
 
 

16ًَٕرج سقى   

و 2019 – 2018األصٚبء نهؼبو انجبيؼٙ حهقخ انجحث  رقشٚش يقشس دساسٙ  

 قسى: االقزظبد انًُضنٙ

-يؼهٕيبد أسبسٛخ : –أ   

  حهقخ ثحث  اسى انًقشس 1

 اقزظبد يُضنٙ انزخظض 2

 يبجٛسزٛش  / انًسزٕ٘ انفشقخ 3

 ( َظش٘ 2)  ػذد انٕحذاد / انسبػبد انًؼزًذح 4

 رشكٛم يجهس انقسى انُظبو انًزجغ الخزٛبس نجُخ االيزحبَبد 5

 ✔غٛش يزٕفش         يزٕفش          َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزحبٌ 6

 2 ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذسٚس 7

 -يؼهٕيبد يزخظظخ : –ة 

 -اإلحظبئٛبد : – 1

 2 ػذد انطالة انًهزحقٍٛ ثبنًقشس -

 2 ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزحبٌ  -

 %               ػذد       %                    ػذد             َزٛجخ االيزحبٌ  -

 ساست  طفش     طفش        100         2      َبجح  

نهزقذٚشاد انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجقب  -

 انحبطهٍٛ ػهٛٓب

 % 0%    جٛذ جذا     100يًزبص      

 % 0%       يقجٕل     0جٛذ        

 %0ضؼٛف  

 %0ضؼٛف جذا   

 % 0ساست الئحخ 

 

 



 
 

 -رذسٚس انًقشس : – 2

ػذد  انًٕضٕع   : انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚسٓب -

 انسبػبد 

 األسجٕع 

  يقذيخ ٔرؼشٚف ثبنزٕطٛف 
2 

1 

   ًٗيؼُٗ انجحث انؼه

 ٔأْذافّ ٔأًْٛزّ

2 

2 

 ًٗ2 خظبئض انزفكٛش انؼه 
3 

  : ًٗأسبسٛبد انجحث انؼه

 يشكهخ انجحث ،

2 

4 

  : ًٗأسبسٛبد انجحث انؼه

، خطخ انجحث ، فشٔع 

 انجحث

2  

5 

 انجحااااث خطااااخ يحزٕٚاااابد  :

 يشااكهخ ، يقذيااخ ، ػُاإاٌ

  يسهًبد ،

 4  

6-7 

 ، انجحااااااااااث فشضااااااااااٛبد ، 

 ، يظاااطهحبد ، إجاااشاءاد

 انجحث يشاجغ

4 

8-9 

  ، ػُٛخ انجحث ، يفٕٓيٓب

 اخزٛبسْب 

2 

10 

  2 إَاع انجحث 
11 

 ٘2  اخزجبس رحشٚش 
12 

  : ًٗأدٔاد انجحث انؼه

 االسزجٛبٌ ، انًالحظخ ، 

2 

13 

  : ًٗأدٔاد انجحث انؼه

 انًقبثهخ ، االخزجبساد

2 

14 

  ًٗأسبنٛت انجحث انؼه  :

اسهٕة رحهٛم انًحزٕٖ ، 

 األسهٕة انزبسٚخٗ 

4 

15-16 

  ٔانٕطفٙاألسهٕة 

 ٔ االسهٕة  ٔاالسرجبطٙ

4 
17-18 



 
  انزجشٚجٙ

 ٙ2 االسهٕة انزجشٚج 
19 

  انؼهًٙأسبنٛت انجحث  

ٔدساسخ انحبنخ ، 

 انذساسبد انًسحٛخ 

4 

20-21 

 2 ، أسهٕة انُظى 
22 

  يؼُبِ ،  : اإلجشائٙانجحث

يضاٚبِ ، خطٕاد انجحث 

 اإلجشائٙ

4 

23- 24 

  كزبثخ انجحث : رقشٚش

انجحث ، يشاجغ انجحث ، 

 يؼبٚٛش رقٕٚى انجحث

4 

25-26 

 2 يشاجؼخ ػهٗ انًقشس 
27 

 2 انزقٛٛى انُٓبئٙ 
28 

 %100 % نًب رى رذسٚسّ يٍ انًحزٕ٘ األسبسٙ نهًقشس -

 85< انقبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًحزٕ٘ انًقشس  يذ٘ انزضاو -

 85<                        84-60       60> يذ٘ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕضٕػبد انًقشس -

 يحبضشاد َظشٚخ           رذسٚت ػًهٙ أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 دساسخ حبنخ          أَشطخ فظهٛخ

 األػًبل انفظهٛخ )رزكش( :          

 ثحث ػهًٙ   –يششٔع  -يؼبسع فُٛخ ألػًبل انطالة -

 شفٕ٘          َظش٘            طشٚقخ رقٕٚى انطالة -

 أػًبل فظهٛخ             ػًهٙ

 -اإليكبَبد انًزبحخ نهزذسٚس : -3

 يزٕافشح      يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح    غٛش يزٕافشح  انًشاجغ انؼهًٛخ -

 غٛش يزٕافشح  ✔يزٕافشح      يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح    انٕسبئم انًؼُٛخ-

 يزٕافشح      يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح    غٛش يزٕافشح  ٔانخبيبدانًسزهضيبد  -

✔

√ 

✔
√ 
 

✔
√

✔

√ 
✔

√

✔

م

 

✔

√ 
√

 

✔

√



 
 ػذو رٕافش يشاجغ حذٚثخ ثًكزجخ انكهٛخ .-1  -قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 كزنك ػذو رٕافش أيبكٍ يُبسجخ  -2

 %81.57  -َزٛجخ رقٕٚى انطالة نهًقشس: -5

 رٕفٛش يشاجغ حذٚثخ ثًكزجخ انكهٛخ . -1 -يقزشحبد رحسٍٛ انًقشس : -6

اربحخ انفشطخ نهطالة نهذخٕل ػهٙ شجكخ االَزشَذ  -2

 انخبطخ ثبنكهٛخ أثُبء ٔجٕدْى ثبنكهٛخ .

 ػًم حسبة ػهٙ ثُك انًؼشفخ نكم طبنت  -3

 ال ُٚطجق يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ )إٌ ٔجذد ( -7

يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد انزطٕٚش فٙ انؼبو  -8

 انسبثق

 ششاء يشاجغ حذٚثخ نهًكزجخ . -1

 ػًم حسبة ػهٙ ثُك انًؼشفخ نكم طبنت -2

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد )يب ْٙ ٔ  -9

 األسجبة (

اربحخ انفشطخ نهطالة نهذخٕل ػهٙ انٕا٘ فب٘  انخبص  -1

 ثبنكهٛخ أثُبء ٔجٕدْى ثبنكهٛخ .

