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 وصف البرنامج األكاديمي 

 

ايجازًا مقتزيًا ألىؼ خرائص البخنامج ومخخجات التعمؼ الستؾقعة مؽ ؾفخ وصف البخنامج األكاديسي ىحا ي
ويراحبو وصف لكل مقخر ضسؽ  قج حقق االستفادة القرؾى مؽ الستاحةالظالب تحكيقيا مبخىشًا عسا إذا كان 

 البخنامج

 

 التعميؼ العالي والبحث العمسيوزارة   السؤسدة التعميسية

 االعسالادارة  / السخكد القدؼ العمسي

 اكاديسي او السيشي اسؼ البخنامج األكاديسي 

 بكالؾريؾس ادارة االعسال اسؼ الذيادة الشيائية 

  :الشغام الجراسي

 سشؾي /مقخرات /أخخى 

                  الفرمي )كؾرسات(                  

                    17/9/2021          تاريخ إعجاد الؾصف            

 أىجاف البخنامج األكاديسي
تشسية التفكيخ العمسي والقجرات التحميمية والسعخفة لجى الظالب واكدابو ميارات التحميل واالستشتاج  .1

 السشظقي .

 تؾفيخ خمفية ادارية  وتخظيظية لجى الظالب تداعجه في الخؤيا واتخاذ القخار. .2  

 ادارة عسمو بعج التخخج بشجاح .اعجاد الظالب أعجادا أساسيا بسا يسكشو مؽ . 3  



    
 

 
 

  

 اقامة الشجوات الجراسية والسذاركة في السؤتسخات في مجال االختراص .4  

 اعجاد البحؾث والجراسات السالية واالدارية التي تداىؼ في خجمة السجتسع. 5  

 بيا بعج التخخج .اكتداب الظالب السيارات االساسية السشاسبة في مجال التخرص )السيشة ( التي يمتحق .6  

 مخخجات البخنامج السظمؾبة وطخائق التعميؼ والتعمؼ والتقييؼ                

 

 

 االىجاف السعخفية

 

  العسل عمى -1أ

 عمسي والعسل بسا يتزسشو مؽ دقة السالحغة واالستقراء. التفكيخ بأسمؾب اآلخخ عمىقجرة  تشسية -2أ

 .تبيؽ السؾضؾع بديؾلة لمستعمؼسذجخات التي استخجام المؾحة وال -3أ

 اعجاد الؾسائل التؾضيحية. -4أ

 لبعض السؾضؾعات. تقاريخ مخترخةاعجاد  -5أ

 تؾعيف السحاضخات الفجيؾية. -6أ

 لخاصة بالبخنامجا السياراتية األىجاف ب

 وسائل االيزاح العامة والخاصة. 1ب 

 تؾعيف االمثمة السالئسة. 2ب 



    
 

 
 

  

 عمى الظمبة. طخح االسئمة االستكذافية 3ب 

 طخائق التعميؼ والتعمؼ

 االستاذ والتعمؼ ىيخكد عميسكؽ ترشيف طخائق التعميؼ والتعمؼ وفق نغام شسؾلي يجسع بيؽ نغام التعميؼ الحي   

 وفق طخق االترال  والسيسا االعتساد عمى الظخق الشسؾذجية السالئسة ،ويخكد عمى الستعمؼ والتفاعل بيشيسا  

 الحجيثة عؽ طخيق االنتخنيت ووسائل االترال الحجيثة التي تخجم انغسة التجريذ.السعمؾماتية   

 

 طخائق التقييؼ

 الرفية. التحزيخات اليؾمية والسذاركات 3. االختبارات الذيخية 2االختبارات اليؾمية  .1
 االخالقي لمظالب وااللتدام. االنزباط الدمؾكي 4والحزؾر اليؾمي                  

 

