جاِؼح دِٕهىس
وٍيح اٌضساػح
لغُ االلرصاد واالسشاد اٌضساػً واٌرّٕيح اٌشيفيح

اٌؼٕاويٓ اٌثحصيح واٌشاتظ اٌخاص تّمشس اٌرغىيك اٌضساػً االٌىرشؤً ٌغالب اٌّغرىي اٌصاٌس ٌٍفصً اٌذساعً اٌصأً ٌٍؼاَ اٌجاِؼً 2020/2019
اسى انًمرر

اٌرغىيك

االستبر انًسئىل

أدِ /صغفً اٌغؼذًٔ

اٌضساػً
االٌىرشؤً

 -1ػٕىاْ اٌثحس  :أهّيح اٌذساعاخ اٌرغىيميح اٌضساػيح في اٌحياج

انراثظ
https://forms.office.com/Page

ػُبويٍ انًىضىػبد انجحخيخ
اٌّؼاصشج

s/ResponsePage.aspx?id=137-

ِحاوس اٌثحس ِ -1 :شىالخ وأهذاف إٌظاَ اٌرغىيمي ٌٍغٍغ اٌضساػيح

GcoB5kqctD11tSZEIPvY1IbYkS

ِ -2جاالخ اٌذساعاخ اٌرغىيميح اٌضساػيح
 -3دوافغ إٌشاط اٌرغىيمي في اٌحياج اٌّؼاصشج

أد /َ.ذاِش ػثذ اٌؼضيض
ػذالْ

 -2ػٕىاْ اٌثحس  :عٍة اٌّغرهٍه وأحذ دوافغ إٌشاط اٌرغىيمي اٌضساػً
ِحاوس اٌثحس  -1 :أٔىاع اٌغٍة ػًٍ إٌّرجاخ اٌضساػيح
 -2أٔىاع ِشؤاخ عٍة اٌّغرهٍه وأهّيح وويفيح لياعها

BElspnJR0jbfFURVNGVkFVTVJS
MTBWRFhaTTJLUlFORVUyRy4
u

 -3أٔىاع اٌرغيشاخ في هيىً عٍة اٌّغرهٍه وذوافغ ٌٍٕشاط
اٌرغىيمي
 -3ػٕىاْ اٌثحس  :أعؼاس اٌغىق وأحذ دوافغ إٌشاط اٌرغىيمي اٌضساػً
ِحاوس اٌثحس  -1 :أهذاف اٌغياعاخ اٌغؼشيح في اٌثٕياْ اإللرصادي
اٌمىًِ
 -2ويفيح ذحذيذ عؼش اٌغىق في ظً ِخرٍف األعىاق
 -3أشش األعؼاس ػًٍ إٌشاط اٌرغىيمي
 -4ػٕىاْ اٌثحس  :اٌغٍىن اإللرصادي ألعىاق اٌغٍغ اٌضساػيح وفما
ٌٍرٕافظ أواالحرىاس
ِحاوس اٌثحس  -1 :ػشض أٔىاع األعىاق واٌششوط اٌالصِح ٌىً ِٕها
 -2اٌىضغ اٌشاهٓ ِٓ حيس ِذي ذىاجذ وال ِٓ ذٍه األعىاق
في إٌشاط اٌضساػً
 -3األشاس االلرصاديح اٌّرشذثح ػًٍ أداء وً ِٓ ذٍه األعىاق
 -5ػٕىاْ اٌثحس  :اٌثىسصاخ اٌغٍؼيح وأحذ اٌرىجهاخ اٌحذيصح في ذغىيك
إٌّرجاخ اٌضساػيح
ِحاوس اٌثحس  -1 :ششوط وأٔىاع اٌثىسصاخ اٌغٍؼيح
 -2عثيؼح أداء أٔىاع اٌثىسصاخ اٌغٍؼيح