 -خطخ انزطٕٚش نهًقشس نهؼبو انقبدو : -10

 انًسئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش  انزطٕٚش رٕطٛف يجبالد انزطٕٚش 

رحسٍٛ إيكبَٛبد 

 انزذسٚس 

   

يغ ثذاٚخ انؼبو  ششاء يشاجغ حذٚثخ نهًكزجخ 

 انذساسٙ

ٔكبنخ انذساسبد انؼهٛب ٔنجُخ 

 ششاء انكزت ثبنقسى

رجٓٛض قبػبد رذسٚسٛخ يُبسجخ  

 نطجٛؼخ انًقشس

فٙ انخطخ انًسزقجهٛخ 

 نهكهٛخ

 ٔكبنخ شئٌٕ انطالة 

حسُٙ ٚشبس د / حُبٌأ /  اسى يُسق انًبدح :   

و  2019انزٕقٛغ :                                            انزبسٚخ :    /    /   

 

 

 

 



 
 

16ًَٕرج سقى   

و  2020 – 2019األصٚبء نهؼبو انجبيؼٙ حهقخ انجحث  رقشٚش يقشس دساسٙ  

 قسى: االقزظبد انًُضنٙ

-يؼهٕيبد أسبسٛخ : –أ   

  حهقخ ثحث  انًقشساسى  1

 اقزظبد يُضنٙ انزخظض 2

 يبجٛسزٛش  انفشقخ / انًسزٕ٘ 3

 ( َظش٘ 2)  ػذد انٕحذاد / انسبػبد انًؼزًذح 4

 رشكٛم يجهس انقسى انُظبو انًزجغ الخزٛبس نجُخ االيزحبَبد 5

 ✔غٛش يزٕفش         يزٕفش          َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزحبٌ 6

 2 انقبئًٍٛ ثبنزذسٚسػذد  7

 -يؼهٕيبد يزخظظخ : –ة 

 -اإلحظبئٛبد : – 1

 3 ػذد انطالة انًهزحقٍٛ ثبنًقشس -

 3 ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزحبٌ  -

 %               ػذد       %                    ػذد             َزٛجخ االيزحبٌ  -

 طفش      ساست  طفش       100        3      َبجح  

انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجقب نهزقذٚشاد  -

 انحبطهٍٛ ػهٛٓب

 %66.66%    جٛذ جذا    33.33يًزبص      

 % 0%       يقجٕل     0جٛذ        

 %0ضؼٛف  

 %0ضؼٛف جذا   

 % 0ساست الئحخ 

 

 



 
 

 -رذسٚس انًقشس : – 2

ػذد  انًٕضٕع   : انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚسٓب -

 انسبػبد 

 األسجٕع 

  يقذيخ ٔرؼشٚف

 ثبنزٕطٛف 

2 
1 

   ًٗيؼُٗ انجحث انؼه

 ٔأْذافّ ٔأًْٛزّ

2 
2 

 ًٗ3 2 خظبئض انزفكٛش انؼه 

  : ًٗأسبسٛبد انجحث انؼه

 يشكهخ انجحث ،

2 
4 

  : ًٗأسبسٛبد انجحث انؼه

، خطخ انجحث ، فشٔع 

 انجحث

2  

5 

 انجحث خطخ يحزٕٚبد  :

 يشكهخ ، يقذيخ ، ػُٕاٌ

  يسهًبد ،

 4 

6-7 

 ، انجحث فشضٛبد ، 

 ، يظطهحبد ، إجشاءاد

 انجحث يشاجغ

4 

8-9 

  ، ػُٛخ انجحث ، يفٕٓيٓب

 اخزٛبسْب 

2 
10 

  11 2 إَاع انجحث 

 ٘12 2  اخزجبس رحشٚش 

  : ًٗأدٔاد انجحث انؼه

 االسزجٛبٌ ، انًالحظخ ، 

2 
13 

 ًٗأدٔاد انجحث انؼه  :

 انًقبثهخ ، االخزجبساد

2 
14 

   : ًٗأسبنٛت انجحث انؼه

اسهٕة رحهٛم انًحزٕٖ ، 

4 15-16 



 
  انزبسٚخٙاألسهٕة 

  ٔانٕطفٙاألسهٕة 

 ٔ االسهٕة  ٔاالسرجبطٙ

 ، انزجشٚجٙ

4 

17-18 

 ٙ19 2 االسهٕة انزجشٚج 

  انؼهًٙأسبنٛت انجحث  

ٔدساسخ انحبنخ ، 

 انذساسبد انًسحٛخ 

4 

20-21 

  ،22 2 أسهٕة انُظى 

  يؼُبِ ،  اإلجشائٙانجحث :

يضاٚبِ ، خطٕاد انجحث 

 اإلجشائٙ

4 

23- 24 

  كزبثخ انجحث : رقشٚش

انجحث ، يشاجغ انجحث ، 

 يؼبٚٛش رقٕٚى انجحث

4 

25-26 

 27 2 يشاجؼخ ػهٗ انًقشس 

 28 2 انزقٛٛى انُٓبئٙ 

 %100 % نًب رى رذسٚسّ يٍ انًحزٕ٘ األسبسٙ نهًقشس -

 85< يذ٘ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًحزٕ٘ انًقشس  -

 85<                        84-60       60> يذ٘ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕضٕػبد انًقشس -

 يحبضشاد َظشٚخ           رذسٚت ػًهٙ أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 دساسخ حبنخ          أَشطخ فظهٛخ

 األػًبل انفظهٛخ )رزكش( :          

 ثحث ػهًٙ   –يششٔع  -يؼبسع فُٛخ ألػًبل انطالة -

 شفٕ٘                    َظش٘  طشٚقخ رقٕٚى انطالة -

 أػًبل فظهٛخ             ػًهٙ

 -اإليكبَبد انًزبحخ نهزذسٚس : -3

 يزٕافشح      يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح    غٛش يزٕافشح  انًشاجغ انؼهًٛخ -

 غٛش يزٕافشح  ✔يزٕافشح      يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح    انٕسبئم انًؼُٛخ-

✔

√ 

✔
√ 
 

✔

√ 
✔

√

✔

م

 

✔

√ 
√

 

✔

√



 
 يزٕافشح      يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح    غٛش يزٕافشح  انًسزهضيبد ٔانخبيبد -

 ػذو رٕافش يشاجغ حذٚثخ ثًكزجخ انكهٛخ .-1  -قٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 كزنك ػذو رٕافش أيبكٍ يُبسجخ  -2

 %81.57  -َزٛجخ رقٕٚى انطالة نهًقشس: -5

 رٕفٛش يشاجغ حذٚثخ ثًكزجخ انكهٛخ . -1 -يقزشحبد رحسٍٛ انًقشس : -6

اربحخ انفشطخ نهطالة نهذخٕل ػهٙ شجكخ االَزشَذ  -2

 انخبطخ ثبنكهٛخ أثُبء ٔجٕدْى ثبنكهٛخ .

 ػًم حسبة ػهٙ ثُك انًؼشفخ نكم طبنت -3

 ال ُٚطجق يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ )إٌ ٔجذد ( -7

يب رى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد انزطٕٚش فٙ انؼبو  -8

 انسبثق

 ششاء يشاجغ حذٚثخ نهًكزجخ . -1

 ػًم حسبة ػهٙ ثُك انًؼشفخ نكم طبنت -2

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يقزشحبد )يب ْٙ ٔ  -9

 األسجبة (

اربحخ انفشطخ نهطالة نهذخٕل ػهٙ انٕا٘ فب٘   -1

 انخبص ثبنكهٛخ أثُبء ٔجٕدْى ثبنكهٛخ .

