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 في
 

 إدارة األعمال 
 1706/2016/2017تم اعتماد هذه الخطة الدراسية بموجب قرار مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية رقم {

وتمت الموافقة على  ،2017/2018( وتطبق اعتبارًا من مطلع العام الجامعي 33م )الجلسة 30/8/2017تاريخ 
 }(2م )الجلسة رقم )4/10/2017بتاريخ  10/2/2017/2018تعديلها بموجب قرار لجنة الخطة الدراسية رقم 

طالعيوووفاخطال طللووواخاطةيفةلوووا خ تتكوووالخطة اووواخطة لطيووولاخةةلووواخطة لاووواخطةافي لووواخطةيتايوووااخفووويخ لةوووفي 
 طآلتي:خ(خيفعاخي تي ة،خيازعاخعلىخطةةحاخ72يلخ)ادارة االعمال خت صص

 ساعة معتمدة المتطلب الرقم
خ12خطةيهفلطتخطة فياخ.1
خ6خيهفلطتخطةتشغلاخ.2
خ9خطة لامخطةييفة ةخ.3
خ45خطةيهفلطتخطةيت صصاخ.4

 72 المجموع
 

الخطة الدراسية لبرنامج "الدرجة 

 الجامعية المتوسطة"
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 وصف مخرجات التخصص:
لهووو لخطةت صوووصخدةوووىخدعووو ط خكووواط لخ شوووللاخيااللووواخةلكلوووفمخ كففووواخطالعيوووفاخطةيكت لووواخيووولخحلووو خطيوووت  طمخ

طة ليالاخطة يللاخطةالزياخةتيهلاخطالعيفاخازلف ةخطالةتفالاخالفعخييتاىخطةكففءةخطةي لاو خطةوىخطةتا لكفتخ
خ لئاخطة يا.

خ
 المجاالت المعرفية للمهارات المتخصصة:

 المواد التعليمية للمجال الساعات المعتمدة اسم المجال الرقم
 عملي نظري

 ط طلةخطةياط خخ،طةيلاكخطةتةظلييخخ11خ16خط طلةخطالعيفاخخ.1
 ط طلةخطةاا ةخطةشفيلاخخ،ط طلةخطةياطل خطة شللاخ

 ط طلةخطالعيفاخ فةلغاخطالةاللزلاخ
  ليالفتخط طلةختا لكلا
 يهفلطتخحفيابخط طللا

 دةكتلاةلاتافلةخ
خط طلةخطالةتفجخاخطة يللفتخ،طةتيالقخ

 ي ف ئخطالقتصف خطةكليخ1خ14خطةيفةلاخخ.3
 ي ف ئخطال طلةخطةيفةلاخخ

 يطةتحللاخطةيفةخ
 1ي ف ئخطةيحفي اخ 

خ2ي ف ئخطةيحفي اخ
خخ3خ-خطةت للبخطةيل طةيخ.4

 س.م 45 15 30 مجموع الساعات المعتمدة
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 "ادارة االعمال خالخطة الدراسية لتخصص "
خ=====================================================

خيفعفتخي تي ةخيازعاخعلىخطةةحاخطآلتي:خ(12أااًل:خطةيهفلطتخطة فيا،خ)
 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
خخ0خ3خ3خطةياطاةاخطإللاف لاخايهفلطتخطةحلفةخ020000111
خخ0خ3خ3خطةثكففاخطإلياليلاخ020000121
خخ0خ2خ2خطةتل لاخطةااةلاخ020000131
خخ0خ1خ1خطة لامخطة يكللا 020000181
خخ0خ3خ3خيهفلطتخةغالا خطةاللزيخ020000101

  0 12 12 )س.م( المجموع

خ
خ(خيفعفتخي تي ةخيازعاخعلىخطةةحاخطآلتي:6ثفةلًف:خيهفلطتخطةتشغلاخ،خ)

 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
خخ0خ2خ2خيهفلطتخطةتاطصاخ فةلغاخطإلةاللزلاخ020000122
خخ0خ2خ2خللف ةخطألعيفاخ020000231
خخ0خ2خ2خطةصحاخاطةيالياخاطة لئاخطةيهةلاخ020000141

