اخلعة امتدريس ية
ندلورثني امتحضريية وامتدريس ية

حمتوايت ادلورة امتحضريية
من ا ألس حوع ا ألول مشِر اكهون امثاين
ويس متر مغاية ا ألس حوع ا ألول من شِر متوز
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 332ساؿة
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أأو ًل :أأساس يات الإدارة ( 012ساؿة)
املوضوع

ؿدد امساؿات

مدخل اإىل الإدارة ووػائف الإدارة

04

الإدارة امـامة

10

هؼرية امليؼمة وامِيالك امتيؼميية

12

الإدارة الامكرتوهية

14

امتمنية الإدارية والإضرح الإداري

04

ؿوو سووكية

14

املفردات ادلراس ية
وشبأة الإدارة – أأمهية الإدارة وؾوامل ثعورُا -مفاُمي أأسااس
الإدارة -خطائص الإدارة وجمالهتاا -اموػاائف امفٌياة الإدارة –
هؼاااارايت الإدارة – اختاااااق املاااارار الإداري – وػااااائف الإدارة
(امتخعيط – امتيؼمي – امتوحيَ – امركاتة)
ثـريف الإدارة امـامة -امساات واخلطاائص املمازية ما إردارة امـاماة
– أأمهيااة الإدارة امـامااة – الإدارة امـامااة وإادارة ا ألؾااال( امش ا حَ
والاخترف) – مداخل دراساة الإدارة امـاماة – مدااد الإدارة
امـامااة – وػااائف الإدارة امـامااة –امفساااد الإداري -كياااس أأداء
امليؼات احلكومية.
ثـرياااف امليؼماااة – أأمهياااة املااايؼات – أأشاااال املااايؼات –
مساالومية مااٌؼات ا ألؾااال – تيئااة امليؼمااة –امتبأكااد امحي ا –
امفـاميااة امتيؼمييااة – املاايؼات املتـومااة –امثلافااة امتيؼمييااة –
امِيااالك امتيؼمييااة :املفِااو –ؾياااا امِاايت امتيؼميا – حمااددات
امِاايت امتيؼمي ا – خع اوات تياااء امِاايت امتيؼمي ا – اخلريعااة
امتيؼميية.
ؿركااة الإدارة وثعورُااا تتكٌوموحيااا املـوومااات والثطااالت –
امتغيريات امتيؼميية وامسووكية – مشااريؽ ا ألمتتاة الإدارياة ودورُاا
دمع الإضرح الإداري وامللسسايت.
ثـريف الإضرح الإداري – مداخل الإضرح الإداري – مراحل
الإضاارح الإداري – مشا ت ومـوكااات الإضاارح الإداري –
ؾوامل جناح الإضرح الإداري.
مفِو امتمنية الإدارية – سات وجماالت امتمنياة الإدارياة  -أأسا
ومداد امتمنية الإدارية – أأُداف امتمنية الإدارية –مداخل امتمنية
الإدارية -ؾيااا امتمنياة الإدارياة – متعوحاات امتمنياة الإدارياة –
اسرتاثيجيات امتمنياة الإدارياة – مـوكاات امتمنياة الإدارياة وظار
ؿرهجا.
ؿااا اماايف الإداري .ماُيااة امسااووين الإوساااين – امِاادف ماان
دراسااة امسااووين الإوساااين  -مداااد امسااووين الإوساااين – أأمهيااة
دراسة امسووين الإوساين مًشبت ا ألؾال -امـوامل امللثرة ؿا
( امشخطااايةل اماااتـال
امساااووين امفاااردي املااايؼات:
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امليادة الإدارية