 -خطخ انزطٕٚش نهًقشس نهؼبو انقبدو : -10

 انًسئٕل ػٍ انزُفٛز رٕقٛذ انزطٕٚش  انزطٕٚش رٕطٛف يجبالد انزطٕٚش 

رحسٍٛ إيكبَٛبد 

 انزذسٚس 

   

يغ ثذاٚخ انؼبو  ششاء يشاجغ حذٚثخ نهًكزجخ 

 انذساسٙ

ٔكبنخ انذساسبد انؼهٛب ٔنجُخ 

 ششاء انكزت ثبنقسى

رجٓٛض قبػبد رذسٚسٛخ يُبسجخ  

 نطجٛؼخ انًقشس

فٙ انخطخ انًسزقجهٛخ 

 نهكهٛخ

 ٔكبنخ شئٌٕ انطالة 

ٚشبس  حسُٙ د / حُبٌأ / اسى يُسق انًبدح :   

و  2020انزٕقٛغ :                                            انزبسٚخ :    /    /   

 

 

 

✔

√



 
 
 
 
 

              

 

 

 (66نوىرج سقن )   

 تقشيش هقشس دساسي

 جاهعة / أكاديوية : الونىفية

 كلية / هعهذ :التشبية النىعية

 قسن:االقتصاد الونزلي

 -هعلىهات أساسية : –أ 

 تشيكى وكشوشية وتطشيز هتقذم          اسى انًقشس 1

 اقخصاد يُضنٙ   انخخصص 2

 هاجستيش  انفشقت / انًسخٕ٘ 3

 ( ػًه2ٙ( َظش٘ + )  1)  ذد انٕحذاث / انساػاث انًؼخًذةػ 4

 حششٛح يجهس انقسى  انُظاو انًخبغ الخخٛاس نجُت االيخحاَاث 5

 غٛش يخٕفش         يخٕفش             َظاو انًشاجؼت انخاسجٛت ناليخحاٌ 6

 2 ػذد انقائًٍٛ بانخذسٚس 7

 -هعلىهات هتخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 6

ػدددددددددددذد ان دددددددددددال   -

 انًهخحقٍٛ بانًقشس

 زا انؼاونى ٚخى حسجٛم طال  فٙ ْ

ػدددذد ان دددال  اندددزٍٚ  -

 أدٔا االيخحاٌ 

  

  َخٛجت االيخحاٌ  -

انُسدددددبت انً%ٕٚددددددت    -

نهُددددددددددداجحٍٛ طبقدددددددددددا 

نهخقددددذٚشاث انحا ددددهٍٛ 

 ػهٛٓا

 جٛذ جذا                 يًخاص               

 يقبٕل     جٛذ                              

 -لوقشس :تذسيس ا – 2

   ا

 إسن الوحاضش   عذد الساعات االوىضىعات التي تن تذسيسها فعليا

  9 انخشٚكٕ انٛذٖٔ ٔاألنٛاف انًسخخذيت فٗ حُفٛزة -1

 3 األدٔاث انًسخخذيت فٗ ػًم انخشٚكٕ -2
 

 إَٔاع غشص انخشٚكٕ -

 ُٚفز يششٔع يسخخذو غشص انخشٚكٕ انًخخهفت -

12 
 

 

 9 ياكُٛاث انخشٚكٕانخشٚكٕ اٜنٙ ٔإَٔاع  -4 
 



 
 
 
 
 

 

  9 انخ ٕساث انحذٚثت فٗ يجال انخشٚكٕ اٜنٙ -5 

 

  9 انخاياث ٔ االدٔاث انًسخخذيت فٗ حُفٛزِ -انكشٔشٛت  -6

 

انخ ٕساث انحذٚثت فٗ يُخجاث انكشٔشٛت -إَٔاع غشص انكشٔشٛت  -7  . 

 ُٚفز يششٔع يسخخذو غشص انكشٔشٛت انًخخهفت-

62 

 

62 

 

- صة ٔأسانٛب انخ شٚضانخ شٚض انٛذٖٔ غش  

 ُٚفز يششٔع يسخخذو غشصانخ شٚض انًخخهفت -

62 
 

  62 انخ شٚض اٜنٙ ٔياكُٛاث انخ شٚض انحذٚثت.

  9 انخ ٕساث انحذٚثت فٗ أسانٛب انخ شٚض انًخخهفت 

 
  نًا حى حذسٚسّ يدٍ  -

انًحخدددددددٕ٘ األساسدددددددٙ 

 نهًقشس

   

 يددذ٘ انخددضاو انقددائًٍٛ -

بانخدددددددذسٚس بًحخدددددددٕ٘ 

  شسانًق

        <66             66-44            >45 

يذ٘ حغ ٛت االيخحداٌ  -

 نًٕضٕػاث انًقشس

        <66             66-44            >45 

 حذسٚب ػًهٙ√يحاضشاث َظشٚت         √      أسانٛب انخؼهٛى ٔانخؼهى -

 فصهٛت ش تأَ √دساست حانت                       

 األػًال انفصهٛت )حزكش( :   ......................

 ػًهٙ  √أػًال فصهٛت                 √َظش٘                  شفٕ٘    √     طشٚقت حقٕٚى ان ال  -

 -اإلهكانات الوتاحة للتذسيس : -3

 يخٕافشةيخٕافشة      يخٕافشة بذسجت يحذٔدة    غٛش     √ انًشاجغ انؼهًٛت -

 يخٕافشة      يخٕافشة بذسجت يحذٔدة    غٛش يخٕافشة    √ انٕسائم انًؼُٛت-

انًسدددددددددددددددددددددددخهضياث  -

 ٔانخاياث

 غٛش يخٕافشة √يخٕافشة      يخٕافشة بذسجت يحذٔدة       

قيووووووووووىد إداسيووووووووووة  -4

   -وتنظيوية:

 ال ٕٚجذ

نتيجوووووووووة تقوووووووووىين  -5

   -الطالب للوقشس:

   

هقتشحوووات تحسوووي   -6

 -: الوقشس

 ٛش يجًٕػت ثشٚت يٍ انًشاجغ االنكخشَٔٛت نهًقشسحٕف -1

 Loomٔاضافت إَاع جذٚذة يٍ غشص انخشٚكٕ انٛذٔ٘ باسخخذاو -2

 كشٔشٛت ٔ رنك إلثشاء انجاَبٍٛ انُظش٘ ٔ انؼًهٙ نهًقشس Wigglyاضافت غشص جذٚذة يٍ  -3

 حٕصٚغ حٕ ٛف انًقشس ػهٗ ان ال  فٗ انًحاضشة االٔنٗ -4

 

ت هالحظووووووووووووووووووووووووا -7

  الخوواسجيي  يالوووشاجع

 )إٌ ٔجذث (

1- 

2- 

3- 



 
 
 
 
 