  0 6 6 )س.م( المجموع

خ
خ(خيفعفتخي تي ةخيازعاخعلىخطةةحاخطآلتي:9ثفةثًف:خطةيهفلطتخطةييفة ة،خ)

 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
خخ0خ3خ3خي ف ىءخطال طلةخخ021000111
خخ0خ3خ3خي ف ىءخطالحصفءخخ021000121
خخ0خ3خ3خي ف ئخطالقتصف خطةازئيخ021000131

  0 9 9 المجموع )س.م(

خ
خ
 

خخ
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 "ادارة االعمال خالخطة الدراسية لتخصص "
================================================== 

 (خيفعاخي تي ة،خيازعاخعلىخطةةحاخطآلتي:45لط  ًف:خطةيهفلطتخطةيت صصا،خ)
 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
خ- 0 3 3خ1ي ف ئخطةيحفي اخخ021003111
خ021003111 0 3 3 2ي ف ئخطةيحفي اخخ021003112
خ- 0 2 2 ي ف ئخطالقتصف خطةكليخ021000132
خ- 0 3 3 ي ف ئخطال طلةخطةيفةلاخ021001111
خ021000111 2 2 3 طةيلاكخطةتةظلييخ021001121
خ021000111 2 2 3خط طلةخطةياط خخ021001131
خ021000111 2 2 3 ط طلةخطةياطل خطة شللاخ021001241
خ021000111 2 2 3 ط طلةخطةاا ةخطةشفيلاخخخ021001242
خ021001111 2 2 3خطةتحللاخطةيفةيخخ021003221
خ021000111 2 2 3 ط طلةخطالعيفاخ فةلغاخطالةاللزلاخ021001251
خ021000111 4 0 2خط طللاخيهفلطتخحفيابخ021001261
خ021000111 4 0 2خ ليالفتخد طللاختا لكلاخ021001262
خ021000111 2 2 3 تافلةخدةكتلاةلاخخ021000241
خ- 0 3 3خطةتيالقخخ021000151
خ021000111 2 2 3 ط طلةخطالةتفجخاخطة يللفتخخ021001271
خ- * 0 3 ت للبخطةيل طةيطةخ021001291

  15 30 45 المجموع )س.م(
خ

 ( أسابيع.8عملي متواصل لمدة )تدريب  -
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 "ادارة االعمالالخطة االسترشادية لتخصص "
========================================== 

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
 س.م. رقم المادة اسم المادة س.م. رقم المادة اسم المادة

طةياطاةاخطإللاف لاخايهفلطتخ
 طةحلفة

 3 020000121 ثكففاخطياليلا 3 020000111

 2 020000131 تل لاخااةلا 3 020000101 ةغالا خطةاللزييهفلطتخ
 2 020000141 طةصحاخاطةيالياخاطة لئاخطةيهةلا 3 021000111خي ف ىءخطال طلةخ

 3خ021003112 2ي ف ئخطةيحفي اخ 3خ021000121خي ف ىءخطالحصفءخ
 2خ021000132 ي ف ئخطالقتصف خطةكلي 3خ021000131خي ف ئخطالقتصف خطةازئي

 3خ021001111 ي ف ئخطال طلةخطةيفةلا 3 021003111خ1ي ف ئخطةيحفي اخ
 2 020000231 للف ةخطألعيفا   
خ1خ020000181خعلامخعيكللا   

 18 المجموع 18 المجموع
 
خ

 الفصل الدراسي الرابع الفصل الدراسي الثالث
 س.م. رقم المادة المادةاسم  س.م. رقم المادة اسم المادة

 2خ021001261خط طللاخيهفلطتخحفياب 3خ021001121 طةيلاكخطةتةظليي
 2خ021001262خ ليالفتخد طللاختا لكلا 3خ021001131خط طلةخطةياط خ