12

اإدارة املـرفة

12

احلومكة

8

املدرة واملزية امتيافس ية

8

مداد امتسويق

10

اإدارة امللسسات املامية

10

اإدارة مامية

10

املسلومية الاحدؾية و أأخركيات ا ألؾال

12

الاجتاُاتل املميل الإدراين....اخل)– امـوامل امللثرة ؿا امساووين
ادلاؾ امليؼات( :فر امـملل امرصااؿات .....اخل)– امثلافاة
امتيؼميية.
ظحيـة امليادة وسات املاادة – املياادة والإدارة – املائاد واملادير
– امتبأجري واملوة – احملددات ا ألخركية نولوة – ا ألسامية امليادية
– هؼرايت امليادة – الاجتاُات احلديثة امليادة.
مفِااو املـرفااة و أأمهي ااا  -مداااد واساارتاثيجيات اإدارة املـرفااة-
معويااات اإدارة املـرفاااة  -حوااول اإدارة املـرفاااة  -الاثر امتيؼميياااة
لإدارة املـرفة  -امـوامل امللثرة ؿ اإدارة املـرفة.
مفِو احلومكة– أأمهية و أأُداف احلومكة– مداد احلومكة.
مفِااو املاادرة امتيافسا ية و أأسا تيا ااا  -الاسارتاثيجيات امـامااة
نوميافسة ؿ مس توى امليؼمة– مفِاو املازية امتيافسا ية – أأمهياة
املزية امتيافس ية وكيفية امتحضري وامتخعيط محيااء املازية امتيافسا ية
امليؼات.
مفِو امتسويق– أأمهية امتسويق – تيئة امتسويق  -اسرتاثيجيات
امتسويق – املزجي امتسويل – مفِو امليتج – دورة حياة امليتج
– امـرمات امتجارية – امتسـري – أأُداف امتسـري – امـوامال
امللثرة ا ألسـار – ظر امتسـري – اسرتاثيجيات امتساـري –
امتوزيؽ وامرتوجي.
مفِاااو امللسساااة املامياااة و أأهواؾِاااا ووػائفِاااا  -اإدارة احملاااافغ
الاستامثرية -الاؾادد املساتٌدي اإدارة اخملااظر املرصافية  -ثـرياف
امتااابأمني و أأهاااواع امتااابأمني  -مفِاااو وثـرياااف و أأمهياااة امطاااريفة
الامكرتوهية  -امللسسات املامية ادلوميةل أأهواؾِا ووشبأهتا.
ماُيااة الإدارة املاميااة و أأمهي ااا – ثعااور الإدارة املاميااة – أأُااداف
الإدارة املامية – ؿركة الإدارة املامية ابلإدارات ا ألخارى – ثعاور
دور وػيفة املدير املايل – كرار الاستامثر ا ألمثل – امتليمي املاايل
مرستامثرات اجلديدة ػل ػروف امتبأكاد – ظار و أأساامية
ثليامي الاساتامثرات ػال املسا تلدل لاري الأكياد – تلكفااة ر أأس
املال وتركية ر أأس املال.
مفِااو املساالومية الاحدؾيااة وثـريفِااا–ثعااور مفِااو املساالومية
الاحدؾيااة نوماايؼات – أأتـاااد املساالومية الاحدؾيااة -جمااالت
املساالومية الاحدؾيااة  -اساارتاثيجيات امتـاماال مااؽ املساالومية
الاحدؾية  -ثليمي ا ألداء الاحدؾ .
3

مفِااو أأخركيااات ا ألؾااال – مطااادر ا ألخركيااات مااٌؼات
ا ألؾال-أأس حاب الاُد تبأخركيات ا ألؾال – امـوامل املالثرة
امساااووين ا ألخااار – جلافاااة ام اااكة و أأخركياااات ا ألؾاااال –
املاادو ت وادلساااثري ا ألخركيااة– ا ألخركيااات وؿرك ااا تثلافااة
امليؼمة.
مفِو اإدارة اخملاظر و أأهواؾِا -خعاوات معوياة اإدارة اخملااظر -اإدارة
اخملاظر املرصفية -اإدارة اخملاظر املشاريؽ.
مفاُمي اإدارة امـمويات – هؼرية الإهتاج وتاميفَ  -حبوث وثعوير
الإهتاج  -ختعيط الإهتاج – ختعيط املحيـات – ختعايط الاللت
– ختعاايط اميااد امـااام  -ختعاايط امل اواد – ختعاايط اخملاازون-
امركاتة ؿ الإهتاج.
ظريلة كتاتة هص اإداري

