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 ثشَبيظ اإلداسح 

 يجبدئ إداسح األػًبل يٕاصفبد انًمشس انذساعٙ:

 

 

 

I. :يؼهٕيبد ػبيخ ػٍ انًمشس 

 إداسح األػًبليجبدئ  اعى انًمشس:  .1

 FBA 111 سيض انًمشس ٔسلًّ:  .2

 انغبػبد انًؼزًذح نهًمشس:  .3

 انغبػبد
 انًغًٕع

 رذسٚت ػًهٙ عًُبس َظش٘

3 

عبػبد 

 يؼزًذح

    

 انفصم األٔل -انًغزٕٖ انذساعٙ األٔل انًغزٕٖ ٔانفصم انذساعٙ:  .4

 الٕٚعذ انًزطهجبد انغبثمخ نذساعخانًمشس)إٌ ٔعذد(:  .5

 الٕٚعذ انًصبؽجخ نذساعخ انًمشس)إٌ ٔعذد(:انًزطهجبد   .6

 انجكبنٕسٕٚط انجشَبيظ/ انجشايغبنزٙ ٚزى فٛٓب رذسٚظ انًمشس:  .7

 انؼشثٛخ نغخ رذسٚظ انًمشس:  .8

 انًمش انشئٛغٙ نكهٛخ اداسح األػًبل يكبٌ رذسٚظ انًمشس:  .9

 

II. انًمشس انذساعٙ:  ٔصف 

 الطالب تعشيف يهذف الى المختلفة كما اإلداسية المذاسس دساسة خالل من ورلك اإلداسي الفكش بتطىس الطالب تعشيف إلى يهذف هزا المقشس 

 وسقابة . وتىجيه وتنظيم تخطيط من المختلفة اإلداسية العملية بعناصش

 

III. :يخشعبد انزؼهى انًمصٕدح نهًمشس 

 :لبدس اػهٗيٍ دساعخ ْزا انًمشس، عٕف ٚكٌٕ انطبنت  ػُذ االَزٓبء

 ٔيفبْٛى إداسح األػًبل. ًجبدئاإلنًبو انزبو ث .1

 ٔانًذاسط ٔانُظشٚبد اإلداسٚخ انًخزهفخ.  انزؼشف ػهٗ رطٕس انفكش اإلداس٘  .2

 ٔطجٛؼخ انزكبيم فًٛب ثُٛٓب االنًبو انزبو ثبألعظ انؼهًٛخ نهؼًهٛخ االداسٚخ .3

 رؾهٛم انًؾبكم انًزؼذدح داخم انًُظًخ ٔكٛفٛخ ارخبر انمشاساد انًُبعجخ ؽٛبنٓب . .4

 ْٛى ٔانًؼهٕيبد انُظشٚخ فٙ ػهى اإلداسح فٙ انؾٛبح انؼهًٛخ ٔاإلداسٚخ يغزمجال.سثظ انًفب .5

 يؤعغبد انًبل ٔاألػًبلفٙ  االداسٚخ ًفبْٛى ٔانًؼهٕيبد انُظشٚخ نهانزطجٛك انؼًهٙ  .6
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IV. :يؾزٕٖ انًمشس 

 :انغبَت انُظش٘

 انغبػبد انفؼهٛخ األعجٕع انًٕاضٛغ انزفصٛهٛخ ٔؽذاد انًمشس انشلى

 

 انؾبعخ انٗ اإلداسح، رؼشٚف اإلداسح، يبْٛخ اإلداسح

اإلداسح ػهى ٔفٍ، انؼًهٛخ اإلداسٚخ ٔػُبصشْب، 

 ؽًٕنٛخ اإلداسح،

 ػًٕيٛخ اإلداسح، يغبالد اإلداسح،

انفشق ثٍٛ إداسح األػًبل ٔاإلداسح انؼبيخ، 

 ػاللخ اإلداسح ثبنؼهٕو األخشٖ.

