ًَٕرج سقى ( )12
جبيؼخ  /أكبدًٛٚخ :انًُٕفٛخ
كهٛخ  /يؼٓذ  :اإلقزصبد انًُضنٗ
قغى  :اإلقزصبد انًُضنٗ ٔانزشثٛخ

تٕصيف يقشس دساسي
 -1ثٛبَبد انًقشس
انشيض انكٕدٖ 3355 :

اعى انًقشس  :انزقُ ٍٛانغزائٗ

انزخصص  :اإلقزصبد
انًُضنٗ ٔانزشثٛخ

ػذد انٕحذاد انذساعٛخ َ :ظشٖ

ْ -2ذف انًقشس :

انفشقخ  /انًغزٕٖ  :انشاثؼخ
ػًهٗ

 .1يؼشفخ انطالة احزٛبجبد انجغى يٍ انغزاء.
 .2دساعخ رغزٚخ انفئبد انحغبعخ (انحبيم -انًشضغ-
انشضٛغ -انطفٕنخ -انًشاْق -ٍٛانًغُ ٍٛانشٚبض)ٍٛ
 .3كٛفٛخ حغبة الحزٛبجبد انغزاء نهفئبد انحغبعخ
ٔرقُْ ٍٛزِ االحزٛبجبد.

 -3انًغزٓذف يٍ رذسٚظ انًقشس:
أ  -انًؼهٕيبد ٔانًفبْٛى:

يؼشفخ انطبنت ثبالحزٛبجبد انغزائٛخ يٍ انؼُبصش انغزائٛخ ٔفٓى
رأصٛشارٓب.

 .1يؼشفخ انًقزُٛبد انغزائٛخ ٔكٛفٛخ حغبثٓب.
ة  -انًٓبساد انزُْٛخ :
 .2نهفئبد انحغبعخ انًخزهفخ ٔيصبدسْب انًخزهفخ.
جـ -انًٓبساد انًُٓٛخ انخبصخ  -انزذسٚت ػه ٙكٛفٛخ حغبة انًقزُٛبد انغزائٛخ نهفئبد انحغبعّ
ٔارجبع ثشايج انزغزٚخ انًُبعجخ نهفئبد انحغبعّ.
ثبنًقشس :
 اكزغبة انطالة حغبة انًقُُبد انغزائٛخ يٍ انؼُبصش انغزائٛخد  -انًٓبساد انؼبيخ :
ٔيصبدسْب ٔحغبة انجشَبيج انغزائٛخ انًُبعت.
ػذدانغبػبد
انًٕضٕع
األعجٕع
 -4يحزٕٖ انًقشس:
ع
ٌ
يعشفخ يصبدس االحتيبخبد انغزائيخ
2
2
األٔل
انضبَٗ
انضبنش

نهعُبصش انغزائيخ ٔانعٕايم انتي تؤثش
عهي ْزِ االحتيبخبد
يعشفخ انطشيقخ انحسبثيخ نتقذيش
2
االحتيبخبد انيٕييخ نإلَسبٌ يٍ انطبقخ
ثشايح تغزيخ انفئبد انحسبسّ
2
ٔاالحتيبخبد انغزائيخ نهًشضع ٔيشبكم
انحًم ٔاالحتيبخبد انغزائيخ نالو انحبيم
ٔاندُيٍ ٔكزنك أثُبء انشضبعخ ٔتغزيخ
انشضيع -انشضبعخ انطجيعّ ٔانعٕايم
انتي تؤثش عهي استًشاسْب

2
2

انشاثغ
انخبيظ
انغبدط

 -5أسبنيت انتعهيى
ٔانتعهى
 -6أسبنيت انتعهيى
ٔانتعهى نهطالة رٖٔ
انقذساد انًحذٔدح
 -7تقٕيى انطـــالة :

انتغزيخ في يشاحم انطفٕنخ أ
ال 2يشاْقخ
تغزيخ انًسُئٍ -انشيبضييٍ
2
ٔاالحتيبخبد انغزائيخ انالصيخ ٔانًشبكم
انصحيخ انًتبثشح ٔتغزيخ انشيبضييٍ
دساسخ يفٕٓو انتقُيٍ انغزائي اثُبء
2
تكٌٕ انٕخجبد انغزائيخٔ -كيفيخ تخطيط
انٕخجبد الفشاد االسشح يع حسبة
ٔتحذيذ كًيبد االطعًّ نالسشح

2

 -1انًحبضشح و اعزخذاو انٕعبئم االٚضبحٛخ نهزؼهٛى يغ اعزخذاو
انًؼُٛبد انؼهًٛخ يضم اعزخذاو اجٓضح انؼشض انحذٚضخ.

األعجٕع انشاثغ
االعجٕع انضبيٍ
االعجٕع انضبَ ٙػشش (انزطجٛق)ٙ

% 60
َٓبٚخ انفصم انذساعٙ
جـ -رٕصٚغ انذسجبد
يُزصف انفصم انذساع% 10 ٙ
%5
االيزحبٌ انشفٕ٘
% 20
االيزحبٌ انؼًهٙ
%5
أػًبل فصهٛخ
 -8قبئًخ انكتت انذساسيخ ٔانًشاخع :
أ  -يزكشاد

ة -كزت يهضيخ

2
2

 - 1انًحبضشح يع اعذاد تذسيجبد عًهيخ نتحذيذ انًقُُبد انغزائيخ
نهفئبد انًختهفخ.
 - 2اعذاد يششٔع ثحثي كيفيخ تخطيط انٕخجبد انًقُُبد انغزائيخ.

أ  -األعبنٛت انًغزخذيخ  -1االيزحبٌ انذٔس٘ انشفٕ٘ نقٛبط يغزٕ٘ انزحصٛم انذساعٙ
ٔانزحشٚش ٔانزذسٚجبد انؼًهٛخ
 -2رقذٚى انًششٔػبد انغزائٛخ نقٛبط انقذساد
انزُْٛخ ٔانًُٓٛخ ٔرخطٛط ٔججبرٓب.
ة -انزٕقٛذ

2

كزبة انزقُ ٍٛانغزائ -ٙكهٛخ االقزصبد انًُضن -ٙجبيؼّ انًُٕفٛخ
إثذاع سقى /4091

جـ -كزت يقزشحخ

-1انزغزٚخ انصحٛخ صالس :أ.د /ػطٛبد انجٓٔ ٙاخشٌٔ-انذاس انؼشثٛخ
نهُشش ٔانزٕصٚغ
 -2ػهى انزغزٚخ انؼبيخ د/حبيذ انذكشٔس٘ -انذاس انؼشثٛخ نهُشش

1989
 -3انزغزٚخ انؼبيخ ٔانزغزٚخ انؼالجٛخ د/فٕصٚخ انؼٕض – ٙانذاس
انؼشثٛخ نهُشش 1953
د -دٔسٚبد ػهًٛخ أٔ
َششاد  ...انخ

أعزبر انًبدح ........................ :
سئٛظ يجهظ انقغى انؼهًٗ :أ.د/يُٗ عجذ انشاصق أثٕ شُت