10

اإدارة وثليمي اخملاظر
اإدارة امـمويات

10

امكتاتة الإدارية

3

اثهيا :أأساس يات الاكتطاد ( 163ساؿة)
املوضوع

املفردات ادلراس ية
ماُيااة ؿااا الاكتطاااد ومفاُميااَ ا ألساسا يةل ثعااور امفكاار
الاكتطاديل املدارس الاكتطادية ا ألساس ية.
ماُية الاكتطاد اجلزيئل هؼرياة امعواةل هؼرياة امـار ل
هؼرية ثوازن امسو ل تًية امسو ل ثعحيلات معوية.
ماُيااة الاكتطاااد املك ا ل امياااا احمل ا الإحااايل وظاار
كياسَل متغريات الاكتطاد املك (امعوة املك ل امـار
املك ل الاس رينل الاساتامثرل امطاادرات واماواردات)ل
امتااوازن الاكتطااادي املكاا ل امتضااخي وظاار كياسااَل
امحعاةل مفِوهما و أأهواؾِال ثعحيلات معوية
ماُيااة املاميااة امـامااة وثعورُااال املوازهااة امـامااة ناادلوةل
وتيودُااا (يوياال الإيارادات واميفلااات)ل امس ياسااة املاميااة
و أأدواهتال الاثر الاكتطادية والاحدؾية نوس ياسة املامياةل
أأهواع املواز ت امـامةل اإؿداد املوازهة امـامة سورية.
مفِاااو اميلاااود وثعورُاااا ووػائفِاااال امحياااوين املركزياااة
ووػائفِال املطارف ووػائفِال امس ياسة اميلدية و أأدواهتال
الاثر الاكتطادية والاحدؾية نوس ياساة اميلدياةل اميؼاا
اميلدي امسوري.

ؿدد امساؿات

ؿا الاكتطاد واميؼرايت الاكتطادية

10

الاكتطاد اجلزيئ

10

الاكتطاد املك

13

الاكتطاد املايل

10

الاكتطاد اميلدي

10

4

اكتطادايت امـمل وامسان

12

الاكتطاد احلديث

8

الاكتطاد ادلويل

12

امتمنية الاكتطادية

3

الاكتطاد امسوري

13

أأساس يات احملاس حة

13

امكتاتة الاكتطادية

3

ماُيااة اكتطاااد امـماالل ماُيااة ؿااا امسااانل املاال ات
امساهية ا ألساس يةل امعوة ؿ امـمالل ؾار امـمالل
سو امـملل ا ألحورل اإهتاحية امـمل.
اكتطاااد املـرفااةل الاكتطاااد لااري املاايؼيل اكتطاااد امسااو
الاحدؾ
ماُية الاكتطاد ادلويلل امتكترت والثفاكات الاكتطادية
امكااا ىل امللسساااات الاكتطاااادية ادلومياااة ا ألساسااا يةل
س ياسااات امتجااارة اخلارحيااة و أأدواهتااال مازيان املاادفوؿات
وتيودٍ.
مفِو امتمنية الاكتطاديةل هؼرايت امتمنية الاكتطادية.
خطاااائص الاكتطااااد امساااوري (يويااال هلاااا املاااوة
وامضااـف)ل تًيااة الاكتطاااد امسااوري (يوياال كعاااؾ ل
مااال ات أأساسااا ية الاكتطااااد امساااوريل كاااواهني
اكتطادية أأساس ية الاكتطاد امسوري.
ماُية احملاس حة ومداد أأساس ية (مدخل اإىل املياد املفارد
وامليد املزدوج)ل حساابت الإس تاد واسا تخراج ا ألرضادة
وإاؿااداد مااازيان املراحـاااةل (حساااب اميلدياااةل حسااااب
اماااازابحنل حساااااب امحضاااااؿة  ...اإخل)ل املااااواا املاميااااة
ا ألساس ية (حساب املتااحرةل حسااب ا ألرابح واخلسااحر
(كامئة ادلخل)ل كامئة املركز املايل)ل ثعحيلات معوياة (حال
متارين).
ظريلة كتاتة هص اكتطادي.

اثمث ًا :أأساس يات املاهون ( 102ساؿات)
املوضوع
مدخل اإىل املاهون

املاهون الإداري

اموضف
ؿدد امساؿات
ثـريف املاؿدة املاهوهية ومتزيُا ؾن لريُا من املواؿدل أأكساا املااهونل
فروع املاهونل اهمتيزي تني امت يؽ واملرسو امت يـ ل مدد أأ امل وؾية
10
وام ؾية
امتـريااف ابمل ااهون الإداري ووش اوئَل ؿركااة امل ااهون الإداري ابمـوااو
ا ألخرىل ضاور امًشاا الإداري (املارارل امـلادل امترصاف املاادي)ل
60
املرفااق امـااا واموػيفااة امـامااةل ح ألق حواهااة كاااهون امـاااموني
ا ألسايسل املواهني امياػمة مرمركزية الإدارية سورية
5

