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 ٚطف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ        

 

ب حتقيقها مربىناً يوفر وصف الربنامج األكادميي ىذا  اجيازاً مقتضياً ألىم خصائص الربنامج وخمرجات التعلم ادلتوقعة من الطال
 عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص ادلتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن الربنامج

 

 عبِؼخ اٌفشاد االٚسؾ اٌزم١ٕخ اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 / اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ د٠ٛا١ٔخرم١ٕبد اداسح اٌّٛاد / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمسُ اٌ .2

اٚ اسُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
(AACSB) 

 دثٍَٛ رمٕٟ اسُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

  :إٌظبَ اٌذساسٟ  .5
 سٕٛٞ /ِمشساد /أخشٜ 

 سٕٛٞ

 (AACSB) اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

ػاللخ ٚص١مخ ثسٛق اٌؼًّ اٌزٞ ٠سزمجً خش٠غٕب ار ٠زُ اخز  ٕ٘بن ػاللخ اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7

 سأٞ سٛق اٌؼًّ ثبٌّٕب٘ظ اٌذساس١خ 
  2221/    /    اد اٌٛطف ربس٠خ إػذ .8

 :  أ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ .9
 

 دمارسة االنشطة ادلتعلقة بتصنيف وتبويب ادلواد . 1

 
 0تنظيم ادلواد باستخدام تقنيات التخزين ادلختلفة . 2     

 

 0مسك السجالت ادلخزنية وتنظيم ادلستندات اخلاصة هبا وحفظها  .3

 

 0عمليات الشراء واالنتاج والتخزين واعداد الكشووفات ادلتعلقة بالسيطرة على ادلواد ومتابعة حركة ادلواد ادلخزنية اعداد البيانات الالزمة ل.  4

 
 0استخدام الرباجميات احلاسوبية اخلاصة  .5



  
 2اٌصفؾخ 

 
  

 

 ثزطج١ك آ١ٌبد / رم١ٕبد طٕغ اٌمشاساد راد اٌؼاللخ ثّشبوً االٔزبط.  رٛس١غ ٔطبق اٌّؼشفخ. 6    

 

 

 
 اٌّطٍٛثخ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جشٔبِظاٌ ِخشعبد  .12

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ  - أ
    ثبٌّؼشفخ إٌظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ اٌالصِخ ٌّٛاعٙخ ِزطٍجبد سٛق اٌؼًّ . رض٠ٚذ اٌطبٌت -1أ

 دتكني الطالب على كيفية اداء العمليات واالجراءات ادلخزنية واستخدام معدات التخزين. -2أ

 0لى تطبيق القواعد واالسس التامينية عن العمل ادلخزين دتكني الطالب ع -3أ

 اوزسبة اٌطبٌت ِفب١ُ٘ اسبس١خ رزؼٍك ثبٔشطخ اداسح االػّبي فٟ ِٕظّبد -4أ
 رؼ١ٍُ اٌطبٌت االسب١ٌت االؽظبئ١خ ٚاسزخذاَ اٌطشق اٌؼ١ٍّخ فٟ عّغ ٚرظ١ٕف اٌج١بٔبد االؽظبئ١خ. -5أ

  0خ اٌزس٠ٛم١خاوزسبة اٌطبٌت ِٙبساد ِٚؼبسف فٟ االٔشط -6أ

     رذس٠ت اٌطبٌت ػٍٝ اسزخذاَ اٌّظطٍؾبد ثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ فٟ اٌمسُ اٌؼٍّٟ -7أ
 جشٔبِظ ٌخبطخ ثبٌا ١خاٌّٙبسار األ٘ذاف –ة 

 ٌذ٠خ ؽت ِسبػذح االخش٠ٓ - 1ة 

 ٌٗ لذسح عسذ٠خ ٚٔفس١خ ػٍٝ اداء اٌؼًّ  - 2ة 

      0ادلختلفة يعمل اخلريج ضمن دوائر الدولة ومنظمات االعمال  - 3ة 

 
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 (data show)ِؾبػشاد ٔظش٠خ ٚاسزخذاَ اٌٛسبئً اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ فٟ ػشع اٌّؾبػشاد  -1

 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ٌٍّفشداد إٌظش٠خ-2

 اٌزذس٠ت اٌؼٍّٟ فٟ دٚائش اٌذٌٚخ-3

 

 

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ 

 ا ِزؾبْ ٔظشٞ -

 اسئٍخ شف٠ٛخ-2

ٍٟ اِزؾبْ ػّ-  3        

(data show)ٚاالعبثخ ػ١ٍٙب ِٓ لجً اٌطبٌت ػشع ّٔبرط ٚافالَ فٟ -4          
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 اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . األ٘ذاف -ط

 اٌؼظف اٌزٕٟ٘ -1ط         

 اٌؾٍمبد اٌذساس١خ -2ط

 رجبدي االدٚاس -3ط

 -4ط   

 
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اسئٍخ ِجبششح ؽٛي ِٛػٛع اٌّؾبػشح- 

 لغ اٌّؾبػشح ِٓ اٌغبٔت إٌظشٞ اٌٝ اٌؼٍّٟٔمً ٚا-

 رٛص٠غ اٌطٍجخ ثشىً ِغب١ِغ ٌّٕبلشخ ِٛاػ١غ ِؼ١ٕخ -

 اٌزذس٠ت فٟ دٚائش اٌذٌٚخخالي اٌؼطٍخ اٌظ١ف١خ)رذس٠ت ط١فٟ( -

 

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 االعبثخ ػٍٝ اسئٍخ ِؼ١ٕخ -

 ِٕؼ دسعبد ٌزجبدي االدٚاس -

 ١ٙب اٚ رؾش٠ش٠ب(ٚاٌّغّٛػخ اٌزٟ رغ١ت ػٍٝ االسئٍخ رّٕؼ دسعخ رم١ُ اػٍٝ  رمس١ُ اٌطٍجخ اٌٝ ِغب١ِغ رم١١ُ )شف -

 ٚػغ ِغّٛػخ اسئٍخ ٚرسؾت ِٓ لجً اٌطبٌت ػشٛائ١ب ٚاالعبثخ ػ١ٍٙب     -

 

 

 

 
 

 

 .اٌشخظٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزؤ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 )دثٍَٛ فٕٟ( االداسٞخش٠ظ اٌّؼٙذ  -1د

 لذسرخ اٌؼب١ٌخ ػٍٝ اٌزؼبْٚ ٚرظؾ١ؼ االخطبء -2د

 ِٙبسرٗ فٟ اداء اٌؼًّ اٌّطٍٛة -3د

 لبث١ٍخ ػٍٝ رط٠ٛش اٞ ِٙبسح ٠زطٍجٙب اٌؼًّ اٌّٛعٛد ف١ٗ -4د   

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌزؾبلٗ اٌّسزّش ثذٚساد اٌزؼ١ٍُ اٌّسزّش ٌزط٠ٛش خجشارٗ ِٚٙبسرٗ -

 ِىبْ اٌؼًّ ث١ٓ فزشح ٚاخشٜ ٌىٟ ال٠ىْٛ ػٍّٗ سٚر١ٕٟ ٠ٚىزست ِٙبساد عذ٠ذٖ فٟ ػًّ عذ٠ذ رغ١ش -

 

 

 

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ          
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 ِشالجزٗ اصٕبء ػٍّٗ ٌفزشح ِٓ اٌضِٓ ٚرسغ١ً االٔؾشافبد اٌّٛعٛدح ِٚؾبٌٚخ رظؾ١ؾٙب -

ِؼُٙ اٌشخض اٌّؼٕٟ رخظٗ ٚرم١١ُ ػٍّٗ ؽست ٔظشرُٙ ٌؼٍّخ صُ رٛص٠غ اسزّبساد ثٙب ِغّٛػخ ِٓ االسئٍخ ػٍٝ االشخبص اٌز٠ٓ ٠زؼبًِ  -

 رغّغ ٘زٖ االسزّبساد دْٚ روش اسُ ِبٌئ االسزّبسح ٚرٛػغ دسعخ رم١١ُ ٌٗ

 ص٠بسح ١ِذا١ٔخ ِفبعئخ اٌٝ ِٛلغ اٌؼًّ    -

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 اٌسبػبد اٌّؼزّذح           اسُ اٌّمشس أٚ اٌّسبق سِض اٌّمشس أٚ اٌّسبق اٌّشؽٍخ اٌذساس١خ 

 ػٍّٟ     ٔظشٞ      

 1 رم١ٕبد ِخض١ٔخ   االٌٚٝ
4 

 3 1 اداسح اٌّٛاد  

 2 2 اٌخطشاداسح   

 2 1 االداسح   

 2 1 اٌّؾبسجخ  

 2 1  الؽظبءا  

 2 1 رطج١مبد اٌؾبسٛة  

  

 

ؽمٛق االٔسبْ 

 ٚاٌذ٠ّمشاؽ١خ

2 - 

 E 1 2 ِزخظظخ  لشاءاد  

 - 1 ٌغخ أى١ٍض٠خ  

 3 2 ٚسلبثخ اٌّخضْٚ رخط١ؾ  اٌضب١ٔخ

 3 2 اداسح اٌؼ١ٍّبد  

 2 2 زس٠ٛكاداسح اٌ  

 3 2 اٌّؾبسجخ اٌّخض١ٔخ  

 2 1 رغبس٠خ أى١ٍض٠خ ِشاسالد  

 2 1 رطج١مبد اٌؾبسجخ  

 - 1 اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ  

 2 1 ّخض١ٔخإٌظُ اٌرطج١مبد   
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 اٌزخط١ؾ ٌٍزطٛس اٌشخظٟ .12

 تطويرية للخرجيني اقامة دورات
 اقامة معارض علمية
 اقامة ندوات علمية

 
 
 
 
 

 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚػِؼ١بس اٌمجٛي  .13

 حسب خطة القبول ادلركزي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أُ٘ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 جلان التوعية للمعهد -

 موقع ادلعهد االلكرتوين -

 تبياناستوزيع استمارة   -   

 موقع القسم االلكرتوين -_
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 ِخطؾ ِٙبساد إٌّٙظ

 ٠شعٝ ٚػغ اشبسح فٟ اٌّشثؼبد اٌّمبثٍخ ٌّخشعبد اٌزؼٍُ اٌفشد٠خ ِٓ اٌجشٔبِظ اٌخبػؼخ ٌٍزم١١ُ

 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌجشٔبِظ 

 أسبسٟ اسُ اٌّمشس سِض اٌّمشس اٌسٕخ / اٌّسزٜٛ

 أَ اخز١بسٞ
 ١خاٌّٙبسارذاف األ٘ خ ١اٌّؼشفاأل٘ذاف 

 جشٔبِظ اٌخبطخ ثبٌ

األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ 

 ٚاٌم١ّ١خ 
ٚاٌزؤ١ٍ١٘خ بساد اٌؼبِخ اٌّٙ

اٌّٙبساد األخشٜ  )إٌّمٌٛخ

اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف 

 (ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ

ة 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ة

2 
ة

3 
ة

4 
 4د 3د 2د 1د 4ط 3ط 2ط 1ط

ى  + + + +  + + +   + + + + + + اسبسٟ ِخض١ٔخ  رطج١مبد  االول

 + + + +  + + +   + + + + + + اسبسٟ اداسح اٌّٛاد 

 + + + +  + + +   + + + + + + اسبسٟ اٌخطشاداسح   

 + + + +  + + +   + + + + + + اسبسٟ االداسح  

 + + + +  + + +   + + + + + + اسبسٟ  اٌّؾبسجخ  

 + + + +  + + +   + + + + + + اسبسٟ ؽظبء الا 

رطج١مبد   

 اٌؾبسٛة
 + + + +  + + +   + + + + + + اسبسٟ

  ؽمٛق االٔسبْ 
 ٚاٌذ٠ّمشاؽ١خ

 + + + +  + + +   + + + + + + اسبسٟ
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 لشاءاد  

 Eِزخظظخ 

 + + + +  + + +   + + + + + + اسبسٟ

 + + + +  + + +   + + + + + + اسبسٟ ٌغخ أى١ٍض٠خ  

ِٚرالجخ  رخط١ظ  اٌضب١ٔـــخ  

 سْٚاٌّخ
 + + + +  + + +   + + + + + + اسبسٟ

اداسح   

 اٌؼ١ٍّبد

 + + + +  + + +   + + + + + + اسبسٟ

 + + + +  + + +   + + + + + + اسبسٟ زط٠ٛكادارحاٌ   

 ِؾبضجخ  

 ِخس١ٔخ

 + + + +  + + +   + + + + + + اسبسٟ

رغبر٠خ  ِراضالد  

 أى١ٍس٠خ
 + + + +  + + +   + + + + + + اسبسٟ

رطج١مبد   

 ٛةاٌؾبس

 + + + +  + + +   + + + + + + اسبسٟ

اٌٍغخ   

 االٔى١ٍض٠خ

 + + + +  + + +   + + + + + + اسبسٟ

رطج١مبد   

 ظُ ِخض١ٔخٕاٌ

 + + + +  + + +   + + + + + + اسبسٟ
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 ّٛرط ٚصف اٌّمررٔ

 

 ٚصف اٌّمرر

 

 ِؼٙذ رمٕٟ د٠ٛا١ٔخ اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  لسُ رم١ٕبد اداسح اٌّٛاد  اٌمسُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .2

 رم١ٕبد اٌؼ١ٍّبد اٌّخض١ٔخ اسُ / سِض اٌّمشس .3

  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .5

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌسٕخ .6

 5 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .7

 2221/   / ٘زا اٌٛطف ربس٠خ إػذاد  .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9

 -سيكون الطالب قادرا على :
 

 أن يتعرف ادلفاىيم االساسية الدارة ادلخازن   -1

 أن يتعرف على كيفية اداء العمليات واالجراءات ادلخزنية-2

 أن يتعرف على كيفية استخدام معدات التخزين والنقل  .-3

 خزون أن يتعرف على كيفية احملافظة على ادل-4

 
 

 لقاتها .يكون الطالب قادرا على يتعرف على ماهية ادارة المواد ومتع
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .12

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ِؼرفخ ا١ّ٘خ ؽفع اٌّٛاد ٚٚو١ف١خ ٚلب٠خ اٌّخسْٚ   -1أ

 ِؼشفخ ا١ّ٘خ اٌزش١ِض ٚاٌّجبدٜ ٚاال١ّ٘خ      -2أ

 ِؼشفخ االعشاءاد اٌخبطخ ثبٌّشوض٠خ ٚاٌالِشوض٠خ فٟ االسزالَ   -3أ
 ٔشبء اٌذٚساد اٌّسزٕذ٠خ اٌّخض١ٔخ ِؼشفخ و١ف١خ ا -4أ
 ِؼشفخ اٌزٛط١ف ٚاعشاءارخ ِٚزطٍجبرخ  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

   ِؼرفخ ا١ّ٘خ اٌّٛاد - 1ة

 ِؼشفخ ا١ّ٘خ اٌزج٠ٛت ٚاٌزش١ِض     - 2ة

 ِؼشفخ ؽّب٠خ اٌّخضْٚ ٚٚلب٠زخ   - 3ة
 ِؼشفخ اٌزٛط١ف ٚاعشاءارخ ِٚزطٍجبرخ  -4ة
 

 

 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 (data show)ِؾبػشاد ٔظش٠خ ٚاسزخذاَ اٌٛسبئً اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ فٟ ػشع اٌّؾبػشاد -1

 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ٌٍّفشداد إٌظش٠خ-2

 اٌزذس٠ت اٌؼٍّٟ فٟ دٚائش اٌذٌٚخ-3

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اِزؾبْ ٔظشٞ  -1 

 اسئٍخ شف٠ٛخ-2

اِزؾبْ ػٍّٟ- -3        

١ٍٙب ِٓ لجً اٌطبٌتٚاالعبثخ ػ (data show) ػشع ّٔبرط ٚافالَ فٟ -4             

 
 ٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خّٙبساد اٌاٌ -ط

 اٌؼظف اٌزٕٟ٘ -1ط        

 اٌؾٍمبد اٌذساس١خ-2ط

 رجبدي االدٚاس-3ط

   -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اسئٍخ ِجبششح-

 ٔمً ٚالغ اٌّؾبػشح ِٓ اٌغبٔت إٌظشٞ اٌٝ اٌؼٍّٟ-

 رٛص٠غ اٌطٍجخ ثشىً ِغب١ِغ ٌّٕبلشخ ِٛاػ١غ ِؼ١ٕخ -
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 اٌمجٛي  .11

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  

 ؽشائك اٌزم١١ُ   
 االعبثخ ػٍٝ اضئٍخ ِؼ١ٕخ-

 ِٕؼ درعبد ٌزجبدي االدٚار

 رمط١ُ اٌطٍجخ اٌٝ ِغب١ِغ رم١١ُ )شف١ٙب اٚ رؾر٠ر٠ب(ٚاٌّغّٛػخ اٌزٟ رغ١ت ػٍٝ االضئٍخ رّٕؼ درعخ رم١ُ اػٍٝ  

     ٌت ػشٛائ١ب ٚاالعبثخ ػ١ٍٙبضغ ِغّٛػخ اضئٍخ ٚرطؾت ِٓ لجً اٌطبٚ
 

 

 
 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 االدارٞخر٠ظ اٌّؼٙذ  -1د          

 ٚإٌّبلشخ اصٕبء اٌّؾبضرحلذررخ اٌؼب١ٌخ ػٍٝ اٌزؼبْٚ -2د

 ِٙبررٗ فٟ اداء اٌؼًّ اٌّطٍٛة-3د

 ػٍٝ رط٠ٛر اٞ ِٙبرح ٠زطٍجٙب اٌؼًّ اٌّٛعٛد ف١ٗ لبث١ٍخ-4د 
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 خ اٌّمررث١ٕ .12

 األضجٛع
اٌطبػب

 طر٠مخ اٌزؼ١ٍُ أٚ اٌّٛضٛع ٌٛؽذح / اضُ ا ِخرعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ د
طر٠مخ 

 اٌزم١١ُ

 ا٘ذافٗٚ ادارح اٌّخبزْرؼر٠ف  5 1
-ادارح اٌّخسْٚ-رؼر٠ف اٌّخسْٚ

 ِفَٙٛ ػ١ٍّخ اٌزخس٠ٓ فٟ إٌّشبح 
اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ
 االِزؾبٔبد

2 
5 

 ٚا٘ذافٗ ادارح اٌّخبزْرؼر٠ف 
-ادارح اٌّخسْٚ-رؼر٠ف اٌّخسْٚ

 ِفَٙٛ ػ١ٍّخ اٌزخس٠ٓ فٟ إٌّشبح 
اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

3  
5 

 ٚظبئف ادارح اٌّخبزْ 
ا١ّ٘خ ٚظ١فخ اٌزخس٠ٓ اٌّب١ٌخ 

 ٚاالٔزبع١خ 
اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ
 االِزؾبٔبد

 ـ4  
5 

 االعراءاد اٌّخس١ٔخ 
اعراءاد –ا١ّ٘خ  -اٌّفَٙٛ–اٌفؾص 

 اٌفؾص
اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ
 االِزؾبٔبد

5 
5 

 االضزالَ 
اٌّروس٠خ  – االعراءاد–ِفِٙٛٗ 

 ٚاٌالِروس٠خ فٟ االضزالَ 
اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ
 االِزؾبٔبد

6 
5 

  ؽفع اٌّٛاد
اؽز١بطبد -ٚلب٠خ اٌّخسْٚ–ا١ّ٘زٙب 

  اٌطالِخ ٚاالِبْ –اٌٛلب٠خ 
اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ
 االِزؾبٔبد

7-8-9 
5 

 رٛص١ف-ر١١ّس-ر١ّٕظ–رجط١ظ 
-ّٛادٚر١١ّس٘برجط١ظ ٚر١ّٕظ اٌ

اعراءاد -اال٘ذاف ٚطرق اٌزٛص١ف

 ا٘ذافخ-ِفَٙٛ اٌزج٠ٛت-اٌزٛص١ف

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

11-11 
5 

 رج٠ٛت–اٌزر١ِس 
 –ِفَٙٛ اٌزر١ِس ِٚجبدئخ ٚٔظّٗ 

 رٕىبًِ اٌزج٠ٛت ٚاٌزر١ِس 

 