 الؾججانية والكيسية. األىجاف -ج      

 حؾل السؾضؾعات القابمة لمشقاش مؽ قبل الظمبة في الرفؾف. طخح االسئمة -1ج             

 طخح اسئمة يقؾم الظالب بحميا لمفرؾل الجراسية. -2ج             

 اسئمة فكخية. متزسشةاجخاء امتحانات يؾمية سخيعة  -3ج             

 عجاد تقاريخ في بعض السؾضؾعات الغيخ السألؾفة.إتكميف الظمبة ب -4ج             

 طخائق التعميؼ والتعمؼ             

 االختبارات الذفؾية .1



    
 

 
 

  

 االختبارات الكتابية .2
 الحزؾر اليؾمي .3

 السشقؾلة )السيارات االخخى الستعمقة لقابمية التؾعيف والتظؾر الذخري(  والتأىيميةد. السيارات العامة  
 
 أداء....... ان يتقؽ الظالب 1د 
 .......القجرة عمى تؾضيحالظالب  يستمػ. ان 2د 
 ........ ان يحافظ الظالب عمى3د
 ........معمؾماتو عؽ . ان يظؾر الظالب4د
 

 

 طخائق التعميؼ والتعمؼ  

 االستقخائيةالظخيقة  .1
 الظخيقة الكياسية .2
 طخيقة السشاقذة .3
 طخيقة الحؾار .4

 طخائق التقييؼ           

 االختبارات السيارية .1
 االختبارات الذفؾية .2
 االختبارات اليؾمية .3

 . بشية البخنامج11

 الداعات السعتسجة     السادة اسؼالسخحمة 



    
 

 
 

  

 الجراسية 
 عسمي نغخي      

 0 3 ادارة السؾارد البذخية  

 

 الذخريالتخظيط لمتظؾر 

 إعجاد مشيج اكاديسي .1

 بجقة. البخنامج.متابعة 2

 ذات الرفية وتكيؼ الظمبة بجورىا .اعجاد االسئمة والسشاق3
 

 السعيج(األنغسة الستعمقة بااللتحاق بالكمية أو  ع)وضمعيار القبؾل           

 معيار القبؾل السخكدي            

 أىؼ مرادر السعمؾمات عؽ البخنامج

 

 



    
 

 
 

  

 

 مخظط ميارات السشيج        

 يخجى وضع اشارة في السخبعات السقابمة لسخخجات التعمؼ الفخدية مؽ البخنامج الخاضعة لمتقييؼ                     

 مخخجات التعمؼ السظمؾبة مؽ البخنامج 

  الدشة / السدتؾى 

 ادةسؼ السا

 

األىجاف السياراتية  األىجاف السعخفية 
 الخاصة بالبخنامج 

األىجاف الؾججانية 
 والكيسية 

السيارات العامة والتأىيمية 
األخخى  السشقؾلة )السيارات

الستعمقة بقابمية التؾعيف 
 والتظؾر الذخري(

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

  * * * * * * * * * * * * * * * * 

                 

                  

                 



    
 

 
 

  

 ادةسؾذج وصف السن

 ادةوصف الس

 

 العمسيوزارة التعميؼ العالي والبحث  السؤسدة التعميسية

 ادارة االعسال / السخكدالقدؼ العمسي

 ادارة السؾارد البذخية السادةاسؼ / 

 أو ألكتخوني دوام رسسي )نغامي( أشكال الحزؾر الستاحة

 .......السخحمة  الفرل / 

    عجد الداعات الجراسية )الكمي(

 17/9/2021                  تاريخ إعجاد ىحا الؾصف 

 أىجاف السقخر        

انيا تعتبخ فخصة اىسية دراسة السؾارد البذخية  و فيؼ .تدويج الظمبة بالسعمؾمات االساسية التي تسكشو مؽ 1

تسشحيؼ فخصة لمعسل في افزل الذخكات  اال نيجتسعات وذلػ فعال في رقي الس بذكل لمظالب لكي يذاركؾا