املاهون ادلس توري واميؼي امس ياس ية

18

املامية امـامة واملواهني امرضيخية

13

املاهون ادلويل امـا

13

امتيؼمي املضايئ سورية

13

أأق املواهني امياػمة نوـمل امس يايس

12

مداااد ؿامااة (ثـريااف املااهون ادلسا توري ووشاوئَ وثعااورٍ)  -مدااد أأ
فطل امسوعات وثعحيلَ.
ادلوةل  -وشو ا و أأهواؾِا.
احللو واحلرايت امـامة.
هواع ا ألهؼمة امس ياس ية امـامل
ثـريف املامية امـامة واملاهون املايل.
ا ألدوات املامية ندلوةل (هفلات – ايارادات – موازهاة)  -املااهون املاايل
ا ألسايس وامت يـات املمك هل.
ثـريف املاهون ادلويل – أأكسامَ (امـا – اخلاص) ومطادرٍ.
أأشخاص املاهون ادلويل امـا .
املسلومية ادلومية
امـركات ادلتووماس ية واملٌطوية ورضوراهتا.
املضاء ادلويل (حممكة امـدل ادلومية – احملمكة اجليائية ادلومية)
كاهون امسوعة املضائية
كاهون جمو ادلوةل.
اإدارة كضااي ادلوةل وامهية وحودُا اجلسي املضااي.
كاهون الاهتخاابت – كاهون ا ألحزاب – كاهون الإؿر .

راتـ ًا :أأساس يات امثلافة امـامة ( 02ساؿة)
املوضوع
مدارس فوسفية

ؿدد امساؿات
4

كضااي فكرية

64

كضااي احدؾية

10

ؿا هف امشخطية

02

املفردات
املاادارس امفوساافية املـااااةف ثـريااف وسااات( :املثاميااة– املاديااة– اموحوديااة–
امحًيوية–اذلرائـية -اموضـية)
كضااي امتيوير والإضرح( :امثورة والإضرح -اههنضة وامتيوير–امـلرهية –
ام َـواهية –احلداجة -ادلميلراظية -املواظية -امِوية) كضااي امفكر امـريب:
(الاست ا  -امتغرية -ا ألضاةل -املـااة -املومية -الإسرمية -امعائفية-
امتعرف)
مفاااُمي أأساس ا ية( :املـرفااة– امثلافااة–امـااا -امفاان)ل امتفكااري امـوم ا واميلااديل
امتفكري امليعل وامراييض.
املمي الاحدؾيةل اميؼا الاحدؾ وامتًش ئة الاحدؾيةل ادلور الاحدؾ نوفردل
امسااوعة واملساالومية الاحدؾيااةل خطااائص اجملمتااؽ امسااوريل اجملمتااؽ املاادينل
مش ت احدؾية مـااة( :متكني املر أأة -جهرة امـلول)
امشخطية ( ثـرياف -أأمناا )ل املاوى امـلوياة (الإدراين -امتاذكر -امتفكاري -اذلاكء-
6

كضااي س ياس ية

02

الإتداع)ل امفاؿوية اميفس ية( :ادلافؽ -الاهفـال -امليل -الاجتاٍ -ا إلرادة -امساووين)ل
امط ا ة اميفس ا ية( :تاماال امشخطااية -امتكيااف -ا ألزمااات اميفس ا ية -ا ألم ارا
اميفس ية)
مفااااُمي س ياسااا ية( :امس ياساااة -ا ألماااة -اماااوظن -املاااواظن -ادلوةل -امسااا يادة)ل
امـركات ادلوميةل امـرب واملتغريات ادلوميةل امـوملة وا ألمن املويم امـريبل املوكاؽ
اجليوس يايس مسوريةل احلاراكت امـيرصايةل املاوة اميامعاة امـركاات ادلومياة (
مٌؼات دومية لري حكومية -ا ألحزاب)ل جتمـات س ياس ية دومية.
خامس ًا :أأساس يات الإحطاء ( 04ساؿة)

املوضوع
ملدمة ؿا الإحطاء
امحيا ت الإحطائية
امـييات وامليحييات الإحطائية
امللايي الإحطائية ا ألساس ية
الارثحا الإحطايئ
ثعحيلات معوية

اموضف
ماُية ؿا الإحطاء واس تخدامَ
مجـِال ثطييفِال اجلداول وا ألشال الإحطائية
أأهواع ثوزيؽ امـييات و أأشال امليحييات الإحطائية
ملايي امزنؿة املركزية وملايي امتشتت الإحطايئ
املفِو واملـادلت وامتفسري
متارين و أأمث اإحطائية

