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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 الستاحةكان  الظالب تحكيقيا مبخىشًا عسا إذا

 البخنامج

 

 التعميؼ العالي والبحث العمسيوزارة   السؤسدة التعميسية

 ادارة االعسال / السخكد القدؼ العمسي

 اكاديسي او السيشي اسؼ البخنامج األكاديسي 

 بكالؾريؾس ادارة االعسال اسؼ الذيادة الشيائية 

  :الشغام الجراسي

 سشؾي /مقخرات /أخخى 

                  الفرمي )كؾرسات(                  

                    77/9/0207          تاريخ إعجاد الؾصف            

 أهداف البرنامج األكاديمي
ارات التحميل واالستشتاج تشسية التفكيخ العمسي والقجرات التحميمية والسعخفة لجى الظالب واكدابو مي .7

 السشظقي .

 تؾفيخ خمفية ادارية  وتخظيظية لجى الظالب تداعجه في الخؤيا واتخاذ القخار. .0  

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



    
 

 
 

  

 اقامة الشجوات الجراسية والسذاركة في السؤتسخات في مجال االختراص .4  

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

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

 مخخجات البخنامج السظمؾبة وطخائق التعميؼ والتعمؼ والتقييؼ                

 

 

 اف المعرفيةاالهد

 

  العسل عمى -7أ

 عمسي والعسل بسا يتزسشو مؽ دقة السالحغة واالستقراء. التفكيخ بأسمؾب اآلخخ عمىقجرة  تشسية -0أ

 .سذجخات التي تبيؽ السؾضؾع بديؾلة لمستعمؼاستخجام 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. 7ب 

 تؾعيف االمثمة السالئسة. 0ب 



    
 

 
 

  

 طخح االسئمة االستكذافية عمى الظمبة. 3ب 

 طرائق التعميم والتعمم

 االستاذ والتعمؼ ىيخكد عملتعميؼ الحي يسكؽ ترشيف طخائق التعميؼ والتعمؼ وفق نغام شسؾلي يجسع بيؽ نغام ا  

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

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

 

 طرائق التقييم

 الرفية. التحزيخات اليؾمية والسذاركات 3. االختبارات الذيخية 0ؾمية االختبارات الي .7
 االخالقي لمظالب وااللتدام. االنزباط الدمؾكي 4والحزؾر اليؾمي                  

 

 الؾججانية والكيسية. األىجاف -ج      

 ي الرفؾف.حؾل السؾضؾعات القابمة لمشقاش مؽ قبل الظمبة ف طخح االسئمة -7ج             

 طخح اسئمة يقؾم الظالب بحميا لمفرؾل الجراسية. -0ج             

 اسئمة فكخية. متزسشةاجخاء امتحانات يؾمية سخيعة  -3ج             

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

 طخائق التعميؼ والتعمؼ             

 ارات الذفؾيةاالختب .7



    
 

 
 

  

 االختبارات الكتابية .0
 الحزؾر اليؾمي .3

 السشقؾلة )السيارات االخخى الستعمقة لقابمية التؾعيف والتظؾر الذخري(  والتأىيميةد. السيارات العامة  
 
 أداء....... ان يتقؽ الظالب 7د 
 .......القجرة عمى تؾضيحالظالب  يستمػ. ان 0د 
 ........ ان يحافظ الظالب عمى3د
 ........معمؾماتو عؽ . ان يظؾر الظالب4د
 

 

 طخائق التعميؼ والتعمؼ  

 الظخيقة االستقخائية .7
 الظخيقة الكياسية .0
 طخيقة السشاقذة .3
 طخيقة الحؾار .4

 طخائق التقييؼ           

 االختبارات السيارية .7
 االختبارات الذفؾية .0
 االختبارات اليؾمية .3

 . بنية البرنامج22

 الداعات السعتسجة     ادةسؼ الساالسخحمة 



    
 

 
 

  

 الجراسية 
 عسمي نغخي      

  ساعات3 أدارة العقؾد الحكؾمية   الخابعة 

 