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

12-13 
5 

  ذٚرح اٌّطزٕذ٠خ اٌ
أٛاع  –ا٘ذاف اٌذٚرح اٌّطزٕذ٠خ 

 اٌّطزٕذاد ٚاٌطغالد
اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ
 االِزؾبٔبد

14-15 
5 

  اٌغرد اٌّخسٟٔ 
–ِطئإ١ٌزخ –ا١ّ٘زخ -اٌغرد اٌّخسٟٔ

 أٛاػخ 

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ
 االِزؾبٔبد

16 
5 

 زٍّه ٚاٌزبع١ر ض١طخ اٌ اٌزٍّه ٚاٌزبع١ر 
اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ
 االِزؾبٔبد

17 
5 

 اٌّٛلغ اٌغغرافٟ ٌٍّخبزْ 
اٌؼٛاًِ اٌّئصرح فٟ اخز١بر اٌّٛلغ 

 داخً ٚخبرط ٔطبق اٌّشرٚع 

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ
 االِزؾبٔبد

18-19-

21-21 

5 

 اٌزخط١ظ الٔشبء اٌّخبزْ 

بزْ ٚاٌّطبؽبد اٌزخط١ظ الٔشبء اٌّخ

اٌّخس١ٔخ اٌّطزغٍخ ٚغ١ر اٌّطزغٍخ فٟ 

  اٌؼراء

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

22-23-

24 

5 

 اٌزص١ُّ اٌذاخٍٟ ٌٍّخبزْ 

اٌؼٛاًِ –ِزطٍجبد اٌزص١ُّ اٌذاخٍٟ 

اػذح رص١ُّ –اٌّئصرح فٟ اٌزص١ُّ 

 اٌّخبزْ

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 ٔبداالِزؾب

25-26- 
5 

 ِؼذاد اٌزخس٠ٓ 
اٌؼٛاًِ اٌّئصرح فٟ –أٛاػخ –ا١ّ٘زخ 

 اخز١بر ِؼذاد اٌزخس٠ٓ 

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ
 االِزؾبٔبد

27-28 
5 

 ِؼذاد إٌمً 
–ِؼذاد إٌمً ٚإٌّبٌٚخ اٌذاخ١ٍخ 

 الزصبد٠بد إٌمً  -أٛاػٙب–ا١ّ٘زٙب 

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ػٚضبئً اال٠ضب
 االِزؾبٔبد

29-31 
5 

 اٌّخبزْ إٌٛػ١خ اٌّخبزْ إٌٛػ١خ 
اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ
 االِزؾبٔبد
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 ّٔٛرط ٚصف اٌّمرر

 

 ٚصف اٌّمرر

 

 ِؼٙذ رمٕٟ د٠ٛا١ٔخ اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .13

  بد اداسح اٌّٛادلسُ رم١ٕ  اٌمسُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .14

 اداسح اٌّٛاد اسُ / سِض اٌّمشس .15

  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .16

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .17

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌسٕخ .18

 4 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .19

  2221/  / ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .22

 أ٘ذاف اٌّمشس .21

 -سيكون الطالب قادرا على :
 

االلمام بالمفاهيم االساسية -1  
معرفة االجراءات المخزنية وتنظيم الدورة المستندية  -2  
ان يكون عارفا كيفية استخدام معدات التخزين ومعدات النقل والمناولة  -3   

 
 
 
 
 
 
 

 رؤ١ً٘ اٌخر٠ظ ٌٍم١بَ ثبالٔشطخ االدار٠خ اٌّخزٍفخ
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .22

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
     ِؼرفخ خبص١خ ادارح اٌّٛاد  -1أ

 ش اٌّٛاد ٚاداسرٙب ِؼشفخ االٔشطخ ثزٛف١ -2أ

 اٌم١بَ ثىبفخ االٔشطخ اٌّزؼٍمخ ثبٌششاء -3أ
 رٛط١ً اٌّٛاد اٌٝ اٌغٙبد اٌّسزف١ذح -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

     ِؼرفخ خبص١خ ادارح اٌّٛاد - 1ة

 ِؼشفخ اٌّٙبَ اٌخزٍفخ الداسح اٌششاء  - 2ة

 اٌّؼشفخ ثبٌس١بسبد اٌزخض١ٕ٠خ   - 3ة

 اٌّؼشفخ ثبالسزشار١غ١بد ٌؼ١ٍّخ اٌششاء   -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 (data show)ِؾبػشاد ٔظش٠خ ٚاسزخذاَ اٌٛسبئً اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ فٟ ػشع اٌّؾبػشاد -1

 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ٌٍّفشداد إٌظش٠خ-2

 اٌزذس٠ت اٌؼٍّٟ فٟ اٌذٚئش-3

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اِزؾبْ ٔظشٞ 

 خاسئٍخ شف٠ٛ-2

اِزؾبْ ػٍّٟ -  3        

(data show)ٚاالعبثخ ػ١ٍٙب ِٓ لجً اٌطبٌت ػشع ّٔبرط ٚافالَ فٟ -4          

 
 اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خّٙبساد اٌ -ط

 اٌؼظف اٌزٕٟ٘ -1ط        

 اٌؾٍمبد اٌذساس١خ-2ط

 رجبدي االدٚاس-3ط

   -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اسئٍخ ِجبششح-

 ػشح ِٓ اٌغبٔت إٌظشٞ اٌٝ اٌؼٍّٟٔمً ٚالغ اٌّؾب-

 رٛص٠غ اٌطٍجخ ثشىً ِغب١ِغ ٌّٕبلشخ ِٛاػ١غ ِؼ١ٕخ -
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 اٌمجٛي  .23

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 االعبثخ ػٍٝ اضئٍخ ِؼ١ٕخ-

 ِٕؼ درعبد ٌزجبدي االدٚار

 رمط١ُ اٌطٍجخ اٌٝ ِغب١ِغ رم١١ُ )شف١ٙب اٚ رؾر٠ر٠ب(ٚاٌّغّٛػخ اٌزٟ رغ١ت ػٍٝ االضئٍخ رّٕؼ درعخ رم١ُ اػٍٝ  

     ضغ ِغّٛػخ اضئٍخ ٚرطؾت ِٓ لجً اٌطبٌت ػشٛائ١ب ٚاالعبثخ ػ١ٍٙبٚ
 

 

 
 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 الدارٞ) دثٍَٛ فٕٟ(ا/ اٌزمٕٟخر٠ظ اٌّؼٙذ -1د          

 لذررخ اٌؼب١ٌخ ػٍٝ اٌزؼبْٚ ٚرصؾ١ؼ االخطبء-2د

 ِٙبررٗ فٟ اداء اٌؼًّ اٌّطٍٛة-3د

 لبث١ٍخ ػٍٝ رط٠ٛر اٞ ِٙبرح ٠زطٍجٙب اٌؼًّ اٌّٛعٛد ف١ٗ-4د   
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 خ اٌّمشسث١ٕ .24

 ١ٍُطر٠مخ اٌزؼ اضُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛضٛع ِخرعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌطبػبد األضجٛع
طر٠مخ 

 اٌزم١١ُ

1-2 4 
 ادارح اٌّٛاد

 
اهدافها–اهميتها –مفهوم ادارة المواد  اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ  

 ٚضبئً اال٠ضبػ
 االِزؾبٔبد

3-4 

4 

 ِٙبَ ادارح اٌشراء
–توصيف الحاجة -التحقق من الحاجة

دراسة السعر –اختيار مصادر التوريد   
اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 بٔبداالِزؾ

5-6-7-
8-9 

4 

 ض١بضبد اٌشراء

طرق -الجودة المناسبة-سياسات الشراء
–الجودة باالسم التجاري –تحديد الجودة 

 -الوقت المناسب–الجودة بواسطة العينة 
 الكمية المناسبة

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

  11 

4 
ػاللخ ادارح اٌّشزر٠بد ثبالداراد 

 االخرٜ 

ادارح اٌّشزر٠بد ثبدارح  ػاللخ

اٌّخبزْ ثبالداراد االخرٜ ٚض١بضبد 

 اٌزخس٠ٓ 
اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

11-12 
4 

 ضزرار١غ١بد اٌشراء
العوامل المؤثرة في -االهمية–المفهو م 

 السلوك الشرائي للمستهلك
اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

13-14 
4 

 االضزرار١غ١بد 
 -التخزين-الشراء-استراتيجيات

المقارنة-المضاربة  
اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

15-16 
4 

 ِصبدر اٌزٛر٠ذ
تقويم ادارة -اهمية االختيار المناسب

التفاوض والتعاقد-مصادر الشراء  
اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

17-18 

4 

 غُ االلزصبدٞ ٌطٍج١بد اٌشراءاٌؾ
 -اٌؾغُ االلزصبدٞ ٌطٍج١بد اٌشراء

ِفِٙٛخ ٚو١ف١خ اؽزطبة اٌؾغُ 

 االلزصبدٞ
اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

19 
4 

 رم٠ُٛ االداء اٌٛظ١فٟ
-رم٠ُٛ االداء اٌٛظ١فٟ ٌؼ١ٍّخ اٌشراء

 ِفِٙٛخ ٚا٘ذافخ
اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ
 االِزؾبٔبد

21 
4 

اهميتة-اهدافة-مفهومة اٌزخس٠ٓ اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ  

 ٚضبئً اال٠ضبػ
 االِزؾبٔبد

21 
4 

 اٌزؼجئخ اٌزٕظ١ّ١خ 
اٌزؼجئخ اٌزٕظ١ّ١خ ادارح اٌّخبزْ 

 ٚػاللزٙب ثبالداراد االخرٜ 

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ
 االِزؾبٔبد

22 
4 

 ض١بضخ اٌزخس٠ٓ
٠ٓض١بضخ اٌزخس اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ  

 ٚضبئً اال٠ضبػ
 االِزؾبٔبد

23-24 

4 

 ِطز٠ٛبد اٌخس٠ٓ
مستوى اعادة الطلب -مستوى الحد االدنى

المستوى االعلى للمخزون–  
اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

25 

4 

 االصٕبف اٌراوذح
اسباب ركود المواد – االصٕبف اٌراوذح

 ومعالجتها
بضرح ٚاضزخذاَ اٌمبء ِؾ

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

26 

4 
 االصٕبف اٌزبٌفخ

-مبيعات–الجهات المسببة لها) مشتريات 
مخازن(-نقل-انتاج  

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

27-28 
4 

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ  شطب المواد واجراءاتها ِؼبٌغخ اٌّٛاد اٌراوذح ٚاٌزبٌفخ

 بػٚضبئً اال٠ض
 االِزؾبٔبد

29-31 

4 

 اٌزؼجئخ ٚاٌزغ١ٍف

اهدافة -مفهومه واهميتة اٌمبء ِؾبضرح  

ٚاضزخذاَ ٚضبئً 

 اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد
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 ّٔٛرط ٚصف اٌّمرر

 ٚصف اٌّمرر

 

 ِؼٙذ رمٕٟ د٠ٛا١ٔخ اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .25

  لسُ رم١ٕبد اداسح اٌّٛاد  ٟ / اٌّشوضاٌمسُ اٌغبِؼ .26

 اداسح اٌخطش  اسُ / سِض اٌّمشس .27

  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .28

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .29

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌسٕخ .32

 4 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .31

    2221/     / ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .32

 أ٘ذاف اٌّمشس .33

 -سيكون الطالب قادرا على :
 

.insurance contract (parties, charecteristies) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Objective of study is to enable the students to 
understanding   
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .34

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ِؼرفخ ِجبدٜ اٌخطر  -1أ

 أٛاع اٌخطش -2أ

 اعشاءاد اٌزب١ِٓ -3أ

 أٛاع ٚصبئك اٌزب١ِٓ -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 رفخ أٛاع اٌخطر ِؼ – 1ة

 أٛاع ٚصبئك اٌزب١ِٓ   - 2ة

 اٌّجبدٜ االسبس١خ ٌٍخطش – 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 (data show)ِؾبػشاد ٔظش٠خ ٚاسزخذاَ اٌٛسبئً اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ فٟ ػشع اٌّؾبػشاد -1

 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ٌٍّفشداد إٌظش٠خ-2

 اٌزذس٠ت اٌؼٍّٟ فٟ اٌذٚائش-3

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اِزؾبْ ٔظشٞ 

 اسئٍخ شف٠ٛخ-2

اِزؾبْ ػٍّٟ-  3  

(data show)ٚاالعبثخ ػ١ٍٙب ِٓ لجً اٌطبٌت ػشع ّٔبرط ٚافالَ فٟ -4          

 
 ٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خّٙبساد اٌاٌ -ط

 اٌؼظف اٌزٕٟ٘ -1ط        

 اٌؾٍمبد اٌذساس١خ-2ط

 رجبدي االدٚاس-3ط

   -4ط

  

 ؼٍُ ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌز    

 اسئٍخ ِجبششح-

 ٔمً ٚالغ اٌّؾبػشح ِٓ اٌغبٔت إٌظشٞ اٌٝ اٌؼٍّٟ-

 رٛص٠غ اٌطٍجخ ثشىً ِغب١ِغ ٌّٕبلشخ ِٛاػ١غ ِؼ١ٕخ -
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 اٌمجٛي  .35

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 االعبثخ ػٍٝ اضئٍخ ِؼ١ٕخ-

 ِٕؼ درعبد ٌزجبدي االدٚار

 ت ػٍٝ االضئٍخ رّٕؼ درعخ رم١ُ اػٍٝ  رمط١ُ اٌطٍجخ اٌٝ ِغب١ِغ رم١١ُ )شف١ٙب اٚ رؾر٠ر٠ب(ٚاٌّغّٛػخ اٌزٟ رغ١

     ضغ ِغّٛػخ اضئٍخ ٚرطؾت ِٓ لجً اٌطبٌت ػشٛائ١ب ٚاالعبثخ ػ١ٍٙبٚ
 

 

 
 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 دارٞ/ )دثٍَٛ فٕٟ(االاٌزمٕٟ خر٠ظ اٌّؼٙذ  -1د          

 رخ اٌؼب١ٌخ ػٍٝ اٌزؼبْٚ ٚرصؾ١ؼ االخطبءلذر-2د

 ِٙبررٗ فٟ اداء اٌؼًّ اٌّطٍٛة-3د

 لبث١ٍخ ػٍٝ رط٠ٛر اٞ ِٙبرح ٠زطٍجٙب اٌؼًّ اٌّٛعٛد ف١ٗ-4د   
   



  
 19اٌصفؾخ 

 
  

 خ اٌّمررث١ٕ .36

 طر٠مخ اٌزم١١ُ طر٠مخ اٌزؼ١ٍُ اضُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛضٛع ثخِخرعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛ اٌطبػبد األضجٛع

1 
4 

 اٌخطش اٌزؤ١ِٕٟ
انشطة -ادارة اخلطر –صفاتو الفنية   والقانونية ,تقسيماتو 

مراحل عملية ادارة احلطر –ادارة اخلطر   

اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ 

 ٚسبئً اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

2 
4 

 ؽشق ِٛاعٙخ اٌخطش
اخلطة معاجلة اخلطر _ العوامل االساسية  العوامل ادلؤثرة يف

 يف عملية ادارة احلطر

اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ 

 ٚسبئً اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

3 
4 

 ٚظبئف اٌخطش
ٚظبئف ِذ٠ش اٌخطش _ِٕغ ٚرم١ًٍ اٌخسبئش فٟ 

 اٌّخبصْ

اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ 

 ٚسبئً اال٠ؼبػ
 االِزؾبٔبد

4- 5-6 
4 

اتو ـ اركانو ـ خصائصواطرافو ـ التزام ػمذ اٌزؤ١ِٓ اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ  

 ٚسبئً اال٠ؼبػ
 االِزؾبٔبد

7 
4 

 رؤ١ِٓ اٌؾش٠ك
تأمني ادلخازن من خطر احلريق ـ احلريق)مفهومو تأمينيا ـ 

 اركانو ـ مصادره ـ اسبابو ـ اثاره
اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ 

 ٚسبئً اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

8 
4 

 اٌٛلب٠خ ِٓ اٌؾش٠ك
خطار حرائق ادلخازن _ طلب التأمني على الوقاية من ا

 ادلخزن من خطر احلريق ـ استمارة طلب التأمني
اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ 

 ٚسبئً اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

9 
4 

 اٌىشف ػٍٝ اٌّخضْ
اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ  فوائده , من بقوم الكشف ,انواعو, تقرير الكشف

 ٚسبئً اال٠ؼبػ
 االِزؾبٔبد

11 
4 

 اٌزسؼ١ش
ب القسط ـ التحميالت واخلصوماتحس اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ  

 ٚسبئً اال٠ؼبػ
 االِزؾبٔبد

11 
4 

 ٚص١مخ اٌزؤ١ِٓ
اقسامها ـ شروطها ـ ادلالحق ـ التعديل ـ التجديد وااللغاء ـ 

 واالهناء
اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ 

 ٚسبئً اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

12 
 ٚصبئك اخشٜ  ِٓ ٚصبئك رؤ١ِٓ اٌّخبصْ 4

 طش اٌؾش٠كِٓ خ
اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ  الوثيقة االستبدالية ـ الوثيقة القيمية ـ وثيقة الشرحية االوىل

 ٚسبئً اال٠ؼبػ
 االِزؾبٔبد

13 
4 

 ٔٛع اٌٛص١مخ
العوامل اليت حتدد اختيار نوع الوثيقة ـ نوعية ادلخزن ـ سعة 

 ادلخزن ـ مكونات ادلخزن ـ طريقة ادلخزن
اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ 

 بئً اال٠ؼبػٚس

 االِزؾبٔبد

14 
4 

 اخطبس اػبف١خ
اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ  التأمني من االخطار االضافية ـ انواع االخطار االضافية

 ٚسبئً اال٠ؼبػ
 االِزؾبٔبد

15 
4 

 اٌزؤ١ِٓ اٌجؾشٞ
اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ  التأمني البحري على البضائع ادلستوردة ـ امهيتو ـ عوامل تطوره

 بػٚسبئً اال٠ؼ
 االِزؾبٔبد

16 
4 

 أٛاع اٌخسبئش
اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ  اخلسائر يف البضائع ادلستوردة وادلخزونة ـ اخلسارة الكلية

 ٚسبئً اال٠ؼبػ
 االِزؾبٔبد

17 
4 

 اٌخسبسح اٌغضئ١خ
اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ  انواعها اخلاصة والعادلة ـ شروطها ـ خسارة ادلصاريف

 ٚسبئً اال٠ؼبػ
 االِزؾبٔبد

18 
 ػمٛد اٌزؤ١ِٓ 4

 
ـ الوثيقة العائمة ) شروطها , فوائدىا(انواع عقود التأمني  اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ  

 ٚسبئً اال٠ؼبػ
 االِزؾبٔبد

19 
4 

 اغط١خ اٌزؤ١ِٓ
اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ  انواعها

 ٚسبئً اال٠ؼبػ
 االِزؾبٔبد

21 
زخذاَ اٌمبء ِؾبػشح ٚاس االستثناءات من االغطية االستثناءات 4

 ٚسبئً اال٠ؼبػ
 االِزؾبٔبد

21 
اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ  الشروط ادلشرتكة يف االغطية الشروط 4

 ٚسبئً اال٠ؼبػ
 االِزؾبٔبد

22 
غطاء احلرب االضايف ـ عطاء االضراب االضايف ـ اغطية  انواع االغطية االضافية 4

 فرعية
اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ 

 ٚسبئً اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

23 
شروط االيضاحات ـشرط تصنيف السفن ـ شرط مسؤولية  الشروط االضافية 4

 الناقل والوديع ـ اخلسائر يف البضائع
اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ 

 ٚسبئً اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

24 
اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ  مفهوم السرقة ـ انواع السرقة تأمني ادلخازن من خطر السرقة 4

 ٚسبئً اال٠ؼبػ
 االِزؾبٔبد

25 
اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ  امهيتو ـ حمتويات تقرير الكشف ـ توصيات الكاشف الكشف على ادلخزن ادلطلوب تأمينو 4

 ٚسبئً اال٠ؼبػ
 االِزؾبٔبد

26 
اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ  الشروط العامة الشروط العامة 4

 ٚسبئً اال٠ؼبػ
 االِزؾبٔبد

27 
قةانواع اخرى للتأمني على ادلخزن من خطر السر  4 مسروقة ـ االجراءاتتعويضات اضرار خمازن   اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ  

 ٚسبئً اال٠ؼبػ
 االِزؾبٔبد

28 
اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ  انواع الضمانات تأمني ضمان امانة امني ادلخزن ـ 4

 ٚسبئً اال٠ؼبػ
 االِزؾبٔبد

29 
ة اجلماعية ـ الوثيقة العائمة ـ الوثيقة وثيقة فردية ـ الوثيق اشكال اخرى لوثائق تأمني ضمان امانة ادلخزن 4

 ادلختلطة ـ الوثيقة ادلفتوحة ـ الوثيةة الوظيقة
اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ 

 ٚسبئً اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

 االِزؾبٔبداٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ تعويضات عن اضرار خيانة امانة موظفية ـ تقرير كشف  تعويضات صاحب ادلخزن 4 31
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 ّٔٛرط ٚصف اٌّمرر

 

 ٚصف اٌّمرر

 

 ِؼٙذ رمٕٟ د٠ٛا١ٔخ اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  لسُ رم١ٕبد اداسح اٌّٛاد  ٌمسُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوضا .2

 لشاءاد ِزؾظظخ أى١ٍضٞ اسُ / سِض اٌّمشس .3

  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .5

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌسٕخ .6

 3 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .7

 2221/       /      ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .8

 أ٘ذاف 

9.  