ؿدد امساؿات
0
0
4
3
4
3

سادس ًا :انوغات الأحٌحية ( 42+42ساؿة)
املوضوع

ؿدد امساؿات

انوغة الإىلكزيية م ألؾال

42

مغة فروس ية

42

اموضف
Pre-intermediate Market Leader (Business
)English
Campus 1
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امس يتني امتدريس يتني
 -1ثتكون امس يوات امتدريس ية من س تة فطول ( مدة لك فطل أأرتـة أأشِر) موزؿة وفق اليت:
 امس ية ا ألوىل مكوهة من فطوني ثدريس ينيل وفطل ثدرية متِيدي. امس ية امثاهية مكوهة من فطل ثدرييسل وفطوني أأحدُا نوتدرية املـمق وأخر نوححث امتعحيل .أأو ًل :امس ية ا ألوىل:
 يحد أأ امفطل امتدرييس ا ألول تداية شِر اكهون امثاين ويس متر حىت هناية شِر هيسان. يحد أأ امفطل امتدرييس امثاين تداية شِر أأاير ويس متر حىت هناية شِر أب. يحد أأ امفطل امتدرييب ا ألول (اهمتِيدي) تداية شِر أأيوول ويس متر حىت هناية شِر اكهون ا ألول.اثهي ًا :امس ية امثاهية:
 يحد أأ امفطل امتدرييس امثامث تداية شِر اكهون امثاين ويس متر حىت هناية شِر هيسان. يحد أأ امفطل امتدرييب امثاين (املـمق) تداية شِر أأاير ويس متر حىت هناية شِر أب. يحد أأ امفطل امتدرييب امثامث (امححث امتعحيل ) تداية شِر أأيوول ويس متر حاىت هناياة شاِر اكهاونا ألول.
 -2ثتكون امحًية ا ألساس ية نوفطل امتدرييس امواحد ( ا ألول وامثاين وامثامث) من أأرتـة ملررات ابلإضافة اإىل ماواد
انوغات واملـووماثيةل وثتضمن أأي ملرر من امللررات امللرتحة املكو ت ا ألساس ية الثية:
اموضف
املكون
يمت خرمِاا دراساة مواضايؽ هوؾياة ختططاية أأكا
 1املـارف اميؼرية املتلدمة
معل ًا مما مت دراس تَ ادلورة امتحضريية.
يااامت خرمِاااا الاهتلاااال اإىل امااايقج امتدريسااا ية
امتعحيليااة  -امتفاؿويااة اكحلااالت امـمويااة واماادرين
 0املِارات امتعحيلية
امتعحيلية
ياامت ماان خرمِااا اسا تلدا قوي الاختطاااص ماان
اجلِااات امـامااة ووس ا توايت اإداريااة خمتوفااة ميلاال
 6هلل اخل ات
خ اهتي امـموية نومتدرتني
يامت خرمِااا ثيفياذ زايرات ميداهيااة اإىل ملسسااات
ادلوةل نوتـرف ؿا أالمياات امـمال فواا واكتسااب
امزايرات امليداهية وإاؿداد امتلارير ورشات خ ات معوية .وثيفيذ ورشاات معال ماؽ ماٌؼات
4
وملسسااات حمويااة ودوميااة حااول كضااااي مـييااةل
امـمل واملياػرات ومٌاكشة موضوؿات
وإاحراء مٌاػرات مـرفية تني امعرب مواضايؽ
فكرية مـيية.
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 -3يمت ثوزيؽ حمتوى امفطول امتدريس ية امثرجة وفق اليت:
امفطل

امللررات

امفطل ا ألول

اإدارة املوارد
امخ ية

الاكتطاد املتلد

الإدارة
الاسرتاثيجية

املاهون

امساؿات امفطوية

 44ساؿة
 مـارف متلدمة همارات ثعحيلية هلل خ اتزايرات ميداهيةوورشات معل وؾرو
ثلدميية

 44ساؿة
 مـارف متلدمة همارات ثعحيلية هلل خ ات زايرات ميداهيةوورشات معل وؾرو
ثلدميية
 44ساؿة
 مـارف متلدمة همارات ثعحيلية هلل خ ات زايرات ميداهيةوورشات معل وؾرو
ثلدميية
 44ساؿة
 مـارف متلدمة -همارات ثعحيلية

