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 0406220:سلى انًمشس  رايعح انضسلاء
 0400302انًتغهة انساتك 

 : اسى انًذسط  االلتصاد ٔانعهٕو اإلداسٚح: انكهٛح 

 : يٕعذ انًضاضشج  َظى انًعهٕياخ انًضاسثٛح:انمسى 

 : انساعاخ انًكتثٛح  َظى يضاسثح انتكانٛف:عُٕاٌ انًمشس
  

 وصف انمساق 
صٛج . تغغٙ ْزِ انًادج انًفاْٛى ٔانًٕاضٛع انًشتثغح تًضاسثح انتكانٛف كًذخم اداس٘ ٚساعذ االداسج فٙ اتخار انمشاساخ انًالئًح 

ٚشتًم انًساق عهٗ يزًٕعح يٍ َظشٚاخ انتكانٛف ٔأَظًتٓا  ٔعُاصشْا ٔانًعانزاخ انًضاسثٛح يٍ ارم انٕصٕل انٗ اصتساب انكهفح 
االرًانٛح نهًُتذ َٔصٛة انٕصذج يٍ تكهفح االَتاد ٔاٚضا كٛفٛح اعذاد لٕائى االَتاد ٔلٕائى انذخم صسة انُظشٚح ٔانُظاو انًستخذو 

 ٔانشلاتح عهٗ عُاصش انتكانٛف يٍ  خالل ستغٓا تًعاٚش سلاتٛح يٍ ارم انٕصٕل انٗ انكهفح انًستٓذفح

 
 
 
 
 
 
 
 

 :ٚٓذف ْزا انًساق إنٗ يساعذج انغانة عهٗ فٓى ٔ انتعشف عهٗ :اهداف انمساق

 
 انتعشف عهٗ يفٕٓو انتكهفح ٔعُاصش تكانٛف  انصُاعٛح ٔانغٛش صُاعٛح  .1

 تتثع عُاصشانتكانٛف ٔتضًٛهٓا عهٗ االَتاد يٍ خالل تضٕٚم انًٕاد انخاو انٗ اَتاد تاو انصُع .2
 

 اعذاد لٕائى االَتاد ٔلٕائى انذخم  صسة َظشٚح انتكانٛف انًستخذيح ٔتضهٛم انفشٔلاخ ٔاَعكاساتٓا عهٗ صساتاخ انُتٛزح  .3
 

 
اعذاد لٕائى االَتاد ٔلٕائى انذخم تاستخذاو َظاو االٔايش االَتارٛح ٔيعانزح االَضشافاخ نهٕصٕل انٗ انكهفح االرًانٛح  ٔتكهفح  .4

 .انٕصذج يٍ انًُتذ 
 اعذاد لٕائى االَتاد ٔلٕائى انذخم تاستخذاو َظاو انًشاصم االَتارٛح ٔيعانزح انتانف انفالذ .5

 تٕصٚع انتكانٛف انصُاعٛح انغٛش يثاششج عهٗ انًشاكض انًستفٛذج تاستخذاو انغشق انتمهٛذٚح ٔانضذٚخح .6
 

 : مخرجات انتعهم

. 
A. انًٓاساخ اإلدساكٛح 

 انمذسج عهٗ تضهٛم انُتائذ نكم َظشٚح َٔظاو يٍ اَظًح انتكانٛف: انتضهٛم انفكش٘ انُالذ. 1
 تغثٛك انًثادئ ٔانًعاٚٛش انًضاسثٛح فٙ عًهٛاخ انمٛاط ٔاعذاد انمٕائى انًانٛح:تغثٛك انًثادئ . 2

B.  يٓاساخ انتعايم يع اٜخشٍٚ ٔ تضًم انًسؤٔنٛح: 
انًٓاو نتضمٛك االْذاف .ٚؤيٍ تذٔسِ انفاعم فٙ اَزاص  : تضًم يسؤٔنٛح انتعهى ٔاستًشاس انتغٕٚش انزاتٙ ٔ انًُٓٙ . 1

 .انًشسٕيح ٔانًخغظ نٓا
ٚثادس فٙ اَزاص األعًال ٔفما نهًعاٚٛش انًضاسثٛح يٍ ارم انٕصٕل : انتصشف تًسؤٔنٛح فٙ انعاللاخ انشخصٛح ٔ انًُٓٛح .2

   ٔسسى انخغظ انًستمثهٛح خانٗ انًعهٕياخ انًٕحٕق تٓا الستخذايٓا فٙ اتخار انمشاسا
ٚضتشو أساء اٜخشٍٚ ششٚغح اعتًادْا عهٗ انًثادئ : االنتضاو تانمٛى األخاللٛح انعانٛح عهٗ انًستٕٖ انشخصٙ انعاو .3

 .ٔانًعاٚٛش انًضاسثٛح ٔتضمٛك يصانش رًٛع االعشاف 
C. يٓاساخ االتصال ٔ تمُٛح انًعهٕياخ ٔ انًٓاساخ انعذدٚح 

 انٗ االداساخ انعهٛا اانمذسج عهٗ انتعايم يع االصذاث ٔتضهٛهٓا ٔصٛاغح انتماسٚش ٔإٚصانّ: االتصال تفاعهٛح شفٕٚا ٔ كتاتٛا. 1
 .  انتخغٛظ ٔانشلاتح ٔتمٕٚى االداء ٔاتخار انمشاساخ ضكًعهٕياخ تساعذْا نألغشا