 -قادرا على :سيكون الطالب 
 

 

1-students of store managment dept. 

 

     

 ٚسبئً اال٠ؼبػ التعويض ـ امثل

1- basig science of  pharmacology  

2- the activity  of  drugs  

3-absorption and excretion of drug  

4- dose and dosage form  

5- toxicology ,toxins , poisoning with metals  
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .12

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
     COMMUNICATION -1أ

  WHAT ARE KINDS OF THE LETTERS-2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

  MANAGAMENT –FUNCTION – 1ة    
     COMMUNICATION   - 2ة    

WHAT ARE KINDS OF THE LETTERS -3         

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 (data show)ِؾبػشاد ٔظش٠خ ٚاسزخذاَ اٌٛسبئً اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ فٟ ػشع اٌّؾبػشاد -1

 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ٌٍّفشداد إٌظش٠خ-2

 شاٌزذس٠ت اٌؼٍّٟ فٟ اٌذٚائ-3

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اِزؾبْ ٔظشٞ ثبألٚساق

 اسئٍخ شف٠ٛخ-2

اِزؾبْ ػٍّٟ -  3  

(data show)ٚاالعبثخ ػ١ٍٙب ِٓ لجً اٌطبٌت ػشع ّٔبرط ٚافالَ فٟ -4          

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اٌؼظف اٌزٕٟ٘ -1ط        

 اٌؾٍمبد اٌذساس١خ-2ط

 رجبدي االدٚاس-3ط

   -4ط

  

 ٚاٌزؼٍُ ؽشائك اٌزؼ١ٍُ     

 اسئٍخ ِجبششح-

 ٔمً ٚالغ اٌّؾبػشح ِٓ اٌغبٔت إٌظشٞ اٌٝ اٌؼٍّٟ-

 رٛص٠غ اٌطٍجخ ثشىً ِغب١ِغ ٌّٕبلشخ ِٛاػ١غ ِؼ١ٕخ -
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 اٌمجٛي  .11

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 االعبثخ ػٍٝ اضئٍخ ِؼ١ٕخ-

 ِٕؼ درعبد ٌزجبدي االدٚار

 رغ١ت ػٍٝ االضئٍخ رّٕؼ درعخ رم١ُ اػٍٝ  رمط١ُ اٌطٍجخ اٌٝ ِغب١ِغ رم١١ُ )شف١ٙب اٚ رؾر٠ر٠ب(ٚاٌّغّٛػخ اٌزٟ 

     ضغ ِغّٛػخ اضئٍخ ٚرطؾت ِٓ لجً اٌطبٌت ػشٛائ١ب ٚاالعبثخ ػ١ٍٙبٚ
 

 

 
 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 االدارٞخر٠ظ اٌّؼٙذ  -1د             

 ػٍٝ اٌزؼبْٚ ٚرصؾ١ؼ االخطبء لذررخ اٌؼب١ٌخ-2د    

 ِٙبررٗ فٟ اداء اٌؼًّ اٌّطٍٛة-3د   

 لبث١ٍخ ػٍٝ رط٠ٛر اٞ ِٙبرح ٠زطٍجٙب اٌؼًّ اٌّٛعٛد ف١ٗ-4د   
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 ث١ٕخ اٌّمشس .12

 ٌّطٍٛثخِخرعبد اٌزؼٍُ ا اٌطبػبد األضجٛع
اضُ اٌٛؽذح / اٌّطبق أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طر٠مخ اٌزم١١ُ طر٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 3 

COMMUNICATION COMMUNICATION  اٌمبء ِؾبضرح

ٚاضزخذاَ ٚضبئً 

 اال٠ضبػ
 االِزؾبٔبد

2-3 

3 Directions and importance  Directions and 

importance 

اٌمبء ِؾبضرح 

ٚاضزخذاَ ٚضبئً 

 اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

4-5 

3 MANAGAMENT MANAGAMENT  اٌمبء ِؾبضرح

ٚاضزخذاَ ٚضبئً 

 اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

6-7-8 

3 Statistics in business  Statistics in business  اٌمبء ِؾبضرح

ٚاضزخذاَ ٚضبئً 

 اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

9-11 

3 Statistics in business Statistics in business  اٌمبء ِؾبضرح

ئً ٚاضزخذاَ ٚضب

 اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

11-

12-

13 

3 Marketing  Lang-activities  اٌمبء ِؾبضرح

ٚاضزخذاَ ٚضبئً 

 اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

17-

18 

3 Business correspondence Business 

correspondence 

اٌمبء ِؾبضرح 

ٚاضزخذاَ ٚضبئً 

 اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

19-

21 

3 Business letters Business letters ٌمبء ِؾبضرح ا

ٚاضزخذاَ ٚضبئً 

 اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

21-

22 

3 The quolation exercises The quolation exercises  اٌمبء ِؾبضرح

ٚاضزخذاَ ٚضبئً 

 اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

23-

24 

3 The order letter and 

complaints exercises 

The order letter and 

complaints exercises 

اٌمبء ِؾبضرح 

ٚاضزخذاَ ٚضبئً 

 اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

25-

26 

3 O ther forms of written 

communication  

O ther forms of written 

communication 

اٌمبء ِؾبضرح 

ٚاضزخذاَ ٚضبئً 

 اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

27-

28-

28-

31 

3 Business communication Business 

communication- telex 

system- telegram- the word 

processing system-

facsimile system 

اٌمبء ِؾبضرح 

ٚاضزخذاَ ٚضبئً 

 اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

 3     
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 رط ٚصف اٌّمررّٔٛ

 

 ٚصف اٌّمرر

 

 د٠ٛا١ٔخ ِؼٙذ رمٕٟ اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .37

  لسُ رم١ٕبد اداسح اٌّٛاد  اٌمسُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .38

 االداسح اسُ / سِض اٌّمشس .39

  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .42

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .41

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌسٕخ .42

 3 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .43

 2221  ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .44

 أ٘ذاف اٌّمشس .45

 -سيكون الطالب قادرا على :
 

 معرفة المهارات االدارية-1
  اتخاذ القرارات المناسبة ضمن العمل االداري -2
 
 
 
 
 

اوزطبة اٌطبٌت ِفب١ُ٘ اضبض١خ رزؼٍك ثّجبدٜ ٚأشطخ ادارح االػّبي ٚرطج١مٙب فٟ 

 ِٕظّبد االػّبي اٌّخزٍفخ 
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .46

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
      ِؼرفخ  االدارح ٚطج١ؼزٙب ِٚذاخٍٙب   -1أ

 ِؼشفخ ٚظبئف االداسح   -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع  اٌّٙبساد  -ة 

 ِؼرفخ  اٌّطئإ١ٌخ االعزّبػ١خ ٌٍّٕظّخ  - 1ة

 ِؼشفخ أشطخ االداسح   - 2ة

    

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 (data show)ِؾبػشاد ٔظش٠خ ٚاسزخذاَ اٌٛسبئً اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ فٟ ػشع اٌّؾبػشاد -1

 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ٌٍّفشداد إٌظش٠خ-2

 ٚائشاٌزذس٠ت اٌؼٍّٟ فٟ اٌذ-3

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اِزؾبْ ٔظشٞ -1

 اسئٍخ شف٠ٛخ-2

اِزؾبْ ػٍّٟ  -3     

(data show)ٚاالعبثخ ػ١ٍٙب ِٓ لجً اٌطبٌت ػشع ّٔبرط ٚافالَ فٟ -4          

 
 ٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خّٙبساد اٌاٌ -ط

 اٌؼظف اٌزٕٟ٘ -1ط        

 اٌؾٍمبد اٌذساس١خ-2ط

 رجبدي االدٚاس-3ط

   -4ط

  

 ائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ؽش    

 اسئٍخ ِجبششح-

 ٔمً ٚالغ اٌّؾبػشح ِٓ اٌغبٔت إٌظشٞ اٌٝ اٌؼٍّٟ-

 رٛص٠غ اٌطٍجخ ثشىً ِغب١ِغ ٌّٕبلشخ ِٛاػ١غ ِؼ١ٕخ -
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 اٌمجٛي  .47

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 االعبثخ ػٍٝ اضئٍخ ِؼ١ٕخ-

 ِٕؼ درعبد ٌزجبدي االدٚار

 ّغّٛػخ اٌزٟ رغ١ت ػٍٝ االضئٍخ رّٕؼ درعخ رم١ُ اػٍٝ  رمط١ُ اٌطٍجخ اٌٝ ِغب١ِغ رم١١ُ )شف١ٙب اٚ رؾر٠ر٠ب(ٚاٌ

     ضغ ِغّٛػخ اضئٍخ ٚرطؾت ِٓ لجً اٌطبٌت ػشٛائ١ب ٚاالعبثخ ػ١ٍٙبٚ
 

 

 
 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 ٍَٛ فٕٟ(اٌزمٕٟ /االدارٞ) دثخر٠ظ اٌّؼٙذ  -1د          

 لذررخ اٌؼب١ٌخ ػٍٝ اٌزؼبْٚ ٚرصؾ١ؼ االخطبء-2د

 ِٙبررٗ فٟ اداء اٌؼًّ اٌّطٍٛة-3د

 لبث١ٍخ ػٍٝ رط٠ٛر اٞ ِٙبرح ٠زطٍجٙب اٌؼًّ اٌّٛعٛد ف١ٗ-4د
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 خ اٌّمشسث١ٕ .48

 طر٠مخ اٌزؼ١ٍُ اضُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛضٛع ٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخِخرعبد ا اٌطبػبد األضجٛع
طر٠مخ 

 اٌزم١١ُ

1- 3 

طبيعة ادارة االعمال ومهمات المدير ,تعريف  طبيعة ادارة االعمال ومهمات المدير
االدارة ماخل دراسة االدارة ,عالقة االدارة بالعلوم 
 االخرى

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ
 االِزؾبٔبد

2-3-4 3 
ادوار -المهارات االدارية-اناط السلوك االداري مهمات المدير

 المدير

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

مدرسة -مدرسة االدارة العلمية–المدرسة التقليدية  تطور الفكر االداري 3 5-6
 المدرسة البيروقراطية–التقسيمات االدارية 

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ً اال٠ضبػٚضبئ

 االِزؾبٔبد

7-8 3 
-دراسة شستر برنارد-دراسة فولت-دراسة هوثرن المدرسة االنسانية

 دكلوس ماكريكرنظرية
اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

 9-11-

11 

االدارة -االدارة الكمية-نظرية المنظومات المفتوحة مدرسة االتجاهات المعاصرة 3
 الموقفيةاالدارة -اليابانية

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

12 
اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ  مكونات البيئة الخاصة-مكونات البئة العمومية االدارة وبيئتها 3

 ٚضبئً اال٠ضبػ
 االِزؾبٔبد

13-14 
عقبات -مسؤولية التخطيط-طبيعتة وانواعة وظيفة التخطيط 3

 التخطيط ومعالجتها

رح ٚاضزخذاَ اٌمبء ِؾبض

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

15-16 
-انماط اتخاذ القرار-انواعة-مفهوم اتخاذ القرار اتخاذ القرار 3

 خطواته

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

17 
-الهيكل التنظيمي-اهمية التنظيم-تصميم الوظيفة وظيفة التنظيم 3

 انماط التنظيم

َ اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذا

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

18-19 
تخويل -انواعها-مصادرها-طبيعة الصالحية الصالحية والمسؤولية 3

 المركزية والالمركزية-الصالحية
اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

21-21 
الصراع بين -عالقات الرئسية-عالقات االفقية العالقات التنظيمية الداخلية 3

 تالتقسيما

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

22 
اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ  الرضا الوضيفي-نظريات التحفيز-طبيعة التحفيز القيادة والتحفيز 3

 ٚضبئً اال٠ضبػ
 االِزؾبٔبد

23-24 
االدارة المشاركة -سمات القيادة-نظريات القيادة الوظيفة القيادية للمدير 3

 االدارة بالهداف–

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

25 
اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ  عقبات االتصال-طرق االتصال-طبيعة االتصال االتصال 3

 ٚضبئً اال٠ضبػ
 االِزؾبٔبد

26-27 
اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ  اساليب الرقابة-طبيعة عملية الرقابة-مفهوم الرقابة  وظيفة الرقابة 3

 ػٚضبئً اال٠ضب
 االِزؾبٔبد

28 
اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ  مدير المسؤولية االجتماعية للمنظمة-المفهوم المسؤولية االجتماعية للمنظمة 3

 ٚضبئً اال٠ضبػ
 االِزؾبٔبد

29-31 

اخيار -تخطيط وتنظيم العمليات-ادارة العمليات ادارة انشطة المنظمة 3
ادارة الموارد -ادارة التسويق-موقع المشروع

 -االدارة المالية-ةالبشري

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد
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 ّٔٛرط ٚصف اٌّمرر

 

 ٚصف اٌّمرر

 

 ِؼٙذ رمٕٟ د٠ٛا١ٔخ اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .49

  لسُ رم١ٕبد اداسح اٌّٛاد  اٌغبِؼٟ / اٌّشوضاٌمسُ  .52

 اٌّؾبسجخ اسُ / سِض اٌّمشس .51

  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .52

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .53

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌسٕخ .54

 3 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .55

  2221 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .56

 أ٘ذاف اٌّمشس .57

 احملاسبية والتطبيقات يف ادلنشأت تعريف الطالب بالقواعد احملاسبية والدورة
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 معرفة طبيعة احملاسبة والعمليات الرأمسالية والعمليات التجارية وميزان ادلراجعة كذلك التعرف على االوراق التجارية
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .58

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 رس٠ٛخ اٌؾسبثبد اٌخزب١ِخ -1أ

 رس٠ٛخ اٌؾسبثبد االس١ّخ -2أ

 ِؼشفخ اخشاط ١ِٛ٠خ اٌظٕذٚق ١ِٛ٠ٚبد اٚساق اٌمجغ -3أ
 سفغ رسذ٠ذ اٌىّج١بٌخ -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 رطج١ك اٌؼ١ٍّبد اٌؾسبث١خ ػّٓ دٚائش اٌذٌٚخ  – 1ة

 رطج١ك اٌؼ١ٍّبد اٌؾسبث١خ ػّٓ اٌؾ١بح اٌؼبِخ - 2ة

  - 3ة

      -4ة

  

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 (data show)ِؾبػشاد ٔظش٠خ ٚاسزخذاَ اٌٛسبئً اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ فٟ ػشع اٌّؾبػشاد -1

 ج١ك اٌؼٍّٟ ٌٍّفشداد إٌظش٠خاٌزط-2

 اٌزذس٠ت اٌؼٍّٟ فٟ دٚائش اٌذٌٚخ-3

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اِزؾبْ ٔظشٞ 

 اسئٍخ شف٠ٛخ-2

اِزؾبْ ػٍّٟ -3        

(data show)ٚاالعبثخ ػ١ٍٙب ِٓ لجً اٌطبٌت ػشع ّٔبرط ٚافالَ فٟ -4          

 
 ٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خِٙبساد اٌ -ط

 ٟاٌؼظف اٌزٕ٘ -1ط        

 اٌؾٍمبد اٌذساس١خ-2ط

 رجبدي االدٚاس-3ط

   -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اسئٍخ ِجبششح-

 ٔمً ٚالغ اٌّؾبػشح ِٓ اٌغبٔت إٌظشٞ اٌٝ اٌؼٍّٟ-

 رٛص٠غ اٌطٍجخ ثشىً ِغب١ِغ ٌّٕبلشخ ِٛاػ١غ ِؼ١ٕخ -
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 اٌمجٛي  .59

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  جش ػذد ِٓ اٌطٍجخ أو

 

 

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ  
 االعبثخ ػٍٝ اضئٍخ ِؼ١ٕخ-

 ٚارِٕؼ درعبد ٌزجبدي االد

 رمط١ُ اٌطٍجخ اٌٝ ِغب١ِغ رم١١ُ )شف١ٙب اٚ رؾر٠ر٠ب(ٚاٌّغّٛػخ اٌزٟ رغ١ت ػٍٝ االضئٍخ رّٕؼ درعخ رم١ُ اػٍٝ  

     ضغ ِغّٛػخ اضئٍخ ٚرطؾت ِٓ لجً اٌطبٌت ػشٛائ١ب ٚاالعبثخ ػ١ٍٙبٚ
 

 

 
 اٌشخظٟ (.اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  -د 

 زمٕٟ/ االدارٞ )دثٍَٛ فٕٟ(خر٠ظ اٌّؼٙذ اٌ -1د          

 لذررخ اٌؼب١ٌخ ػٍٝ اٌزؼبْٚ ٚرصؾ١ؼ االخطبء-2د

 ِٙبررٗ فٟ اداء اٌؼًّ اٌّطٍٛة-3د

 لبث١ٍخ ػٍٝ رط٠ٛر اٞ ِٙبرح ٠زطٍجٙب اٌؼًّ اٌّٛعٛد ف١ٗ-4د   
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 خ اٌّمشسث١ٕ .62

 ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اسُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛػٛع ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌسبػبد األسجٛع
ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

1-2 3 
القواعــد وااللســس احملاســبية وعالقتهــا -اىــداف احملاســبة طبيعة احملاسبة

الفرتة احملاسبية والدورة احملاسبية-بالفروع االخرى  
ػشح ٚاسزخذاَ اٌمبء ِؾب

 ٚسبئً اال٠ؼبػ
 االِزؾبٔبد

3-4 
طرق التسجيل يف الدفاتر–انواع الدفاتر احملاسبية  الدفاتر احملاسبية 3 اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ  

 ٚسبئً اال٠ؼبػ
 االِزؾبٔبد

5-6 
ختفيض راس ادلال وزيادتة -ادليزانية كاساس لقيد مزدوج تكوين راس ادلال 3 اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ  

 سبئً اال٠ؼبػٚ
 االِزؾبٔبد

7-8 
كيفية التسجيل يف دفرت اليومية –ختطيط دفرت اليومية  دفرت اليومية 3 اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ  

 ٚسبئً اال٠ؼبػ
 االِزؾبٔبد

  9-12 
 –القــــــــروض –ادلعاجلـــــــة احملاســـــــبية حلــــــــاالت راس ادلـــــــال  العمليات الرامسالية 3

بيع ادلوجودات–ادلوجودات الثابتة   
ِؾبػشح ٚاسزخذاَ  اٌمبء

 ٚسبئً اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

11-12 
 -ادلشــــــــــــــرتيات –العمليــــــــــــــات –عمليــــــــــــــات البضــــــــــــــاعة  العمليلت التجارية 3

مصاريف البيع والتوزيع -ادلردودات  
اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ 

 ٚسبئً اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

13-

14-15 

-اخلصــــم النقــــدي-اخلصــــم التجــــاري -انواعــــو-اخلصــــم اخلصم 3
ترصيد احلسابات  –دفرت االستاذ – خصم الكمية  

اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ 

 ٚسبئً اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

16-

17-18 
اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ  كيفية اعداد ميزان ادلراجعو  ميزان ادلراجعة 3

 ٚسبئً اال٠ؼبػ
 االِزؾبٔبد

19-

22-21 
اوراق الدفع-اوراق القبض االوراق التجارية 3  اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ 

 ٚسبئً اال٠ؼبػ
 االِزؾبٔبد

22-23 
انــــواع -مصــــاريف االخطــــاء احملاســــبية-عمــــل االحتجــــاج رفض تسديد الكمبيالو 3

طرق تصحيح االخطاء–االخطاء   
اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ 

 ٚسبئً اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

24-

25-26 

قيــــود –حســـاب االربـــاا واخلســـائر –)حســـاب ادلتـــاجرة  اعداد احلسابات اخلتامية 3
فـــتح –قفـــل الســـجالت -حســـاب راس ادلـــال–قفـــال اال

 السجالت 

اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ 

 ٚسبئً اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

27-28 
 –طـــــرق احتســــــاب االنــــــدثار )طريقــــــة القســــــط الثابــــــت  اندثار ادلوجودات الثابتة 3

طريقة اعداد التقدير( –طريقة القسط ادلتناقض   
اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ 

 ٚسبئً اال٠ؼبػ

 بٔبداالِزؾ

29-32  
يوميـــــــات -يوميـــــــات الصـــــــندوق–احلســـــــابات اال اليـــــــة  الدفاتر ادلساعدة 3

يوميات اوراق الدفع –اوراق القبض   
اٌمبء ِؾبػشح ٚاسزخذاَ 

 ٚسبئً اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد
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 ّٔٛرط ٚصف اٌّمرر

 

 ٚصف اٌّمرر

 

 ِؼٙذ رمٕٟ د٠ٛا١ٔخ اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .61

  لسُ رم١ٕبد اداسح اٌّٛاد  وضاٌمسُ اٌغبِؼٟ / اٌّش .62

 االؽظبء  اسُ / سِض اٌّمشس .63

  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .64

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .65

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌسٕخ .66

 3 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .67

    2221 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .68

 أ٘ذاف 

69.  