 -3األشاس اإللرصاديح اٌّرشذثح ػًٍ أداء اٌثىسصاخ اٌغٍؼيح.
 -6ػٕىاْ اٌثحس  :دوس ووفاءج أداء اٌىعغاء في أعىاق اٌغٍغ اٌضساػيح
ِحاوس اٌثحس  -1 :ذصٕيف اٌىعغاء واٌىظائف اٌرً يمىَ تها وً ِٕهُ
 -2ذأشيش وفاءج أداء اٌىعغاء ػًٍ أداء إٌظاَ اٌرغىيمي
 -3اٌىضغ اٌشاهٓ ٌىفاءج أداء اٌىعغاء في أعىاق اٌغٍغ
اٌضساػيح
 -7ػٕىاْ اٌثحس  :األشاس اإللرصاديح ٌٍىظائف واٌخذِاخ اٌرغىيميح ٌٍغٍغ
اٌضساػيح
ِحاوس اٌثحس  -1 :ذىصيف ويفيح أداء ِخرٍف اٌؼٍّياخ اٌرغىيميح ٌٍغٍغ
اٌضساػيح
 -2وفاءج أداء ِخرٍف اٌؼٍّياخ اٌرغىيميح ٌٍغٍغ اٌضساػيح
في اٌىلد اٌشاهٓ.
 -3األشاس اإللرصاديح اٌّرشذثح ػًٍ أداء وً ِٓ ذٍه اٌؼٍّياخ
اٌرغىيميح.
ِ -4مرشحاخ إٌهىض تأداء ذٍه اٌؼٍّياخ اٌرغىيميح
 -8ػٕىاْ اٌثحس  :اٌهىاِش اٌرغىيميح وأشاسها اإللرصاديح ٌٍغٍغ اٌضساػيح
ِحاوس اٌثحس  -1 :ذؼشيف ِخرٍف اٌهىاِش اٌرغىيميح وأعاٌية

 -2األشاس االلرصاديح ٌٍرغيشاخ في اٌهىاِش اٌرغىيميح
ٌٍغٍغ اٌضساػيح
 -9ػٕىاْ اٌثحس  :اٌىفاءج اٌرغىيميح ٌٍغٍغ اٌضساػيح
ِحاوس اٌثحس ِ -1 :فهىَ وويفيح لياط اٌىفاءج اٌرغىيميح ٌٍغٍغ اٌضساػيح
 -2اٌىالغ اٌؼًٍّ ٌٍىفاءج اٌرغىيميح ألهُ اٌغٍغ اٌضساػيح
ِ -3مرشحاخ إٌهىض تاوفاءج اٌرغىيميح ٌٍغٍغ اٌضساػيح
 -10ػٕىاْ اٌثحس  :اٌرمٍثاخ اٌغؼشيح ٌٍغٍغ اٌضساػيح وظاهشج إلرصاديح
ِحاوس اٌثحس  -1 :اإلخرالفاخ اٌضِٕيح ٌألعؼاس وِغثثاذها
 -2إٌظشيح اٌؼٕىثىذيح ٌٍرغيشاخ اٌغؼشيح
 -3األشاس االلرصاديح اٌّرشذثح ػًٍ اٌرغيشاخ اٌغؼشيح
 -11ػٕىاْ اٌثحس  :أهذاف إٌظاَ اٌرغىيمً ٌٍغٍغ اٌضساػيح وإٌّاهج
اٌثحصيح اٌّرثؼح ٌٍرؼشف ػًٍ ذحميمها
ِحاوس اٌثحس  -1 :األهذاف اٌرغىيميح ٌٍغٍغ اٌضساػيح
 -2إٌّاهج اٌثحصيح اٌرً يّىٓ االعرٕاد اٌيها في اٌذساعاخ
اٌرغىيميح اٌضساػيح
 -3عثً ذحميك ػذَ اٌرؼاسض تيٓ األهذاف اٌرغىيميح
اٌضساػيح

