة اإلستنتاجات والتوصٌات .6

 كتابة التمرٌر العلمً .7

 العرض والمنالشة للرسالة البحثٌة .8

 د./املدير األكادميي: أ
  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 
 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 

 (4123إدركود )  : دراسة ادتدوى لمىشروعات الصغريةوقرر
 

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

         ¯ 1أ/

          2أ/

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

          1ة/

          2ة/

          3ة/

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

          1ط/

          2ط/

          3ط/

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

          1د/

          2د/

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
 : اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ 

 فُٙ أٌٍ ِٚجبكة كهاٍبد اٌغلٜٚ ٚفطؾ اٌّشوٚػبد اٌظغ١وح. -1-أ

ِؼوفخ أُ٘ أكٚاد ٚػغ اٌزقط١ؾ اٌّجلئٟ ٌألػّبي ِٓ ثواِظ اٌز٠َٛك ٚفطؾ اإلٔزبط، ٚاٌّٛاهك اٌجشو٠خ،  -2-أ

 ٚاٍزوار١غخ اٌّشوٚع.

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ -ة
 اٌغلاهح فٟ اٌم١بَ ثّٙبَ كهاٍخ اٌغلٜٚ اٌّجلئ١خ ٚرؾل٠ل أفىبه اٌّشوٚػبد. -1-ة

 ٌج١ئ١خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ ٚظوٚف اٌظٕبػخرطج١ك اٌّؼبهف اٌقبطخ ثؼ١ٍّبد كهاٍخ اٌغلٜٚ ا -2-ة

 اٌملهح ػٍٝ كهاٍخ اٌغلٜٚ اٌف١ٕخ ٚرقط١ؾ اٌملهاد اإلٔزبع١خ -3-ة

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ -ط
 رطج١ك اٌّٙبهاد اٌقبطخ ثبٌم١بَ ثبٌؼٕبطو األٍب١ٍخ ٌلهاٍبد اٌغلٜٚ ٚفطؾ األػّبي. -1-ط

 خ.رطج١ك ِٙبهاد كهاٍخ اٌغلٜٚ اٌَٛل١خ ٚؽبٌخ إٌّبفَ -2-ط

 اٌزله٠ت ػٍٝ اٍزقلاَ اكٚاد كهاٍخ اٌغلٜٚ اٌّب١ٌخ ٚأٍب١ٌت اٌزم١١ُ اٌّبٌٟ ٌٍّشوٚػبد. -3-ط

 ِٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ -ك
 افزجبهاد ثلء اٌّشوٚػبد اٌغل٠لح. اٌّٙبهاد اإلكاه٠خ اٌؼبِخ ٚرطج١مبرٙب فٟ -1-ك

 ٌٍّشوٚػبد. طٕبػخ ٚارقبم اٌمواهاد ٚاٌقبطخ ثبٌزٕف١ن ٚاٌجلء اٌفؼٍِٟٙبهاد  -2-ك

 احملتويات
 ممدمة فً دراسات الجدوى وخطط المشروعات الصغٌرة .1

 العناصر األساسٌة لدراسات الجدوى وخطط األعمال .2

 دراسة الجدوى المبدئٌة وأفكار المشروعات  .3

 دراسة الجدوى البٌئٌة والمانونٌة وظروف الصناعة  .4
 والمدرات اإلنتاجٌة دراسة الجدوى الفنٌة .5

 السولٌة وحالة المنافسةدراسة الجدوى  .6

 التخطٌط المبدئً لألعمال برامج التسوٌك وخطط اإلنتاج، والموارد البشرٌة، إستراتٌجة المنشؤة .7

 دراسة الجدوى المالٌة: أسالٌب التمٌٌم المالً للمشروعات .8

 إختبارات بدء المشروعات الجدٌدة وأسس التنفٌذ .9

 د./املدير األكادميي: أ
  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 
 واتخ التعميىية وصفوفة احملتويات والٍ

 (4124إدركود )  املشروعات الصغريةٌظي ادتودة يف : وقرر
 

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

         ¯ 1أ/

          2أ/

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

          1ة/

          2ة/

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

          1ط/

          2ط/

          3ط/

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

          1د/

          2د/

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
 

 : اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ 
 فُٙ أٌٍ ِٚجبكة ٔظُ اٌغٛكح ٚاكاهح اٌغٛكح اٌشبٍِخ ٌٍّشوٚػبد اٌظغ١وح. -1-أ