 -سيكون الطالب قادرا على :
 

 

 ١خ .اٌزؼبًِ ِغ اٌج١بٔبد اإلؽصبئ

 اٌزؼبًِ ِٚؼرفخ اٌّمب١٠ص اإلؽصبئ١خ اٌؾ١بر١خ 

 .ٚرطج١مٙب فٟ اٌّغبالد االدار٠خ رٕظ١ُ االضزّبرح اإلؽصبئ١خ 
 
 
 

 

 

 

 

 

ض١ىْٛ اٌطبٌت لبدرا فٟ ٔٙب٠خ اٌطٕخ اٌذراض١خ ػٍٝ ِؼبٌغخ اٌج١بٔبد اإلؽصبئ١خ ٚرؾ١ٍٍٙب ٚاٌزٛصً اٌٝ 

 االضزٕزبعبد اٌصؾ١ؾخ ,ٚاػذاد االضزّبراد اإلؽصبئ١خ
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .72

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ١ّخ ِٚؼشفخ اٌج١بٔبد اٌخبطخ ثىبفخ االِٛس اٌؼٍرٕظ١ُ االضزّبراد االؽصبئ١خ    -1أ

 اٌزؼبًِ ِغ اٌج١بٔبد االؽظبئ١خ   -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 ٚاٌؼشع اٌج١بٟٔ ٌىبفخ اٌج١بٔبد رٕظ١ُ االضزّبراد االؽصبئ١خ  - 1ة

 اٌزؼبًِ ِغ اٌج١بٔبد االؽظبئ١خ   - 2ة         

  - 3ة

     -4ة

 

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 (data show)اد ٔظش٠خ ٚاسزخذاَ اٌٛسبئً اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ فٟ ػشع اٌّؾبػشاد ِؾبػش-1

 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ٌٍّفشداد إٌظش٠خ-2

 اٌزذس٠ت اٌؼٍّٟ فٟ اٌذٚائش-3

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اِزؾبْ ٔظشٞ 

 اسئٍخ شف٠ٛخ-2

اِزؾبْ ػٍّٟ -  3  

(data show)ٚاالعبثخ ػ١ٍٙب ِٓ لجً اٌطبٌت َ فٟ ػشع ّٔبرط ٚافال-4          

 
 ٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خّٙبساد اٌاٌ -ط

 اٌؼظف اٌزٕٟ٘ -1ط        

 اٌؾٍمبد اٌذساس١خ-2ط

 رجبدي االدٚاس-3ط

   -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اسئٍخ ِجبششح-

 ٔمً ٚالغ اٌّؾبػشح ِٓ اٌغبٔت إٌظشٞ اٌٝ اٌؼٍّٟ-

 رٛص٠غ اٌطٍجخ ثشىً ِغب١ِغ ٌّٕبلشخ ِٛاػ١غ ِؼ١ٕخ -
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 اٌمجٛي  .71

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 
 
 
 
 

  

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 االعبثخ ػٍٝ اضئٍخ ِؼ١ٕخ-

 ِٕؼ درعبد ٌزجبدي االدٚار

 رمط١ُ اٌطٍجخ اٌٝ ِغب١ِغ رم١١ُ )شف١ٙب اٚ رؾر٠ر٠ب(ٚاٌّغّٛػخ اٌزٟ رغ١ت ػٍٝ االضئٍخ رّٕؼ درعخ رم١ُ اػٍٝ  

     ضغ ِغّٛػخ اضئٍخ ٚرطؾت ِٓ لجً اٌطبٌت ػشٛائ١ب ٚاالعبثخ ػ١ٍٙبٚ
 

 

 
 ٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌّٙبساد  ا -د 

 اٌزمٕٟ /االدارٞ ) دثٍَٛ فٕٟ(خر٠ظ اٌّؼٙذ  -1د          

 لذررخ اٌؼب١ٌخ ػٍٝ اٌزؼبْٚ ٚرصؾ١ؼ االخطبء-2د

 ِٙبررٗ فٟ اداء اٌؼًّ اٌّطٍٛة-3د

 ّٛعٛد ف١ٗلبث١ٍخ ػٍٝ رط٠ٛر اٞ ِٙبرح ٠زطٍجٙب اٌؼًّ اٌ-4د   
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 ّٔٛرط ٚصف اٌّمرر

 

 خ اٌّمررث١ٕ .72

 طر٠مخ اٌزؼ١ٍُ اضُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛضٛع ِخرعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌطبػبد األضجٛع
طر٠مخ 

 اٌزم١١ُ

1 3 
تعرٌف علم اإلحصاء. طرائق 

 جمع البٌانات
اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ  حصاء. طرائق جمع البٌاناتتعرٌف علم اإل

 ٚضبئً اال٠ضبػ
 االِزؾبٔبد

2-3 

 ةعرض البٌانات اإلحصائٌ 3
ووصفها ,إعداد استمارة ) 

البٌانات غٌر المبوبة ( االستبٌان  
. 
 

ووصفها ,إعداد  ةعرض البٌانات اإلحصائٌ
استمارة ) البٌانات غٌر المبوبة ( 

 االستبٌان  .
 

ضرح ٚاضزخذاَ اٌمبء ِؾب

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

4-6 

تمثٌل التوزٌعات التكرارٌة  3
 "البٌانات المبوبة "

العرض الجدولً "جداول 
 التوزٌعات التكرارٌة "

المدرج –العرض البٌانً 
التكراري ,المنحنً التكراري , 

 المضلع التكراري  .

تمثٌل التوزٌعات التكرارٌة "البٌانات 
 المبوبة "
الجدولً "جداول التوزٌعات العرض 

 التكرارٌة "
المدرج التكراري –العرض البٌانً 

 ,المنحنً التكراري , المضلع التكراري  .

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

7-8-9 

 مقاٌٌس النزعة المركزٌة  3
 الوسط الحسابً .-

 الوسٌط   .
 المنوال .

 مقاٌٌس النزعة المركزٌة 
 الحسابً .الوسط -

 الوسٌط   .
 المنوال .

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

  11-11-

12 

معامل –االنحراف المعٌاري -المدى مقاٌٌس التشتت 3
تطبٌق عملً على  -االختالف

الحاسوبباستخدام البرنامج االحصائً 
SPSS 

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

13-14 
اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ  .طرق احتسابة نظرٌا–مفهومه  االرتباط الخطً البسٌط  3

 ٚضبئً اال٠ضبػ
 االِزؾبٔبد

15-16-17 
معامل -معامل اغرتبط الرتب لسبٌرمان . ارتبا الرتب 3

 االقتران
اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ
 االِزؾبٔبد

18-19 

 طرٌقة المربعات الصغرى 3
 

بعات الصغرىالٌجاد معادلة طرٌقة المر
استخدام الزمن -االنحدار الخطً البسٌط

 كمتغٌر 
   . 

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

21-21 
معادلة خط االتجاه العام للسلسلة  3

 الزمنٌة
اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ  معادلة خط االتجاه العام للسلسلة الزمنٌة

 ٚضبئً اال٠ضبػ
 االِزؾبٔبد

22-23-24 
اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ  استخدامها-مفهومها  ااالرقام القٌاسٌة  3

 ٚضبئً اال٠ضبػ
 االِزؾبٔبد

25-26 
اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ  لمتوسط واحد او متوسطٌن  z -Tاختبار 3

 ٚضبئً اال٠ضبػ
 االِزؾبٔبد

27-28 
اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ  لمتوسط واحد او متوسطٌن  Tاختبار 3

 ً اال٠ضبػٚضبئ
 االِزؾبٔبد

29-31 
اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ  لالستقاللٌةx2اختبار مربع كاي  لالستقاللٌةx2اختبار مربع كاي  3

 ٚضبئً اال٠ضبػ
 االِزؾبٔبد
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 ٚصف اٌّمرر

 

 ِؼٙذ رمٕٟ د٠ٛا١ٔخ اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .13

  لسُ رم١ٕبد اداسح اٌّٛاد  اٌمسُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .14

 رطج١مب د اٌؾبسٛة  اسُ / سِض اٌّمشس .15

  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .16

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .17

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌسٕخ .18

 3 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .19

 2221 ٘زا اٌٛطف ربس٠خ إػذاد  .22

 أ٘ذاف 

21.  

 -سيكون الطالب قادرا على :
 

 

أْ ٠ىووْٛ اٌطبٌووت لووبدس ػٍووٝ اٌزؼبِووً ِووغ عٙووبص اٌؾبسووٛة ٍِّٚووبً ثبسووزؼّبٌٗ ٚفبّ٘ووبً ؽووشق    

 اسزخذاَ ثشاِغ١برٗ .
  

  
 
 

أْ ٠ىووْٛ اٌطبٌووت لووبدس ػٍووٝ اٌزؼبِووً ِووغ عٙووبص اٌؾبسووٛة ٍِّٚووبً ثبسووزؼّبٌٗ ٚفبّ٘ووبً ؽووشق     

 ذاَ ثشاِغ١برٗ .اسزخ

 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .22
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 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ

     رٗ .ِغ١باة ٍِّٚبً ثبسزؼّبٌٗ ٚفبّ٘بً ؽشق اسزخذاَ ثشاٌزؼبًِ ِغ عٙبص اٌؾبسٛ  -1أ
   -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 رِٗغ١بااٌزؼبًِ ِغ عٙبص اٌؾبسٛة ٍِّٚبً ثبسزؼّبٌٗ ٚفبّ٘بً ؽشق اسزخذاَ ثش  - 1ة

 - 2ة

  - 3ة

      -4ة

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 (data show)خ ٚاسزخذاَ اٌٛسبئً اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ فٟ ػشع اٌّؾبػشاد ِؾبػشاد ٔظش٠-1

 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ٌٍّفشداد إٌظش٠خ-2

 اٌزذس٠ت اٌؼٍّٟ فٟ اٌذٚائش-3

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اِزؾبْ ٔظشٞ ثبألٚساق

 اسئٍخ شف٠ٛخ-2

اِزؾبْ ػٍّٟ فٟ اٌّخزجش-  3  

(data show)ٚاالعبثخ ػ١ٍٙب ِٓ لجً اٌطبٌت ّٔبرط ٚافالَ فٟ  ػشع-4          

 
 ٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خّٙبساد اٌاٌ -ط

 اٌؼظف اٌزٕٟ٘ -1ط        

 اٌؾٍمبد اٌذساس١خ-2ط

 رجبدي االدٚاس-3ط

   -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اسئٍخ ِجبششح-

 ٔمً ٚالغ اٌّؾبػشح ِٓ اٌغبٔت إٌظشٞ اٌٝ اٌؼٍّٟ-

 ػ١غ ِؼ١ٕخرٛص٠غ اٌطٍجخ ثشىً ِغب١ِغ ٌّٕبلشخ ِٛا -

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 االعبثخ ػٍٝ اضئٍخ ِؼ١ٕخ-

 ِٕؼ درعبد ٌزجبدي االدٚار

 رمط١ُ اٌطٍجخ اٌٝ ِغب١ِغ رم١١ُ )شف١ٙب اٚ رؾر٠ر٠ب(ٚاٌّغّٛػخ اٌزٟ رغ١ت ػٍٝ االضئٍخ رّٕؼ درعخ رم١ُ اػٍٝ  
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 اٌمجٛي  .23

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

     ضغ ِغّٛػخ اضئٍخ ٚرطؾت ِٓ لجً اٌطبٌت ػشٛائ١ب ٚاالعبثخ ػ١ٍٙبٚ

 

 ّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌ -د 
 االدارٞ اٌزمٕٟ / خر٠ظ اٌّؼٙذ -1د          

 لذررخ اٌؼب١ٌخ ػٍٝ اٌزؼبْٚ ٚرصؾ١ؼ االخطبء-2د

 ِٙبررٗ فٟ اداء اٌؼًّ اٌّطٍٛة-3د

 ٛد ف١ٗلبث١ٍخ ػٍٝ رط٠ٛر اٞ ِٙبرح ٠زطٍجٙب اٌؼًّ اٌّٛع-4د   
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 خ اٌّمشسث١ٕ .24

 طر٠مخ اٌزؼ١ٍُ أٚ اٌّٛضٛعاضُ اٌٛؽذح /  ِخرعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌطبػبد األضجٛع
طر٠مخ 

 اٌزم١١ُ

1 3 

 –تعرٌفٌة بالحاسبات : أجٌالها 
 مكوناتها  

مكوناتهةةا   –أجٌالهةةا تعرٌفٌةةة بالحاسةةبات : 
والبرمجٌةةةةةة   Hardware: المادٌةةةةةة 

Software  -  برامجٌات النظام والبرامج(
 التطبٌقٌة( .

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ
 االِزؾبٔبد

: مفهوم  MS-DOSنظام التشغٌل  3 2
 نظام التشغً

: مفهةةوم نظةةام  MS-DOSنظةةام التشةةغٌل 
 –اص األقةةةةر –أشةةةةارة النظةةةةام  –التشةةةةغٌل 

أوامةر نظةام  –األدلة ومسةتوٌاتها والملفةات 
 Internalالتشةةةةةةةةةغٌل الداخلٌةةةةةةةةةة 

Commands  -  والخارجٌةExternal 

Commands   )األوامر األكثر اسةتخداما(
. 

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

 Internalأوامر نظام التشغٌل الداخلٌةة :  أوامر نظام التشغٌل الداخلٌة 3 3-12

commands  :Dir –Del –Time – 

Date – Cls – RD – CD – MD – 

Echo – Ren – Copy – Vol – Ver 

– Path  

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

: مفهوم  Windowsنظام التشغٌل 3 13-27
 –مزاٌاه  – Windowsنظام 

 –متطلباته األساسٌة 

نظةةام : مفهةةوم  Windowsنظةةام التشةةغٌل
Windows –  متطلباتةةةةةةةةةةةةه  –مزاٌةةةةةةةةةةةةاه
مكونةةةةةات  –تشةةةةةغٌل النظةةةةةام  –األساسةةةةةٌة 

 Deskالشاشةةة الرئٌسةةٌة لسةةطت المكتةةب 

top  -  مفهةةوم األٌقونةةIcon  -  أسةةلوب
أهمٌةةةةةة  –التعامةةةةةل مةةةةةع فعالٌةةةةةات الفةةةةة رة 

 -  Task Barومكونةةات شةةرٌط المهةةام 
للةةدخول إلةةى البةةرامج  Startاالسةةتفادة مةةن 

الخةةروج مةةن  –محملةةة مفهةةوم المهةةام ال –
 .  Shut Downالنظام وإطفاء الحاسبة 

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

مفهوم النافذة ألي برنامج والتعرف  3
 –على مكوناتها الرئٌسٌة 

مفهةةوم النافةةذة ألي برنةةامج والتعةةرف علةةى 
التعامةةل مةةع أٌقونةةات  –مكوناتهةةا الرئٌسةةٌة 
 – My Computerسةطت المكتةب مثةل )

My Documents – Recycle Bin ) 

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

 Myالتعرف على مكونات  3

Computer من حٌث األقراص 

 My Computerالتعةةرف علةةى مكونةةات 
 –المجلةةدات والملةةف  –مةةن حٌةةث األقةةراص 
تهٌئة األقةراص المرنةة  –كٌفٌة التعامل مع 

االسةةةتفادة  –والملفةةةات نسةةةل المجلةةةدات  –
مةةةةن القةةةةص واللصةةةةق ومعرفةةةةة خصةةةةائص 

التعامةةةل  –األقةةةراص والمجلةةةدات والملفةةةات 
مةةع سةةلة المهمةةالت وكٌفٌةةة حةةذف الملفةةات 
واسةةةترجاعها مةةةن خةةةالل مةةةا تةةةوفره سةةةلة 

 المهمالت فً هذا الجانب .

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

ٌطرة االستفادة من برامج لوحة الس 3
Control Panel  مثل أٌقونه

Mouse  وأٌقونةDisplay  وكٌفٌة
تغٌٌر خلفٌة سطت المكتب والتحكم 
فً حافظ الشاشة وتغٌٌر مظهر قوائم 
 –النوافذ وألوانها 

االسةةةةةتفادة مةةةةةن بةةةةةرامج لوحةةةةةة السةةةةةٌطرة 
Control Panel  مثةةل أٌقونةةهMouse 

وكٌفٌةةةة تغٌٌةةةر خلفٌةةةة  Displayوأٌقونةةةة 
كم فةةً حةةافظ الشاشةةة سةةطت المكتةةب والةةتح

 –وتغٌٌةةةر مظهةةةر قةةةوائم النوافةةةذ وألوانهةةةا 
 Add – Remove programأٌقونةةة 

 فً إضافة وحذف البرامج .

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

فً تنفٌذ البةرامج  Runاالستفادة من خٌار   3
بشةةةكل مباشةةةر وكةةةذلإ التحةةةول إلةةةى إشةةةارة 

عامةةةل مةةةع والت MS-DOSنظةةةام التشةةةغٌل 
 أوامره .

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

مباشر وكذلإ التحول إلى إشارة نظام  3
والتعامل مع  MS-DOSالتشغٌل 

 أوامره .

 Windowاسةةتخدام بةةرامج التسةةلٌة مثةةل 

media player . فً تشغٌل األفالم 
اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

 االِزؾبٔبداٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ االسةةةةةةةةةتفادة مةةةةةةةةةن البةةةةةةةةةرامج اإلضةةةةةةةةةافٌة  ستفادة من البرامج اإلضافٌةاال 3
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 ّٔٛرط ٚصف اٌّمرر

 

 ٚصف اٌّمرر

 

Accessories  مثةةةةةةةةل اسلةةةةةةةةة الحاسةةةةةةةةبة
Calculator  . 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

فةةةةً  Paintالتعامةةةةل مةةةةع برنةةةةامج الرسةةةةم  Paintالتعامل مع برنامج الرسم  3
أنشاء وحفظ واسةترجا  الرسةوم مةن خةالل 

 مر التً ٌوفرها .األوا

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

 Noteالتعامل مع نافذة المالحظات  3

Pad 

 Note Padالتعامةل مةع نافةذة المالحظةات 
فةةةةةةً كتابةةةةةةةة النصةةةةةةةوص  WordPadو  

وحفظهةةةا واسةةةترجاعها  وطباعتهةةةا وتغٌٌةةةر 
 نمط طباعتها وتنسٌقها .

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

التعرف على كٌفٌة الحصول على  3
وأسالٌبها    Helpالمساعدة 

 المختلفة .