هوووا تووون تننيوووز  هووو   -8

هقتشحووات التطووىيش فووي 

 العام السابق

1-  

2-  

3- 

ها لن يتن تننيز  ه   -9

)يدددا ْدددٙ ٔ هقتشحوووات 

 األسبا  (

 ال ٕٚجذ -1

2- 

3- 

 -دم :خطة التطىيش للوقشس للعام القا -61

يجددددددددددددددداالث 

 انخ ٕٚش 

 انًس%ٕل ػٍ انخُفٛز ش حٕقٛج انخ ٕٚ حٕ ٛف انخ ٕٚش

 تطووووووىيش

 هحتوووووىي

 الوقشس

 االنكخشَٔٛدت انًشاجدغ يدٍ ثشٚدت يجًٕػدت حدٕفٛش

 نهًقشس

 اسخار انًادة انخذسٚس اثُاء

اضدددافت اَدددٕاع جذٚدددذة يدددٍ غدددشص انخشٚكدددٕ انٛدددذٔ٘  

 Loomٔباسخخذاو 

ٔ رندك  كشٔشدٛت Wigglyاضافت غشص جذٚدذة يدٍ  

 إلثشاء انجاَبٍٛ انُظش٘ ٔ انؼًهٙ نهًقشس

 اسخار انًادة اٚت انخشوبذ قبم

 تننيوز تطوىيش

 الوقشس

 انًحاضشة فٗ ان ال  ػهٗ انًقشس حٕ ٛف حٕصٚغ

 االٔنٗ

 اسخار انًادة انخشو بذاٚت

 أ/د حُاٌ حسُٙاسى يُسق انًادة :  

 2614/    2617انخاسٚخ :   انخٕقٛغ :                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 (66ن ) ج سقنوىر  

 تقشيش هقشس دساسي

 جاهعة / أكاديوية : الونىفية

 كلية / هعهذ :التشبية النىعية

 قسن:االقتصاد الونزلي

 -هعلىهات أساسية : –أ 

 تشيكى وكشوشية وتطشيز هتقذم          اسى انًقشس 1

 اقخصاد يُضنٙ   انخخصص 2

 هاجستيش  انفشقت / انًسخٕ٘ 3

 ( ػًه2ٙ( َظش٘ + )  1)  انًؼخًذة ذد انٕحذاث / انساػاثػ 4

 حششٛح يجهس انقسى  انُظاو انًخبغ الخخٛاس نجُت االيخحاَاث 5

 غٛش يخٕفش         يخٕفش             َظاو انًشاجؼت انخاسجٛت ناليخحاٌ 6

 2 ػذد انقائًٍٛ بانخذسٚس 7

 -هعلىهات هتخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 6

ػدددددددددددذد ان دددددددددددال   -

 بانًقشس انًهخحقٍٛ

 2 

ػدددذد ان دددال  اندددزٍٚ  -

 أدٔا االيخحاٌ 

 2 

  َخٛجت االيخحاٌ  -

انُسدددددبت انً%ٕٚددددددت    -

نهُددددددددددداجحٍٛ طبقدددددددددددا 

نهخقددددذٚشاث انحا ددددهٍٛ 

 ػهٛٓا

 جٛذ جذا                  %100يًخاص   2            

 جٛذ                         يقبٕل          

 -لوقشس :تذسيس ا – 2

   ا

 إسن الوحاضش   عذد الساعات لتي تن تذسيسها فعلياىعات ااالوىض

  9 انخشٚكٕ انٛذٖٔ ٔاألنٛاف انًسخخذيت فٗ حُفٛزة -1

 3 األدٔاث انًسخخذيت فٗ ػًم انخشٚكٕ -2
 

 إَٔاع غشص انخشٚكٕ -

 ُٚفز يششٔع يسخخذو غشص انخشٚكٕ انًخخهفت -

12 
 

 

  9 ياكُٛاث انخشٚكٕانخشٚكٕ اٜنٙ ٔإَٔاع  -4 

 

  9 انخ ٕساث انحذٚثت فٗ يجال انخشٚكٕ اٜنٙ -5 

 



 
 
 
 
 

  9 انخاياث ٔ االدٔاث انًسخخذيت فٗ حُفٛزِ -انكشٔشٛت  -6

 

انخ ٕساث انحذٚثت فٗ يُخجاث انكشٔشٛت -إَٔاع غشص انكشٔشٛت  -7  . 

 ُٚفز يششٔع يسخخذو غشص انكشٔشٛت انًخخهفت-

62 

 

62 

 

- صة ٔأسانٛب انخ شٚضانخ شٚض انٛذٖٔ غش  

 ُٚفز يششٔع يسخخذو غشصانخ شٚض انًخخهفت -

62 
 

  62 انخ شٚض اٜنٙ ٔياكُٛاث انخ شٚض انحذٚثت.

  9 انخ ٕساث انحذٚثت فٗ أسانٛب انخ شٚض انًخخهفت 

 
  نًا حى حذسٚسّ يدٍ  -

انًحخدددددددٕ٘ األساسدددددددٙ 

 نهًقشس

 96  

يددذ٘ انخددضاو انقددائًٍٛ  -

بانخدددددددذسٚس بًحخدددددددٕ٘ 

  انًقشس

        <66             66-44            >45√ 

يذ٘ حغ ٛت االيخحداٌ  -

 نًٕضٕػاث انًقشس

        <66             66-44            >45√ 

 حذسٚب ػًهٙ√يحاضشاث َظشٚت         √      أسانٛب انخؼهٛى ٔانخؼهى -

 أَش ت فصهٛت √دساست حانت                       

 األػًال انفصهٛت )حزكش( :   ......................

 ػًهٙ  √أػًال فصهٛت                 √َظش٘                  شفٕ٘    √     طشٚقت حقٕٚى ان ال  -

 -اإلهكانات الوتاحة للتذسيس : -3

 يخٕافشة      يخٕافشة بذسجت يحذٔدة    غٛش يخٕافشة    √ انًشاجغ انؼهًٛت -

 يخٕافشة      يخٕافشة بذسجت يحذٔدة    غٛش يخٕافشة    √ انٕسائم انًؼُٛت-

انًسدددددددددددددددددددددددخهضياث  -

 ٔانخاياث

 غٛش يخٕافشة √يخٕافشة      يخٕافشة بذسجت يحذٔدة       

قيووووووووووىد إداسيووووووووووة  -4

   -وتنظيوية:

 ال ٕٚجذ

نتيجوووووووووة تقوووووووووىين  -5

   -الطالب للوقشس:

   

هقتشحوووات تحسوووي   -6

 -الوقشس :

 ٛش يجًٕػت ثشٚت يٍ انًشاجغ االنكخشَٔٛت نهًقشسحٕف -1

 Loomٔاضافت إَاع جذٚذة يٍ غشص انخشٚكٕ انٛذٔ٘ باسخخذاو -2

 كشٔشٛت ٔ رنك إلثشاء انجاَبٍٛ انُظش٘ ٔ انؼًهٙ نهًقشس Wigglyاضافت غشص جذٚذة يٍ  -3

 حٕصٚغ حٕ ٛف انًقشس ػهٗ ان ال  فٗ انًحاضشة االٔنٗ -4

 