 -12ػٕىاْ اٌثحس  :اٌذوس إٌّىط تأعىاق اٌغٍغ اٌضساػيح وفما ألٔىاع
اٌغٍغ اٌّرذاوٌح وعثً إٌهىض تىفاءج أدائها
ِحاوس اٌثحس  -1 :ذصٕيف أعىاق اٌغٍغ اٌضساػيح وفما ٌٕىػيح اٌغٍغ
اٌّرذاوٌح
 -2ػشض وظائف األعىاق وخصائصها وفما ٌٕىػيح اٌغٍغ
اٌّرذاوٌح
 -3وفاءج أداء ذٍه األعىاق
ِ -4مرشحاخ إٌهىض تىفاءج أداء ذٍه األعىاق
 -13ػٕىاْ اٌثحس  :ويفيح اٌرٕثؤ تغٍة اٌغىق ٌٍغٍغ اٌضساػيح
ِحاوس اٌثحس  -1 :ػشض ٌىيفيح اٌرٕثؤ تئعرخذاَ ِخرٍف األعاٌية
 -2اٌؼيىب اٌرً ذؤخز ػًٍ وً ِٓ ذٍه األعاٌية
 -14ػٕىاْ اٌثحس  :دساعح ِماسٔح تيٓ أداء اٌىعغاء اٌرجاس واٌىعغاء
اٌىظيفيىْ في أعىاق اٌغٍغ اٌضساػيح ٌٍخضش واٌفاوهح في ِصش
ِحاوس اٌثحس  -1 :ويفيح اٌرفشلح تيٓ ِخرٍف أٔىاع اٌىعغاء
 -2اٌىظائف اٌرً يمىَ تها وً ِٕهُ
 -3وفاءج أداء وً ِٓ اٌىعغاء اٌرجاس واٌىعغاء اٌىظيفيىْ
في أعىاق اٌغٍغ اٌضساػيح ٌٍخضش واٌفاوهح

 -15ػٕىاْ اٌثحس  :ذحٍيً إلرصادي ٌٕمً اٌغٍغ اٌضساػيح وىظيفح ذغىيميح
ِحاوس اٌثحس  -1 :ػشض أعاٌية ٔمً اٌغٍغ اٌضساػيح ٌٍرذاوي ووفاءج
أدائها
 -2أعظ ذمذيش ذىاٌيف ٔمً اٌغٍغ اٌضساػيح
 -3األشاس االلرصاديح اٌّرشذثح ػًٍ ٔمً اٌغٍغ اٌضساػيح
 -4عثً إٌهىض تىفاءج أداء ٔمً اٌغٍغ اٌضساػيح
 -16ػٕىاْ اٌثحس  :ذحٍيً إلرصادي ٌرخضيٓ اٌغٍغ اٌضسػيح وىظيفح
ذغىيميح
ِحاوس اٌثحس  -1 :أعظ ذمذيش ذىاٌيف ذخضيٓ اٌغٍغ اٌضساػيح
 -2األشاس اإللرصاديح ٌرخضيٓ اٌغٍغ اٌضساػيح
 -3كيفيخ انُهىض ثكفبءح أداء تخسيٍ انسهغ انسراػيخ
 -77ػُىاٌ انجحج  :انفبلذ انتسىيمي نهسهغ انسراػيخ كأحذ أسبنيت انحكى
ػهً انكفبءح انتسىيميخ
يحبور انجحج  -7 :أَىاع انفبلذ انتسىيمي ويسججبته
 -2كيفيخ تمذير انفبلذ انتسىيمي
 -3ػاللخ أداء انخذيبد انتسىيميخ ثبنفبلذ انتسىيمي

 -4أسبنيت انحذ يٍ انفبلذ انتسىيمي نهسهغ انسراػيخ
 -78ػُىاٌ انجحج  :انًؼهىيبد انتسىيميخ كىظيفخ تسىيميخ وأحبرهب
االلتصبديخ
يحبور انجحج  -7 :أَىاع انًؼهىيبد انتسىيميخ ويصبدرهب
 -2انفرق ثيٍ انًؼهىيبد انتسىيميخ وثحىث انتسىيك
 -3دور انًؼهىيبد انتسىيميخ في رفغ كفبءح األداء
انتسىيمي
 -79ػُىاٌ انجحج  :عرق تمذير ويحذداد انتكبنيف انتسىيميخ وانُفمبد
انتسىيميخ نهسهغ انسراػيخ
يحبور انجحج  -7 :انتفرلخ ثيٍ انتكبنيف وانُفمبد انتسىيميخ ويكىَبد كم
يُهب
 -2عرق تمذير انتكبنيف وانُفمبد انتسىيميخ
 -3ػاللخ انتكبنيف وانُفمبد انتسىيميخ ثكفبءح األداء
انتسىيمي نهسهغ انسراػيخ
 -22ػُىاٌ انجحج  :تحهيم إلتصبدي ألحبر انسيبسخ انسؼريخ ألهى يحبصيم
انحجىة في يصر ػهً االستهالن انًصري يُه