التعرف على كٌفٌة الحصول على المسةاعدة 
Help   . وأسالٌبها المختلفة 

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

 Computerمفهةةوم فٌةةروس الحاسةةبات  تمفهوم فٌروس الحاسبا 3 28-30

Viruses  أنواعهةةةةةا  –: كٌفٌةةةةةة اإلصةةةةةابة
ومعالجتها والتعامل معها من خةالل البةرامج 

والمتوفرة ضمن Anti Viruses المضادة 
 .Windowsبٌئة نظام التشغٌل 

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

رٙذف ؽمٛق اإلٔطبْ  اٌٝ رؾم١قك اٌزمقذَ اٌضمقبفٟ ٌقذٜ أثٕقبء اٌشقؼت ٚاٌقٝ رؾم١قك اٌرفب١٘قخ االعزّبػ١قخ ٚاٌقٝ ؽّقبح اٌؾر٠قخ األضبضق١خ ٌٍفقرد       

 ثصٛرح ػبِخ ِٓ خالي اؽزراَ ؽمٛلٗ األضبض١خ فٟ اٌؾر٠خ ٚاٌؼذاٌخ ٚاٌّطبٚاح .

 



  
 41اٌصفؾخ 

 
  

 ِؼٙذ رمٕٟ د٠ٛا١ٔخ اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .25

  لسُ رم١ٕبد اداسح اٌّٛاد  اٌّشوضاٌمسُ اٌغبِؼٟ /  .26

 ؽمٛق االٔسبْ ٚاٌذ٠ّمشاؽ١خ اسُ / سِض اٌّمشس .27

  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .28

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .29

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌسٕخ .32

  2 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .31

 2221 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .32

 أ٘ذاف 

33.  

 -سيكون الطالب قادرا على :
 

 

ف ؽمٛق اإلٔطبْ اٌٝ ضّبْ اٌزؼبْٚ ٚاالٔطغبَ ِبث١ٓ إٌظبَ اٌط١بضٟ اٌمقبئُ )اٌؾىِٛقخ( ٚاٌشقؼت ٚػ١ٍقٗ فؤٔٙقب رطقؼٝ فقٟ ٘قذفٙب اٌقٝ رٙذ     

 رؾم١ك لذر وج١ر ِٓ اٌؼاللخ اٌّزٛافمخ ث١ٓ اٌشؼت ٚث١ٕٙب ٚثؼىطٗ فؤٔٙب رفشً ػٓ رؾم١ك رطٍؼبرٙب .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٚاٌزم١١ُ ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ .34

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
      ِؼرفخ ؽمٛق االٔطبْ  -1أ

 اٌؼاللٗ ث١ٓ اٌذ٠ّمشاؽ١خ ٚأٛاػٙب  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
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 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

      ِؼرفخ ؽمٛق االٔطبْ  - 1ة

 اٌؼاللٗ ث١ٓ اٌذ٠ّمشاؽ١خ ٚأٛاػٙب - 2ة

  - 3ة

     -4ة

  

 زؼٍُ ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌ     

 (data show)ِؾبػشاد ٔظش٠خ ٚاسزخذاَ اٌٛسبئً اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ فٟ ػشع اٌّؾبػشاد -1

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اِزؾبْ ٔظشٞ 

 اسئٍخ شف٠ٛخ-2

  

 
 ٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خّٙبساد ااٌ -ط

 اٌؼظف اٌزٕٟ٘ -1ط        

 اٌؾٍمبد اٌذساس١خ-2ط

 رجبدي االدٚاس-3ط

   -4ط

  

 ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ؽشائك اٌزؼ    

 اسئٍخ ِجبششح-

 ِٕبلشخ رمبس٠ش ٚثؾٛس رخض ِفشداد إٌّٙظ-

 رٛص٠غ اٌطٍجخ ثشىً ِغب١ِغ ٌّٕبلشخ ِٛاػ١غ رخض إٌّٙبط -

 

 

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 االعبثخ ػٍٝ اضئٍخ ِؼ١ٕخ-

 ِٕؼ درعبد ٌزجبدي االدٚار

 ٟ رغ١ت ػٍٝ االضئٍخ رّٕؼ درعخ رم١ُ اػٍٝ  رمط١ُ اٌطٍجخ اٌٝ ِغب١ِغ رم١١ُ )شف١ٙب اٚ رؾر٠ر٠ب(ٚاٌّغّٛػخ اٌز

     ضغ ِغّٛػخ اضئٍخ ٚرطؾت ِٓ لجً اٌطبٌت ػشٛائ١ب ٚاالعبثخ ػ١ٍٙبٚ
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 اٌمجٛي  .35

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 
 االدارٞخر٠ظ اٌّؼٙذ -1د          

 ٌزؼبْٚ ٚرصؾ١ؼ االخطبءلذررخ اٌؼب١ٌخ ػٍٝ ا-2د

 ِٙبررٗ فٟ اداء اٌؼًّ اٌّطٍٛة-3د

 لبث١ٍخ ػٍٝ رط٠ٛر اٞ ِٙبرح ٠زطٍجٙب اٌؼًّ اٌّٛعٛد ف١ٗ-4د   
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 خ اٌّمشسث١ٕ .36

 األضجٛع
اٌطبػب

 طر٠مخ اٌزؼ١ٍُ أٚ اٌّٛضٛعاضُ اٌٛؽذح /  ِخرعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ د
طر٠مخ 

 اٌزم١١ُ

1 2 

 أهدافها . –تعرٌفها  –حقوق اإلنسان 
 حقوق اإلنسان فً العصور القدٌمة
 وخصوصاً حضارة وادي الرافدٌن

 أهدافها . –تعرٌفها  –حقوق اإلنسان 
 حقوق اإلنسان فً العصور القدٌمة
 وخصوصاً حضارة وادي الرافدٌن

 االِزؾبٔبد اٌمبء ِؾبضرح 

حقوق اإلنسان فً الشرائع السماوٌة  2 2
مع التركٌز على حقوق اإلنسان فً 
 اإلسالم .

حقوق اإلنسان فً الشرائع السماوٌة مع 
 اٌمبء ِؾبضرح  التركٌز على حقوق اإلنسان فً اإلسالم .

 االِزؾبٔبد

حقوق اإلنسان فً التارٌل المعاصر  2 3
االعتراف الدولً بحقوق  –والحدٌث 
منذ الحرب العالمٌة األولى اإلنسان 

 وعصبة األمم المتحدة .

حقوق اإلنسان فً التارٌل المعاصر 
االعتراف الدولً بحقوق  –والحدٌث 

اإلنسان منذ الحرب العالمٌة األولى 
 وعصبة األمم المتحدة .

 اٌمبء ِؾبضرح 

 االِزؾبٔبد

 –االعتراف اإلقلٌمً بحقوق اإلنسان  2 4
اإلنسان  االتفاقٌة األوربٌة لحقوق

1950 

 –االعتراف اإلقلٌمً بحقوق اإلنسان 
 اٌمبء ِؾبضرح  1950االتفاقٌة األوربٌة لحقوق اإلنسان 

 االِزؾبٔبد

المنظمات غٌر الحكومٌة وحقوق  2 5
اإلنسان )اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر 

منظمة  –منظمة العفو الدولٌة  –
 مراقبة حقوق اإلنسان (

وحقوق اإلنسان المنظمات غٌر الحكومٌة 
منظمة  –)اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر 

منظمة مراقبة حقوق  –العفو الدولٌة 
 اإلنسان (

 اٌمبء ِؾبضرح 

 االِزؾبٔبد

حقوق اإلنسان فً الدساتٌر العراقٌة  2 6
 بٌن النظرٌة والواقع .

حقوق اإلنسان فً الدساتٌر العراقٌة بٌن 
 النظرٌة والواقع .

 اٌمبء ِؾبضرح 
 زؾبٔبداالِ

العالقة بٌن حقوق اإلنسان والحرٌات  2 7
 العامة :

فً اإلعالن العالمً لحقوق  -1
 اإلنسان

فً المواثٌق اإلقلٌمٌة والدساتٌر  -2
 الوطنٌة

العالقةةةةة بةةةةٌن حقةةةةوق اإلنسةةةةان والحرٌةةةةات 
 -العامة :

 فً اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان -1
فً المواثٌق اإلقلٌمٌة والدساتٌر  - -2

 الوطنٌة

 ِؾبضرح اٌمبء 

 االِزؾبٔبد

حقوق اإلنسان االقتصادٌة واالجتماعٌة  2 8
والثقافٌة وحقوق اإلنسان المدنٌة 
 والسٌاسٌة

حقوق اإلنسان االقتصادٌة واالجتماعٌة 
والثقافٌة وحقوق اإلنسان المدنٌة 
 والسٌاسٌة

اٌمبء ِؾبضرح ٚاضزخذاَ 

 ٚضبئً اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

لحقائق فً ا –حقوق اإلنسان الحدٌثة  2 9
 –الحق فً البٌئة النظٌفة  –التنمٌة 

 الحق فً الدٌن . –الحق فً التضامن 

الحقائق فً  –حقوق اإلنسان الحدٌثة 
الحق  –الحق فً البٌئة النظٌفة  –التنمٌة 

 الحق فً الدٌن . –فً التضامن 
 اٌمبء ِؾبضرح 

 االِزؾبٔبد

ضمانات احترام وحماٌة حقوق اإلنسان  2 10
الضمانات فً  –د الوطنً على الصعٌ

الضمانات فً  –الدستور والقوانٌن 
 مبدأ سٌادة القانون .

ضمانات احترام وحماٌة حقوق اإلنسان 
الضمانات فً  –على الصعٌد الوطنً 

الضمانات فً مبدأ  –الدستور والقوانٌن 
 سٌادة القانون .

 اٌمبء ِؾبضرح 

 االِزؾبٔبد

ضمانات واحترام وحماٌة حقوق  2 11
دور  –نسان على الصعٌد الدولً اإل

األمم المنظمات ووكاالتها المتخصصة 
 فً توفٌر الضمانات

ضمانات واحترام وحماٌة حقوق اإلنسان 
دور األمم المنظمات  –على الصعٌد الدولً 

 ووكاالتها المتخصصة فً توفٌر الضمانات
 اٌمبء ِؾبضرح 

 االِزؾبٔبد

اصل  –النظرٌات العامة للحرٌات  - 2 12
موقف المشرو   –لحقوق والحرٌات ا

 –من الحقوق والحرٌات المعلنة 
 استخدام مصطلت الحرٌات العامة

اصل  –النظرٌات العامة للحرٌات  -
موقف المشرو  من  –الحقوق والحرٌات 

استخدام  –الحقوق والحرٌات المعلنة 
 مصطلت الحرٌات العامة

 اٌمبء ِؾبضرح 

 االِزؾبٔبد

 االِزؾبٔبد اٌمبء ِؾبضرح  القاعدة الشرعٌة لدولة القانون . لدولة القانون .القاعدة الشرعٌة  2 13

تنظٌم الحرٌات العامة من قبل السلطات  2 14
 العامة

تنظٌم الحرٌات العامة من قبل السلطات 
 العامة

 اٌمبء ِؾبضرح 
 االِزؾبٔبد

التطور التارٌخً لمفهوم  –المساواة  2 15
 المساواة

 رة المساواة .التطور الحدٌث لفك
 المساواة بٌن الجنسٌن . -

المساواة بٌن األفراد حسب معتقداتهم 
 وعنصرهم

التطور التارٌخً لمفهوم  –المساواة 
 المساواة

 التطور الحدٌث لفكرة المساواة .
 المساواة بٌن الجنسٌن . -

المساواة بٌن األفراد حسب معتقداتهم 
 وعنصرهم

 االِزؾبٔبد اٌمبء ِؾبضرح 

 االِزؾبٔبد اٌمبء ِؾبضرح  انواعها –تعرٌفها  –الدٌمقراطٌة  انواعها –تعرٌفها  –قراطٌة الدٌم 2 16
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 االِزؾبٔبد اٌمبء ِؾبضرح  مفاهٌم الدٌمقراطٌة . مفاهٌم الدٌمقراطٌة . 2 17

 االِزؾبٔبد اٌمبء ِؾبضرح  الدٌمقراطٌة فً العام الثالث  الدٌمقراطٌة فً العام الثالث  2 18

 االِزؾبٔبد اٌمبء ِؾبضرح  االنظمة الدٌمقراطٌة فً العالم . ظمة الدٌمقراطٌة فً العالم .االن 2 19

مفهوم الحرٌات , تصنٌف الحرٌات  2 20
 العامة .

مفهوم الحرٌات , تصنٌف الحرٌات العامة 
. 

 اٌمبء ِؾبضرح 
 االِزؾبٔبد

الحرٌات الفكرٌة  –الحرٌات االساسٌة  2 21
 واالجتماعٌة . الحرٌات االقتصادٌة  –

 –الحرٌات الفكرٌة  –الحرٌات االساسٌة 
 الحرٌات االقتصادٌة  واالجتماعٌة .

 اٌمبء ِؾبضرح 
 االِزؾبٔبد

حرٌة الذهاب واالٌاب . حرٌة التعلٌم .  2 22
 حرٌة الصحافة

حرٌة الذهاب واالٌاب . حرٌة التعلٌم . 
 حرٌة الصحافة

 اٌمبء ِؾبضرح 
 االِزؾبٔبد

 االِزؾبٔبد اٌمبء ِؾبضرح  حرٌة التعلم والصحافة وحرٌة التجمع علم والصحافة وحرٌة التجمعحرٌة الت 2 23

الحرٌات الفكرٌة و الجمعٌات وحرٌة  2 24
 العمل

. الحرٌات الفكرٌة و الجمعٌات وحرٌة 
 العمل

 اٌمبء ِؾبضرح 
 االِزؾبٔبد

 االِزؾبٔبد اٌمبء ِؾبضرح  حق التملإ حق التملإ 2 25

 االِزؾبٔبد اٌمبء ِؾبضرح  حرٌة التجارة والصناعة . ة التجارة والصناعة .حرٌ 2 26

 االِزؾبٔبد اٌمبء ِؾبضرح  حرٌة المرأة . حرٌة المرأة . 2 27

 االِزؾبٔبد اٌمبء ِؾبضرح  االحزاب السٌاسٌة والحرٌات العامة . االحزاب السٌاسٌة والحرٌات العامة . 2 28

ً والحرٌات العامة التقدم العلمً والتقن 2 29
. 

 التقدم العلمً والتقنً والحرٌات العامة .
 اٌمبء ِؾبضرح 

 االِزؾبٔبد

 االِزؾبٔبد اٌمبء ِؾبضرح  مستقبل الحرٌات العامة مستقبل الحرٌات العامة 2 30
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 ٚطف اٌّمشس

 

 

 اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1
 عبِؼخ اٌفراد االٚضظ اٌزم١ٕخ

 اٌزمٕٟ /اٌذ٠ٛا١ٔخ اٌّؼٙذا/ رم١ٕبد اداسح اٌّٛاد لسُ  / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمسُ اٌ .2

 اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ  اسُ / سِض اٌّمشس .3

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .4

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌسٕخ .5

ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .6

 )اٌىٍٟ(
1  

 2221  ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس -8

 التعرف مفردات عامة في اللغة االنكليزية  -1

 

 االنكلزية التعرف على مفردات ادارية في اللغة -2

 

 
 
 
 

 

ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسِخشعبد اٌ .12
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  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ

 اٌّفب١ُ٘ االداس٠خ  ِؼشفخ -1أ

    لٛاػذ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ ِؼشفخ  -2أ
 

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 .اٌزؾذس ٚاٌؾٛاس ثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خِؼشفخ ا١ّ٘خ  - 1ة

 ِؼشفخ لٛاػذ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ  - 2ة
  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 (data show)ِؾبػشاد ٔظش٠خ ٚاسزخذاَ اٌٛسبئً اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ فٟ ػشع اٌّؾبػشاد - 1

 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ٌٍّفشداد إٌظش٠خ-2

 

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اِزؾبْ ٔظشٞ   -1

   اسئٍخ شف٠ٛخ     -1

لجً اٌطبٌتٚاالعبثخ ػ١ٍٙب ِٓ  (data show) ػشع ّٔبرط ٚافالَ فٟ  -3              

 

 

 

 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌؼظف اٌزٕٟ٘ -1ط        

 اٌؾٍمبد اٌذساس١خ-2ط

 رجبدي االدٚاس-3ط

 
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اسئٍخ ِجبششح -

 ٔمً ٚالغ اٌّؾبػشح ِٓ اٌغبٔت إٌظشٞ اٌٝ اٌؼٍّٟ -

 اٌطٍجخ ثشىً ِغب١ِغ ٌّٕبلشخ ِٛاػ١غ ِؼ١ٕخرٛص٠غ  -

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    
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 االعبثخ ػٍٝ اسئٍخ ِؼ١ٕخ-

 ِٕؼ دسعبد ٌزجبدي االدٚاس

رمس١ُ اٌطٍجخ اٌٝ ِغب١ِغ رم١١ُ )شف١ٙب اٚ رؾش٠ش٠ب(ٚاٌّغّٛػخ اٌزٟ رغ١ت ػٍٝ االسئٍخ رّٕؼ 

 دسعخ رم١ُ اػٍٝ  

 ١ب ٚاالعبثخ ػ١ٍٙب    ٚػغ ِغّٛػخ اسئٍخ ٚرسؾت ِٓ لجً اٌطبٌت ػشٛائ

 

 

 

 
إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 اٌشخظٟ (.

 خش٠ظ اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ/االداسٞ)دثٍَٛ فٕٟ( -1د          

 لذسرخ اٌؼب١ٌخ ػٍٝ اٌزؼبْٚ ٚإٌّبلشخ اصٕبء اٌّؾبػشح-2د

 ً اٌّطٍٛةِٙبسرٗ فٟ اداء اٌؼّ-3د

 لبث١ٍخ ػٍٝ رط٠ٛش اٞ ِٙبسح ٠زطٍجٙب اٌؼًّ اٌّٛعٛد ف١ٗ-4د 
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 ّٛرط ٚطف اٌّمشسٔ

 ٚطف اٌّمشس

 

 اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .73
 عبِؼخ اٌفراد االٚضظ اٌزم١ٕخ

 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ /اٌذ٠ٛا١ٔخا/ رم١ٕبد اداسح اٌّٛاد لسُ  / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمسُ اٌ .74

 رطج١مبد ٔظُ ِخض١ٔخ اسُ / سِض اٌّمشس .75

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .76

 ضب١ٔخاٌ ٕخاٌفظً / اٌس .77

  3 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .78

 2221  ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .79

 أ٘ذاف اٌّمشس .82

   لتطبيقات النظم المخزنيةالمفاهيم االساسية على  تعرف ال -2
 

 ن يتعرف على كيفية اداء العمليات واالجراءات المخزنية -3
 

 أن يتعرف على كيفية استخدام معدات التخزين والنقل  . -4
 

 يتعرف على كيفية المحافظة على المخزون  أن -5
 

 
 

 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم رص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من ف

 ؛البرنامج.
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 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .12

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 ِؼشفخ ا١ّ٘خ ؽفع اٌّٛاد ٚو١ف١خ ٚلب٠خ اٌّخضْٚ -1أ

 ِؼشفخ ا١ّ٘خ اٌزش١ِض ٚاٌّجبدٜ ٚاال١ّ٘خ     -2أ

 الِشوض٠خ فٟ االسزالَِؼشفخ االعشاءاد اٌخبطخ ثبٌّشوض٠خ ٚاٌ  -3أ
 ِؼشفخ و١ف١خ أشبء اٌذٚساد اٌّسزٕذ٠خ اٌّخض١ٔخ -4أ
  -5أ
   -6أ
  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ِؼشفخ ا١ّ٘خ اٌّٛاد - 1ة

 ِؼشفخ ا١ّ٘خ اٌزج٠ٛت ٚاٌزش١ِض     - 2ة

 ِؼشفخ ؽّب٠خ اٌّخضْٚ ٚٚلب٠زٗ  - 3ة

 برِٗؼشفخ اٌزٛط١ف ٚاعشاءارخ ِٚزطٍج   - 4ة
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 (data show)ِؾبػشاد ٔظش٠خ ٚاسزخذاَ اٌٛسبئً اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ فٟ ػشع اٌّؾبػشاد - 1

 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ٌٍّفشداد إٌظش٠خ-2

 اٌزذس٠ت اٌؼٍّٟ فٟ دٚائش اٌذٌٚخ-3

 

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اِزؾبْ ٔظشٞ   -1

   اسئٍخ شف٠ٛخ     -2

ِٓ لجً اٌطبٌتٚاالعبثخ ػ١ٍٙب  (data show) ػشع ّٔبرط ٚافالَ فٟ  -3              

 االِزؾبْ اٌؼٍّٟ-4

 