1 3 

 

 انًذسعخ انكالعٛكٛخ، انزطٕس انزبسٚخٙ نهفكش اإلداس٘

 انًذسعخ انغهٕكٛخ،

 انًذاسط انؾذٚضخ

2 6 

 

 يفٕٓو انزخطٛظ،  انزخطٛظ  

أًْٛخ انزخطٛظ ٔفٕائذِ، انًؾبكم انزٙ 

رؼزشض ػًهٛخ انزخطٛظ، فٕائذ انزخطٛظ ،  

إَٔاع انزخطٛظ، يغزٕٚبد انزخطٛظ، يشاؽم 

 اػذاد انخطخ

1 3 

 
إَٔع انمشاساد، ػٕائك خطٕاد ارخبر انمشاس،  ارخبر انمشاساد  

 ارخبر انمشاساد
1 3 

 

 يفٕٓو انزُظٛى اإلداس٘ ٔإَٔاػّ، انزُظٛى

 خصبئص انزُظٛى انغٛذ،

 انٓٛكم انزُظًٛٙ

1 3 

 2 1  االخزجبس انُصفٙ 

 

 يفٕٓو انزٕعّٛ، رؼشٚف انمٛبدح، انزٕعّٛ ٔانمٛبدح 

يصبدس لٕح انمٛبدح ٔرأصٛشارٓب، أعبنٛت انمٛبدح، 

 َظشٚبد انمٛبدح

2 6 

 

 رؼشٚف االرصبل، أًْٛخ االرصبل، انزٕعّٛ ٔاالرصبالد

 ػًهٛبد االرصبل، طشق االرصبل،

 لُٕاد االرصبل فٙ انًُظًبد،

 يؼٕلبد االرصبل، صٚبدح فؼبنٛخ االرصبل

2 6 

 3 1 َظشٚبد انؾٕافض، طجٛؼخ انؾٕافض انزٕعّٛ ٔانؾٕافض 

 
 خصبئص َظبو انشلبثخ انغٛذح، رؼشٚف انشلبثخ، انشلبثخ

 انخطٕاد انًزجؼخ فٙ انشلبثخ
1 3 

 3 1  يشاعؼخ ػبيخ 

   ػذد األعبثٛغ ٔانغبػبد

 

 انغبَت انؼًهٙ:                                            

 كزبثخ رغبسة )يٕاضٛغ / يٓبو( انُؾبط انؼًهٙ

 انغبػبد انفؼهٛخ ػذد األعبثٛغ انًٓبو / انزغبسة انؼًهٛخ انشلى

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

    

   إعًبنٙ األعبثٛغ ٔانغبػبد
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V. اعزشارٛغٛخ انزذسٚظ 

 طريقة المحاضرات النظرية . .1

 .سلوب المناقشة ودراسة الحاالت )جزء من وقت المحاضرة ( .2

 الزيارات الميدانية .3

 األسئلة, العروض المقدمة .4

 

 

VI. :انزكهٛفبد / انًٓبو 

 ٔعذد(انذسعخ)إٌ  األعجٕع انزكهٛف/انُؾبط انشلى

  ؽبالد ػًهٛخ ػٍ انٕظبئف اإلداسٚخ  1

13 

3 

 2 4 ااسح األػًبلرمشٚش ػٍ االرغبْبد انؾذٚضخ فٙ  2

3    

    

    

 

 

VII. :رمٕٚى انزؼهى 

 يٕضٕػبد انزمٕٚى انشلى
يٕػذ انزمٕٚى/ انٕٛو 

 ٔانزبسٚخ
 انذسعخ

 انٕصٌ انُغجٙ 

)َغجخ انذسعخ إنٗ دسعخ  
 انزمٕٚى انُٓبئٙ(

 %5 5 12 ,8 ,4 انٕاعجبد   .1

 %20 20 7 اخزجبس يُزصف انفصم  .2

 %70 70 َٓبٚخ انفصم انذساعٙ االخزجبس انُٓبئٙ 

   انًغًٕع 

 

VIII. :يصبدس انزؼهى 

 انًشاعغ انشئٛغخ: .1

 م، مبادئ اإلدارة، الدارة الجامعية، األسكندرية2002محمد فريد الصحن وآخرون،  .1
 نظريات ومفاهيم، دار اليازوري العلمية، عمانم ، أسس اإلدارة الحديثة 9111بشير العالق،  .2