 3خ021000241 تافلةخدةكتلاةلاخ 3خ021001241 ط طلةخطةياطل خطة شللا

 ط طلةخطةاا ةخطةشفيلاخخ
طةتاطصاخ فةلغاخيهفلطتخ 3خ021001242

 خطإلةاللزلا
خ

 2خ020000122

 3خ021001271 ط طلةخطالةتفجخاخطة يللفتخ 3خ021003221خطةتحللاخطةيفةيخ
 3خ021001291 ت للبخطةيل طةي 3خ021000151 طةتيالق

 3خ021001251خط طلةخطالعيفاخ فةلغاخطالةاللزلاخخخ
 18 المجموع 18 المجموع

خ
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 "ادارة االعمالالتعليمية لتخصص "الوصف المختصر للمواد 
 

 أواًل: الثقافة العامة
 (0-3: 3) 020000111المواطنة اإليجابية ومهارات الحياة

لاضحخطةييفقخيفهامخطةياطاةاخايهفلطتخطةحلفةخاأاليلتهيفخفيخطكتيفبخيهفلطتخقلي ،خاطة ياخعلىخطيت  طمخ
حل خطلخطةييفقخللطعيخ ةفءخذهخطةيهفلطتخفيخي لهمخةلحصااخعلىخت للمخطفضاخاةتفئ خطلاف ل خفيخطة يا،خال

خفيختا لقخ خطةش فبخاليت  طيهف خعة  خطةيهفلة خال ةي خكيف خطة لةفي  خطةياضاعفتخطةتيخلتضيةهف خفي طةي لف 
ةخ فالضفف خطةىختافللخطة عمخذهخطةي لف خاطةيهفلخطةي لف خكيفخال ةيخطةثك خفيخق لطتخطةش فبخعلىخطيت  طمخال

طةش صيخاطة لئيخةتغلللخطةيلاكخيلخ الاخت زلزخقلمخطةياطاةاخطاللاف لاخاطةثكففاخطةياتي لاخطة ةفءةخاطة ياخ
خطةياتي يخطةتااعي.

 (0-3: 3) 020000121الثقافة اإلسالمية 
 .اأال طفهف اظفئفهف –  هف طةيت لكا اطةةظم اياضاعفتهف ي فةلهف ا لفل طإلياليلا طةثكففا ت للل .خ1
 .عللهف تكام طةتي اطأليس اطأللكفل طإلياليلا طةثكففا ايكايفت .خيصف ل2
 .طإلياليلا طةثكففا .خ صفئص3
 اطإلليفل طة لم  لل اطة القا اطة لم، .خطإليالم4
 .طإلياليلا طةثكففا تاطا  طةتي .خطةتح لفت5
 .طإليالم حاا تثفل طةتي طةش هفت .خل 6
 .طإلياليلا طةثكففا دافل في طةشلعلا اطآل طب طإلياليلا .خطأل الق7
 .طإلياليلا .خطةةظم8

 (0-2: 2) 020000131التربية الوطنية 
ل وو خييووفقخطةتل لوواخطةااةلوواخيوولخطةيتال ووفتخطإلا فللوواخةايلووعخال وواخكللووفتخطةياتيووعخطألل ةلوواخاطيتوو ط طخعضووالفخ

أ  وف خطإليوتلطتلالاخطةااةلواخةلت لولمخطة وفةي،خالةالوقخييوفقخةفليفاخطةتل لاخطةااةلاخاطةت للمخ فعت فلالوفخ  و طخيولخ
"طةتل لاخطةااةلا"خيلخياياعاخطةثاط تخطألل ةلاخاعلىخلأيهفخطة كل ةخطإلياليلاخطةييحا،خاي ف ئخطةثالةخطة ل لواخ

خطةك لى،خاطة يتالخطألل ةيخاطةتال اخطةااةلا.
 (0-1: 1) 020000181علوم عسكرية 
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خاتاالخطةكاطتخطةييلحا خطةالشخطة ل ي،خأيلحاخطةيةفالة،خأيلحاخطإليةف ،خأيلحاخطة  يفتطةيحالخطألاا:خةشأةخ
،خحلبخ1968،خي لكاخطةكلطي خ1967،خ1948طةيحالخطةثفةي:خطةثالةخطة ل لاخطةك لى،خطةحلابخطة ل لاخطإليلطئلللاخ)حلابخ