 

 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌؼظف اٌزٕٟ٘ -1ط        

 اٌؾٍمبد اٌذساس١خ-2ط

 رجبدي االدٚاس-3ط
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 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اسئٍخ ِجبششح -

 إٌظشٞ اٌٝ اٌؼٍّٟ ٔمً ٚالغ اٌّؾبػشح ِٓ اٌغبٔت -

 رٛص٠غ اٌطٍجخ ثشىً ِغب١ِغ ٌّٕبلشخ ِٛاػ١غ ِؼ١ٕخ -

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 االعبثخ -

 ػٍٝ اسئٍخ ِؼ١ٕخ

 ِٕؼ دسعبد ٌزجبدي االدٚاس

 رمس١ُ اٌطٍجخ اٌٝ ِغب١ِغ رم١١ُ )شف١ٙب اٚ رؾش٠ش٠ب(ٚاٌّغّٛػخ اٌزٟ رغ١ت ػٍٝ االسئٍخ رّٕؼ دسعخ رم١ُ اػٍٝ  

     ٍخ ٚرسؾت ِٓ لجً اٌطبٌت ػشٛائ١ب ٚاالعبثخ ػ١ٍٙبٚػغ ِغّٛػخ اسئ
 

 

 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 )دثٍَٛ فٕٟ(االداسٞاٌزمٕٟ/خش٠ظ اٌّؼٙذ  -1د          

 ّؾبػشحلذسرخ اٌؼب١ٌخ ػٍٝ اٌزؼبْٚ ٚإٌّبلشخ اصٕبء اٌ-2د

 ِٙبسرٗ فٟ اداء اٌؼًّ اٌّطٍٛة-3د

 لبث١ٍخ ػٍٝ رط٠ٛش اٞ ِٙبسح ٠زطٍجٙب اٌؼًّ اٌّٛعٛد ف١ٗ-4د 
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 ث١ٕخ اٌّمشس .11

اسُ اٌٛؽذح / أٚ  ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌسبػبد األسجٛع

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ِمذِخ ػٓ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد االداس٠خ 3 1
خظبئض  ِىٛٔبد إٌظبَ/

 إٌظبَ/ا١ّ٘خ االٔظّخ

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ
 االِزؾبٔبد

2 
3 

 ِمذِخ ػٓ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد االداس٠خ
ِىٛٔبد إٌظبَ/ خظبئض 

 إٌظبَ/ا١ّ٘خ االٔظّخ

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

3  
3 

اٌزؼشف ػٍٝ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد 

 اٌّخض١ٔخ ٚاٌّؾبسج١خ
 َ إٌظُ اٌّخض١ٔخِفٙٛ

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

 ـ4  
3 

اٌزؼشف ػٍٝ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد 

 اٌّخض١ٔخ ٚاٌّؾبسج١خ
 ِفَٙٛ إٌظُ اٌّخض١ٔخ

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

5 
3 

 Quickثشٔبِظ اٌؼاللخ )االِٕٟ,
book 

ِضا٠ب أسزخذاَ اٌجشٔبِظ /خطخ 

اٌجشٔبِظ, خطٛاد اػذاد ػًّ 

 اٌجشٔبِظ

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

6-7-8 
3 

رى٠ٛٓ اػذاداد إٌّظّخ االفزشاػ١خ 

 اٌىزش١ٔٚب
اػذادد اٌؼٍّخ ,االػذاداد 

 ااٌّؾض١ٔخ , .... اٌخ

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

9-12-11-

12 

3 
 شغشح اٌؾسبثبد 

خ اػذاد شغشح اٌؾسبثبد, و١ف١

رؼش٠ف اٌذ١ًٌ, أٛاع ؽسبثبد 

 االسطذح

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

13- 14 
3 

 خطٛاد اٌذٚسح اٌّؾبسج١خ
اٌّسزٕذاد, فبرٛسح اٌج١غ, 

فبرٌٛشح اٌششاء, سٕذ اسزالَ 

 إٌمذ٠خ , سٕذ دفغ إٌمذ٠خ

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 زؾبٔبداالِ

15-16 
3 

 اٌغشد اٌّخضٟٔ
ؽشق اٌغشد اٌّخضٟٔ, أظّخ 

 اٌغشد اٌّخضٟٔ , ٔظبَ اٌغشد

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

17-18 
3 

 اٌشفشح اٌخ١ط١خ ,اٌجبسوٛد
اٌّبسؼ اٌؼٛئٟ/ ٚظبئف 

 اٌجبسٚوٛد

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

19 -22 
3 

 اٌّخضْٚ اطٕبف
رظ١ٕف اٌّخضْٚ / و١ف١خ 

  اٌٛطٛي اٌٝ اٌّخضْٚ

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

21-22-23 
3 

 اٌضثبئٓ
اٚاِش اٌج١غ , أشبء اٌفبرٛسح , 

 اٌزؾظ١ً ِٓ اٌضثبئٓ

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

24- 25-

26-27 

3 

 اٌّٛسد٠ٓ , اٌّشزش٠بد 

خ اٌزؼبًِ ِغ اٌّشد٠ٓ , آ١ٌ

رفبط١ً اٌشط١ذ ٚاٌّؼبِالد 

اٌخبطخ ثبٌّٛسد,اٚاِش 

اٌششاء,ِذفٛػبد 

  اٌؼشائت,ػ١ٍّبد اٌسذاد

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

28 

3 
  رسغ١ً اٌؼ١ٍّبد فٟ دفزش اٌجش٠ذ

رسغ١ً اٌم١ٛد ٌّذخالد إٌظبَ 

 ٚاػذاد اٌسذاد

اٌمبء ِؾبػشح 

سبئً ٚاسزخذاَ ٚ

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

29- 32 

3 

 لبػذح اٌج١بٔبد

اٌزؼبِالد اٌّظشف١خ/ 

اٌزؼبِالد اٌّزؼٍمخ ثبٌزغبسح 

االٌىزش١ٔٚخ ٚثطبلبد االئزّبْ 

  االٌىزش١ٔٚخ 

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 ٚطف اٌّمشس

 

 اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .8
 عبِؼخ اٌفراد االٚضظ اٌزم١ٕخ

 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ /اٌذ٠ٛا١ٔخا/ سح اٌّٛادرم١ٕبد ادا لسُ  / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمسُ اٌ .9

 زس٠ٛكاداسح اٌ  اسُ / سِض اٌّمشس .12

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .11

 ضب١ٔخاٌ اٌفظً / اٌسٕخ .12

ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .13

 )اٌىٍٟ(
4  

 2221  ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .14

 أ٘ذاف اٌّمشس -8

 التعرف  على مفهوم التسويق والبيئة التسويقية. -1

 ى اسس ومبادىء واساليب لبتسويق.أن يتعرف عل-2
 

 أن يتعرف على كيفية تنشيط المبيعات  .-3

 أن يتعرف على المتطلبات االستراتيجية والرقابة عليها. -4
 

 
 
 
 

 

ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسِخشعبد اٌ .11

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ

 ِؼشفخ ا١ّ٘خ ٚاصبسح اٌذٚافغ ٌذٜ اٌّسزٍٙه. -1أ

     اٌزس٠ٛك ٚسٍٛن اٌّسزٍٙهِؼشفخ ا١ّ٘خ  -2أ

 اٌزؼشف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌمٕٛاد اٌزس٠ٛم١خ  -3أ
 أشطخ إٌّشآد اٌزس٠ٛم١خ .ِؼشفخ  -4أ
 اٌزؼشف ػٍٝ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌزس٠ٛم١خ ٚثؾٛس اٌزس٠ٛك. -5أ
   -6أ
  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 زس٠ٛك.ِؼشفخ ا١ّ٘خ اٌ - 1ة

 ش٠ٚظخ ا١ّ٘خ اٌزِؼشف  - 2ة

 ا١ّ٘خ االػالَِؼشفخ   - 3ة

 ػٍٝ لشاساد اٌزسؼ١ش. اٌؼٛاًِ اٌّؤصشحِؼشفخ    - 4ة
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 (data show)ِؾبػشاد ٔظش٠خ ٚاسزخذاَ اٌٛسبئً اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ فٟ ػشع اٌّؾبػشاد - 1

 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ٌٍّفشداد إٌظش٠خ-2

 ٚائش اٌذٌٚخاٌزذس٠ت اٌؼٍّٟ فٟ د-3

 

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اِزؾبْ ٔظشٞ   -1

   اسئٍخ شف٠ٛخ     -2

(data show)ٚاالعبثخ ػ١ٍٙب ِٓ لجً اٌطبٌت ػشع ّٔبرط ٚافالَ فٟ  -3              

 االِزؾبْ اٌؼٍّٟ-4

 

 

 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌؼظف اٌزٕٟ٘ -1ط        

 اٌؾٍمبد اٌذساس١خ-2ط

 دٚاسرجبدي اال-3ط
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 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اسئٍخ ِجبششح -

 ٔمً ٚالغ اٌّؾبػشح ِٓ اٌغبٔت إٌظشٞ اٌٝ اٌؼٍّٟ -

 رٛص٠غ اٌطٍجخ ثشىً ِغب١ِغ ٌّٕبلشخ ِٛاػ١غ ِؼ١ٕخ -

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 االعبثخ ػٍٝ اسئٍخ ِؼ١ٕخ-

 ِٕؼ دسعبد ٌزجبدي االدٚاس

ف١ٙب اٚ رؾش٠ش٠ب(ٚاٌّغّٛػخ اٌزٟ رغ١ت ػٍٝ االسئٍخ رّٕؼ رمس١ُ اٌطٍجخ اٌٝ ِغب١ِغ رم١١ُ )ش

 دسعخ رم١ُ اػٍٝ  

 ٚػغ ِغّٛػخ اسئٍخ ٚرسؾت ِٓ لجً اٌطبٌت ػشٛائ١ب ٚاالعبثخ ػ١ٍٙب    

 

 

 

 
إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 اٌشخظٟ (.

 ٠ظ اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ/االداسٞ)دثٍَٛ فٕٟ(خش -1د          

 لذسرخ اٌؼب١ٌخ ػٍٝ اٌزؼبْٚ ٚإٌّبلشخ اصٕبء اٌّؾبػشح-2د

 ِٙبسرٗ فٟ اداء اٌؼًّ اٌّطٍٛة-3د

 لبث١ٍخ ػٍٝ رط٠ٛش اٞ ِٙبسح ٠زطٍجٙب اٌؼًّ اٌّٛعٛد ف١ٗ-4د 
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 ث١ٕخ اٌّمشس .12

اسُ اٌٛؽذح / أٚ  ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌسبػبد األسجٛع

 ػٛعاٌّٛ
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ِفَٙٛ اٌزط٠ٛك ٔظرح ش١ٌّٛخ 4 1
اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ
 االِزؾبٔبد

2 
4 

 ِفَٙٛ اٌّس٠ظ اٌزط٠ٛمٟ
)ػٕبصرٖ,إٌّزظ. 

 اٌطؼر,اٌّىبْ ,اٌزر٠ٚظ(

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

3  
4 

 اٌج١ئخ  
١خ اٌزط٠ٛم١خ . اٌذاخٍ

 ,اٌخبرع١خ

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

 ـ4  

4 

 اٌطٍٛن ٚاٌمراراد

لراراد  –ضٍٛن اٌّطزٍٙه 

اٌؼٛاًِ اٌّئصرح –اٌشراء 

أٛاع لراراد -ػٍٝ اٌمرار

خطٛاد –دٚافغ -اٌشراء

 دٚافغ اٌشرار -ارخبر اٌمرار

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

 اٌطٛق 4 5-6

أٛاع  -رمط١ُ اٌطٛق

اخز١بر اٌٙذف –اٌطٛق 

اضص رمط١ُ  –اٌطٛلٟ 

 اٌزٕجئ  ثبٌّج١ؼبد -اٌطٛق

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

 إٌّزغبد 4 7-8
اٌّمصٛد ثبٌّٕزظ  –إٌّزظ 

 دٚرح ؽ١بد إٌّزغبد –

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

9 
4 

 ئخ ٚاٌزغ١ٍفاٌزؼج
 –ِفَٙٛ اٌزؼجئخ ٚاٌزغ١ٍف 

 ِؼب١٠ر اٌزغ١ٍف

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

11-11 
4 

 ِفَٙٛ اٌمٕٛاد اٌزٛز٠ؼ١خ اٌزٛز٠غ ٚاٌمٕٛاد اٌزٛز٠ؼ١خ
اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

12 
4 

 رغبرح اٌغٍّخ
ِفَٙٛ إٌّشآد اٌزط٠ٛم١خ 

 رغبرح اٌغٍّخ رص١ٕف –

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

13 
4 

 رغبرح اٌّفرد
طج١ؼ١خ ٚا١ّ٘خ رغبرح 

 اٌّفرد 

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

14- 15 
4 

 اٌزٛز٠غ اٌّبدٞ
أشطخ اٌزٛز٠غ اٌّبدٞ , 

 إٌمً

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

16 
4 

 االرصبالد اٌزط٠ٛم١خ 
 –اعراءاد االرصبي 

 اٌّس٠ظ اٌزر٠ٚغٟ

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

 االػالْ 4 18 – 17
ا٘ذاف  –ا١ّ٘خ االػالْ 

 اضزخذاَ االػالْ

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

19 
4 

 اٌّج١ؼبد
اضزخذاَ  –رٕش١ظ اٌّج١ؼبد 

 َ رٕش١ظ اٌّج١ؼبدِفٙٛ

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

21 
4 

 اٌج١غ اٌشخصٟ
اعراءاد اٌج١غ  –اٌّفَٙٛ 

 اٌخصٟ

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

21- 22 
4 

 اٌؼٛاًِ اٌّئصرح -ا٘ذافٗ اٌزطؼ١ر
اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

23 
4 

 ط٠ٛك اٌخذِخر
خصبئصٙب  –ِفِٙٛٙب 

 اٌّس٠ظ اٌزط٠ٛمٟ

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد
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24- 25 

4 
 ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد

 –إٌّبفغ  –ِفِٙٛٗ 

ثؾٛس اٌزط٠ٛك –ِىٛٔبرٗ 

 اٌزص١ٕف اٌؼبَ–

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

26 
4 

 اضزرار١غ١خ اٌزط٠ٛك
 –ِزطٍجبرٙب  -١ٙباٌرلبثخ ػٍ

 اعراءارٙب

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

27 
اٌزط٠ٛك فٟ إٌّظّبد غ١ر  4

 اٌرثؾ١خ 

 -اال٘ذاف -اٌّفَٙٛ

 اٌطزرار١غ١خ

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

28 
4 

 اٌزط٠ٛك ٌّجبشر
ٚضبئً -ؽصبئصٙب -اٌّؼٕٝ

 االرصبي

اٌمبء ِؾبػشح 

سزخذاَ ٚسبئً ٚا

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

29 
4 

 ِفَٙٛ اخالل١بد اٌزط٠ٛك االػزجبراد االعزّبػ١خ 
اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

31 
4 

 اٌزط٠ٛك االخضر
اٌّس٠ظ  -االثؼبد -اٌّفَٙٛ

 إٌزبئظ -اٌزط٠ٛمٟ

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 ٚطف اٌّمشس

 

 

 اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .15
 بِؼخ اٌفراد االٚضظ اٌزم١ٕخع

 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ /اٌذ٠ٛا١ٔخا/ رم١ٕبد اداسح اٌّٛاد لسُ  / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمسُ اٌ .16

 اٌّؾبسجخ اٌّخض١ٔخ   اسُ / سِض اٌّمشس .17

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .18

 ضب١ٔخاٌ اٌفظً / اٌسٕخ .19

ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .22

 )اٌىٍٟ(
5  

 2221  ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .21

 ذاف اٌّمشسأ٘ -8

 .دراسة اساليب المحاسبة المتخصصه -2

  التعرف على مجاالت تطبيق  -3

 التعرف على كيفية ضبط حركة المواد داخل المخازن من حيث الكمية والقيمة -4

 كيفية توفير المعلومات الالزمة لتخطيط المخزون -5
 

 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسِخشعبد اٌ .13

  ف اٌّؼشف١خ ٘ذااأل -أ

 ِؼشفخ ا١ّ٘خ ٚاصبسح اٌذٚافغ ٌذٜ اٌّسزٍٙه. -1أ

     اٌّؾبسجخ اٌّخض١ٔخ ٚاالػزّبداد اٌّسزٕذ٠خِؼشفخ ا١ّ٘خ  -2أ

 اعشاءاد ؽسبثبد اٌّخبصْاٌزؼشف ػٍٝ   -3أ
 . اٌزؼشف ػٍٝ اٌّؼبٌغخ اٌّؾبسج١خ ٌٍٛؽذاد اٌّخبٌفخ ٌٍّٛاطفبد -4أ
 .ذإٌظبَ اٌّؾبسجٟ اٌّٛؽاٌزؼشف ػٍٝ  -5أ
  
  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 .ّؾبسجخ اٌّخض١ٔخِؼشفخ ا١ّ٘خ اٌ - 1ة

 ِؼشفخ دٚسح اٌّشزش٠بد ٚاعشاءاد اٌششاء  - 2ة

 اٌّسزٕذاد اٌخبطخ ثبالػزّبدادِؼشفخ   - 3ة

 ِؼشفخ اسس رمذ٠ش اٌّٛاد اٌّسزٍٙىخ ٚاٌّؼبدح ٌٍّخبصْ   - 4ة
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 (data show)ِؾبػشاد ٔظش٠خ ٚاسزخذاَ اٌٛسبئً اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ فٟ ػشع اٌّؾبػشاد - 1

 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ٌٍّفشداد إٌظش٠خ-2

 اٌزذس٠ت اٌؼٍّٟ فٟ دٚائش اٌذٌٚخ-3

 

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اِزؾبْ ٔظشٞ   -1

   اسئٍخ شف٠ٛخ     -6

(data show)ٚاالعبثخ ػ١ٍٙب ِٓ لجً اٌطبٌت ّٔبرط ٚافالَ فٟ ػشع  -3              

 االِزؾبْ اٌؼٍّٟ-4

 

 

 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌؼظف اٌزٕٟ٘ -1ط        

 اٌؾٍمبد اٌذساس١خ-2ط

 رجبدي االدٚاس-3ط
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 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اسئٍخ ِجبششح -

 ٔمً ٚالغ اٌّؾبػشح ِٓ اٌغبٔت إٌظشٞ اٌٝ اٌؼٍّٟ -

 ِغب١ِغ ٌّٕبلشخ ِٛاػ١غ ِؼ١ٕخ رٛص٠غ اٌطٍجخ ثشىً -

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 االعبثخ ػٍٝ اسئٍخ ِؼ١ٕخ-

 ِٕؼ دسعبد ٌزجبدي االدٚاس

رمس١ُ اٌطٍجخ اٌٝ ِغب١ِغ رم١١ُ )شف١ٙب اٚ رؾش٠ش٠ب(ٚاٌّغّٛػخ اٌزٟ رغ١ت ػٍٝ االسئٍخ رّٕؼ 

 دسعخ رم١ُ اػٍٝ  

 ػ١ٍٙب     ٚػغ ِغّٛػخ اسئٍخ ٚرسؾت ِٓ لجً اٌطبٌت ػشٛائ١ب ٚاالعبثخ

 

 

 

 
إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 اٌشخظٟ (.