 انًشاعغ انًغبػذح: .2

 م،اإلدارة أساسيات إدارة األعمال، دار وائل للنشر، عمان2003سعاد نائف برنوطي،  .1

 

 )إٌ ٔعذد(يٕاد إنكزشَٔٛخ ٔإَزشَذ: .3

1. http://www.alrubban.com 

2. http://www.arabalaw.org 

3. www.ar.wikipedia.org/wiki 

4. http://www.arablaw.org/e-Banking.htm 

5. http://www.islamonline.net 

6. http://www.opendirectorvsite.info/e-commerce 

 

 

 

 

 

 

http://www.alrubban.com1/
http://www.arabalaw.org/
http://www.ar.wikipedia.org/wiki
http://www.arablaw.org/e-Banking.htm
http://www.islamonline.net/
http://www.opendirectorvsite.info/e-commerce
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IX. :انضٕاثظ ٔانغٛبعبد انًزجؼخ فٙ انًمشس 

 عٛبعخ ؽضٕس انفؼبنٛبد انزؼهًٛٛخ:  .1

  ( يٍ عبػبد انًمشس 75نهًؾبضشاد فٙ ثذئٓب ٔاَزٓبءْب ٔاالَزظبو فٙ انؾضٕس، ٔضشٔسح ؽضٕس ) االنزضاو ثبنًٕاػٛذ انًؾذدح %

 ؽغت الئؾخ انزؼهٛى انؼبنٙ.

 ( ٍيٍ عبػبد انًمشس ٚؼزجش يؾشٔيبً فٙ انًمشس. إالّ إرا كبٌ غٛبثّ ثغجت يشض أ ثؼزس 25إرا رغبٔص َغجخ غٛبة انطبنت ػ )%

 ٔصبئك سعًٛخ ٔيؼًذح. لبْش رمجهّ ػًبدح انكهٛخ، ٔثًٕعت

 انؾضٕس انًزأخش:  .2

   .ُٚجغٙ ػهٗ انطبنت أٌ ٚأرٙ إنٗ انًؾبضشاد، ٔانًؾبسكخ فٙ يُبلؾخ يٕضٕػبد انًمشس فٙ انٕلذ انًُبعت 

 .ٚغًؼ نهطبنت انًزأخش ثذخٕل انًؾبضشح إرا رأخش فٙ ؽذٔد سثغ عبػخ فمظ ٔثؼزس 

 

 ضٕاثظ االيزؾبٌ:  .3

  االيزؾبٌ فٙ انٕلذ انًؾذد.ٚغت ػهٗ انطبنت انٕصٕل إنٗ لبػخ 

 .ٌػذو انغًبػ ثذخٕل االيزؾبٌ ثؼذ يشٔس أكضش يٍ سثغ عبػخ يٍ ثذء االيزؾب 

 .ال ٚغًؼ نهطبنت انخشٔط يٍ انمبػخ االيزؾبَٛخ ثؼذ رٕصٚغ األعئهخ إالّ ثؼذ يشٔس َصف ٔلذ االخزجبس 

 فّٛ ٚؼزجش انطبنت انغبئت فٙ اخزجبس َٓبٚخ انفصم ساعجبً فٙ انًمشس انز٘ رغٛت. 

 انزؼُٛٛبد ٔانًؾبسٚغ:  .4

 انزؼُٛٛبد: ٚزؼٍٛ ػهٗ انطبنت االنزضاو ثبٜرٙ:

  ٙرمذٚى انٕاعجبد فٙ انٕلذ انًؾذد رًبيبً، ٔإرا يب ٔاعٓزّ يؾكهخ فٙ رمذٚى انٕاعجبد انًطهٕثخ يُّ ػهّٛ االرصبل ثأعزبر انًمشس نك

 ٚؼذل ٔٚمشس انًٕػذ اٜخش نهزغهٛى.ٚزفك يؼّ ػهٗ يٕػذ آخش، ٔثُبًء ػهٗ رؼهًٛبد أعزبرِ ًٚكٍ أٌ 