ام العقؾد مع الذخكات والسؤسدات وكحلػ تؾعيف العامميؽ والعسل عمى تجريبيؼ ىؾ السدؤول عؽ إبخ وغيخىا 

وتقييسيؼ وتحجيج  أىؼ نقاط القؾة لجييؼ، وتكسؽ أىسية ذلػ السجال في اختيار األندب وضسو لمسؤسدة واستثشاء 

يؾفخ وصف السقخر ىحا إيجازًا مقتزيًا ألىؼ خرائص السقخر ومخخجات التعمؼ الستؾقعة مؽ الظالب تحكيقيا 
الستاحة. والبج مؽ الخبط بيشيا وبيؽ وصف التعمؼ مبخىشًا عسا إذا كان قج حقق االستفادة القرؾى مؽ فخص 
 ؛البخنامج.



    
 

 
 

  

صخ مؤىمة وعمى األفخاد الغيخ فعاليؽ في مجاالتيؼ، ولعل ىحا مؽ أىؼ أسباب نجاح السؤسدات واحتياجيا لعشا

درجة عالية مؽ الكفاءة والخبخة في مجال إدارة السؾارد البذخية، وذلػ باعتبار السؾارد البذخية مؽ أىؼ العؾامل 

التي تعتسج عمييا السرانع والسؤسدات والذخكات لتحقيق نقمة اقترادية وربحية خالل فتخة قريخة مؽ مسارسة 

 .العسل

لحلػ ُيشرح باالىتسام بجراسة السؾرد البذخي في السشغسات  .تدويج الظمبة بخرائص والؾسائل الخاصة 2
بجراسة ىحا السجال وتحفيد الظالب عمى االلتحاق بو، وذلػ لتؾفخ فخص عسل متسيدة بعج التخخج، تكافئ 
حاجة الدؾق الكبيخة لزؼ أفزل الخبخات والسؤىالت أول بأول، ولحلػ تيتؼ الجامعات اإلقميسية والجولية بفتح 

 اغبيؽ في دراسة إدارة السؾارد البذخيةآفاق ججيجة وتؾفيخ دورات دراسية متعجدة لمخ 

تظبيق كل األنغسة الستعمقة باإلدارة لا ومؽ اىساالبذخية  السؾارد لإلدارة  االىجاف العامة بأىؼتدويج الظمبة .
 الفعالة لكل السؾعفيؽ وذلػ لالستفادة مؽ قجرات كل فخد وتؾعيفيا في السكان الرحيح.

تعسل إدارة السؾارد البذخية عمى تؾفيخ كل السدتحقات الخاصة بالسؾعفيؽ سؾاء السدتحقات الخاصة بالسكافئات 
 اصة بإنياء الخجمة والسعاشات.والتي تحجدىا إدارة السؾارد البذخية طبقا لسخاقبتيا لديخ العسل أو السكافآت الخ

تقؾم إدارة السؾارد البذخية عمى تقييؼ األداء الخاص بكل مؾعف مؽ خالل مخاقبة نتائج العسل السشؾط بو وقجرتو 
 عمى تدييخ العسل بذكل جيج.

وتظؾيخ كفاءتيؼ مؽ خالل تقجيؼ  االستجابة لستظمبات مفخداتعمى تؾعيف  ان يكؾن الظالب قادر. 4 
 ع مؽ كفاءتيؼ .الجورات التجريبية السختمفة التي تخف

 ........معخفة السشاىج والسرادر القجيسة والحجيثة. 5  

 .......ان يكؾن لجى الظالب القجرة عمى التعامل مع  .4

 مخخجات السقخر وطخائق التعميؼ والتعمؼ والتقييؼ



    
 

 
 

  

 األىجاف السعخفية  

 استيعاب وفيؼ السادة -1أ

 استخجام المؾحة والقمؼ -2أ

 اعجاد الؾسائل التؾضيحية -3أ

 اعجاد تقاريخ مخترخة لبعض السؾضؾعات  -4أ

 األىجاف السياراتية الخاصة بالسقخر.  -ب

 وسائل التؾضيح – 1ب
 صياغة االسئمة الفكخية –. 2ب
     مسارسة ميارات االترال االلكتخون  –. 3ب