هالحظووووووووووووووووووووووووات  -7

  الخوواسجيي  الوووشاجعي

 )إٌ ٔجذث (

1- 

2- 

3- 

هوووا تووون تننيوووز  هووو   -8

هقتشحووات التطووىيش فووي 

 العام السابق

 اضافت غشص جذٚذة يٍ انكشٔشٛت االٚشنُذ٘  -1

 اضافت غشص حشٚكٕ جذٚذة -2

3- 

 ال ٕٚجذ -1ها لن يتن تننيز  ه   -9



 
 
 
 
 

)يدددا ْدددٙ ٔ هقتشحوووات 

 األسبا  (

2- 

3- 

 -دم :خطة التطىيش للوقشس للعام القا -61

يجددددددددددددددداالث 

 انخ ٕٚش 

 انًس%ٕل ػٍ انخُفٛز حٕقٛج انخ ٕٚش  حٕ ٛف انخ ٕٚش

 تطووووووىيش

 هحتوووووىي

 الوقشس

 االنكخشَٔٛدت انًشاجدغ يدٍ ثشٚدت يجًٕػدت حدٕفٛش

 نهًقشس

 اسخار انًادة انخذسٚس اثُاء

اضدددافت اَدددٕاع جذٚدددذة يدددٍ غدددشص انخشٚكدددٕ انٛدددذٔ٘  

 Loomٔباسخخذاو 

ٔ رندك  كشٔشدٛت Wigglyاضافت غشص جذٚدذة يدٍ  

 إلثشاء انجاَبٍٛ انُظش٘ ٔ انؼًهٙ نهًقشس

 اسخار انًادة قبم بذاٚت انخشو

 تننيوز تطوىيش

 الوقشس

 انًحاضشة فٗ ان ال  ػهٗ انًقشس حٕ ٛف حٕصٚغ

 االٔنٗ

 اسخار انًادة انخشو بذاٚت

 أ/د حُاٌ حسُٙاسى يُسق انًادة :  

 2619/    2614انخاسٚخ :   انخٕقٛغ :                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 (66نوىرج سقن )   

 تقشيش هقشس دساسي

 جاهعة / أكاديوية : الونىفية

 كلية / هعهذ :التشبية النىعية

 قسن:االقتصاد الونزلي

 -هعلىهات أساسية : –أ 

 تشيكى وكشوشية وتطشيز هتقذم          اسى انًقشس 1

 اقخصاد يُضنٙ   انخخصص 2

 هاجستيش  انفشقت / انًسخٕ٘ 3

 ( ػًه2ٙ( َظش٘ + )  1)  ذد انٕحذاث / انساػاث انًؼخًذةػ 4

 حششٛح يجهس انقسى  انُظاو انًخبغ الخخٛاس نجُت االيخحاَاث 5

 غٛش يخٕفش         يخٕفش             َظاو انًشاجؼت انخاسجٛت ناليخحاٌ 6

 2 ػذد انقائًٍٛ بانخذسٚس 7

 -هتخصصة :هعلىهات  –ب 

 -اإلحصائيات : – 6

ػدددددددددددذد ان دددددددددددال   -

 انًهخحقٍٛ بانًقشس

 3 

ػدددذد ان دددال  اندددزٍٚ  -

 أدٔا االيخحاٌ 

 3 

  َخٛجت االيخحاٌ  -

انُسدددددبت انً%ٕٚددددددت    -

نهُددددددددددداجحٍٛ طبقدددددددددددا 

نهخقددددذٚشاث انحا ددددهٍٛ 

 ػهٛٓا

 جٛذ جذا -                 %100يًخاص   1          

 يقبٕل 1  جٛذ                      1

 -لوقشس :تذسيس ا – 2

   ا

 إسن الوحاضش   عذد الساعات االوىضىعات التي تن تذسيسها فعليا

  9 انخشٚكٕ انٛذٖٔ ٔاألنٛاف انًسخخذيت فٗ حُفٛزة -1

 3 األدٔاث انًسخخذيت فٗ ػًم انخشٚكٕ -2
 

 إَٔاع غشص انخشٚكٕ -

 ُٚفز يششٔع يسخخذو غشص انخشٚكٕ انًخخهفت -

12 
 

 

  9 ياكُٛاث انخشٚكٕانخشٚكٕ اٜنٙ ٔإَٔاع  -4 

 



 
 
 
 
 

  9 انخ ٕساث انحذٚثت فٗ يجال انخشٚكٕ اٜنٙ -5 

 

  9 انخاياث ٔ االدٔاث انًسخخذيت فٗ حُفٛزِ -انكشٔشٛت  -6

 

انخ ٕساث انحذٚثت فٗ يُخجاث انكشٔشٛت -إَٔاع غشص انكشٔشٛت  -7  . 

 ُٚفز يششٔع يسخخذو غشص انكشٔشٛت انًخخهفت-

62 

 

62 

 

- صة ٔأسانٛب انخ شٚضانخ شٚض انٛذٖٔ غش  

 ُٚفز يششٔع يسخخذو غشصانخ شٚض انًخخهفت -

62 
 

  62 انخ شٚض اٜنٙ ٔياكُٛاث انخ شٚض انحذٚثت.

  9 انخ ٕساث انحذٚثت فٗ أسانٛب انخ شٚض انًخخهفت 

 
  نًا حى حذسٚسّ يدٍ  -

انًحخدددددددٕ٘ األساسدددددددٙ 

 نهًقشس

   

يددذ٘ انخددضاو انقددائًٍٛ  -

بانخدددددددذسٚس بًحخدددددددٕ٘ 

  انًقشس

        <66             66-44            >45√ 

يذ٘ حغ ٛت االيخحداٌ  -

 نًٕضٕػاث انًقشس

        <66             66-44            >45√ 

 حذسٚب ػًهٙ√يحاضشاث َظشٚت         √      أسانٛب انخؼهٛى ٔانخؼهى -

 َش ت فصهٛتأ √دساست حانت                       

 األػًال انفصهٛت )حزكش( :   ......................

 ػًهٙ  √أػًال فصهٛت                 √َظش٘                  شفٕ٘    √     طشٚقت حقٕٚى ان ال  -

 -اإلهكانات الوتاحة للتذسيس : -3

 يخٕافشة يخٕافشة      يخٕافشة بذسجت يحذٔدة    غٛش    √ انًشاجغ انؼهًٛت -

 يخٕافشة      يخٕافشة بذسجت يحذٔدة    غٛش يخٕافشة    √ انٕسائم انًؼُٛت-

انًسدددددددددددددددددددددددخهضياث  -

 ٔانخاياث

 غٛش يخٕافشة √يخٕافشة      يخٕافشة بذسجت يحذٔدة       

قيووووووووووىد إداسيووووووووووة  -4

   -وتنظيوية:

 ال ٕٚجذ

نتيجوووووووووة تقوووووووووىين  -5

   -الطالب للوقشس:

   

