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اٌـغــٍــشح اٌـزارـٍــخ
االعــــــُ  :د .فٙذ ثٓ ػًٍ آي لّبػ
روش
اٌدٕظ

اٌحبٌخ االخزّبػٍخ
اٌىٍٍخ اٌزبثغ ٌٙب
اٌمــغـُ
اٌزخظض اٌذلٍك
اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ
ربسٌخ اٌزشلٍخ
اٌؼٕٛاْ اٌحبًٌ

اٌّإ٘الد اٌؼٍٍّخ

ِزضٚج

اٌدٕغٍخ

عؼٛدي

ػذد أفشاد األعشح

-

اٌؼٍ َٛاالداسٌخ
اداسح االػّبي
اٌزدبسح اإلٌىزشٍٔٚخ
أعزبر ِغبػذ
٘ 5341ـ
خبِؼخ ٔدشاْ – وٍٍخ اٌؼٍ َٛاإلداسٌخ – لغُ ئداسح األػّبي
 .5حبطً ػٍى دسخخ اٌجىبٌٛسٌٛط ِٓ خبِؼخ اٌٍّه خبٌذ – وٍٍخ
اٌؼٍ َٛاالخزّبػٍخ ٚاإلداسٌخ رخظض الزظبد ػبَ ٘ 5345ـ .
ِ .4بخغزٍش حٛعجخ ئداسٌخ ِٓ خبِؼخ دِٕذ فٛسد اٌٍّّىخ اٌّزحذح
ػبَ ٘5341ـ.
 .4دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فً أِٓ اٌّؼٍِٛبد ٌٍزدبسح اإلٌىزشٍٔٚخ خبِؼخ
دِٕذ فٛسد اٌٍّّىخ اٌّزحذح ػبَ ٘ 5341ـ.
 .3دثٍ َٛفً اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚاٌزغٌٛك اٌّؼٙذ األوبدًٌّ اٌزىٌٕٛٛخً،
ٌٍغزش ،اٌٍّّىخ اٌّزحذح ػبَ .4155
 .1دثٍ َٛئداسح اٌّخبطش ِؼٙذ األػّبي األٚسٚثً ِذٌٕخ ٌٍغزش ،اٌٍّّىخ
اٌّزحذح ػبَ .َ4154
ِ -5غبػذ ٚوًٍ اٌدبِؼخ ٌٍزطٌٛش ٚاٌدٛدح ٌٍزٛسٌذاد ػبَ ٘ 5331ـ.
 -4اٌّششف اٌؼبَ ٌٍشإ ْٚاٌّبٌٍخ ثدبِؼخ ٔدشاْ ِٓ ػبَ ٘5341ـ
حزى ربسٌخٗ.
ِ -4غبػذ اٌّششف اٌؼبَ ٌٍشإ ْٚاٌّبٌٍخ ثدبِؼخ ٔدشاْ ٌؼبَ ٘5341ـ

اٌزبسٌخ اٌٛظٍفً ٚاألوبدًٌّ

 -3سئٍظ لغُ ئداسح األػّبي ثىٍٍخ اٌؼٍ َٛاإلداسٌخ ثدبِؼخ ٔدشاْ ِٕز
ػبَ ٘ 5341ـ حزى ربسٌخٗ.
ِ -1ذٌش ئداسح اٌّشزشٌبد خبِؼخ ٔدشاْ ِٓ ػبَ ٘ 5341ـ ٌٚغبٌخ ػبَ
٘ 5345ـ .

ِ -1غبػذ ِذٌش ئداسح اٌّشزشٌبد خبِؼخ ٔدشاْ ػبَ ٘5341ـ
ِ -1ذٌش ئداسح وٍٍخ اٌّدزّغ فً ثٍشخ ػبَ ٘5341ـ .

الرؤية ":التميز العلمي واألكاديمي من خالل برنامج معتمد في
إدارة األعمال يشبع رغبات الطالب والطالبات ويلبي احتياجات
سوق العمل ومتطلبات التنمية
"