خااةلاخطةشفيل طةالشخطة ل يخفيخطةتةيلاخطةخ-(،خ الخطةكاطتخطةييلحاخطألل ةلا1973تشلللخ
خطةيحالخطةثفة :خطأليلخطة فم،خطةي ف لطتخطة فيا،خقاطتخطة لك،خطة ففعخطةي ةي

 (0-3:3) 020000101مهارات لغوية/ انجليزي 
The course consists of 8 units. Each unit has speaking activities that deal with dialogues, 

introducing oneself, talking about families. Also the units include pronunciation and listening 

with intonation activities. The reading and writing activities concentrate on question writing 

biography, E-mail, and writing blog post. 
 

 ثانيًا: مهارات التشغيل واالستخدام 
 (0-2: 2) 020000122اإلنجليزية مهارات التواصل باللغة 

This is a communication skills course which aims at improving learners’ oral and written 

communication skills by providing learners with the language needed to naturally and 

confidently communicate in an English speaking workplace environment and real life 

situations. 

 (0-2: 2) 020000231ريادة األعمال 
يوضح املساق مفهوم ريادة األعمال، تأثيرها في اإلقتصاد الوطني ودورها في القضاء على البطالة، وكيفية استحداث 

تي تعترضها، وتقييم فرص نجاحها من أفكار ريادية ومبتكرة لتوائم احتياجات املجتمع و مواجهة املخاطر والتحديات ال

خالل دراسة الجدوى، وكيفية حساب كلفتها وتمويلها وإدارة شؤؤونها املالية، وكيفية عمل تسويق لها، والطبيعة 

 القانونية لها وخطة العمل الالزمة للبدء بها مع التركيز على التجربة األردنية في هذا املجال.

 (0-2: 2) 020000141 الصحة والسالمة والبيئة المهنية
دراسددة أهدددم ا خطدددار وأكشرهدددا إن  دددارا فدددي  اهددداا الةدددلة والسدددالمة فدددي وطردددة العمددل وطدددرق حمايدددة املتواجددددين واملتدددأثرين.

مختلددددا مجددددا ت العمددددل ، تمييددددز املخدددداطر الكيماويددددة والبيولوجيددددة والسددددقو  مددددن املرتفعددددات واملخدددداطر الفيزيائيددددة فددددي وطرددددة 

واملخاطر الناتجة من املالئمة، تمييز مصادر املخاطر وتأثيرتها على الةلة وسالمة العمل وطرق  العمل و اللريق والكهرباء

مناق ددة ال سلسددل الهرمددط للسدديطرة  ضددبا املخدداطر لتخفيددا إحتماليددة حدددويها والتخفيددا مددن نتائجهددا فددي حالددة حدددويها.

 ولية في حا ت ا صاوات الب رية.وتطبيق ا سعافات ا  ق إختيار معدات اللماية الشخصية على املخاطر وطر 

خالتعرا على املتطلبات القانونية ا ردنية  الرئطسية للماية العاملين.
 

 ثالثًا: العلوم المساندة
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 (3:3،0)    021000111   : االدارة مبادئ
 

 ا فيخطةت الا طةيتيثلا طال طللا طةاظفئل طال طلي، طةفكل تاال طأل لى،  فة لام اعالقتهف افالتهف م ا اأاليلتهف طال طلة يفهام
 طةلقف ا ا طةتاال  ا طةتةظلم

 
      (3:3،0)    021000131 : الجزئي االقتصاد مبادئ
 طةيفهام، ) طالةتفج (خا طةتاطزل ض، طة ل طةالب، طةيفهام، طةياقخ)  لطيا طةهف، ألك ا طالقتصف لا طةيشكلا يفهام

 ظا في طالقتصف لا طةياييا تاطزل ا اطةيةت  طةييتهلك يلاك تحللا ا  لطيا .( طالللط طت ل، طةتكفةي طة ةفصل،
 .طةي تلفا طالياطق