هقتشحوووات تحسوووي   -6

 -س :الوقش

 ٛش يجًٕػت ثشٚت يٍ انًشاجغ االنكخشَٔٛت نهًقشسحٕف -1

 Loomٔاضافت إَاع جذٚذة يٍ غشص انخشٚكٕ انٛذٔ٘ باسخخذاو -2

 كشٔشٛت ٔ رنك إلثشاء انجاَبٍٛ انُظش٘ ٔ انؼًهٙ نهًقشس Wigglyاضافت غشص جذٚذة يٍ  -3

 حٕصٚغ حٕ ٛف انًقشس ػهٗ ان ال  فٗ انًحاضشة االٔنٗ -4

 

ات هالحظوووووووووووووووووووووووو -7

  الخوواسجيي  الوووشاجعي

 )إٌ ٔجذث (

1- 

2- 

3- 

هوووا تووون تننيوووز  هووو   -8

هقتشحووات التطووىيش فووي 

 اضافت غشص جذٚذة يٍ انكشٔشٛت االٚشنُذ٘  -1

 اضافت غشص حشٚكٕ جذٚذة -2



 
 
 
 
 

 -3 العام السابق

ها لن يتن تننيز  ه   -9

)يدددا ْدددٙ ٔ هقتشحوووات 

 األسبا  (

 ال ٕٚجذ -1

2- 

3- 

 -دم :للعام القا خطة التطىيش للوقشس -61

يجددددددددددددددداالث 

 انخ ٕٚش 

 انًس%ٕل ػٍ انخُفٛز حٕقٛج انخ ٕٚش  حٕ ٛف انخ ٕٚش

 تطووووووىيش

 هحتوووووىي

 الوقشس

 االنكخشَٔٛدت انًشاجدغ يدٍ ثشٚدت يجًٕػدت حدٕفٛش

 نهًقشس

 اسخار انًادة انخذسٚس اثُاء

اضددافت اَددٕاع جذٚددذة يددٍ غددشص انخشٚكددٕ انٛددذٔ٘ -1 

 Loomٔباسخخذاو 

ٔ  كشٔشددٛت Wigglyٍ اضددافت غددشص جذٚددذة يدد-2 

 رنك إلثشاء انجاَبٍٛ انُظش٘ ٔ انؼًهٙ نهًقشس

اضددافت اَددٕاع جذٚددذة يددٍ انخ شٚددض يثددم انخ شٚددض -3

 انباسص ٔ انخ شٚض بانششائط .

 اسخار انًادة قبم بذاٚت انخشو

 تننيوز تطوىيش

 الوقشس

 انًحاضشة فٗ ان ال  ػهٗ انًقشس حٕ ٛف حٕصٚغ

 االٔنٗ

خددذسٚس يثددم انددخؼهى انخخذاو اسددانٛب جذٚددذة فددٙ اسدد

 انًذيج .

 اسخار انًادة انخشو بذاٚت

 أ/د حُاٌ حسُٙاسى يُسق انًادة :  

 2019/2626انخاسٚخ :    انخٕقٛغ :                                            

 



 
 
 
 
 

              

 (66نوىرج سقن )   

 تقشيش هقشس دساسي

 جاهعة / أكاديوية : الونىفية

 كلية / هعهذ :التشبية النىعية

 قسن:االقتصاد الونزلي

 -هعلىهات أساسية : –أ 

          دساسة نوارج هالبس اعى انًمشس 1

 الرصاد يُضنٍ   انرخصص 2

 هاجستيش  انفشلح / انًغرىٌ 3

 ( ػًه2ٍ( َظشٌ + )  1)  ذاخ / انغاػاخ انًؼرًذجػذد انىح 4

 ذششُح يجهظ انمغى  انُظاو انًرثغ الخرُاس نجُح االيرحاَاخ 5

 غُش يرىفش         يرىفش             َظاو انًشاجؼح انخاسجُح ناليرحاٌ 6

 2 ػذد انمائًٍُ تانرذسَظ 7

 -هعلىهات هتخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 6

الب ػدددددددددددذد ان ددددددددددد -

 انًهرحمٍُ تانًمشس

 نى َرى ذغجُم طالب فٍ هزا انؼاو

ػدددذد ان دددالب اندددزٍَ  -

 أدوا االيرحاٌ 

  

  َرُجح االيرحاٌ  -

انُغدددددثح انً%ىَددددددح    -

نهُددددددددددداجحٍُ طثمدددددددددددا 

نهرمددددذَشاخ انحا ددددهٍُ 

 ػهُها

 يًراص                  جُذ جذا              

 لجُذ                         يمثى          

 -تذسيس الوقشس : – 2

  ا

أَىاع انًُارج انًغرخذيح  -1  3 6 3، 1،2

 نألجغاو انًخرهفح  

 

 ذمغُى انًُارج انًخرهفح -2 3 6 6، 5، 4

 ًَىرج )تاذشوٌ أنذسَرش(-3 4 8 11، 9،  8، 7

 ًَىرج )تاذشوٌ )َرانٍ تُشٌ(  -4 4 8 14، 13، 12، 11



 
 
 
 
 

ىاع انًماسَح تٍُ أَ -5 4 8 18، 16،17، 15

 انًُارج انًخرهفح 

أفضم انًُارج انًُاعثح  -6 3 6 21، 21، 19

 انًخرهفحنألجغاو 

طشق انحصىل ػهٍ -7 3 6 24، 23، 22

 انًُارج انًخرهفح.

ذُفُز يُرج يُاعة يغ -8 4 8 27-28- 25-26

انًماط انً هىب تاخرُاس 

 انثاذشوٌ انًُاعة.

 

 

  نًا ذى ذذسَغه يدٍ  -

انًحردددددددىٌ ا عاعدددددددٍ 

 ًمشسنه

   

يددذٌ انرددضاو انمددائًٍُ  -

تانردددددددذسَظ تًحردددددددىٌ 

 انًمشس 

        <61             61-84            >85 

يذٌ ذغ ُح االيرحداٌ  -

 نًىضىػاخ انًمشس

        <61             61-84            >85 

 ذذسَة ػًهٍ√يحاضشاخ َظشَح       √        أعانُة انرؼهُى وانرؼهى -

 أَش ح فصهُح√ دساعح حانح                       

 ا ػًال انفصهُح )ذزكش( :   ......................