 ٚأٍب١ٌت اٌغٛكح اٌشبٍِخ ِٚلافً اٌزطج١ك ثبٌّشوٚػبد اٌظغ١وحِؼوفخ أُ٘ أكٚاد  -2-أ

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ -ة
 اٌغلاهح فٟ اٍزقلاَ ؽٍمبد اٌغٛكح وّلفً إلكاهح اٌغٛكح اٌشبٍِخ -1-ة

 رطج١ك اٌّؼبهف اٌقبطخ ثّٕٙظ اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو وؤٍٍٛة ٌٍغٛكح اٌشبٍِخ  -2-ة

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ -ط
 هاد اٌم١بً اٌّمبهْ ثبألفؼً ٚاكاهح اٌغٛكح اٌشبٍِخرطج١ك ِٙب -1-ط

 .9000رطج١ك ِٙبهاد رطج١ك ٔظبَ اكاهح اٌغٛكح ٚأ٠يٚ  -2-ط

 ٚػوع ٌزؼل٠الد 3000/  9001اٌزله٠ت ػٍٝ ٚفبء ِزطٍجبد ٔظُ عٛكح اإلكاهح ؽجمبً ٌٍّٛاطفبد اٌل١ٌٚخ  -3-ط
 .٠9001ضٚ أ/  2008اٌّٛافخ 

 ِٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ -ك
 رٛف١و ػٛاًِ ٔغبػ رطج١ك اكاهح اٌغٛكح اٌشبٍِخ. اٌّٙبهاد اإلكاه٠خ اٌؼبِخ ٚرطج١مبرٙب فٟ -1-ك

اإلٍزوار١غ١خ ثبٌّٕشؤح اٌّزؼٍمخ ثّؼٛلبد ٍٚٚبئً رطج١ك اكاهح اٌغٛكح اٌشبٍِخ  اٌملهح ػٍٝ فُٙ اٌّشبوً -2-ك

 ثبٌّئٍَبد اٌؼوث١خ

 احملتويات
 للمشروعات الصغٌرة ممدمة فً نظم الجودة وإدارة الجودة الشاملة .1

 أسالٌب الجودة الشاملة ومداخل التطبٌك بالمشروعات الصغٌرة .2

 حلمات الجودة كمدخل إلدارة الجودة الشاملة  .3

 التحسٌن المستمر كؤسلوب للجودة الشاملة .4

 المٌاس الممارن باألفضل وإدارة الجودة الشاملة .5
 9111نظام إدارة الجودة وأٌزو  .6

 9111/ أٌزو  2118وعرض لتعدٌالت الموافة  3111/  9111ماً للمواصفات الدولٌة متطلبات نظم جودة اإلدارة طب .7

 عوامل نجاح المإسسات الٌابانٌة فً تطبٌك إدارة الجودة الشاملة .8
 معولات ووسائل تطبٌك إدارة الجودة الشاملة بالمإسسات العربٌة .9

 د./املدير األكادميي: أ



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 

 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 
 (4125إدركود )  ٌظي التشويق يف املشروعات الصغرية: وقرر

 

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

         1أ/

         2أ/

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

         1ة/

         2ة/

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

         1ط/

         2ط/

         3ط/

 اٌؼبِخاٌّٙبساد 

 ) إٌّمٌٛخ (

         1د/

         2د/

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
 : اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ 