احملتوى املـر
ماُيااااة اإدارة املااااوارد امخ ااااية –
ثعااور مفِااو اإدارة امل اوارد امخ ااية
– يوياااال وثوضاااايف امـماااال –
ختعاايط الاحتياخااات ماان امل اوارد
امخ ااااية – اساااا تلعاب املااااوارد
امخ ا اية – الاختيااار وامتـيااني –
امتـويضااااات – امتاااادرية وتمنيااااة
املااااوارد امخ ااااية – ثلياااامي ا ألداء
امفردي – ختعيط املسار اماوػيف
– يفزي املوارد امخ اية – امتعحياؽ
امتيؼميا ودمااج املاوارد امخ ااية
امليؼمة.
اكتطاااادايت ا ألؾاااال  -س ياساااات
اكتطااااادية متلدمااااة  -امتخعاااايط
الاكتطادي  -امتمنياة احملوياة  -دور
ادلوةل الاكتطااااااااد  -كاااااااواهني
اكتطااااادية أأساساااا ية  -حمااااارضات
ثفاؿوية.
مفِاو و أأمهيااة الإدارة الاسارتاثيجية
– ثعور و أأمهية ودواؾا اسا تخدا
الإدارة الاسااااااارتاثيجية  -رؤياااااااة
ورساااةل امليؼمااة – يوياال امحيئااة
اخلارحيااة نوميؼمااة – يوياال امحيئااة
ادلاخويااااة نوميؼمااااة – الاختيااااار
وامحااادائل الاسااارتاثيجية – ثيفياااذ
الاسااارتاثيجية – معوياااات امركاتاااة
وثليمي اسرتاثيجية امليؼمة.
كاهون ام ااكت امساوريل املااهون
امتجاري امسوريل كاواهني امليافساة
ومٌاااؽ الاحاااتارل كااااهون ما اااة
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املِارات امتعحيلية
 -1اإؿداد خعة موارد ث ية.
 -0ختعيط املسار اموػيف .
 -6وضؽ أأهؼمة امتحفزي وثليمي
ا ألداء امفردي.

 -1همارات وضؽ خعط تمنياة
حموية.
 -0كااااااراءة وهلااااااد كاااااااهون
اكتطادي.
 -6يويااااااااال املـاااااااااادلت
الاكتطادية
 .1وضؽ خعط اسرتاثيجية
 .0ضيالة رؤية ورساةل جلِاة
ؿامة.
 .6رضااد وثلياامي ثيفيااذ خعااة
اسرتاثيجية.

 -1يويااال حااااةل ف مٌافساااة
احتار نوسو
 -0يوياال مضااامني املااواهني

 هلل خ ات زايرات ميداهيةوورشات معل وؾرو
ثلدميية

الإغااارا ل كااااهون حاياااة امطاااياؿة
امياش ئةل كواهني الاساتامثر ل كااهون
امـماااالل كاااااهون امـلااااود .كاااااهون
امـاموني ا ألسايس

 03ساؿات
 48ساؿات
 44ساؿة
 مـارف متلدمة همارات ثعحيلية هلل خ ات زايرات ميداهيةوورشات معل وؾرو
ثلدميية

مغة اىلكزيية  +مغة فروس ية
مـووماثية هؼري  +مـووماثية مع
اميؼرية امـامة نوايؼي – أأساسا يات
هؼااااي املـوومااااات  -ؿركااااة هؼااااي
املـوومااات ابملسا توايت الإداريااة
امليؼمة – ثـرياف هؼاي املـووماات
الإدارياااة – أأمهيتاااَ – أأُدافاااَ -
أأهواؿااَ– مكااو ت هؼااي املـوومااات
الإداري اة  -هؼااي املـوومااات الإداري
والإدارة – هؼي املـووماات الإدارياة
وترشاااا يد املاااارارات الإداريااااة –
ؾواماااال جناااااح اساااا تخدا هؼااااي
املـوومات الإدارية وإاخفاكِا – هؼاي
دمع املااارار – ركاتاااة و أأمااان هؼاااي
املـووماااات  -ا ألؾاااال الامكرتوهياااة
وامتجاااارة الامكرتوهياااة  -املااايؼات
الافرتاضية.