الرسالة " :اكساب الطالب والطالبات معارف ومهارات في إدارة األعمال من
خالل برنامج متميز يلبي احتياجات سوق العمل وفقا للقيم اإلسالمية" .
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ِ -8غبػذ ِذٌش ئداسح اٌّشزشٌبد ٚاٌّغزٛدػبد ثدبِؼخ اٌٍّه خبٌذ
ػبَ ٘5343ـ .
ِ -1غبػذ ِحبعت ئداسح اٌّشزشٌبد ٚاٌّغزٛدػبد ثدبِؼخ اٌٍّه خبٌذ
ِٓ ػبَ ٘5345ـ ٚحزى ػبَ ٘5344ـ .
 -5دٚسح رذسٌجٍخ فً اٌّشوض اٌٛطًٕ ٌٍزمٚ ٌُٛاالػزّبد األوبدًٌّ
ثؼٕٛاْ " دٚس لٍبداد األلغبَ اٌؼٍٍّخ فً رحمٍك االػزّبد اٌجشاِدً "
ػبَ ٘5331ـ.
 -4دٚسح رذسٌجٍخ فً اٌّشوض اٌٛطًٕ ٌٍزمٚ ٌُٛاالػزّبد األوبدًٌّ
ثؼٕٛاْ " اٌجشٔبِح اٌزأًٍٍ٘ ٌضّبْ اٌدٛدح ٚاالػزّبد اٌجشاِدً " ػبَ
٘5331ـ

اٌذٚساد اٌزذسٌجٍخ

 -5دٚسح رذسٌجٍخ فً اٌّشوض اٌٛطًٕ ٌٍزمٚ ٌُٛاالػزّبد األوبدًٌّ
ثؼٕٛاْ " دٚس اٌمٍبداد األوبدٌٍّخ فً دػُ ٚضّبْ اٌدٛدح فً اٌزؼٍٍُ
اٌؼبًٌ" ػبَ .َ4158
 -4دٚسح رذسٌجٍخ فً دثً ضّٓ ثشٔبِح رذسٌت ِذساء اٌؼَّٛ
ٚاالداساد ٚاٌّىبرت فً خبِؼخ ٔدشاْ ػٕٛأٙب "فبػٍٍخ اٌمٍبدح فً ظً
اٌشؤٌخ اٌٛطٍٕخ" ػبَ .َ 4158
 -4دٚسح رذسٌجٍخ ثؼٕٛاْ " اٌزٍّض اٌّإعغً " ِٓ ِشوض ثٕبء اٌطبلبد
ٌٍزذسٌت ضّٓ ِجبدسح ثٕبء لذساد ٚرجبدي خجشاد اٌؼبٍٍِٓ فً خّؼٍبد
األٌزبَ ثبٌٍّّىخ ػبَ ٘ 5341ـ.
 -3دٚسح رذسٌجٍخ ثؼٕٛاْ " ِٙبساد االرظبي " ِٓ ِشوض ثٕبء اٌطبلبد
ٌٍزذسٌت ضّٓ ِجبدسح ثٕبء لذساد ٚرجبدي خجشاد اٌؼبٍٍِٓ فً خّؼٍبد
األٌزبَ ثبٌٍّّىخ ػبَ ٘ 5341ـ.
 -1دٚسح رذسٌجٍخ ثؼٕٛاْ " اٌزخطٍظ اٌّإعغً " ِٓ ِشوض ثٕبء
اٌطبلبد ٌٍزذسٌت ضّٓ ِجبدسح ثٕبء لذساد ٚرجبدي خجشاد اٌؼبٍٍِٓ فً
خّؼٍبد األٌزبَ ثبٌٍّّىخ ػبَ ٘ 5341ـ.
 -1دٚسح فً " اٌجشِدخ اٌؼظجٍخ " ( ٚسشخ ػًّ ) ِؼٙذ اٌزؼٍٍُ اٌفًٕ
ِ ،ذٌٕخ ٌٍغزش  ،اٌٍّّىخ اٌّزحذح ػبَ . َ 4154
 -1دٚسٖ رذسٌجٍخ فً ِؼٙذ اإلداسح ػٕٛأٙب " ِٙبساد ثٕبء فشق اٌؼًّ"
ػبَ ٘5343ـ.
 -8دٚسح رذسٌجٍخ فً "ِٙبساد اٌزؼبًِ ِغ اَخشٌٓ فً ثٍئخ اٌؼًّ"
ثّشوض اٌطٌ ًٌٛالعزشبساد اإلداسٌخ ٚاٌزذسٌت ثأثٙب ػبَ ٘5344ـ.
 -1دٚسح رذسٌجٍخ فً "أعبعٍبد فٓ االرظبي" ثّشوض إٌخجخ ٌٍزذسٌت
ٚاٌزٍّٕخ ثدذح ػبَ ٘5343ـ.
 -51دٚسح رذسٌجٍخ " ئػذاد وزبثخ اٌزمبسٌش اإلداسٌخ" ثّشوض إٌخجخ
ٌٍزذسٌت ٚاٌزٍّٕخ ِذٌٕخ خذح ػبَ ٘5344ـ.
 -55دٚسح رذسٌجٍخ فً " ئدخبي اٌجٍبٔبد ِٚؼبٌدخ إٌظٛص" ثّؼٙذ
اٌؼبٌٍّخ ٌٍحبعت اًٌَ ٚاٌزمٍٕخ رحذ ئششاف اٌّإعغخ اٌؼبِخ ٌٍزؼٍٍُ
اٌفًٕ ٚاٌزذسٌت اٌّ ًٕٙػبَ ٘5345ـ.
 -54دٚسح رذسٌجٍخ فً "ِمذِخ اٌحبعت اًٌَ ٔٚظُ اٌزشغًٍ ٌٕٚذٚص"