 .ٔظُ اٌزغ٠ٛك ٌٍّششٚػبد اٌصغ١شح فُٙ أعظ ِٚجبدا -1-أ 

 إعزشار١غ١بد اٌزغ٠ٛك ٚرحذ٠ذ لطبػبد اٌغٛق اٌّغزٙذفخ ٚضغ ِؼشفخ أُ٘ أدٚاد -2-أ

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ -ة

 رخط١ظ اٌم١ّخ ٚثٕبء اٌؼالِبد ٚاٌز١ّض ٌٍّغزٍٙهاٌغذاسح فٟ اٌم١بَ ثّٙبَ  -1-ة

 .ثٕبء ثشاِظ اٌزغ٠ٛك ٌٍّششٚع اٌصغ١شرطج١ك اٌّؼبسف اٌخبصخ ثؼ١ٍّبد  -2-ة

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ -ط

 إداسح اٌّج١ؼبد ٚفْٕٛ اٌؼشض ٌٍّششٚػبد اٌصغ١شحرطج١ك ِٙبساد  -1-ط

 .إداسح اٌّج١ؼبد ٚفْٕٛ اٌؼشض ٌٍّششٚػبد اٌصغ١شح رطج١ك ِٙبساد -2-ط

 .اإلػالْ ٚاٌذػب٠خ ٚاإلرصبي اٌزغ٠ٛمٟ ثبٌّششٚػبد اٌصغ١شحف١ٕبد  اٌزذس٠ت ػٍٝ إعزخذاَ -3-ط

 ِٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ -ك

 .شٚػبد اٌصغ١شحِغبي إداسح اٌؼاللبد ِغ اٌّغزٍٙه فٟ اٌّش اٌّٙبساد اإلداس٠خ اٌؼبِخ ٚرطج١مبرٙب فٟ -1-د

 .إعزخذاَ شجىبد اٌزٛاصً اإلعزّبػٟ فٟ اٌزغ٠ٛك ٌٍّششٚػبد اٌصغ١شح اٌمذسح ػٍٝ -2-د

 احملتويات
 ممدمة فً نظم التسوٌك للمشروعات الصغٌرة .1

 إستراتٌجٌات التسوٌك وتحدٌد لطاعات السوق المستهدفة .2

 تخطٌط المٌمة وبناء العالمات والتمٌز للمستهلن  .3
 بناء برامج التسوٌك للمشروع الصغٌر  .4

 إدارة المبٌعات وفنون العرض للمشروعات الصغٌرة .5

 اإلعالن والدعاٌة واإلتصال التسوٌمً بالمشروعات الصغٌرة .6

 إدارة العاللات مع المستهلن فً المشروعات الصغٌرة .7
 إستخدام شبكات التواصل اإلجتماعً فً التسوٌك .8

 د./املدير األكادميي: أ
  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 
 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 

 (4126إدركود )  ادارة وتاجر ادتىمة والتحزئة: وقرر
 

 اٌّؾز٠ٛبد 

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

         1أ/

         2أ/

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

         1ة/

         2ة/

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

         1ط/

         2ط/

         3ط/

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

         1د/

         2د/

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ

 .وظيفة التوزيع بمنشآت األعمالفُٙ أعظ ِٚجبدا  -1-أ

 أٔٛاع ٚخصبئص اٌٛعطبء ٚرص١ُّ لٕٛاد اٌزٛص٠غِؼشفخ أُ٘  -2-أ

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ -ة

 ٚضغ إعزشار١غ١بد ٚشجىبد ٚٔظُ اٌزٛص٠غاٌغذاسح فٟ  -1-ة

 ثئداسح األٔٛاع اٌّخزٍفخ ِٓ ِؤعغبد اٌٛعطبء رطج١ك اٌّؼبسف اٌخبصخ  -2-ة

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ -ط

 إداسح ِزبعش اٌغٍّخ ٚاٌؼاللبد ِغ اٌؼّالءرطج١ك ِٙبساد  -1-ط

 .ِزبعش اٌزغضئخ ٚفْٕٛ اٌؼشض ثبٌّؼبسض ٚاٌّحبيإداسح رطج١ك ِٙبساد  -2-ط

 .إداسح ِٕشآد اٌٛوالء ٚاٌغّبعشحاٌزذس٠ت ػٍٝ  -3-ط

 ِٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ -ك

 .اٌزؼبًِ ِغ إٌظُ اإلٌىزش١ٔٚخ ٌٍزٛص٠غ اٌّٙبساد اإلداس٠خ اٌؼبِخ ٚرطج١مبرٙب فٟ -1-د

 .ص٠غ ٚاٌؼاللبد ِغ اٌٛعطبءٌٍزؼبًِ ِغ ِشبوً اٌزٛصٕبػخ ٚإرخبر اٌمشاساد ِٙبساد  -2-د

 احملتويات

 مقدمة في عملية التوزيع بالمنشآت: الماهية واألهمية .1

 أنواع وخصائص الوسطاء وتصميم قنوات التوزيع .2
 إستراتيجيات وشبكات ونظم التوزيع .3

 إدارة متاجر الجملة والعالقات مع العمالء .4
 إدارة متاجر التجزئة وفنون العرض بالمعارض والمحال .5

