2011

انخطح انذساسيح نذسخح انًاخستيش
في ( اإلداسج انعايح )
(يساس انشسانح)
أوال :أحكاو وششوط عايح:
 .1تهتضو هزِ انخطح يع تعنيى اخ اإلطاس انعاو نثشايح انذساساخ انعهيا.
 .2انتخصصاخ انتي يًكٍ قثىنها في هزا انثشَايح:
أ  -تكانىسيىط في اإلداسج انعايح.
ب -تكانىسيىط في إداسج اإلعًال  ،انًحاسثح ،االقتصاد  ،انتًىيم ،انتسىيق  ،انعهىو
انسياسيح ،انهُذسح.
ثاَيا :ششوط خاصح :ال يىخذ
ثانثا :تتكىٌ يىاد هزِ انخطح يٍ ( )36ساعح يعتًذج يىصعح كًا يهي:
 .1يىاد إخثاسيح ( )21ساعح يعتًذج كًا يهي:
انًتطهة
انساعاخ َظشي عًهي
اسى انًادج
سقى انًادج
انساتق
انًعتًذج
3
 1606701اإلداسج انعايح تيٍ انُظشيح وانتطثيق
3
 1606710أسانية انثحث انعهًي في اإلداسج انعايح
3
 1606720إداسج شؤوٌ انًىظفيٍ
3
 1606730انسهىك اإلداسي
3
 1606740اإلداسج انًانيح انعايح
3
َ 1606750ظشياخ انتُظيى
3
 1601701اإلحصاء انتطثيقي في اداسج األعًال
 .2يىاد اختياسيح )6( :ساعاخ يعتًذج يتى اختياسها يًا يهي:
انساعاخ َظشي عًهي
اسى انًادج
سقى انًادج
انًعتًذج
3
 1606705اإلداسج انًحهيح
3
 1606718إداسج انتًُيح وتطثيقاتها في األسدٌ
3
 1606727انتذسية في اإلداسج
3
 1606729أخالقياخ انىظيفح انعايح
3
 1606737اتخار انقشاساخ اإلداسيح
3
 1606747انشقاتح في اإلداسج انعايح
3
 1606754انتُظيى واألسانية
3
 1606756تطىيش انًُظًاخ
 .3سسانح خايعيح ( )9ساعاخ يعتًذج وسقهًا ()1606799

انًتطهة
انساتق
-
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انخطح انذساسيح نذسخح انًاخستيش
في ( اإلداسج انعايح )
(يساس انشايم)
أوال :أحكاو وششوط عايح:
 .1تهتضو هزِ انخطح يع تعنيى اخ اإلطاس انعاو نثشايح انذساساخ انعهيا.
 .2انتخصصاخ انتي يًكٍ قثىنها في هزا انثشَايح:
أ  -تكانىسيىط في اإلداسج انعايح.
ب -تكانىسيىط في إداسج اإلعًال  ،انًحاسثح ،االقتصاد  ،انتًىيم ،انتسىيق ،
انعهىو انسياسيح ،انهُذسح.
ثاَيا :ششوط خاصح :ال يىخذ.
ثانثا :تتكىٌ يىاد هزِ انخطح يٍ ( )36ساعح يعتًذج يىصعح كًا يهي:
 .1يىاد إخثاسيح ( )27ساعح يعتًذج كًا يهي:
انًتطهة
انساعاخ َظشي عًهي
اسى انًادج
سقى انًادج
انساتق
انًعتًذج
3
 1606701اإلداسج انعايح تيٍ انُظشيح وانتطثيق
3
 1606710أسانية انثحث انعهًي في اإلداسج انعايح
3
 1606720إداسج شؤوٌ انًىظفيٍ
3
 1606730انسهىك اإلداسي
3
 1606740اإلداسج انًانيح انعايح
3
 1606747انشقاتح في اإلداسج انعايح
3
َ 1606750ظشياخ انتُظيى
3
 1606727انتذسية في اإلداسج
3
 1601701اإلحصاء انتطثيقي في اداسج األعًال
.2
سقى انًادج
1606705
1606718
1606729
1606737
1606754
1606756

يىاد اختياسيح )9( :ساعاخ يعتًذج يتى اختياسها يًا يهي:
انساعاخ َظشي عًهي
اسى انًادج
انًعتًذج
3
اإلداسج انًحهيح
3
إداسج انتًُيح وتطثيقاتها في األسدٌ
3
أخالقياخ انىظيفح انعايح
3
اتخار انقشاساخ اإلداسيح
3
انتُظيى واألسانية
3
تطىيش انًُظًاخ

ج  .ايتحاٌ انشايم (.)1606798

انًتطهة
انساتق
-