الرؤية ":التميز العلمي واألكاديمي من خالل برنامج معتمد في
إدارة األعمال يشبع رغبات الطالب والطالبات ويلبي احتياجات
سوق العمل ومتطلبات التنمية
"

الرسالة " :اكساب الطالب والطالبات معارف ومهارات في إدارة األعمال من
خالل برنامج متميز يلبي احتياجات سوق العمل وفقا للقيم اإلسالمية" .
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ٌّذح  431عبػخ ثّشوض ٍٔٛ٘ٛساٌضْ ٌزؼٍٍُ اٌحبعت اًٌَ ػبَ
.َ4115
 -54ثبإلضبفخ ئٌى ػذد ِٓ اٌذٚساد اٌزشثٌٛخ ٚرطٌٛش اٌزاد داخً
اٌٍّّىخ اٌؼشثٍخ اٌغؼٛدٌخ.
اٌٍمبء اٌؼًٍّ اٌشاثغ ِٓ ٌمبءاد وٍٍخ اٌؼٍ َٛاإلداسٌخ -خبِؼخ ٔدشاْ
ٚدٚس٘ب فً اٌزٍّٕخ  54ػبِب ِٓ اٌؼطبء .وٍٍخ اٌؼٍ َٛاإلداسٌخ –ٌَٛ
األسثؼبء 5331 / 1/ 41
ِٕحخ خبدَ اٌحشٍِٓ اٌششٌفٍٓ ٌذساعخ اٌّبخغزٍش.
أٚال  /سئبعخ اٌٍدبْ
-5سئبعخ اٌٍدٕخ اٌذائّخ ٌفحض اٌؼشٚع ثدبِؼخ ٔدشاْ.
-4سئٍظ ٌدٕخ االعزشبساد اٌّبٌٍخ ِٚزبثؼخ اٌّؼبِالد اٌّبٌٍخ ٚرغشٌغ
اٌظشف.
-4سئٍظ اٌٍدٕخ اٌذائّخ إلدخبي ٚئػذ اد اٌحغبة اٌخزبًِ ٌٍحغبثبد
اٌّزؼٍمخ ثبٌدبِؼخ.
ثبٍٔب  /ػضٌٛخ اٌٍدبْ
-5ػض ٛاٌٍدٕخ اإلداسٌخ ٚاٌّبٌٍخ خبِؼخ اٌٍّه خبٌذ ػبَ ٘ 5343ـ.
-4ػض ٛاٌٍدٕخ اٌفٍٕخ ٌفحض اٌؼشٚع خبِؼخ اٌٍّه خبٌذ ػبَ 5343
٘ـ.
-4اٌّشبسوخ فً اٌّإرّش األٚي إلداسح اٌّشزشٌبد ٚاٌّخبصْ اٌّمبَ فً
خّٛٙسٌخ ِظش اٌؼشثٍخ  ،اٌمب٘شح ػبَ .َ 4114
-3ػض ٛفً ردٍٙض ٚرأعٍظ وٍٍخ اٌّدزّغ فً ثٍشخ ػبَ ٘ 5341ـ.
-1ػض ٛفً ٌدٕخ اٌدشد اٌغٕٛي فً خبِؼخ اٌٍّه خبٌذ ػبَ ٘5343ـ.
-1ػض ٛاٌٍدٕخ االعزشبسٌخ فً إٌبدي اٌغؼٛديٌٍ ،غزش ،اٌٍّّىخ
اٌّزحذح .4111
-1ػض ٛاٌٍدٕخ اٌّبٌٍخ ٌٍٕبدي اٌغؼٛدي فً ِذٌٕخ ٌٍغزش .4118
-8اٌّششف ػٍى ِٛلغ إٌبدي اٌغؼٛدي فً ِذٌٕخ ٌٍغزش ،اٌٍّّىخ
اٌّزحذح ،َ 4155 ،
-1ػض ٛاٌٍدٕخ اإلداسٌخ ٚاٌّبٌٍخ فً خبِؼخ ٔدشاْ ػبَ - 5341
٘ 5345ـ.
-51ػض ٛاٌٍدٕخ اٌّبٌٍخ فً ِإرّش اإلثذاع اٌؼًٍّ اٌغؼٛدي ٘5344ـ،
ٚسن ،اٌٍّّىخ اٌّزحذح.
-55ػضٔٚ ٛبئت اٌشئٍظ فً رٕظٍُ ِإرّش االِبْ االعشي اٌّمبَ فً
خبِؼخ دِٓ فٛسد ،وٍٍخ اٌؼٍ َٛاالداسٌخٌٍ ،غزش ،اٌٍّّىخ اٌّزحذح ،
.َ 4154
-54ػض ٛاٌٍدٕخ اٌذائّخ ٌالثزؼبس ٚاٌزذسٌت ثدبِؼخ ٔدشاْ.
-54ػضٌ ٛدٕخ ِدٍظ ئداسح االعزثّبس ٚاألٚلبف ثدبِؼخ ٔدشاْ.
-53ػض ٛا ٌٍدٕخ اٌذائّخ ٌّشاخؼخ اٌغٍبعبد ٚاٌٍٛائح ٚاالخشاءاد
اٌذاخٍٍخ ٔٚطبلبد اٌّغإٌٍٚخ ثدبِؼخ ٔدشاْ.
-51ػض ٛاٌٍدٕخ األششفٍخ اٌؼٍٍب ثدبِؼخ ٔدشاْ.
-51ػض ٛاٌٍدٕخ اٌذائّخ ٌٍزشلٍبد ٚإٌظش فً اٌّغبثمبد اٌٛظٍفٍخ
ٚرؼٍٍٕبد اٌّٛظفٍٓ ٚطٍجبد خبسج اٌذٚاَ.