 44ساؿة
 مـارف متلدمة همارات ثعحيلية هلل خ اتالاكتطاد امليايس
 زايرات ميداهيةوورشات معل وؾرو
ثلدميية
 44ساؿة
مهنجية امححث

ماُياااااااة الاكتطااااااااد املياااااااايس
واس تخدامَ  -اميقج ا ألساسا ية
الاكتطاااااااد امليااااااايس  -جاااااارامج
الاكتطاااااد امليااااايس املـووماثيااااة -
ثعحيلات ؿددية

 -1يويااال مناااوقج الا ااادار
امـا وامتًدل
 -0ثعحيق الاكتطاد املياايس
الاكتطاااااااد اجلاااااازيئ
واملك

املياجه ا ألساس ية نوححث امـوما –

 -1يديد مشلكة امححث

مغات
مـووماثية

امفطل امثاين

ضل امثاين

هؼي املـوومات
الإدارية
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وارثحاظِا ابلكتطاد

-1اسااااا تخدا هؼاااااي املـووماااااات
الإداريااة اختاااق امل ارار ويسااني
ا ألداء.
-0اسااااا تخدا هؼاااااي املـووماااااات
الإدارية زايدة املدرة امتيافس ية

امفطل امثامث

 مـارف متلدمةامـوم
 همارات ثعحيلية هلل خ اتزايرات ميداهيةوورشات معل وؾرو
ثلدميية
 44ساؿة
 مـارف متلدمة همارات ثعحيليةأأس ومهنجيات
 هلل خ اتضياؿة املرار
زايرات ميداهيةوورشات معل وؾرو
ثلدميية
 03ساؿات
مغات
 48ساؿات
مـووماثية

اإدارة اجلودة
امشام

ثخس يط
الإحراءات وإاؿادة
ُيدسة امـمويات

 44ساؿة
 مـارف متلدمة همارات ثعحيليةهلل خ ات زايرات ميداهيةوورشات معل وؾرو
ثلدميية

 44ساؿة
مـارف متلدمة همارات ثعحيلية -هلل خ ات

ظريلة اإؿداد حبث ؿوم .

مفِو املرار و أأهواؿَ -ضاياؿة املارار
الإداري  -امفاار تااني ضاايؽ امل ارار
واختاااق امل ارار-معويااة ضاايؽ امل ارار-
مراحل اختاق املرارل هؼرية ا ألمـاب.

مغة اىلكزيية  +مغة فروس ية
مـووماثية هؼري  +مـووماثية مع

 -0وضؽ امفرضيات امـومية
 -6ظر امتوجيق امـوم
 -4يدياااد مهنجياااة امححاااث
املياس حة
 -1امااتـا ؿ ا اؿااداد امل ارار
ابلؾااادد ؿااا مهنجياااات امـاااا
وامتفكري اميلدي.
 -0املاااادرة ؿاااا اختاااااق املاااارار
املياسة اموكت املياسة
همارات مغوية

مفِو اجلودة – مفِو اإدارة اجلاودة  – 1أأدوات اجلودة امس حـة
امشام – مراحل ثعور هؼاي اإدارة  -0كياس مل ات أأداء امـموية
Six sigma -4
اجلاااودة امشاااام – مدااااد اإدارة
اجلااودة امشااام – فوائااد ثعحيااق
اإدارة اجلاااودة امشاااام – ؾلداااات
ثعحياااق اإدارة اجلاااودة امشاااام –
يسني اجلودة – متعوحاات ثعحياق
اإدارة اجلاااودة امشاااام – مراحااال
ثعحيااااق اإدارة اجلااااودة امشااااام -
اماايؼي ادلامعااة ملاادخل اإدارة اجلااودة
امشااااام – الاياااازو – مااااداخل
ثعحيق اإدارة اجلودة امشام .
ثخساااااااا يط ادلورة املسااااااااتٌدية-
اسااااا تخدا هؼاااااي املـووماااااات
ثخس يط الإحراءات.
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 -1املاادرة ؿ ا اجناااز امـماال
واموضاااااول اإىل امِااااادف
جزمن أأكل وهجد أأكل.