 خش٠ظ اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ/االداسٞ)دثٍَٛ فٕٟ( -1د          

 لذسرخ اٌؼب١ٌخ ػٍٝ اٌزؼبْٚ ٚإٌّبلشخ اصٕبء اٌّؾبػشح-2د

 ِٙبسرٗ فٟ اداء اٌؼًّ اٌّطٍٛة-3د

 لبث١ٍخ ػٍٝ رط٠ٛش اٞ ِٙبسح ٠زطٍجٙب اٌؼًّ اٌّٛعٛد ف١ٗ-4د 
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 ث١ٕخ اٌّمشس .14

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌسبػبد األسجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اسُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛػٛع

 اٌّفب١ُ٘ االضبض١خ 5 1
ػاللخ  -اعراء ؽطبثبد

 ؽطبثبد ثبالدراد االخرٜ

اٌمبء ِؾبػشح 

ئً ٚاسزخذاَ ٚسب

 اال٠ؼبػ
 االِزؾبٔبد

2 
5 

 دٚرح اٌّشزر٠بد
 -اٌّؾ١ٍخ-اعراءاد اٌشراء

 اٌّؼبٌغخ اٌّؾبضج١خ

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

3  
5 

 اٌّشزر٠بد اٌخبرع١خ
-االػزّبداد اٌّطزٕذ٠خ

اٌشرٚط -اٌّؼبٌغخ اٌّؾبضج١خ

 اٌؼبِخ ٌالػزّبداد

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 ػاال٠ؼب

 االِزؾبٔبد

 ـ4  
اٌّطزٕذاد اٌخبصخ  5

 ثبالػزّبداد
-ٚصبئمبٌشؾٓ-ٚصبئك اٌزب١ِٓ

 اٌمٛائُ اٌزغبر٠خ 

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

5    
 

 

5 

ػّالد اٌّراض١ٍٓ ٚاعٛر 

 اٌجرل١بد

غٍك االػزّبد  -اٌفٛائذ

غٍك ثضبػخ  -اٌّطزٕذٞ

 ثطر٠ك اٌشؾٓ

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚسبئً  ٚاسزخذاَ

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

6 
 

5 
 

 اٌجضبػخ اٌّطزٍّخ
اٌٛؽذاد  -اٌفمذاْ -اٌزبٌف

 اٌّخبٌفخ ٌٍّٛاصفبد

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

7 
 

 اٌّؼبٌغبد اٌّؾبضج١خ 5
ِؼبٌغخ اٌٛؽذاد اٌّخبٌفخ 

 ٌٍّٛاصفبد

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

8 
5 
 ّصبر٠ف اٌّشزروخاٌ 

 -اٌصرف –ػٌّٛخ اٌشراء 

-اٌجر٠ذ ٚاٌٙبرف االرض١بد

 إٌمً

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

9 
5 

 اٌّصبر٠ف اٌّشزروخ رٛز٠غ اٌّصبر٠ف
اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

11 
اٌّطزٕذاد ٚاٌطغالد  5

 اٌّخس١ٔخ

دح اػب -االصذار -االضزالَ

 اضزبر اٌّخسْ -اٌّٛاد

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

11 
5 

 اٌّٛاد اٌّخس١ٔخ
اٌزطؼ١ر ػٍٝ  -طرق اٌزطؼ١ر

 اضبش اٌىٍفخ

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

12 
5 

 اخ١را ٠صرف اٚال طر٠مخ اٌٛارد
اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 بداالِزؾبٔ

13 
5 

 ا٠غبد اٌّؼذي اٌجط١ظ طر٠مخ اٌّؼذي
اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

14 
5 

 طر٠مخ ا٠غبد اٌّؼذي اٌّٛزْٚ اٌّؼذي اٌّٛزْٚ
اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

15 
5 

 طر٠مخ اٌزطؼ١ر
ث١ٓ أظّخ -ػٍٝ اضبش اٌىٍفخ

 ِٕظّخ االػّبي -اٌؾطبثبد

مبء ِؾبػشح اٌ

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

16 
5 

 ػٕذ االضزالَ طر٠مخ اٌطؼر االدارٞ
اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

17 
ِمبرٔخ ث١ٓ أظّخ  5

 اٌزطؼ١ر
 وشف رؾ١ًٍ اٌّٛاد اٌصبدرح

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

18 
5 

 اٌّؼبدحاٌّٛاد اٌّخس١ٔخ 
ضؼر -رطؼ١ر٘ب-ِفِٙٛٙب

 اػبدح اٌزمذ٠ر -اٌطٛق

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد



  
 62اٌصفؾخ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 
5 

 اٌغرد
اٌغرداٌذٚرٞ -أٛاػٗ-ِفِٙٛٗ

 اٌغرد اٌّطزّر -اعرائٗ–

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

21 
5 

 فرٚلبد اٌغرد -لبئّخ اٌغرد اٌغرد اٌّفبعٝء
ِؾبػشح  اٌمبء

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

21 
5 

 ِؼبٌغخ فرٚلبد اٌغرد اٌّؼبٌغخ اٌّؾبضج١خ
اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

22 
 

5 
اضص رمذ٠ر اٌٛاد 

 اٌّطزٍٙىخ

اٌرلبثخ ػٍٝ  -ِؼذي اٌذٚراْ

 اٌّٛاد اٌّخس١ٔخ

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

23 
 

5 
ِؼذي دٚراْ اٌّٛاد 

 اال١ٌٚخ

ربِخ -اٌجضبئؼزؾذ اٌصٕغ

 اٌصٕغ

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

24 
5 

 إٌظبَ اٌّؾبضجٟ اٌّٛؽذ
اٌذ١ًٌ  -ا٘ذافٗ -ِفِٙٛٗ

 اػذاد اٌذ١ًٌ -اٌّؾبضجٟ

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

25 
5 

 رمط١ُ ؽطبثبد اٌذ١ًٌ
شرػ ؽطبثبد اٌذ١ًٌ 

 اٌّؾبضجٟ

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

26 
5 

 اٌّؼبٌغخ اٌّؾبضج١خ
ٔظر٠خ اٌم١ذ  -ٌٍّٛاد اٌّخس١ٔخ

 اٌّسدٚط

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

27 
5 

 ارجبع ِجذأ االضزؾمبق
ؽطبثبد -ؽطبثبد اٌذائْٕٛ

 اٌّطزٍسِبد

 اٌمبء ِؾبػشح

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

28 
5 

 اٌشراء اٌخبرعٟ
اٌّؼبٌغخ اٌّؾبضج١خ ٌٍّٛاد 

 اٌصبدرح 

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

29 
5 

 ا١ِٛ١ٌبد ٚاٌطغالد 
١ِٛ٠بد  -١ِٛ٠بد اٌّشزر٠بد

 اٌصبدر اٌّخسٟٔ

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

31 
5 

 ضغً اضزبر اٌّخبزْ اضزبر اٌّخبزْ
اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 ٚطف اٌّمشس

 

 

 اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .22
 عبِؼخ اٌفراد االٚضظ اٌزم١ٕخ

 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ /اٌذ٠ٛا١ٔخا/ رم١ٕبد اداسح اٌّٛاد لسُ  / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمسُ اٌ .23

 اداسح اٌؼ١ٍّبد   اسُ / سِض اٌّمشس .24

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .25

 ضب١ٔخاٌ اٌسٕخ اٌفظً / .26

ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .27

 )اٌىٍٟ(
5  

 2221 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .28

 أ٘ذاف اٌّمشس -8

 التعرف على ادارة االنتاج والعمليات االنتاجية  -1

 التعرف على اهمية موقع المصنع والعوامل المؤثره فيه -2

 التعرف على طرق ووسائل االنتاج -3

 النوعيةالتعرف على مفهوم واهمية الرقابة  -4
 

 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم من فرص  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى

 ؛البرنامج.
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 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسِخشعبد اٌ .15

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ

 .دساسخ ِٛػٛع االٔزبط ٚاٌؼ١ٍّبدِؼشفخ ا١ّ٘خ  -1أ

     و١ف١خ رؾذ٠ذ اٌطبلخ االٔزبع١خ ٌٍّششٚع اٌظٕبػِٟؼشفخ  -2أ

 اعشاءاد اٌزٕجؤ ثبٌطٍتاٌزؼشف ػٍٝ   -3أ
 .خ اٌخط١خ ٚرخط١ؾ االٔزبط اٌزؼشف ػٍٝ اٌجشِغ -4أ
 .اداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ ٚادٚارٙباٌزؼشف ػٍٝ  -5أ
  
  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 .اداسح االٔزبط ٚاٌؼ١ٍّبدِؼشفخ ا١ّ٘خ  - 1ة

 ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ الداسح اٌؼ١ٍّبد.ِؼشفخ   - 2ة

 ؽشق ٚٚسبئً االٔزبط.ِؼشفخ   - 3ة

 شِغخ اٌؼًّرٕظ١ُ ٚثِؼشفخ    - 4ة
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 (data show)ِؾبػشاد ٔظش٠خ ٚاسزخذاَ اٌٛسبئً اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ فٟ ػشع اٌّؾبػشاد - 1

 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ٌٍّفشداد إٌظش٠خ-2

 اٌزذس٠ت اٌؼٍّٟ فٟ دٚائش اٌذٌٚخ-3

 

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اِزؾبْ ٔظشٞ   -1

   اسئٍخ شف٠ٛخ     -7

ػ١ٍٙب ِٓ لجً اٌطبٌت ٚاالعبثخ (data show) ػشع ّٔبرط ٚافالَ فٟ  -3              

 االِزؾبْ اٌؼٍّٟ-4

 

 

 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌؼظف اٌزٕٟ٘ -1ط        

 اٌؾٍمبد اٌذساس١خ-2ط

 رجبدي االدٚاس-3ط
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 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اسئٍخ ِجبششح -

 ٌغبٔت إٌظشٞ اٌٝ اٌؼٍّٟٔمً ٚالغ اٌّؾبػشح ِٓ ا -

 رٛص٠غ اٌطٍجخ ثشىً ِغب١ِغ ٌّٕبلشخ ِٛاػ١غ ِؼ١ٕخ -

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 االعبثخ ػٍٝ اسئٍخ ِؼ١ٕخ-

 ِٕؼ دسعبد ٌزجبدي االدٚاس

رمس١ُ اٌطٍجخ اٌٝ ِغب١ِغ رم١١ُ )شف١ٙب اٚ رؾش٠ش٠ب(ٚاٌّغّٛػخ اٌزٟ رغ١ت ػٍٝ االسئٍخ رّٕؼ 

 دسعخ رم١ُ اػٍٝ  

 اسئٍخ ٚرسؾت ِٓ لجً اٌطبٌت ػشٛائ١ب ٚاالعبثخ ػ١ٍٙب     ٚػغ ِغّٛػخ

 

 

 

 
إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 اٌشخظٟ (.

 خش٠ظ اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ/االداسٞ)دثٍَٛ فٕٟ( -1د          

 اٌّؾبػشح لذسرخ اٌؼب١ٌخ ػٍٝ اٌزؼبْٚ ٚإٌّبلشخ اصٕبء-2د

 ِٙبسرٗ فٟ اداء اٌؼًّ اٌّطٍٛة-3د

 لبث١ٍخ ػٍٝ رط٠ٛش اٞ ِٙبسح ٠زطٍجٙب اٌؼًّ اٌّٛعٛد ف١ٗ-4د 
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 ث١ٕخ اٌّمشس .16

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌسبػبد األسجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اسُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛػٛع

1 5 
ادارح االٔزبط ٚاٌؼ١ٍّبد 

 االٔزبع١خ
ػاللزٙب  -الضبض١خاٌٛظبئف ا

 ثبالداراد االخرٜ

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ
 االِزؾبٔبد

2 
5 

 ادارح اٌؼ١ٍّبد 
ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ الدارح 

 اٌؼ١ٍّبد

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

3  
5 

 اضزرار١غ١خ اٌؼ١ٍّبد
 -ادارح اٌؼ١ٍّبد ِٕٚٙظ إٌظُ

 اٌىفبءح اٌفبػ١ٍخ

ء ِؾبػشح اٌمب

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

 ـ4  
دراضخ اٌغذٜٚ  5

 االلزصبد٠خ ٌٍّشرٚع
االػزجبراد االضبض١خ فٟ رم٠ُٛ 

 اٌّشرٚع اٌصٕبػٟ

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

5    
 

 

5 

 اخز١بر ِٛلغ اٌّشرٚع
اٌؼٛاًِ اٌّئصرح فٟ اٌّشرٚع 

 اٌصٕبػٟ

اٌمبء ِؾبػشح 

زخذاَ ٚسبئً ٚاس

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

6 
 

5 
 

 اٌّشرٚع اٌصٕبػٟ
رؾذ٠ذ اٌطبلخ االٔزبع١خ 

 ٌٍّشرٚع اٌصٕبػٟ

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

7 
 

 اٌّشرٚع اٌصٕبػٟ 5
اٌزم٠ُٛ اٌّبٌٟ ٌٍّشرٚع 

 اٌصٕبػٟ

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

8 
5 
 االٔزبط طرق ٚٚضبئً 

اٌزرر١ت اٌذاخٍٟ ٌٍّصٕغ 

 ِٚجب١ٔٗ

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

9 
5 

 دراضخ  اٌطٛق ٚاٌطٍغ اٌطٛق ٚاٌطٍغ 
اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

11-11 
5 

 اضزخذاَ اٌٛضبئً االؽصبئ١خ اٌزٕجئ ثبٌطٍت
اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 ػاال٠ؼب

 االِزؾبٔبد

12 
5 

 رخط١ظ االٔزبط
اٌجرِغخ اٌخط١خ ٚرخط١ظ 

 االٔزبط

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

12- 14 
5 

 إٌمً ِٕٚبٌٚخ اٌّٛاد
االضب١ٌت –ادارح إٌمً 

 اٌّطزخذِخ ٌؾً ِشبوً إٌمً

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

15- 16 
5 

 رخص١ص اٌّٛاد
اٌّطزخذِخ فٟ ؽً  اٌطرق

 ِشىالد اٌزخص١ص

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

17- 18 
5 

 اٌزطج١مبد -اٌّفَٙٛ اٌّطبر اٌؾرط
اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

19-21 
ِفَٙٛ ٚا١ّ٘خ اٌرلبثخ  5

 إٌٛػ١خ

اٌطرق اٌّطزخذِخ فٟ اٌرلبثخ 

 ػٍٝ ٔٛػ١خ االٔزبط

ِؾبػشح  اٌمبء

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

21 
5 

 أظّزٙب ِٚٛاصفبرٙب ادارح اٌغٛدح
اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

22-23 
5 

 ادارح اٌغٛدح اٌشبٍِخ
االدٚاد االضبض١خ الدارح 

 اٌغٛدح

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

24 
5 

 اٌغٛدح اٌشبٍِخ 
رطج١مبد فٟ ِؾططبد اٌغٛدح 

 اٌشبٍِخ

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد
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25- 28 
5 

 اٌص١بٔٗ ٚاٌّؼ١ٌٛخ –أٛاػٙب  ٔظُ اٌص١بٔخ
اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

29 
 

 دراضخ اٌٛلذ -دراضخ اٌؼًّ رٕظ١ُ ٚثرِغخ اٌؼًّ  5
اٌمبء ِؾبػشح 

ً ٚاسزخذاَ ٚسبئ

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

31 
 

  ِراعؼخ ػبِخ 5
اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 ٚطف اٌّمشس

 

 

 اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .29
 عبِؼخ اٌفراد االٚضظ اٌزم١ٕخ

 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ /اٌذ٠ٛا١ٔخا/ رم١ٕبد اداسح اٌّٛاد لسُ  / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمسُ اٌ .32

 اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ  اسُ / سِض اٌّمشس .31

  ٛس اٌّزبؽخأشىبي اٌؾؼ .32

 ضب١ٔخاٌ اٌفظً / اٌسٕخ .33

ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .34

 )اٌىٍٟ(
1  

 2221  ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .35

 أ٘ذاف اٌّمشس -8

 التعرف مفردات عامة في اللغة االنكليزية  -3

 

 التعرف على مفردات ادارية في اللغة االنكلزية -4

 

 
 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم قق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد ح

 ؛البرنامج.
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 ٌزم١١ُٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚا ّمشسِخشعبد اٌ .17

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ

 اٌّفب١ُ٘ االداس٠خ  ِؼشفخ -1أ

    لٛاػذ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ ِؼشفخ  -2أ
 

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 .اٌزؾذس ٚاٌؾٛاس ثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خِؼشفخ ا١ّ٘خ  - 1ة

 لٛاػذ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خِؼشفخ   - 2ة
  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 (data show)ِؾبػشاد ٔظش٠خ ٚاسزخذاَ اٌٛسبئً اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ فٟ ػشع اٌّؾبػشاد - 1

 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ٌٍّفشداد إٌظش٠خ-2

 

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اِزؾبْ ٔظشٞ   -1

   اسئٍخ شف٠ٛخ     -8

(data show)ٚاالعبثخ ػ١ٍٙب ِٓ لجً اٌطبٌت ػشع ّٔبرط ٚافالَ فٟ  -3              

 

 

 

 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌؼظف اٌزٕٟ٘ -1ط        

 اٌؾٍمبد اٌذساس١خ-2ط

 رجبدي االدٚاس-3ط
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 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اسئٍخ ِجبششح -

 ٔمً ٚالغ اٌّؾبػشح ِٓ اٌغبٔت إٌظشٞ اٌٝ اٌؼٍّٟ -

 رٛص٠غ اٌطٍجخ ثشىً ِغب١ِغ ٌّٕبلشخ ِٛاػ١غ ِؼ١ٕخ -

 

 
 م١١ُ ؽشائك اٌز   

 االعبثخ ػٍٝ اسئٍخ ِؼ١ٕخ-

 ِٕؼ دسعبد ٌزجبدي االدٚاس

رمس١ُ اٌطٍجخ اٌٝ ِغب١ِغ رم١١ُ )شف١ٙب اٚ رؾش٠ش٠ب(ٚاٌّغّٛػخ اٌزٟ رغ١ت ػٍٝ االسئٍخ رّٕؼ 

 دسعخ رم١ُ اػٍٝ  

 ٚػغ ِغّٛػخ اسئٍخ ٚرسؾت ِٓ لجً اٌطبٌت ػشٛائ١ب ٚاالعبثخ ػ١ٍٙب    

 

 

 

 
إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس ١خ اٌزؤ١ٍ٘اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 اٌشخظٟ (.

 خش٠ظ اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ/االداسٞ)دثٍَٛ فٕٟ( -1د          

 لذسرخ اٌؼب١ٌخ ػٍٝ اٌزؼبْٚ ٚإٌّبلشخ اصٕبء اٌّؾبػشح-2د

 ِٙبسرٗ فٟ اداء اٌؼًّ اٌّطٍٛة-3د

 ٌّٛعٛد ف١ٗلبث١ٍخ ػٍٝ رط٠ٛش اٞ ِٙبسح ٠زطٍجٙب اٌؼًّ ا-4د 
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 ٚطف اٌّمشس

 

 اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .36
 عبِؼخ اٌفراد االٚضظ اٌزم١ٕخ

 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ /اٌذ٠ٛا١ٔخا/ رم١ٕبد اداسح اٌّٛاد لسُ  / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمسُ اٌ .37

 رخط١ؾ ٚسلبثخ اٌّخضْٚ  اسُ / سِض اٌّمشس .38

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .39

 ضب١ٔخاٌ اٌفظً / اٌسٕخ .42

ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .41

 )اٌىٍٟ(
5  

 2221  د ٘زا اٌٛطف ربس٠خ إػذا .42

 أ٘ذاف اٌّمشس -8

 ـ أن يتعرف على ادلفاىيم االساسية للسيطرة على اخلزين 1
 ـ أن ييتمكن من استخدام االساليب العلمية لضبط اخلزين .2
 

 

 

 

 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسِخشعبد اٌ .18

 ٘ذاف اٌّؼشف١خاأل - أ

 ِؼرفخ ا١ّ٘خ اٌخس٠ٓ  -1أ

 ِؼشفخ ِسز٠ٛبد اٌخض٠ٓ  -2أ

 اٌس١طشح ػٍٝ ِخٍفبد االٔزبط -3أ         

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 اٌط١طرح ػٍٝ اٌخس٠ٓ ٌؾبالد االضزٙالن غ١ر إٌّزظُ – 1ة

 اسزخذاَ اٌزٛص٠ؼبد االؽظبئ١خ ٌٍس١طشح ػٍٝ اٌخض٠ٓ – 2ة

   - 3ة

   4ة

 
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 (data show)ِؾبػشاد ٔظش٠خ ٚاسزخذاَ اٌٛسبئً اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ فٟ ػشع اٌّؾبػشاد - 1

 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ٌٍّفشداد إٌظش٠خ-2

 اٌزذس٠ت اٌؼٍّٟ فٟ دٚائش اٌذٌٚخ-3

 

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اِزؾبْ ٔظشٞ   -1

   اسئٍخ شف٠ٛخ     -3

(data show)ٚاالعبثخ ػ١ٍٙب ِٓ لجً اٌطبٌت ّبرط ٚافالَ فٟ ػشع ٔ -3              

 ٌزذس٠ت اٌؼٍّٟ فٟ اٌذٚائشا-4

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌؼظف اٌزٕٟ٘ -1ط        

 اٌؾٍمبد اٌذساس١خ-2ط

 رجبدي االدٚاس-3ط
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 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اسئٍخ ِجبششح -

 ٔمً ٚالغ اٌّؾبػشح ِٓ اٌغبٔت إٌظشٞ اٌٝ اٌؼٍّٟ -

 جخ ثشىً ِغب١ِغ ٌّٕبلشخ ِٛاػ١غ ِؼ١ٕخرٛص٠غ اٌطٍ -

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 االعبثخ ػٍٝ اسئٍخ ِؼ١ٕخ-

 ِٕؼ دسعبد ٌزجبدي االدٚاس

رمس١ُ اٌطٍجخ اٌٝ ِغب١ِغ رم١١ُ )شف١ٙب اٚ رؾش٠ش٠ب(ٚاٌّغّٛػخ اٌزٟ رغ١ت ػٍٝ االسئٍخ رّٕؼ 

 دسعخ رم١ُ اػٍٝ  

 االعبثخ ػ١ٍٙب    ٚػغ ِغّٛػخ اسئٍخ ٚرسؾت ِٓ لجً اٌطبٌت ػشٛائ١ب ٚ

 

 

 

 
إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 اٌشخظٟ (.