الرؤية ":التميز العلمي واألكاديمي من خالل برنامج معتمد في
إدارة األعمال يشبع رغبات الطالب والطالبات ويلبي احتياجات
سوق العمل ومتطلبات التنمية
"

الرسالة " :اكساب الطالب والطالبات معارف ومهارات في إدارة األعمال من
خالل برنامج متميز يلبي احتياجات سوق العمل وفقا للقيم اإلسالمية" .
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ئػبدحٚ دٛاٌؼمٚ ظبئف اٌشعٍّخٌٛضغ اٚ  ٌدٕخ دساعخٛػض-51
.حذاد اٌدبِؼخٌٛ ًٍُ حغت االحزٍبج اٌفؼٙصٌؼٛر
.أعجبة رؼثش٘بٚ ضغ اٌّشبسٌغ اٌّزؼثشحٚ  ٌدٕخ دساعخٛػض-58
.ًاٌزؼٍٍُ اٌدبِؼٚ ٍُ ٌدٕخ ِجبدسح أرّزٗ لٍبط ِخشخبد اٌزؼٛػض-51
ِٓىبئٚ ٕٛاد اٌزىٚأدٚ ضغ اٌّؼبًِ ثبٌىٍٍبدٚ  ٌدٕخ دساعخٛػض-41
.عبئً اٌذائّخ ٌٍؼٍٍّخ اٌزؼٍٍٍّخٌٛخٍّغ ِب ٌزؼٍك ثبٚ ٌشٛاٌ زظ
.ق اٌطالةٚ ٌدٕخ ِدٍظ ئداسح طٕذٛػض-45
َْ االداسٌخ خبِؼخ ٔدشاٍٛ سئٍظ ِدٍظ لغُ ئداسح األػّبي وٍٍخ اٌؼ.ٗ ٘ـ حزى ربسٌخ5341/1/41
 ٘ـ5341 /1/41َْ االداسٌخ خبِؼخ ٔدشاٍٛ ِدٍظ وٍٍخ اٌؼٛ ػض.ٗحزى ربسٌخ
ّٛ األٍِٓ اٌؼبَ ٌٍدّؼٍخ اٌخٍشٌخ ٌشػبٌخ األٌزبَ ثشئبعخ فخشٌخ ِٓ ع. ٗ ٘ـ حزى ربسٌخ5341/5/41 ْأٍِش ِٕطمخ ٔدشا
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