 منشآت الوكالء والسماسرةإدارة  .6

 نظم وقنوات التوزيع اإللكترونية .7

 مشاكل وتحديات التوزيع بالمشروعات الصغيرة .8

 د./املدير األكادميي: أ
 

  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 
 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 

 (3217إدر كود )  : إدارة ذاضٍات املشروعات الصغريةوقرر
 

 اٌّؾز٠ٛبد

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

         1أ/

         2أ/

         3أ/

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

         1ة/

         2ة/

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

         1ط/

         2ط/

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

         1د/

         2د/

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ -أ

 .إداسح حبضٕبد األػّبي ٚاٌزٛعٗ اٌش٠بدٞفُٙ أعظ ِٚجبدا  -1-أ

  التنمية اإلقتصاديةفٟ حاضنات األعمال األدٚاس اٌزٟ رٍؼجٙب  ِؼشفخ أُ٘ -2-أ

 المختلفة. أنواع حاضنات األعمالِؼشفخ  3-أ

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ -ة

 الجهات الداعمة إلنشاء وتمويل حاضنات األعمالٚضغ ع١بعبد ػًّ اٌغذاسح فٟ  -1-ة

 الخاصة بها. التحدياتالتعامل مع المشاكل و وكيفية حلدارة حاضنات األعمال بإرطج١ك اٌّؼبسف اٌخبصخ  -2-ة

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ -ط

 لحاضنات األعمال المختلفة لاإلستراتيجية والتنظيم ونظم العمٚضغ رطج١ك ِٙبساد  -1-ط

 .المختلفةامل نجاح حاضنات األعمال عورٛف١ش رطج١ك ِٙبساد  -2-ط

 ِٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ -ك

 .ٚاٌزٕظ١ُ ٚسلبثخ األداء ٌحبضٕبد األػّبياٌزخط١ظ  اٌّٙبساد اإلداس٠خ اٌؼبِخ ٚرطج١مبرٙب فٟ -1-د

 .خ ٚحبضٕبد أػّبي اإلٔزشٔذإٔشبء ٚإداسح حبضٕبد األػّبي اٌزىٌٕٛٛع١ ِٙبساد -2-د

 احملتويات

 مقدمة في حاضنات األعمال والتوجه الريادي  .1

 حاضنات األعمال والتنمية اإلقتصادية .2

 أنواع حاضنات األعمال .3

 الجهات الداعمة إلنشاء وتمويل حاضنات األعمال .4
 إدارة حاضنات األعمال : المشاكل والتحديات  .5

 والتنظيم ونظم العملإدارة حاضنة األعمال: اإلستراتيجية  .6
 عوامل نجاح حاضنات األعمال : تجارب وحاالت عالمية وعربية  .7

 حاضنات األعمال التكنولوجية وحاضنات أعمال اإلنترنت وأفاق المستقبل. .8

 د./املدير األكادميي: أ

 
  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 
 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 

 (3218إدركود )  اإلداريةحتمين وتصىيي الٍظي : وقرر
 

 اٌّؾز٠ٛبد

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

         1أ/

         2أ/

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

         1ة/

         2ة/

         3ة/

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

         1ط/

         2ط/

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

         1د/

         2د/

         3د/

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ -أ

 .رح١ًٍ ٚرص١ُّ إٌظُفُٙ أعظ ِٚجبدا  -1-أ

  اٌزٟ ٠ّىٓ إعزخذاِٙب فٟ رح١ًٍ ٚرص١ُّ إٌظُ ٌذػُ إلداسح ٚإرخبر اٌمشاساددٚاد األِؼشفخ أُ٘  -2-أ