 ػًهٍ√  أػًال فصهُح           √      َظشٌ                  شفىٌ√         طشَمح ذمىَى ان الب -

 -اإلهكانات الوتاحة للتذسيس : -3

 يرىافشج تذسجح يحذودج    غُش يرىافشج  يرىافشج        √ انًشاجغ انؼهًُح -

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج    غُش يرىافشج    √ انىعائم انًؼُُح-

انًغدددددددددددددددددددددددرهضياخ  -

 وانخاياخ

 غُش يرىافشج√ يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج       

قيووووووووووىد  داسيووووووووووة  -4

   -وتنظيوية:

 ال َىجذ

نتيجوووووووووة تقوووووووووىين  -5

   -الطالب للوقشس:

   

هقتشحوووات تنسوووي   -6

 -الوقشس :

 ذىفُش يجًىػح ثشَح يٍ انًشاجغ االنكرشوَُح نهًمشس -1

 وLoomاضافح اَىاع جذَذج يٍ غشص انرشَكى انُذوٌ تاعرخذاو -2

 كشوشُح و رنك إلثشاء انجاَثٍُ انُظشٌ و انؼًهٍ نهًمشس Wigglyاضافح غشص جذَذج يٍ  -3

 فً انًحاضشج االونًذىصَغ ذى ُف انًمشس ػهً ان الب  -4

 

هالحظووووووووووووووووووووووووات  -7

الوووشاجعي  الخوواسجيي  

 )إٌ وجذخ (

1- 

2- 

3- 

هوووا تووون تننيوووز  هووو   -8

هقتشحووات التطووىيش فووي 

 العام السابق

1-  

2-  

3- 



 
 
 
 
 

ها لن يتن تننيز  ه   -9

)يدددا هدددٍ و هقتشحوووات 

 ا عثاب (

 ال َىجذ -1

2- 

3- 

 -خطة التطىيش للوقشس للعام القادم : -61

يجددددددددددددددداالخ 

 َش انر ى

 انًغ%ىل ػٍ انرُفُز ذىلُد انر ىَش  ذى ُف انر ىَش

 تطووووووىيش

 هنتوووووىي

 الوقشس

 االنكرشوَُدح انًشاجدغ يدٍ ثشَدح يجًىػدح ذدىفُش

 نهًمشس

 اعرار انًادج انرذسَظ اثُاء

اضدددافح اَدددىاع جذَدددذج يدددٍ غدددشص انرشَكدددى انُدددذوٌ  

 وLoomتاعرخذاو 

و رندك  كشوشدُح Wigglyاضافح غشص جذَدذج يدٍ  

 ثٍُ انُظشٌ و انؼًهٍ نهًمشسإلثشاء انجاَ

 اعرار انًادج لثم تذاَح انرشو

 تننيوز تطوىيش

 الوقشس

 انًحاضشج فً ان الب ػهً انًمشس ذى ُف ذىصَغ

 االونً

 اعرار انًادج انرشو تذاَح

 اعى يُغك انًادج :  أ/د حُاٌ حغٍُ

 2118  /  2117انرىلُغ :                                            انراسَخ :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 (66نوىرج سقن )   

 تقشيش هقشس دساسي

 جاهعة / أكاديوية : الونىفية

 كلية / هعهذ :التشبية النىعية

 قسن:االقتصاد الونزلي

 -هعلىهات أساسية : –أ 

          دساسة نوارج هالبس هتقذم  اعى انًمشس 1

 الرصاد يُضنٍ   انرخصص 2

 تيشهاجس  انفشلح / انًغرىٌ 3

 ( ػًه2ٍ( َظشٌ + )  1)  ػذد انىحذاخ / انغاػاخ انًؼرًذج 4

 ذششُح يجهظ انمغى  انُظاو انًرثغ الخرُاس نجُح االيرحاَاخ 5

 غُش يرىفش         يرىفش             َظاو انًشاجؼح انخاسجُح ناليرحاٌ 6

 2 ػذد انمائًٍُ تانرذسَظ 7

 -هعلىهات هتخصصة : –ب 

 -ت :اإلحصائيا – 6

ػدددددددددددذد ان دددددددددددالب  -

 انًهرحمٍُ تانًمشس

 2 

ػدددذد ان دددالب اندددزٍَ  -

 أدوا االيرحاٌ 

 2 

  َرُجح االيرحاٌ  -

انُغدددددثح انً%ىَددددددح    -

نهُددددددددددداجحٍُ طثمدددددددددددا 

نهرمددددذَشاخ انحا ددددهٍُ 

 ػهُها

 جُذ جذا                  %100يًراص   2            

 جُذ                         يمثىل          

 -تذسيس الوقشس : – 2

   ا

 

 ا عثىع

  ػًهٍ

ػدددددددددددددددذد 

 انغدددداػاخ

 َظشٌ

 

 يحرىي انًمشس

 يحرىي انًمـشس -4

Contents 

أَىاع انًُارج انًغرخذيح  -1  3 6 3، 1،2

 نألجغاو انًخرهفح  

 ذمغُى انًُارج انًخرهفح -2 3 6 6، 5، 4

 ًَىرج )تاذشوٌ أنذسَرش(-3 4 8 11، 9،  8، 7



 
 
 
 
 

 ًَىرج )تاذشوٌ )َرانٍ تُشٌ(  -4 4 8 14، 13، 12، 11

انًماسَح تٍُ أَىاع  -5 4 8 18، 16،17، 15

 انًُارج انًخرهفح 

أفضم انًُارج انًُاعثح  -6 3 6 21، 21، 19

 انًخرهفحنألجغاو 

طشق انحصىل ػهٍ -7 3 6 24، 23، 22

 انًُارج انًخرهفح.

ذُفُز يُرج يُاعة يغ -8 4 8 27-28- 25-26

خرُاس انًماط انً هىب تا

 انثاذشوٌ انًُاعة.

 

 

  نًا ذى ذذسَغه يدٍ  -

انًحردددددددىٌ ا عاعدددددددٍ 

 نهًمشس

 91  

يددذٌ انرددضاو انمددائًٍُ  -

تانردددددددذسَظ تًحردددددددىٌ 

 انًمشس 

        <61             61-84            >85√ 

يذٌ ذغ ُح االيرحداٌ  -

 نًىضىػاخ انًمشس

        <61             61-84            >85√ 

 ذذسَة ػًهٍ√يحاضشاخ َظشَح         √      أعانُة انرؼهُى وانرؼهى -

 أَش ح فصهُح √دساعح حانح                       

 ا ػًال انفصهُح )ذزكش( :   ......................

 ٍػًه  √أػًال فصهُح                 √َظشٌ                  شفىٌ    √     طشَمح ذمىَى ان الب -

 -اإلهكانات الوتاحة للتذسيس : -3

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج    غُش يرىافشج    √ انًشاجغ انؼهًُح -

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج    غُش يرىافشج    √ انىعائم انًؼُُح-

انًغدددددددددددددددددددددددرهضياخ  -

 وانخاياخ

 ىافشجغُش ير √يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج       

قيووووووووووىد  داسيووووووووووة  -4

   -وتنظيوية:

 ال َىجذ

نتيجوووووووووة تقوووووووووىين  -5

   -الطالب للوقشس:

   

هقتشحوووات تنسوووي   -6

 -الوقشس :

 ذىفُش يجًىػح ثشَح يٍ انًشاجغ االنكرشوَُح نهًمشس -1

 انثاذشوَاخاضافح اَىاع جذَذج يٍ -2

 ذىصَغ ذى ُف انًمشس ػهً ان الب فً انًحاضشج االونً -4

 

هالحظووووووووووووووووووووووووات  -7

الوووشاجعي  الخوواسجيي  

 )إٌ وجذخ (

1- 

2- 

3- 

هوووا تووون تننيوووز  هووو   -8

هقتشحووات التطووىيش فووي 

1- 

2-  



 
 
 
 
 