خ
 (3:3،0)    021000121 :  اإلحصاء  مبادئ
اذةوكخلفعاوفءخ.طالةحو طل ا طاللت وفا ي فيوا طةتشوتت، ا طةيلكزلوا طةةزعوا يكوفللس طإلحصوفئلا، طة لفةوفت عولض طإلحصفء، ا ل ا

خطاليثلاخطة يللاخاطة ليلاخ
 

 رابعًا: المهارات المتخصصة
 (3:3،0)    021003111   1  :   المحاسبة مبادئ
 طةيحفي لا طة الة يلطحا ا لطيا طةيحفي لا، اطةي ف ئ اطةفلاض طةيففاللم اعلض اتاالالف، اةشأتهف طةيحفي ا علم ت للل

ع ط  طةيفةلا طة يللفت تلصل  ا اتلحلا اتيالا تحللا يل   فأل افء اطةت للل طةيفةلا، اطةكاطئم طةيلطا ا يلزطل اط 
 طة صم أةاطع على اطةت لل طةيحفي لا اي فةاتهف طة ضفعا عيللفت ا لطيا تصحلحهف، االق اأةاطعهف طةيحفي لا
اطةشولكفتخاظولقخطةت فيواخ. فةكي لوفالت طةيت لكوا اطة يللوفت طةتيالللوا ةل يللوفت طةيحفيو لا اطةي فةاوا ةو ، طةيحفيو لا اطةي فةاوا

خطةتافلىخضيلخياقخطة ياخ
 (3:3،0)    021003112  2  : المحاسبة مبادئ
 االلا اطألصاا طألاا، قصللة اطألصاا طةااليلا طةحيف فت  ال  طةيت لكا طةال لا طةتيالفت اقلا  طةال   لطيا
يوعخ.دعو ط الف ااولق طةةك لوا طةتو فكفت قفئيوا ا لطيوا دعو ط الف، اكلفلوا طةتيوالا قفئيوا ات للول طألاوا، قصوللة طالةتزطيوفت طألاوا،

خطظهفلخطة يللفتخطةيف كاخيلخ الاخطةافةبخطة يليخ
 (3:3،0)    021001111  :   المالية االدارة مبادئ
 طةتيالا اللكا يكاةفت طةيفةلا، طةكاطئم على اأثلالف طةيفةلا طةيلفيفت ة، طةي تلل اأال طفهف ااظفئفهف الايهف يل طةيفةلا طإل طلة
 طةلطف ا طةثف تا، اطألصاا طةيت طاةا طألصاا يليف ال طاليتثيفل اللكا يكاةفت طةيلكلا، احكاق  فةي لاةلا طةتيالا حل  يل

 طةللفضا طةتك لللا، طةةك لا طةياطزةفت ع ط  اط خ طةيفةي طةت الا ة، اطةي فال طة فئ  قلفس اطةيشتلكا، اطةتشغلللا طةيفةلا
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خ.طةةك  ةاح ة طةحفةلا اطةكليا اطةيلك ا طة يلاا طةفاطئ  طةيفةلا،
 (3:2،2)    021001121  :   السلوك التنظيمي

 طةتةظليوي،خطةيةوف  ، طةتةظليوي ،طةصولطعياطةيةظ فوي طةفل ي،طةايفعوا طةيولاك يحو  طت اةظللفتو ، طةتةظليوي طةيولاك يفهوام 
 قضفلفخعيللاخاخ لطيلاخعلخاللقخالشخطة ياخاخخ.طةيةظيا ثكففا طة يا، ضغاا طإل  طع، ، طةتةظليي اطةتاالل طةتغللل

 (3:2،2)    021001131  :   خادارة المواد 
 _ عيللا ايلطحا طةشلطء، إل طلة طة ليلا اطألصاا (ل اطةت زي طةشلطء) طةياط  إل طلة طأليفيلا طةيففاللم  لطيا
 على طةلقف ا الق طةت زلل، دالطءطت اتح ل  ةلي زال طةت الا كلفلا ،(م طةتكلي طةتةفلذ، طةت الا،) طةشلطء