 .أٌ ٚمذو ػشضبً رفصٛهٛبً نًب ٚزضًُّ انٕاعت يٍ خطٕاد ٔأفكبس أعبعٛخ 

  أرا رأخش انطبنت ػٍ رمذٚى ٔاعجبرّ فٙ انًٕػذ انز٘ ؽذد نّ ثؼذ أعجٕػٍٛ يٍ انزأخٛش نٍ ٚمجم إالّ إرا يب ٔافك األعزبر ػهٗ لجٕل

 ب ٔاإلػالٌ ػُٓب خطٛبً.انزأخٛش، ثُبًء ػهٗ ظشٔف لبْشح ٚزى ؽشؽٓ

 انًؾبسٚغ:

  عٛزى رُظٛى انطهجخ فٙ فشق ٔكم فشٚك ٚخزبس ٔاؽذاً يٍ انًٕضٕػبد انًمذيخ نٓى فٙ ثذاٚخ انفصم انذساعٙ. ٔػهٗ انفشٚك رٕصٚغ

بو ػٍ يٕضٕػّ، ٔػشضّ أي انًغؤٔنٛخ فًٛب ثُٛٓى، ٔانًؾبسكخ انفبػهخ يٍ عًٛغ أػضبء انفشٚك،ٔػهٗ كم فشٚك أٌ ٚمذو رمشٚشاً 

 انطهجخ.

 انغؼ:  .5

 .ّٚهزضو انطهجخ ثًجبدئ انُضاْخ األكبدًٚٛخ انزٙ رؼُٙ: أٌ ٚكٌٕ انطبنت صبدلبً يغ َفغّ، ٔيغ صيالئّ ٔيغ أعبرزر 

  نٍ ٚزى انزغبيؼ يغ انغؼ ْٕٔ: يؾبٔنخ انطبنت انغؼ ثبنؾذٚش أٔ انُظش فٙ ٔسلخ انغٛش أٔ اإلؽبسح أٔ يؾبٔنخ اعزخذاو أٚخ ٔعٛهخ

 يٍ ٔعبئم انغؼ.

 .انغؼ فٙ االيزؾبٌ انُصفٙ أٔ انؾشٔع فّٛ فٛؼزجش انطبنت ساعجبً فٙ انًمشس 

 .انطبنت انز٘ ٚغؼ فٙ االيزؾبٌ ٚؾشو يٍ صالس يٕاد ْٙ: انًبدح انزٙ ضجظ يزهجغبً فٛٓب ٔيٍ لجهٓب ٔانًبدح انزٙ رهٛٓب 

 صم يٍ انذساعخ.إرا ركشس غؼ انطبنت أكضش يٍ يشح فٙ انذٔسح االخزٛبسٚخ انٕاؽذح ٚطجك ػهّٛ ؽكى انف 

 االَزؾبل:ٚؾذد رؼشٚف االَزؾبل ٔؽبالرّ ٔاإلعشاءاد انًزجؼخ فٙ ؽبنخ ؽذٔصّ.  .6

 عٛبعبد أخشٖ:   .7

 يٍ يٓبو انطهجخ ٔٔاعجبرٓى ٔؽمٕلٓى اٜرٙ: 

 .ٙرؾًم ٔرمجم اٜساء انًخزهفخ أصُبء انًُبلؾبد ٔانؼًم انغًبػ 

  اٜخشٍٚ.انزضايّ ثأعهٕة انُمبػ االٚغبثٙ ٔانؾٕاس انجُبء يغ 

 .ٌال ٚغًؼ اعزخذاو انٕٓارف انًؾًٕنخ داخم لبػخ انًؾبضشح، أٔ أصُبء عٛش االيزؾب 

 .إرا عهك انطبنت عهٕكبً غٛش يمجٕل فأَّ ُٚؾبل إنٗ انغٓبد انًؼُٛخ الرخبر انالصو، يؾفٕػبً ثزمشٚش ػٍ رنك 

 

 

 