يحبور انجحج  -7 :االحبر االلتصبديخ نهسيبسخ انسؼريخ في انجُيبٌ
االلتصبدي
 -2تغىر األسؼبر انًسرػيخ وأسؼبر انًستههكيٍ ألهى
يحبصيم انحجىة
 -3انؼاللخ ثيٍ االسؼبر انًسرػيخ واالسؼبر االستيراديخ
 -4أحر األسؼبر انًسرػيخ وأسؼبر انًستههكيٍ ػهً
االستهالن انمىيً يٍ يحبصيم انحجىة.
 -27ػُىاٌ انجحج َ :ظى انتسىيك ألهى انًحبصيم انسراػيخ في يصر
يحبور انجحج َ -7 :ظى انتسىيك انسراػً ويسايب وػيىة كم يُهب
 -2يجبديء وأهذاف انتسىيك انتؼبوًَ انسراػً
 -3يشكالد انتسىيك انتؼبوًَ ألهى انًحبصيم انسراػيخ
في يصر
 -22ػُىاٌ انجحج  :انتجبرح االنكتروَيخ نهسهغ انسراػيخ
يحبور انجحج  -7 :يفهىو ووسبئم انتجبرح االنكتروَيخ نهسهغ انسراػيخ
 -2وسبئم انذفغ في انتجبرح االنكتروَيخ
 -3يشكالد انتجبرح االنكتروَيخ نهسهغ انسراػيخ

 -23ػُىاٌ انجحج  :انًسيج انتسىيمي نهسهغ انسراػيخ
يحبور انجحج  -7 :ػُبصر انًسيج انتسىيمي
ِ -2شاحً اٌّضيج اٌرغىيك (ِشاحً اٌرغىيك)
 -3يب هً األسجبة انمىيخ وانذاػيخ نهميبو ثأثحبث انسىق
 -24ػُىاٌ انجحج  :إستراتيجيخ انتسىيك
يحبور انجحج  -7 :ػُصر تحهيم انؼًالء
 -2ػُصر ذحٍيً اٌّرؼاؤييٓ
 -3ػُصر تحهيم انًحتىي

 -25ػُىاٌ انجحج  :انتغيراد انسؼريخ في أسؼبر انسهغ انسراػيخ
يحبور انجحج  -7 :تىازٌ انؼرض وانغهت في انسىق
 -2إٔرماي اٌغٍة
 -3إٔرماي اٌؼشض.
 -26ػُىاٌ انجحج  :انُظريخ انؼُكجىتيخ وانتمهجبد انسؼريخ انسراػيخ
يحبور انجحج  -7 :انتغيراد انخبثتخ أو انًستًرح

 -2انتغيراد انًتجبػذح
 -3انتغيرراد انًتمبرثخ
 -27ػُىاٌ انجحج  :انتذخم انحكىيً في تحذيذ االسؼبر انًسرػيخ
يحبور انجحج  -7 :عرق انتذخم انحكىيً في تحذيذ االسؼبر االداريخ
 -2وظبئف األسؼبر
 -28ػٕىاْ اٌثحس  :أتحاز اٌغىق
ِحاوس اٌثحس ِ -1 :ا را ٔؼًٕ تأتحاز اٌغىق
 -2االعثاب اٌذاػيح إلجشاء أتحاز اٌغىق
 -29ػٕىاْ اٌثحس  :ػٍّياخ اٌّضاستح في أعىاق اٌثضاػح األجٍح
يحبور انجحج  -7 :يفهىو ػًهيبد انًضبرثخ
 -2ػًهيبد انًضبرثخ انشرعيخ
 -3ػًهيبد انتغغيخ أو انتحىط
 - 30ػٕىاْ اٌثحس  :ذحٍيً إلرصادي ِماسْ ألعىاق اٌثضاػح اٌحاضشج
واالجٍح في تىسصاخ اٌغٍغ اٌضساػيح
ِحاوس اٌثحس ِ -1 :ىاصفاخ اٌغٍغ اٌضساػيح في وً ِٓ أعىاق

اٌثضاػح اٌحاضشج وأعىاق اٌثضاػح االجٍح
 -2ويفيح اٌرؼاًِ ػًٍ اٌغٍؼح في وال اٌغىليٓ
 -3اٌّخاعش اٌرغىليح في وال اٌغىليٓ
يُسك انجذول :د/يبجذح يىسف