 خش٠ظ اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ/االداسٞ)دثٍَٛ فٕٟ( -1د          

 لذسرخ اٌؼب١ٌخ ػٍٝ اٌزؼبْٚ ٚإٌّبلشخ اصٕبء اٌّؾبػشح-2د

 ّطٍٛةِٙبسرٗ فٟ اداء اٌؼًّ اٌ-3د

 لبث١ٍخ ػٍٝ رط٠ٛش اٞ ِٙبسح ٠زطٍجٙب اٌؼًّ اٌّٛعٛد ف١ٗ-4د 
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 ث١ٕخ اٌّمشس .19

اسُ اٌٛؽذح / أٚ  ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌسبػبد األسجٛع

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌّخسْٚ  5 1
ا١ّ٘زخ ػٍٝ –ِفِٙٛٗ 

 ِطزٜٛ إٌّظّخ

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ
 الِزؾبٔبدا

2 
5 

 اضزرار١غ١بد رخس٠ٓ اٌّٛاد اضزرار١غ١بد رخس٠ٓ اٌّٛاد
اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

3  
5 

 ِفِٙٛٗ ٚا١ّ٘زخ  اٌط١طرح ػٍٝ اٌخس٠ٓ 
اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

 ـ4  
5 

 رمذ٠ر االؽز١بعبد رمذ٠ر االؽز١بعبد
اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

 وٍفزٗ اٌزخس٠ٓ  5 5-6
اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

7-8 5 
االضب١ٌت اٌغ١ر و١ّخ فٟ 

 اٌط١طرح ػٍٝ اٌخس٠ٓ 
االضب١ٌت اٌغ١ر و١ّخ فٟ 

 اٌط١طرح ػٍٝ اٌخس٠ٓ

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

9 
5 

اٌى١ّخ فٟ اٌط١طرح االضب١ٌت 

 ػٍٝ اٌخس٠ٓ

االضب١ٌت اٌى١ّخ فٟ اٌط١طرح 

ػٍٝ اٌخس٠ٓ ٌؾبالد 

 االضزٙالن إٌّزظُ 

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

11-11 
5 

 ٔظبَ و١ّخ اٌطٍت االلزصبد٠خ و١ّخ اٌطٍت االلزصبد٠خ 
اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

12 
5 

 اٌّفبضٍخ ث١ٓ اٌؼرٚض ٚضاٌؼر
اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

13 
5 

 ِطز٠ٛبد اٌخس٠ٓ  اٌخس٠ٓ
اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

14 
5 

 اٌط١طرح ػٍٝ اٌخس٠ٓ

اٌط١طرح ػٍٝ اٌخس٠ٓ 

ٌؾبالد االضزٙالن غ١ر 

 إٌّظُ

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 ِزؾبٔبداال

15 

5 

 اٌزٛز٠ؼبد االؽصبئ١خ 

اضزخذاَ اٌزٛز٠ؼبد 

االؽصبئ١خ فٟ اٌط١طرح 

 ػٍٝ اٌخس٠ٓ 

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

 اٌخس٠ٓ االؽز١بطٟ 5 16
لمواجهة  اٌخس٠ٓ االؽز١بطٟ

 التغيير في االستهالك 

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

17 
5 

 اٌخس٠ٓ االؽز١بطٟ
لمواجهة  اٌخس٠ٓ االؽز١بطٟ

 تذبذبات التوريد

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

18 

5 

 رؾذ٠ذ اٌخس٠ٓ االؽز١بطٟ

رؾذ٠ذ اٌخس٠ٓ االؽز١بطٟ 

ثبضزخذاَ ّٔٛرط 

 االؽزّبالد 

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

19 – 21 
5 

 طِخٍفبد االٔزب
اٌط١طرح ػٍٝ ِخٍفبد 

 االٔزبط

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد

21-22-

23 

5 
 اٌط١طرح ػٍٝ لطغ اٌغ١بر  اٌط١طرح ػٍٝ لطغ اٌغ١بر

اٌمبء ِؾبػشح 

ٚاسزخذاَ ٚسبئً 

 اال٠ؼبػ

 االِزؾبٔبد
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24-25 
5 

 ٔظبَ رخط١ظ االؽز١بعبد
ٔظبَ رخط١ظ االؽز١بعبد ِٓ 

 اٌّٛاد

رح اٌمبء ِؾبض

ٚاضزخذاَ ٚضبئً 

 اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

26 
5 

 ٔظبَ اٌٛلذ اٌّؾذد ٔظبَ اٌٛلذ اٌّؾذد
اٌمبء ِؾبضرح 

ٚاضزخذاَ ٚضبئً 

 اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

27 
5 

 اٌّٛازٔخ اٌزخط١ط١خ اٌّٛازٔخ اٌزخط١ط١خ
اٌمبء ِؾبضرح 

ٚاضزخذاَ ٚضبئً 

 اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

28-29 

5 

 أظّخ اٌط١طرح ػٍٝ اٌّخسْٚ

خ اٌط١طرح ػٍٝ أظّ

ٔظبَ اٌى١ّخ –اٌّخسْٚ 

 ٔظبَ اٌفزرح اٌضبثزخ –اٌضبثزخ 

اٌمبء ِؾبضرح 

ٚاضزخذاَ ٚضبئً 

 اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

32 
اضزخذاَ إٌظبَ االٌٟ فٟ  5

 اٌط١طرح ػٍٝ اٌخس٠ٓ 

اضزخذاَ إٌظبَ االٌٟ فٟ 

 اٌط١طرح ػٍٝ اٌخس٠ٓ

اٌمبء ِؾبضرح 

ٚاضزخذاَ ٚضبئً 

 اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد
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 ّٔٛرط ٚصف اٌّمرر

  

  ٚصف اٌّمرر

 

 ِؼٙذ رمٕٟ د٠ٛا١ٔخ اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .37

  لسُ رم١ٕبد اداسح اٌّٛاد  ٌمسُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوضا .38

 ِشاسالد رغبس٠خ أى١ٍض٠خ اسُ / سِض اٌّمشس .39

  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .42

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .41

 اٌضب١ٔخ اٌفظً / اٌسٕخ .42

 3 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .43

  2221 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .44

 أ٘ذاف 

45.  

 -:سيكون الطالب قادرا على 
 

 ش

1-students of store managment dept. 

 

     
   

 

 

 

1- basig science of  pharmacology  

2- the activity  of  drugs  

3-absorption and excretion of drug  

4- dose and dosage form  

5- toxicology ,toxins , poisoning with metals  

 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .46
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 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
     COMMUNICATION -1أ

  WHAT ARE KINDS OF THE LETTERS-2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

  MANAGAMENT –FUNCTION – 1ة    
     COMMUNICATION   - 2ة    

WHAT ARE KINDS OF THE LETTERS -3         

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 (data show)ِؾبػشاد ٔظش٠خ ٚاسزخذاَ اٌٛسبئً اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ فٟ ػشع اٌّؾبػشاد -1

 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ٌٍّفشداد إٌظش٠خ-2

 اٌزذس٠ت اٌؼٍّٟ فٟ اٌذٚائش-3

 

 شائك اٌزم١١ُ ؽ     

 اِزؾبْ ٔظشٞ 

 اسئٍخ شف٠ٛخ-2

اِزؾبْ ػٍّٟ -  3  

(data show)ٚاالعبثخ ػ١ٍٙب ِٓ لجً اٌطبٌت ػشع ّٔبرط ٚافالَ فٟ -4          

 
 اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خِٙبساد  -ط

 اٌؼظف اٌزٕٟ٘ -1ط        

 اٌؾٍمبد اٌذساس١خ-2ط

 رجبدي االدٚاس-3ط

   -4ط

  

  ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ    

 اسئٍخ ِجبششح-

 ٔمً ٚالغ اٌّؾبػشح ِٓ اٌغبٔت إٌظشٞ اٌٝ اٌؼٍّٟ-

 رٛص٠غ اٌطٍجخ ثشىً ِغب١ِغ ٌّٕبلشخ ِٛاػ١غ ِؼ١ٕخ -

 

 

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 االعبثخ ػٍٝ اضئٍخ ِؼ١ٕخ-

 ِٕؼ درعبد ٌزجبدي االدٚار
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 اٌمجٛي  .47

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٝ االضئٍخ رّٕؼ درعخ رم١ُ اػٍٝ  رمط١ُ اٌطٍجخ اٌٝ ِغب١ِغ رم١١ُ )شف١ٙب اٚ رؾر٠ر٠ب(ٚاٌّغّٛػخ اٌزٟ رغ١ت ػٍ

     ضغ ِغّٛػخ اضئٍخ ٚرطؾت ِٓ لجً اٌطبٌت ػشٛائ١ب ٚاالعبثخ ػ١ٍٙبٚ
 

 

 
 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 ) دثٍَٛ فٕٟ( االدارٞاٌزمٕٟ /خر٠ظ اٌّؼٙذ  -1د             

 لذررخ اٌؼب١ٌخ ػٍٝ اٌزؼبْٚ ٚرصؾ١ؼ االخطبء-2د    

 ِٙبررٗ فٟ اداء اٌؼًّ اٌّطٍٛة-3د   

 لبث١ٍخ ػٍٝ رط٠ٛر اٞ ِٙبرح ٠زطٍجٙب اٌؼًّ اٌّٛعٛد ف١ٗ-4د   

   

 ث١ٕخ اٌّمشس .48
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 ّٔٛرط ٚصف اٌّمرر

 خرعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخِ اٌطبػبد األضجٛع
اضُ اٌٛؽذح / اٌّطبق أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طر٠مخ اٌزم١١ُ طر٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 3 

COMMUNICATION COMMUNICATION  اٌمبء ِؾبضرح

ٚاضزخذاَ ٚضبئً 

 اال٠ضبػ
 االِزؾبٔبد

2-3 

3 Directions and importance  Directions and 

importance 

اٌمبء ِؾبضرح 

ٚاضزخذاَ ٚضبئً 

 اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

4-5 
3 MANAGAMENT MANAGAMENT  اٌمبء ِؾبضرح

ٚاضزخذاَ ٚضبئً 

 اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

6-7-8 
3 Statistics in business  Statistics in business  اٌمبء ِؾبضرح

ٚاضزخذاَ ٚضبئً 

 اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

9-11 3 
Statistics in business Statistics in business ح اٌمبء ِؾبضر

ٚاضزخذاَ ٚضبئً 

 اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

11-

12-

13 

3 Marketing  Lang-activities  اٌمبء ِؾبضرح

ٚاضزخذاَ ٚضبئً 

 اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

17-

18 

3 Business correspondence Business 

correspondence 

اٌمبء ِؾبضرح 

ٚاضزخذاَ ٚضبئً 

 اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

19-

21 

3 Business letters Business letters  اٌمبء ِؾبضرح

ٚاضزخذاَ ٚضبئً 

 اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

21-

22 
3 

The quolation exercises The quolation exercises  اٌمبء ِؾبضرح

ٚاضزخذاَ ٚضبئً 

 اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

23-

24 

3 The order letter complaints 

exercises 

The order letter and 

complaints exercises 

بء ِؾبضرح اٌم

ٚاضزخذاَ ٚضبئً 

 اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

25-

26 

3 O ther forms of written 

communication  

O ther forms of written 

communication 

اٌمبء ِؾبضرح 

ٚاضزخذاَ ٚضبئً 

 اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

27-

28-

28-

31 

3 Business communication Business 

communication- telex 

system- telegram- the word 

processing system-

facsimile system 

اٌمبء ِؾبضرح 

ٚاضزخذاَ ٚضبئً 

 اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد
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 ٚصف اٌّمرر

 

 ِؼٙذ رمٕٟ د٠ٛا١ٔخ اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  لسُ رم١ٕبد اداسح اٌّٛاد  شوضاٌمسُ اٌغبِؼٟ / اٌّ .2

 رطج١مبد اٌؾبسٛة اسُ / سِض اٌّمشس .3

  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .5

 اٌضب١ٔخ اٌفظً / اٌسٕخ .6

 3 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .7

 2221 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .8

 أ٘ذاف 

9.  

 -سيكون الطالب قادرا على :
 

 
 لماً بتطبيقات الحاسبة المختلفة .أن يكون الطالب  م  -  
 ا .ان يستطيع التمييز بين انواع البرامجيات التي يمكن التعامل معه - 

 
 

 

 

 

   

 
 

 

 أن يكون الطالب  ملماً بتطبيقات احلاسبة ادلختلفة .  -             
 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .12
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 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ِؼرفخ رطج١مبد اٌؾبضجخ اٌّخزٍفخ  -1أ

 ١ّ٠ض ث١ٓ أٛاع اٌجشاِغ١بد -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت ِٙبساد اٌؼًّ ػٍٝ اٌؾبسجخ ٚاالٔزش١ٔذ فٟ ؽمً االخزظبص – 1ة

 اٌزؼشف ػٍٝ ؽشق اٌجؾش ػٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌٛطٛي ا١ٌٙب – 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 (data show)فٟ ػشع اٌّؾبػشاد  ِؾبػشاد ٔظش٠خ ٚاسزخذاَ اٌٛسبئً اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ-1

 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ٌٍّفشداد إٌظش٠خ-2

 اٌزذس٠ت اٌؼٍّٟ فٟ اٌذٚائش-3

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اِزؾبْ ٔظشٞ 

 اسئٍخ شف٠ٛخ-2

اِزؾبْ ػٍّٟ فٟ اٌّخزجش-  3  

(data show)ٚاالعبثخ ػ١ٍٙب ِٓ لجً اٌطبٌت ػشع ّٔبرط ٚافالَ فٟ -4          

 
 عذا١ٔخ ٚاٌزم١١ُّٛٙبساد اٌاٌ -ط

 اٌؼظف اٌزٕٟ٘ -1ط        

 اٌؾٍمبد اٌذساس١خ-2ط

 رجبدي االدٚاس-3ط

   -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اسئٍخ ِجبششح-

 ٔمً ٚالغ اٌّؾبػشح ِٓ اٌغبٔت إٌظشٞ اٌٝ اٌؼٍّٟ-

 رٛص٠غ اٌطٍجخ ثشىً ِغب١ِغ ٌّٕبلشخ ِٛاػ١غ ِؼ١ٕخ -

 

 

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 ػٍٝ اضئٍخ ِؼ١ٕخ االعبثخ-

 ِٕؼ درعبد ٌزجبدي االدٚار
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 اٌمجٛي  .11

  ػذد ِٓ اٌطٍجخ ألً 

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 رمط١ُ اٌطٍجخ اٌٝ ِغب١ِغ رم١١ُ )شف١ٙب اٚ رؾر٠ر٠ب(ٚاٌّغّٛػخ اٌزٟ رغ١ت ػٍٝ االضئٍخ رّٕؼ درعخ رم١ُ اػٍٝ  

     ضغ ِغّٛػخ اضئٍخ ٚرطؾت ِٓ لجً اٌطبٌت ػشٛائ١ب ٚاالعبثخ ػ١ٍٙبٚ
 

 

 
 خشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األ -د 

 )دثٍَٛ فٕٟ(االدارٞ /  اٌزمٕٟخر٠ظ اٌّؼٙذ  -1د          

 لذررخ اٌؼب١ٌخ ػٍٝ اٌزؼبْٚ ٚرصؾ١ؼ االخطبء-2د

 ِٙبررٗ فٟ اداء اٌؼًّ اٌّطٍٛة-3د

 لبث١ٍخ ػٍٝ رط٠ٛر اٞ ِٙبرح ٠زطٍجٙب اٌؼًّ اٌّٛعٛد ف١ٗ-4د   
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 ث١ٕخ اٌّمشس .12

 طر٠مخ اٌزم١١ُ طر٠مخ اٌزؼ١ٍُ اضُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛضٛع ِخرعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌطبػبد األضجٛع

 رشغ١ً اٌشجىبد ٚاالٔزرٔذ 3 1-3

ٚصف -ِفَٙٛ اٌشجىبد ٚاالٔزرٔذ

– Webاالرصبي ثشجىخ -اٌشبشخ

اٌجؾش  ٚطرق اٌجؾش  ِؾروبد

 ػٓ اٌّؼٍِٛبد

اٌمبء ِؾبضرح 

ٚاضزخذاَ ٚضبئً 

 اال٠ضبػ
 االِزؾبٔبد

4-11 

3 
ٚطرق  Wordفٛائذ ِٚٛاصفبد 

 رشغ١ٍٗ

-اػذاد اٌصفؾخ-رشغ١ً اٌجرٔبِظ

–و١ف١خ أشبء اٌغذاٚي -اٌزصؾ١ؼ

 اٌّؼب٠ٕخ لجً اٌطجبػخ 

اٌمبء ِؾبضرح 

ٚاضزخذاَ ٚضبئً 

 اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

11-

18 

3 

ٚطرق  Excelائذ ِٚٛاصفبد فٛ

 رشغ١ٍٗ

-ٚطرق رشغExcelٍٗ١ثرٔبِظ 

اٌزؼرف ػٍٝ اٌشبشخ -فٛائذٖ

ادخبي اٌج١بٔبد -اٌرئ١ط١خ ٚلٛائّٙب

اغالق اٌٍّف -و١ف١خ اٌؾفع

ادخبي -فزؼ اٌٍّف-ٚاٌجرٔبِظ

عّغ اٌج١بٔبد -اٌج١بٔبد ٚرٕط١مٙب

اضزخذاَ اٌذٚاي -اٚ اٌخال٠ب ٚفرز٘ب

-خو١ف١خ اٌزٕم١ؼ ٚإٌط-االؽصبئ١خ

اٌزؾىُ -ِفَٙٛ اٌؼ١ٍّبد اٌؾطبث١خ

رؾ٠ًٛ -ثّٕظ ٚرٕط١ك اٌخال٠ب

اٌّخططبد اٌرل١ّخ ٚإٌص١خ 

ٚاعراء اٌزؼذ٠الد اٌزٟ ٠ٛفر٘ب 

 اٌجرٔبِظ

اٌمبء ِؾبضرح 

ٚاضزخذاَ ٚضبئً 

 اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد

19-

31 

3 

  accessاضزخذاِبد ثرٔبِظ 

اٌخرٚط -رشغ١ٍٗ-ِفَٙٛ اٌجرٔبِظ

-ذٚيثٕبء ع–ِب٘ٛ اٌغذٚي  -ِٕٗ

فزؼ –اضبفخ ِفبر١ؼ ثٕبء اٌزمبر٠ر 

–ؽفع اٌّزغ١راد –اٌزمبر٠ر 

اضزؼراض ث١بٔبد لبػذح االضزالَ 

 رؼذ٠ً اٌشىً اٚ إٌّٛرط –

اٌمبء ِؾبضرح 

ٚاضزخذاَ ٚضبئً 

 اال٠ضبػ

 االِزؾبٔبد
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -13
 خزنيةالمنظم التطبيقات  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

  اٌّشاعغ اٌشئ١س١خ )اٌّظبدس(  ـ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 المجالت العلمية , الكتب

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
موقع المعهد  /موقع الكتروني يخص قسم تقنيات ادارة المواد

 الشبكة العنكبوتية/ االلكتروني 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساسٟ  .22

 اٌّبدح ثشِغخ اٌّمشس اٌذساسٟ ٌّبدح رطج١مبد ٔظُ ِخض١ٔخ  
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