خعلخاللقخالشخطة ياخاخقضفلفخعيللاخاخ لطيلاخاخ لطي خحفيا لاخيةفي اخ.طةتالل  يليلا دةى  فإلضففا طةي زال،
 (3:2،2)    021001241  : خادارة الموارد البشرية

 طيتكافب طةاظفئلخاكلفلا اتاصلل اتحللا طة شللا طةياطل  ات الا ايفهايهف، طة شللا طةياطل  د طلة أيفيلفت طةييفق لتةفاا
 علخاللقخالشخطة ياخاخقضفلفخعيللاخاخ لطيلاخاخ لطي خحفيا لاخيةفي اخ.أ طئهم اتكالم طة فيللل اط تلفل

 (3:2،2)    021001242  : خخادارة الجودة الشاملة
 طةاا ة،حلكوفتخعلوى ة،طةلقف وا طةاوا   لاوا طةشوفيلا،قلفس طةاوا ة طيوتلطتلالا طةشوفيلا، طةاوا ة د طلة ،ةظوفم طةاوا ة د طلة يفهوام
عولخاللوقخالشخطة يواخاخقضوفلفخعيللواخاخ لطيولاخاخخ.طةاوا ة طةشوفيلا،أةظيا طةاا ة د طلة طة يالء،ااطئز طةاا ة،  يا تحيلل

  لطي خحفيا لاخيةفي ا
 (2:2،0)   021000132  :  ي ف ئخطالقتصف خطةكلي

 اطةيضوفعل طةتواطزةي طةو  ا طةكلوي، اطة ولض طةكلوي طةالوب يحو  طت طةكوايي، اطةو  ا طةكوايي طةةوفت  حيوفب ااولق يفهوام
 اطةيلفيوا طةةك لوا طةيلفيوا اطة ةواك، طةةكوا  يةهوف، طةحو  اكلفلوا طة افةوا طةتضو م، طةتواطزةي، طةو  ا على اتأثلله اطةيلكب طة يلا
 .طةيفةلا

 (3:2،2)    021003221  :  خطةتحللاخطةيفةي

 ايكايفت  طةيفةي طةتحللا اأةاطع    طة فصا اطةي فللل ايةهالت  طةيفةي ةلتحللا طةي تلفا طةااطةب على طةت لل
 طةح لثا اطالتافالفت اطالئتيفةلا طةتيالللا اأغلطض  طةةك لا طةت فكفت اتحللا طةيفةلا اطةكاطئم ةيفةلا ط اطة لفةفت اأ اطت 

 أا طةتشغلللا طةةفحلا يل ياطء طةشلكفت ة ى اطةض ل طةكاة ااطةب تح ل  طةافةب تيكلل ا فةتفةي طةيفةي، طةتحللا في
علخاللقخالشخطة ياخاخقضفلفخعيللاخاخ لطيلاخاخ لطي خخ.ةأل طء طةشفيا طةتكللم دةى ال اصا ، طةتيالللا أا طاليتثيفللا

خحفيا لاخيةفي ا
خ

 (3:2،2)    021001251  :  ادارة االعمال باللغة االنجليزية
Developing the student, skills in reading and writing business administration terms, in 
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English and training them in composing business letters and reports 
خ.عيفاخطةتافللاخاقلطءةخاكتفلاخطةتكفلللته لخطةيف ةخةت لللخطةافةبخ فةيصالحفتخطةتافللاخطال طللاخ فةلغاخطالةاللزلاخاكلفلاخطيت  طيهفخ فال

 علخاللقخالشخطة ياخاخقضفلفخعيللاخاخ لطيلاخاخ لطي خحفيا لاخيةفي ا

 (2:0،4)    021001261  ادارية :    حاسوبمهارات 
  Microsoft officeته لخطةيف ةخطةىخت فياخطةافةبخيعخطاهزةخطةحفيابخاطة ليالفتخطةي تلفاخيثاخ   

(word ,excel, PowerPoint)    
خ windowsاطةت فياخيعخةظفمخطةتشغلاخ

 (2:0،4)    021001262  :   برمجيات ادارية تطبيقية
ته لخطةيف ةخ ت لللخطةافةبخ يليالفتخطال طلةخطةييت  ياخفىخطةشلكفتخيثاخخةظفمخطة يالءخ،خةظفمخطةلاطتبخاشاالخطةياظفللخ