 زايرات ميداهيةوورشات معل وؾرو
ثلدميية
 44ساؿة
 مـارف متلدمة همارات ثعحيليةاإدارة امتغيااااااااااااري
 هلل خ اتوالإتداع
 زايرات ميداهيةوورشات معل وؾرو
ثلدميية
 44ساؿة
 مـارف متلدمة همارات ثعحيلية هلل خ اتاإدارة املشاريؽ
 زايرات ميداهيةوورشات معل وؾرو
ثلدميية
 03ساؿات
مغات
 48ساؿات
مـووماثية
-4

مفِاااو امتغياااري و أأُدافاااَ – كاااوى
امتغياري وامتخعايط نوتغيااري – اإدارة
امتغيري و أأهواؿَ – ملاومة امتغياري –
الإتاااااداع والاتاااااتار – مراحااااال
و أأشال الاتتار.
مااادخل اإىل ؿاااا اإدارة املشااااريؽ –
اإدارة زماان امل ااوع – اإدارة لكفااة
امل ااوع – اإدارة أأداء امل اوع –
اإدارة خمااااااظر امل اااااوع – اإدارة
امل اوارد امخ ا اية نوم ااوع – اإدارة
الثطااال ابمل ااوع – اإدارة حااودة
امل وع – اإدارة املشرتايت.
مغة اىلكزيية  +مغة فروس ية
مـووماثية هؼري  +مـووماثية مع

 -1يويل ()swot
 -0أأسااااامية امركاتااااة ؿاااا
اخملزون

يُوزع املتدرتون امفطل امتدرييب الأول ( اهمتِيدي) ؿ املعاؿات امللرتحة نوتدرية وفق اليت:
 كعاع رئاسة جمو اموزراء وامِيئات امتاتـة هل. كعاع املامية واملطارف وامتبأمني. كعاع الاكتطاد وامتجارة اخلارحية. كعاع امتجارة ادلاخوية. كعاع امطياؿة كعاع امزراؿة كعاع امط ة كعاع الإدارة احملوية كعاع امرتتية كعاع امتـومي امـايل12

 كعاع امـدل واملضاء كعاع الثطالت كعاع اميلل كعاع الإسان وامتـمري. كعاع امشلون الاحدؾية وامـمل. كعاؿات أأخرى لري واردة امتوضيف أأؿرٍ وحسة امرضورة.ويً ي امفطال ابإجنااز ثلريار ؿوما متِيادي وفاق مناوقج مـاد مسا حل ًا يارد ادلميال امتيؼميا نوتادرية
اهمتِيدي.
 -5خيضؽ املتادرب هناياة امسا ية ا ألوىل اإىل معوياة معاتلاة ملـاايري امتليامي اماوػيف ( اختحاار جترتاة وزارة
امتمنيااة الإداريااةل وهتيجااة امت ااا ت امفطااوني امتدريس ا يني ا ألول وامثاااينل وهتيجااة امتلرياار امتاادرييب ا ألول (
اهمتِيدي)ل ويطدر جمو املـِد امتـواميت امتيفيذية مـموية املعاتلة.
 -6أأ .يُوزع املتدرتون تداية امفطل امتدرييب امثاين (املـمق) ؿ اجلِات امـامة امراغحة ثـيني املتادرب
تـد اى ائَ من ادلراسة وامتدرية ابمتًس يق مؽ رئاسة جمو اموزراء ووزارة امتمنية الإدارية.
ب .يمت يدياد املادرب املسالول ؾان املتادرب اجلِاات امـاماة اماد يامت امتادرية فواال وق
حسة امكتاب اموارد مهنا.
ت .ثوضؽ جرامج امتدرية املـمق وا يويب احتياخات ومتعوحات اجلِات امـاماة ادلوةل وابمتـااون
وامتًسا يق مـِااا .كااا ياامت دمع اما مج تعااة ثاادرية خاضااة نومتاادرب يـاادُا املـِاادل وق
حسااة احتياخااات اموػيفااة امااد سيشااغوِا اخلاارجي لحل ا ًا .ويً ااي امفطاال امتاادرييب امثاااين
(املـمق) ابإجناز ثلرير ؿوم مـمق وفاق مناوقج مـاد مسا حل ًا يارد دلميال امتيؼميا نوتادرية
املـمق.
 -7خيتار املتدربل تداية امفطل امتدرييب امثاماث ( امححاث امتعحيلا ) اجلِاة امـاماة اماد أأجناز فواا
امتلرير املـمقل مشلكة حبثية متكون وثاتة امححث امتعحيلا اخلااص تاَل ؾحاارة ؾان م اوع ختارج هلل ويامت
اإجنازٍ إاب اف م ف ثيفيذي من اجلِة امـامة وم ف أأاكدمي من املـِد.
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