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ -ة

 إعزخذاَ أعب١ٌت اٌزوبء اإلصطٕبػٟ فٟ دػُ إرخبر اٌمشاساداٌغذاسح فٟ  -1-ة

 ثزطج١مبد إٌظُ اٌخج١شح فٟ دػُ إرخبر اٌمشاسادرطج١ك اٌّؼبسف اٌخبصخ  -2-ة

 فٟ دػُ إرخبر اٌمشاساد إعزخذاَ رطج١مبد ٔظُ لٛاػذ اٌّؼشفخاٌمذسح ػٍٝ  -3-ة

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ -ط

 د اٌؼصج١خ فٟ دػُ إرخبر اٌمشاسادأعٍٛة اٌشجىبرطج١ك ِٙبساد  -1-ط

 .ٚضغ اٌخٛاسص١ِبد فٟ رح١ًٍ ٚرص١ُّ إٌظُ اإلداس٠خ رطج١ك ِٙبساد -2-ط

 ِٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ -ك

 .رح١ًٍ ٚرص١ُّ إٌظُ ٚاٌؼ١ٍّخ اإلداس٠خ وىً اٌّٙبساد اإلداس٠خ اٌؼبِخ ٚرطج١مبرٙب فٟ -1-د

 .ٕظُ اٌحذ٠ضخ ٌٍزوبء اإلصطٕبػٟثئعزخذاَ اٌ صٕبػخ ٚإرخبر اٌمشاسادِٙبساد  -2-د

 .ٌٛضغ إٌظُ اإلداس٠خ اٌشبٍِخ اإلعزشار١غ١خ ثبٌّٕشؤح اٌمذسح ػٍٝ فُٙ اٌّشبوً -3-د

 احملتويات

 أساسيات تحليل وتصميم النظم مقدمة في  .1

 إستخدام تحليل وتصميم النظم في اإلدارة وإتخاذ القرارات .2

 القراراتإستخدام أساليب الذكاء اإلصطناعي في دعم إتخاذ  .3

 تطبيقات النظم الخبيرة في دعم إتخاذ القرارات .4
 في دعم إتخاذ القرارات تطبيقات نظم قواعد المعرفة .5

 تطبيقات أسلوب الشبكات العصبية في دعم إتخاذ القرارات .6

 إستخدام الخوارزميات في تحليل وتصميم النظم اإلدارية .7
 تحليل وتصميم البنية األساسية اإلدارية الشاملة .8

 د./األكادميي: أ املدير
  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 
 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 

 (4229إدركود )   تكٍولوجيا إدارة وتٍىية الشركات العائمية: وقرر
 

 اٌّؾز٠ٛبد

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

       1أ/

       2أ/

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

       1ة/

       2ة/

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

       1ط/

       2ط/

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

       1د/

       2د/

 

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ -أ

 .إداسح اٌششوبد اٌؼبئ١ٍخ فُٙ أعظ ِٚجبدا -1-أ

 إداسح اٌششوبد اٌؼبئ١ٍخِٕٚب٘ظ ِؼشفخ أُ٘ أدٚاد  -2-أ

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ -ة

 اٌجحش فٟ رطٛس ٘زٖ إٌٛػ١خ ِٓ اٌششوبداٌغذاسح فٟ اٌم١بَ ثّٙبَ  -1-ة

 اٌذػُ اٌحىِٟٛ ٌٍششوبد اٌؼبئ١ٍخ.رطج١ك اٌّؼبسف اٌخبصخ ثؼ١ٍّبد  -2-ة

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ -ط

 حً اٌّشىالد اٌزٟ رٛاعٗ ٘زٖ إٌٛػ١خ ِٓ اٌششوبد.رطج١ك ِٙبساد  -1-ط

 .اٌجحش ٚاٌؼشض ٌٍشعبئً اٌجحض١خ ٌّٛضٛػبد رزؼٍك ثبٌششوبد اٌؼبئ١ٍخ رطج١ك ِٙبساد -2-ط

 ِٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ -ك

 .ّبيِغبي س٠بدح األػ اٌّٙبساد اإلداس٠خ اٌؼبِخ ٚرطج١مبرٙب فٟ -1-د

 .فٟ ث١ئخ ػًّ اٌششوبد اٌؼبئ١ٍخ صٕبػخ ٚإرخبر اٌمشاسادِٙبساد  -2-د

 احملتويات

 ةالشركات العائلٌ فهوم وطبٌعةم .1

 اهمٌة دراسة الشركات العائلٌة .2

 التحدٌات والمشكالت التً تواجه الشركات العائلٌة .3

 عائلٌةالاالدوار ومراحل نمو الشركات العائلٌة وغٌر  .4

 التخطٌط االستراتٌجً فً الشركات العائلٌة .5

 الحكومة فً الشركات العائلٌة .6

 د./املدير األكادميي: أ

  