خ.ةظفمخطةييتا عفتخ،ةظفمخطالةتفجخ،
 (3:2،2)    021000241  :  تجارة الكترونية

ل ت لخالذطخطةييفقختأيلييخةت لمخطةيففاللمخطأليفيلاخةألعيفاخاطةتافلةخطالةكتلاةلاخحل خلتضيلخعلضخعفمخاليوت  طمخطةشو كاخخخ
 يواخطةيةاوزخطة ةك اتلاخ)طالةتلةت(خفيخطألعيفاخطةتافللا.خللكزخطةييوفقخعلوىخطةيالحواخع ولخطالةتلةوتخاكوذةكختصويلمخاعولضخطة

(خاختاووفلةخطأليووهمخe-retailingعلووىخطةشوو كاخي فشوولة.خ فإلضووففاخدةووىخذةووكخفووفلخيووف ةخطةييووفقختشووياختاووفلةخطةيفوولقخطالةكتلاةلوواخ)
(.خe-banking(خاخطةصوللفاخطالةكتلاةلواخ)e-publishing(خاطةةشولخطالةكتلاةويخ)e-stock tradingاطةيوة طتخطالةكتلاةلواخ)

طةييفقخطةيشفكاخطةيت لكواخ فةتاوفلةخطالةكتلاةلواخاطةتويخت ةوىخ وأيلخطةي وفيالتخا صاصولتهفخاطةتحوااخكيفخالت لمخطةافةبخفيخالذطخ
خطةيت لقخ ةشفافتخطة ياخةتلااخةةشفافتخطةتافلةخطالةكتلاةلاخ ط اخا فلجخةياييفت.

 (3:3،0)    021000151  :  التسويق
خيلاكخطةييتهاخك،خطة لئاخطةتيالكلاخطةكللاخاطةازئلا،فهامخطةتيالق،ختااله،خاعةفصلهخ،خااظفئف خاأثلهخعلىختاضلحخي

ختكيلمخطةياق،خعةفصلخطةيزل خطةتيالكي،خطةتيالقخطإلةكتلاةي.
 (3:2،2)    021001271  :  ادارة االنتاج والعمليات

خياقعله لخالذطخطةييفقخدةىخت لللخطةافةبخ يفهامخد طلةخطإلةتفجخاتاالهخطةتفلل يخ،خأةاطعخأةظياخطإلةتفج،خط تلفلخ
عولخاللوقخالشخطة يواخاخقضوفلفخعيللواخخطةيشلاعخ،ختصيلمخاط تلفلخطةيةت ،خطةت الاخطة ط ليخةليصةع،خد طلةخطةافقواخطإلةتفالوا

خاخ لطيلاخاخ لطي خحفيا لاخيةفي ا
 (3:أسابيع تدريب متواصل 8)    021001291  : ختدريب الميدانيال

الاخياياعاخطة  لطتخطة يللا،خطةتيخت تي خعلىخيلطاعخةظللاخكفةياط خطة لطيلا،خالتيلزخطةتو للبخطةيلو طةي،خ أةو خالخلا وقخضويلخ
ييووفحاخي لةووا،خاةكوولخفوويخأكثوولخيوولخيكووفل،خقوو خلكووالخياييووا،خأاخي ليووا،خأاخي لةووا،خال يوواخعلووىختاالوو خطةيتوو ل لل،خأاخطألفوولط خ

خفوويخالووذطخطةياووفا،خاليتلووكخطةيهووفلطتخطةكففلووا،خطةتوويختيووفع خعلووىخةافحوو ،خفوويخخطةيشووفلكللخفوويخطةتوو للبخطةيلوو طةي،خشوو ص خ ياالووا 
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خ.تا لقخطةه لخيلخطةت للبخطةيل طةي،خاق خلكالخطةيياااخيحفضلًطخافي لًف،خأاخُي ل ًفخياالالًخ
 

 