 التخطيط لمتطور الشخصي

 إعجاد مشيج اكاديسي .7

 بجقة. البخنامج.متابعة 0

 ذات الرفية وتكيؼ الظمبة بجورىا .اعجاد االسئمة والسشاق3
 

 السعيج(الستعمقة بااللتحاق بالكمية أو األنغسة  ع)وضمعيار القبؾل           

 معيار القبؾل السخكدي            

 أىؼ مرادر السعمؾمات عؽ البخنامج
 http://ar.wikipedia.org/wikiالوىقع اإللكتزوًي   -

 دولي.(. األسس العاهت للتحكين التجاري ال1891أبى رضىاى, أبى سيد ) -

دراست قاًىًيت تحليليت تطبيقيت. الطبعت الثاًيت, عّواى: دار الشزوق  –(. الىجيش في العقىد اإلداريت 2112ًحىي, عوز ) -

 للٌشز والتىسيع.

(. رسالت هقدهت لٌيل شهادة الواجستيز في B.O.T(. عقد البٌاء والتشغيل وًقل الولكيت )2112كاظن, شهالء رسوقي ) -

 ىى, جاهعت القادسيت.القاًىى, كليت القاً

(. دور التحكين في هٌاسعاث العقد اإلداري. هجلت كليت العلىم السياسيت, جاهعت الٌهزيي, 2112عبد العشيش, عواد طارق ) -

 (.2العدد )

 دليل تٌفيذ العقىد الحكىهيت في العزاق. -

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki


    
 

 
 

  

 

 مخظط ميارات السشيج        

 عات السقابمة لسخخجات التعمؼ الفخدية مؽ البخنامج الخاضعة لمتقييؼيخجى وضع اشارة في السخب                     

 مخخجات التعمؼ السظمؾبة مؽ البخنامج 

  الدشة / السدتؾى 

 ادةاسؼ الس

 

األىجاف السياراتية  األىجاف السعخفية 
 الخاصة بالبخنامج 

األىجاف الؾججانية 
 والكيسية 

السيارات العامة والتأىيمية 
األخخى  راتالسشقؾلة )السيا

الستعمقة بقابمية التؾعيف 
 والتظؾر الذخري(

 4د 3د 0د 7د 4ج 3ج 0ج 7ج 4ب 3ب 0ب 7ب 4أ 3أ 0أ 7أ

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

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

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

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



    
 

 
 

  

 ادةالسسؾذج وصف ن

 ادةوصف الس

 

 العالي والبحث العمسي وزارة التعميؼ  السؤسدة التعميسية

 ادارة االعسال / السخكدالقدؼ العمسي

 العقؾد الحكؾمية  أدارة السادةاسؼ / 

 الكتخوني-الكتخونيأو  دوام رسسي )نغامي(   أشكال الحزؾر الستاحة

  الخابعة.السخحمة    االولالفرل / 

 ساعة 62   عجد الداعات الجراسية )الكمي(

 77/9/0207                  تاريخ إعجاد ىحا الؾصف 

 :أىجاف السقخر        
 األهذافانًعزفُح -أ

ذًكٍُانطانةيٍفهىاإلطارانعاونًادجإدارجانعمىدانحكىيُح-1أ

 ذساعذانطانةفٍانحصىلعهًيعهىياخذرعهكتانعمىدانحكىيُح,عُاصزها,أركاَها,أَىاعها-2أ

ثزَايجنخاصحتاناُحانًهاراذاألهذاف–ب

انًهاراخانعايحوانرأهُهُحانًُمىنح)انًهاراخاألخزيانًرعهمحتماتهُحانرىظُفوانرطىر-1ب

انشخصٍ(

ذشوَذانطانةتًخشوٌيٍانًفزداخفٍيجالاالخرصاصنرطىَزيهاراذهانشخصُح.-2ب

لإدارجانعمىدانحكىيُحيهاراخاسرخذاواالَرزَدنهثحثعٍانًىاضُعانحذَثحتًجا-3ب

 
 

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.