انمذسج عهٗ استخذاو انتكُهٕرٛا انضذٚخح فٙ اعذاد انضساتاخ انختايٛح ٔانمٕائى : استخذاو تمُٛح االتصاالخ ٔ انًعهٕياخ. 2

 .  نالستفادج يُٓا ٔاستخذايٓا ألغشاض انتضهٛم ٔاتخار انمشاساخ ٌانًانٛح ٔاٚصانٓا انٗ انًستخذيٙ
انمذسج عهٗ تضهٛم انمٕائى انًانٛح ٔاالستفادج يٍ َتائذ انتضهٛم نًعشفح َماط انمٕج : استخذاو األسانٛة انضساتٛح ٔ اإلصصائٛح .3

 .ٔانضعف ٔيعانزح االَضشاف انغٛش يشغٕب تّ 
 

D. انًٓاساخ انضشكٛح ٔ انُفسٛح 
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 انخانٛح يٍ جانمذسج عهٗ انتعثٛش انذلٛك نغٕٚا عُذ اعذاد انتماسٚش االَتارٛح ٔانًانٛح ٔاستخذاو االسانٛة انثسٛغح ٔانًفٕٓو.1

 .انتعمٛذ ٔعذو انٕضٕس
 
 
 
 
 

 : هيكم انمقرر

 طرق انخؼهُى أسهىب انخذرَس انًىاضُغ يخرخاث انخؼهى ػذد انساػاث األسبىع
انخؼرَف : اانًذخم اننظرٌ A.1 ،A.2 3 األول

بًحاسبت انخكانُف اهذافها 

وحصنُفها وػاللخها 

 بانحمىل انًحاسبُت االخري

 

يراخؼت نهًحاضرة 

انسابمت ثى شرذ يادة 

 خذَذة

 

َمىو انطهبت بكخابت 

بؼض انبرايح فٍ 

 انًخخبر

 

ػمذ ايخحاناث لصُرة 

 بشكم فدائٍ

 ربط انبرايح بانىالغ

 

 

 ححضُر يسبك ين انطهبت

 

 

َمىو انطهبت بكخابت برايح 

ػهً انحاسىب 

انخؼرَف بؼناصر انخكانُف  A.1 ،A.2 3 انثانٍ

 االنخاخُت

 

 اػذاد لائًت االنخاج A.1 ،A.2 ، A.3 3 انثانث

  ولائًت انذخم وانًؼانداث 

 انمُذَت

نظرَاث انخكانُف واػذاد  A.1 ،A.2 ، A.3 3 انرابغ

 لىائى انذخم انًرحبطه بها

 

، A.1 ،A.2 ،A.3 3 انخايس

B.1B.2 

دورة حذفك انخكانُف 

 ونًؼانداث انمُذَت 

 A.1 ،A.2 ،A.3 3 انسادس

B.1 ،B.2 ،C.1 

c.2 ،c.3 

نظاو االوايراالنخاخُت 

 واػذاد لىائى االنخاج وادخم

 

 A.1 ،A.2 ،A.3 3 انسابغ

B.1 ،B.2 ، C.1 

C.2 ،C.3 

نظاو االواير االنخاخُت 

وانًؼانداث انمُذَت 

 وحسىَت االنحرافاث

 A.1 ،A.2 ، A.3 3 انثاين

B.1 ،B.2 ، C.1 

C.2 ،C.3 

نظاو انًراحم االنخاخُت 

وحمىَى االنخاج انخاو 

واالنخاج ححج انخشغُم 

باسخخذاو طرَمت يخىسط 

 انخكهفت 

 A.1 ،A.2 ، A.3 3 انخاسغ

B.1 ،B.2  ،C.1 

C.2 ،C.3 

 

 

نظاو انًراحم االنخاخُت 

وحمىَى االنخاج انخاو 

واالنخاج ححج انخشغُم 

باسخخذاو طرَمت انىارد 

 اوال َنخح اوال

 A.1 ،A.2 ،A.3 3 انؼاشر

B.1 ،B.2 ، C.1 

C.2 ،C.3 ،D.1 

D.2 ،D.3 

حىزَغ انخكانُف انصناػُت 

غُر انًباشرة باسخخذاو 

 طرق انخىزَغ انخمهُذَت 

 A.1 ،A.2 ،A.3 3 حادٌ ػشر

B.1 ،B2 ، C.1 

C.2 ،C.3 ،D.1 

D.2 ،D.3 

حىزَغ انخكانُف انصناػُت 

غُر انًباشرة باسخخذاو 

 ABCنظاو 
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 A.1،A.2 ،A.3 3 ثانٍ ػشر

B.1 ،B.2 ، C.1 

C.2 ،C.3 ،D.1 

D.2 ،D.3 ، 

حكانُف انؼمىد وانًماوالث 

وانمىائى االنخاخُت وانًانُت 

 انًرحبطت بها

 A.1 ،A.2 ،A.3 3 ثانث ػشر

B.1 ،B.2 ، B.1 

B.2 ،B.3 ،C.1 

C.2 ،C.3 ، 

انًؼانداث انمُذَت نخكانُف 

 انؼمىد وانًماوالث

 C.1 ،C.2 ،C.3 3 رابغ ػشر

D.1 ،D.2 ،D.3 

 

 حاالث حطبُمُت انكخرونُا

 

 

 C.2 ،C.3، 1. 3 انخايس ػشر

D.1 ،D.2 ،D.3 

 

   حاالث حطبُمُت انكخرونُا

 
 
 
 
 
 
 

 يضاسثح انتكانٛف—انذكتٕس يضًذ اتٕ َصاس :انكتاب انمقرر انرئيس
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