 طخائق التعميؼ والتعمؼ 

 . طخيقة العرف 4ل والجؾاب ا. طخيقة الدؤ 3. طخيقة السحاضخة 2.طخيقة السشاقذة 1 

 . طخيقة االستقخاء والكياس 5 -الحىشي      

                         

 طخائق التقييؼ 

 االختبارات الذيخية –االختبارات الذفؾية  –السشاقذات الرفية  –االختبارات اليؾمية   

 

 السشقؾلة )السيارات االخخى الستعمقة بقابمية التؾعيف والتظؾر الذخري( والتأىيميةد. السيارات العامة  
 قجرة الظالب عمى التعامل مع الؾسائل التقؾيسية. تشسية .1د
 قجرة الظالب عمى التعامل مع الذبكة العشكبؾتية )االنتخنيت( تشسية .2د
 الخارجية.. تشسية قجرة الظالب عمى كيفية التعامل مع السرادر والسخاجع 3د



    
 

 
 

  

 

   

 



    
 

 
 

  

 بشية السقخر                                 

مخخجات التعمؼ  الداعات األسبؾع
 السظمؾبة

اسؼ الؾحجة / أو 
 السؾضؾع

 طخيقة التقييؼ طخيقة التعميؼ

   معخفة ميارية    االول
 السفيؾم واالىسية واالىجاف 

Meet\power 

point  اختبارات
/ اختبار يؾمية
 شيخي 

تظؾر ادارة السؾارد  معخفة ميارية        الثاني
 البذخية

Meet\power 

point  اختبارات
/ اختبار يؾمية
 شيخي 

 الخابع  –الثالث   

 

       
 

 معخفة ميارية 
 

تشغيؼ  السؾارد .
 البذخية

  

Meet\power 

point  اختبارات
/ اختبار يؾمية
 شيخي 

 الدادس -الخامذ 
 
 

        
 

 
 

 معخفة ميارية     
 

تحميل وترسيؼ 
 الؾعائف

 

Meet\power 

point  
 

اختبارات 
 يؾمية

 

Meet\power 

point 

 

 الدابع  –الثامؽ 

 
 

        
     

 
 

 معخفة ميارية    
  

 
تخظيط االحتياجات  

 البذخية

Meet\power 

point  
 

اختبارات 
/ اختبار يؾمية
  شيخي 

 

Meet\power 

point 

 التاسع  –الثامؽ 
       
            

   

    
 معخفة ميارية 

    

 
تؾعيف السؾارد 

 البذخية

Meet\power 

point  
اختبارات 

 يؾمية



    
 

 
 

  

 البشية التحتية 

 عادل حخحؾش.د    مؤيج سعيج سالؼ  د.ادارة السؾارد البذخية  ـ الكتب السقخرة السظمؾبة 1

 عادل حخحؾش.د    مؤيج سعيج سالؼ  د.ادارة السؾارد البذخية  ـ السخاجع الخئيدية )السرادر(  2

 االتجاهاث واالدوار الحذيثت  للذكتور مجذي عبذهللا شرارة اـ الكتب والسخاجع التي يؾصى بيا 

 رد الشريت للذكتور عبذ الحميذ الخليلادارة الموا

مؾاقع االنتخنيت  االلكتخونية،ب ـ السخاجع 
.... 

 اليؾجج

 

 خظة تظؾيخ السقخر الجراسي 

 .........والعسل عمى تظبيقيا في سج عمى جسمة مؽ السفخدات تزاف الى السشيجتان يع  
 

 

  

 خ العاش
 

       
 

 معخفة ميارية
 Meet\power تقؾيؼ وتجريب العامميؽ 

point  
اختبارات 

/ اختبار يؾمية
 شيخي 

 