    
 

 
 

  

 ......فيؼ .تدويج الظمبة بالسعمؾمات االساسية التي تسكشو مؽ 7

 ........تدويج الظمبة بخرائص والؾسائل الخاصة 0

 ........ االىجاف العامة بأىؼتدويج الظمبة .3 

 ........مفخداتعمى تؾعيف  ان يكؾن الظالب قادر. 4 

 ........رادر القجيسة والحجيثةمعخفة السشاىج والس. 5  

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

 مخخجات السقخر وطخائق التعميؼ والتعمؼ والتقييؼ

 األىجاف السعخفية  

 استيعاب وفيؼ السادة -7أ

 استخجام المؾحة والقمؼ -0أ

 اعجاد الؾسائل التؾضيحية -3أ

 لسؾضؾعات اعجاد تقاريخ مخترخة لبعض ا -4أ

 األىجاف السياراتية الخاصة بالسقخر.  -ب

 وسائل التؾضيح – 7ب
 صياغة االسئمة الفكخية –. 0ب
     مسارسة ميارات االترال االلكتخون  –. 3ب

 طخائق التعميؼ والتعمؼ 



    
 

 
 

  

 

 . طخيقة العرف 4ل والجؾاب ا. طخيقة الدؤ 3. طخيقة السحاضخة 0.طخيقة السشاقذة 7 

 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. سيةتش .7د
 قجرة الظالب عمى التعامل مع الذبكة العشكبؾتية )االنتخنيت( تشسية .0د
 . تشسية قجرة الظالب عمى كيفية التعامل مع السرادر والسخاجع الخارجية.3د

   

 



    
 

 
 

  

 بشية السقخر                                 

مخخجات التعمؼ  الداعات األسبؾع
 السظمؾبة

اسؼ الؾحجة / أو 
 السؾضؾع

 طخيقة التقييؼ طخيقة التعميؼ

األول 

 
التعخف عمى أىؼ الظخق   0  

لمتسييد بيؽ مفيؾم العقج 
 اإلداري والقخار اإلداري 

انرًُُش السبحث األول:

اإلدارٌتٍُانعمذ

وأعًالاإلدارجانًادَح

اإلدارٌانرًُُشتٍُانعمذ

اإلدارٌوانمزار

انًثحثانثاٍَ:انرًُُش

اإلدارٌتٍُانعمذ

 األخزياإلدارجوإعًال
 

 pdfيحاضزج

عرض ابستخدام 
 برانمج 

Google meet 

 بواسطة برانمج 
PowerPoint 

 اختبارات يؾمية
 شيخية,

    0    الثاني
أركاٌانعمذاإلدارٌ 

 عُاصزانعمذاإلدارٌ
السبحث االول: االركان 

 خام العقؾداالساسية الب
املبحث الثاين: عناصر العقود 

 االدارية

 pdfيحاضزج 

عرض ابستخدام 
 برانمج 

Google meet 

 بواسطة برانمج 

PowerPoint 

/ اختبارات يؾمية
 اختبار شيخي 

  

 الثالث

       
0 

أَىاعانعمىد      

اإلدارَح

 

عمذايرُاسانًزافك.

انعايح

عمذاألشغالانعايح

 عمذانرىرَذ

 
  

 pdfيحاضزج 

عرض ابستخدام 
 برانمج 

Google meet 

 بواسطة برانمج 

PowerPoint 

/ اختبارات يؾمية
 اختبار شيخي 

 الخابع 
 
 

      0  
 

 
B.O.Tيفهىوعمذانثىخ

 

 
أهًُحعمىدانثىخ

 عقود البوت شكالأ
  
 

  
 
 

 اختبارات يؾمية
 

 pdfيحاضزج 

عرض ابستخدام 
 برانمج 

Google meet 

 بواسطة برانمج 

PowerPoint 



    
 

 
 

  

 

 الخامذ 

 
0 

        
     

 
نهًرعالذاإلدارجاخرُار

يعها

  

 
انىاردجعهًاالعرثاراخ

اإلدارجنهًرعالذاخرُار

طزق)أسانُة(انرعالذ

انًُالصح -1

 انعايح
 املناقصة احملدودة

       

  
 
 

  اختبارات يؾمية
 

 pdfيحاضزج 

عرض ابستخدام 
  برانمج

Google meet 

 بواسطة برانمج 
PowerPoint 

 

 الدادس
       
            

  0 

    
    انعايحاخانًُالصانؾاع

 
 