 

 

 

 

 عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ

 لغُ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ

  و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخاٌؼشث١خ، عّٙٛس٠خ ِصش 

 44519، سلُ ثش٠ذٞ: عبِؼخ اٌضلبص٠ك

 2362536/055/002 (   1915)داخٍٟ   د: 

 2364612/055/002      فبوظ: 

 وصفوفة احملتويات والٍواتخ التعميىية 
 (4233إدركود )  إدارة وكاالت الدعاية واإلعالن: وقرر

 

 اٌّؾز٠ٛبد

ILOS  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ

         1أ/

         2أ/

         3أ/

 

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

         1ة/

         2/ة

         3ة/

اٌّٙبساد 

 االحزشاف١خ

         1ط/

         2ط/

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ) إٌّمٌٛخ (

         1د/

         2أ/

         3د/

 

  (ILOs)النتائج التعليمية املستهدفة للمقرر 
 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ -أ

 .اإلرصبالد اٌزغ٠ٛم١خ ٚإداسح اٌٛوالد اإلػال١ٔخ فُٙ أعظ ِٚجبدا -1-أ

 اإلثذاع ٚف١ٕبد رص١ُّ ٚإخشاط اإلػالٔبد ثؤٔٛاػٙب اٌّخزٍفخ.ِؼشفخ أُ٘ أدٚاد  -2-أ

 .ٚعبئً اإلػالْ ٚاٌذػب٠خ اٌّخزٍفخ ٚخصبئصٙب اٌفشٚق ث١ٓاٌٛلٛف ػٍٝ  -3-أ

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ -ة

 اإلثذاع ٚف١ٕبد رخط١ظ ٚإخشاط اٌف١ذ٠ٛ٘بد اإلػال١ٔخاٌغذاسح فٟ اٌم١بَ ثّٙبَ  -1-ة

 رص١ُّ ٚإخشاط اإلػالٔبد اٌّطجٛػخرطج١ك اٌّؼبسف اٌخبصخ ثؼ١ٍّبد  -2-ة

 اإلثذاع ٚف١ٕبد رخط١ظ ٚإخشاط اإلػالٔبد اٌشل١ّخ -3-ة

 اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ -ط

 أع١ٍت رخط١ظ ٚإداسح إعزشار١غ١بد اإلرصبي ٚاٌحّالد اإلػال١ٔخرطج١ك ِٙبساد  -1-ط

 .اإلػالْ ٚخطظ اإلرصبي اٌزغ٠ٛم١خل١بط فبػ١ٍخ  رطج١ك ِٙبساد -2-ط

 ِٙبهاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ -ك

 .إداسح ػ١ٍّبد اإلرصبي ٚاٌزبػبًِ ِغ اٌشأٞ اٌؼبَ اٌّٙبساد اإلداس٠خ اٌؼبِخ ٚرطج١مبرٙب فٟ -1-د

 .اٌخبصخ ثّشبوً اٌؼاللبد اٌؼبِخ صٕبػخ ٚإرخبر اٌمشاسادِٙبساد  -2-د

 .اٌخبصخ ثئداسح اٌٛوالد اإلػال١ٔخاإلعزشار١غ١خ  اٌمذسح ػٍٝ فُٙ اٌّشبوً -3-د

 احملتويات

 مقدمة عن اإلتصاالت التسويقية والوكالت اإلعالنية  .1

 وسائل اإلعالن والدعاية: أنواعها وخصائصها .2

 اإلبداع وفنيات تصميم وإخراج اإلعالنات المطبوعة .3
 اإلبداع وفنيات تخطيط وإخراج الفيديوهات اإلعالنية .4

 اإلعالنات الرقمية اإلبداع وفنيات تخطيط وإخراج .5

 أسليب تخطيط وإدارة إستراتيجيات اإلتصال والحمالت اإلعالنية .6
 إدارة الوكالت اإلعالنية .7

 قياس فاعلية اإلعالن وخطط اإلتصال التسويقية .8

 أ.د./  املدير األكادميي 