 -3 العام السابق

ها لن يتن تننيز  ه   -9

)يدددا هدددٍ و هقتشحوووات 

 ا عثاب (

 ال َىجذ -1

2- 

3- 

 -خطة التطىيش للوقشس للعام القادم : -61

يجددددددددددددددداالخ 

 انر ىَش 

 انًغ%ىل ػٍ انرُفُز ذىلُد انر ىَش  ذى ُف انر ىَش

 تطووووووىيش

 هنتوووووىي

 الوقشس

 االنكرشوَُدح انًشاجدغ يدٍ ثشَدح يجًىػدح ذدىفُش

 نهًمشس

 اعرار انًادج انرذسَظ اثُاء

 اعرار انًادج لثم تذاَح انرشو اضافح اَىاع جذَذج يٍ انثاذشوَاخ 

 تننيوز تطوىيش

 الوقشس

 انًحاضشج فً ان الب ػهً انًمشس ذى ُف ذىصَغ

 االونً

 اعرار انًادج وانرش تذاَح

 أ/د حُاٌ حغٍُاعى يُغك انًادج :  

 2119/    2118انرىلُغ :                                            انراسَخ :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (66نوىرج سقن )   

 تقشيش هقشس دساسي

 جاهعة / أكاديوية : الونىفية

 كلية / هعهذ :التشبية النىعية

 قسن:االقتصاد الونزلي

 -هعلىهات أساسية : – أ



 
 
 
 
 

          دساسة نوارج الوالبس  اعى انًمشس 1

 الرصاد يُضنٍ   انرخصص 2

 هاجستيش  انفشلح / انًغرىٌ 3

 ( ػًه2ٍ( َظشٌ + )  1)  ػذد انىحذاخ / انغاػاخ انًؼرًذج 4

 ذششُح يجهظ انمغى  انُظاو انًرثغ الخرُاس نجُح االيرحاَاخ 5

 غُش يرىفش         يرىفش             جُح ناليرحاٌَظاو انًشاجؼح انخاس 6

 2 ػذد انمائًٍُ تانرذسَظ 7

 -هعلىهات هتخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 6

ػدددددددددددذد ان دددددددددددالب  -

 انًهرحمٍُ تانًمشس

 3 

ػدددذد ان دددالب اندددزٍَ  -

 أدوا االيرحاٌ 

 3 

  َرُجح االيرحاٌ  -

انُغدددددثح انً%ىَددددددح    -

نهُددددددددددداجحٍُ طثمدددددددددددا 

انحا ددددهٍُ نهرمددددذَشاخ 

 ػهُها

 جُذ جذا -                 %100يًراص   1          

 يمثىل 1جُذ                        1

 -تذسيس الوقشس : – 2

   ا

 

 ا عثىع

  ػًهٍ

ػدددددددددددددددذد 

 انغدددداػاخ

 َظشٌ

 

 يحرىي انًمشس

 يحرىي انًمـشس -4

Contents 

أَىاع انًُارج انًغرخذيح  -1  3 6 3، 1،2

  نألجغاو انًخرهفح 

 ذمغُى انًُارج انًخرهفح -2 3 6 6، 5، 4

 ًَىرج )تاذشوٌ أنذسَرش(-3 4 8 11، 9،  8، 7

 ًَىرج )تاذشوٌ )َرانٍ تُشٌ(  -4 4 8 14، 13، 12، 11

انًماسَح تٍُ أَىاع  -5 4 8 18، 16،17، 15

 انًُارج انًخرهفح 



 
 
 
 
 

أفضم انًُارج انًُاعثح  -6 3 6 21، 21، 19

 انًخرهفحنألجغاو 

طشق انحصىل ػهٍ -7 3 6 24، 23 ،22

 انًُارج انًخرهفح.

ذُفُز يُرج يُاعة يغ -8 4 8 27-28- 25-26

انًماط انً هىب تاخرُاس 

 انثاذشوٌ انًُاعة.

 

 

  نًا ذى ذذسَغه يدٍ  -

انًحردددددددىٌ ا عاعدددددددٍ 

 نهًمشس

   

يددذٌ انرددضاو انمددائًٍُ  -

تانردددددددذسَظ تًحردددددددىٌ 

 انًمشس 

        <61             61-84            >85√ 

يذٌ ذغ ُح االيرحداٌ  -

 نًىضىػاخ انًمشس

        <61             61-84            >85√ 

 ذذسَة ػًهٍ√يحاضشاخ َظشَح       √        أعانُة انرؼهُى وانرؼهى -

 أَش ح فصهُح√ دساعح حانح                       

 ........ا ػًال انفصهُح )ذزكش( :   ..............

 ػًهٍ√  أػًال فصهُح           √      َظشٌ                  شفىٌ√         طشَمح ذمىَى ان الب -

 -اإلهكانات الوتاحة للتذسيس : -3

 يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج    غُش يرىافشج    √ انًشاجغ انؼهًُح -

 شج تذسجح يحذودج    غُش يرىافشجيرىافشج      يرىاف    √ انىعائم انًؼُُح-

انًغدددددددددددددددددددددددرهضياخ  -

 وانخاياخ

 غُش يرىافشج√ يرىافشج      يرىافشج تذسجح يحذودج       

قيووووووووووىد  داسيووووووووووة  -4

   -وتنظيوية:

 ال َىجذ

نتيجوووووووووة تقوووووووووىين  -5

   -الطالب للوقشس:

   

هقتشحوووات تنسوووي   -6

 -الوقشس :

 مشسذىفُش يجًىػح ثشَح يٍ انًشاجغ االنكرشوَُح نهً -1

 انثاذشوَاخاضافح اَىاع جذَذج يٍ -2

 ذىصَغ ذى ُف انًمشس ػهً ان الب فً انًحاضشج االونً -4

 

هالحظووووووووووووووووووووووووات  -7

الوووشاجعي  الخوواسجيي  

 )إٌ وجذخ (

1- 

2- 

3- 

هوووا تووون تننيوووز  هووو   -8

هقتشحووات التطووىيش فووي 

 العام السابق

1 

3- 

ها لن يتن تننيز  ه   -9

)يدددا هدددٍ و هقتشحوووات 

 ا عثاب (

 َىجذ ال -1

2- 

3- 

 -خطة التطىيش للوقشس للعام القادم : -61



 
 
 
 
 

يجددددددددددددددداالخ 

 انر ىَش 

 انًغ%ىل ػٍ انرُفُز ذىلُد انر ىَش  ذى ُف انر ىَش

 تطووووووىيش

 هنتوووووىي

 الوقشس

 االنكرشوَُدح انًشاجدغ يدٍ ثشَدح يجًىػدح ذدىفُش

 نهًمشس

 اعرار انًادج انرذسَظ اثُاء

 اعرار انًادج لثم تذاَح انرشو شسػهٍ انًمانثاذشوَاخ اضافح اَىاع جذَذج يٍ -3 

 تننيوز تطوىيش

 الوقشس

 انًحاضشج فً ان الب ػهً انًمشس ذى ُف ذىصَغ

 االونً

اعددرخذاو اعددانُة جذَددذج فددٍ انرددذسَظ ي ددم انددرؼهى 

 انًذيج .

 اعرار انًادج انرشو تذاَح

 اعى يُغك انًادج :  أ/د حُاٌ حغٍُ

 2019/2121انراسَخ :             انرىلُغ :                                   

 