انًُالصح

تطزَمحانرأهُم

 انفٍُ
 انًُالصحتًزحهرٍُ

 الدعوة املباشرة
 

 

 pdfيحاضزج 

عرض ابستخدام 
 برانمج 

Google meet 

 بواسطة برانمج 
PowerPoint 

 

 
 يؾميةاختبارات 

 

 الدابع
 جلان املشرتايت 0

 

 املزايدات العامة
 pdfيحاضزج

عرض ابستخدام 
 برانمج 

Google meet 

 بواسطة برانمج 
PowerPoint 

 

 

 الثامؽ
 

    0   
 اجراءات التعاقد

 

 االعالن
 التأمينات والغرامات التاخريية

 

 pdfيحاضزج 

عرض ابستخدام 
 برانمج 

Google meet 

 بواسطة برانمج 
PowerPoint 

 

 
  اختبارات يؾمية

 

 التاسع
 جلان فتح العطاءات 0

 جلان حتليل العطاءات وتقييمها

 جلان فتح العطاءات
 pdfيحاضزج جلان حتليل العطاءات وتقييمها

عرض ابستخدام 
 برانمج 

Google meet 

 بواسطة برانمج 

  اختبارات يؾمية
 



    
 

 
 

  

PowerPoint 
 

 العاشخ
سهطاخاإلدارجإساء 0

الذيعهاانًرع



 

 ًسهطحانزلاتحعه

ذُفُذانعمذ

 سلطة توقيع اجلزاءات 

 سلطة التعديل يف العقد 

 

 pdfيحاضزج

عرض ابستخدام 
 برانمج 

Google meet 

 بواسطة برانمج 
PowerPoint 

 

  اختبارات يؾمية
 

 الحادي عذخ
حمىقانًرعالذيعاإلدارج 0

 
 ًانحصىلعه

انًماتمانًانٍ

 دالتوازن املايل للعق 
 pdfيحاضزج

عرض ابستخدام 
 برانمج 

Google meet 

 بواسطة برانمج 
PowerPoint 

 

  اختبارات يؾمية
 

 الثاني عذخ
َهاَحانعمذاإلدارٌ 0

 
 االسثابانعادَح

 ب غري االسبا
   االعتيادية

 pdfيحاضزج

عرض ابستخدام 
 برانمج 

Google meet 

 بواسطة برانمج 
PowerPoint 

 

  اختبارات يؾمية
 

 لثالث عذخا
 1ج تسوية املنازعات 0

 

 التحكيم الوطين 
 pdfيحاضزج  

عرض ابستخدام 
 برانمج 

Google meet 

 بواسطة برانمج 
PowerPoint 

 

  اختبارات يؾمية
 

 الخابع عذخ
 التحكيم الدويل  2تسوية املنازعات ج 0


 



    
 

 
 

  

 والسحاضخات الفجيؾية السباشخة واألفالم:استخجام الحاسؾب  تحتية البشية ال

 

                        ـ الكتب السقخرة السظمؾبة 7

 ـ السخاجع الخئيدية )السرادر(  0
(. األسس العاهت للتحكين التجاري 1891أبى رضىاى, أبى سيد )  -

 الدولي.

دراست قاًىًيت  – (. الىجيش في العقىد اإلداريت2112ًحىي, عوز ) -

تحليليت تطبيقيت. الطبعت الثاًيت, عّواى: دار الشزوق للٌشز 

 والتىسيع.

 

 اـ الكتب والسخاجع التي يؾصى بيا 
(. عقد البٌاء والتشغيل وًقل الولكيت 2112كاظن, شهالء رسوقي ) . -

(B.O.T رسالت هقدهت لٌيل شهادة الواجستيز في القاًىى, كليت .)

 قادسيت.القاًىى, جاهعت ال

(. دور التحكين في هٌاسعاث العقد 2112عبد العشيش, عواد طارق ) -

 (.2اإلداري. هجلت كليت العلىم السياسيت, جاهعت الٌهزيي, العدد )

 دنُمذُفُذانعمىدانحكىيُحفٍانعزاق

مؾاقع االنتخنيت  االلكتخونية،ب ـ السخاجع 
.... 

 http://ar.wikipedia.org/wikiالوىقع اإللكتزوًي    -

 

 

 خظة تظؾيخ السقخر الجراسي 

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