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انًىضىػاخ تاألسثىع
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ػشض ألهذاف انًقشس

أهًُح انرصًُى انذاخهٍ
نرؽقُق أهذاف انًؤسسح
اإلداسَح

انهُكم انىظُفً واإلداسي
نهًُشآخ اإلداسَح

دساسح نهًسقػ األفقً
نهًُشآخ اإلداسَح

اخرثاس أػًال انسُح

دساسح نىؼذاخ األشاز فٍ
انًُشؤ اإلداسٌ

ذصًُى انًسقػ األفقً يغ
ذطثُق كم يٍ انًقاَُس
األسظىَىيُح
واألَصشوتىيرشَح انصؽُؽح
وذىصَغ األشاز

ذقُُى قثم انُهائً نألػًال
انفصهُح

ذقُُى َهائً (ألػًال انفصم
انذساسٍ األول)

ػشوض

يحاضشاخ

يُاقشاخ وػشوض
تؼهيًيح

حم يشكالخ

تًاسيٍ تطثيقيح

إجشاء تحىث

يشاسيغ تطثيقيح

صياساخ ييذاَيح

تجاسب يؼًهيح

انؼصف انزهًُ

انتؼهيى اإلنكتشوًَ

انتؼهى انتؼاوًَ

تصًيًيح

إيتحاٌ َظشي

تكهيفاخ وواجثاخ
تقييى
يُضنيحيششوػاخ

يُاقشاخ وتقييى آداء
صفي

اختثاس شفىي

ب3

َؼذد يفشداخ ذصًًُا
َشتػ تٍُ انكرهح و انفشاؽ

ب2

انًالحظح

ب-
ب1

انًهاساخ انزهُيح
َسرُرط انؼالقح تٍُ
ذصًُى انًُشؤ اإلداسٌ
وغثُؼح اسرخذايه
َسرُرط ؼهىالا يرُىػح
نًرطهثاخ انرصًُى انذاخهٍ
نهًُشاخ اإلداسَح وإػذاد
انشسىو انرؽعُشَح.

اختثاس ػًهً

أ3

َفسش َظشَاخ ػهى األنىاٌ
ودالالذه فً ذصًُى انًُشؤ
اإلداسي .

أ2

استشاتيجيح
انتؼهيى
انًثاشش

استشاتيجيح
انتؼهيى غيش
انًثاشش

استشاتيجيح
انتؼهى
انزاتً

استشاتيجيح
انتؼهيًىانتؼهى
انتفاػهً

انتقىيى
انختايً
وانُهائً

يهف اإلَجاص

أ-
أ1

انًؼهىياخ وانًفاهيى
َزكش أسس انرصًُى
انذاخهٍ وانؼالقه تٍُ
انكرهه و انفشاؽ نهًُشاخ
اإلداسَح.
َششغ اِداء انىظُفً
نؼُاصش ويكىَاخ ذصًُى
انًُشؤ اإلداسي يٍ ؼُس
يالئًره نهىظُفح و انشكم
انعًانٍ واسرُؼاب
انًؽذداخ انركُىنىظُه
نرؽقُق انكفاءج انىظُفُح و
انعًانُح.

أستشاتيجيح وطشق انتؼهيى وانتؼهى
استشاتيجيح
انتؼهى
انتجشيثً

أسانية وطشق انتقييى
انتقىيى انثُائً وانتكىيُي

انتقىيى انشخصً
نهطانة
انًقاتالخ

و

انفصم انذساسي :يستًشج فصهيٍ

 .1إكساب انطانة انًفاهُى و انؽقائق انًشذثطح تانرخطُػ نىظغ َظاو إػذاد انًُشآخ اإلداسَح فً ظىء انرؽذَذ انذقُق نألَشطح و انًرطهثاخ انىظُفُح نهفشاؽ.
 .2ذًُُح قذساخ انطانة انرؽهُهُح و انرشكُثُح و انرطثُقُح فٍ ذصًُى انًُشاخ اإلداسَح.

انهذف انؼاو يٍ
انًقشس :

انُتائج انتؼهيًيح
انًستهذفح
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ب4

ج-
ج1

ج2

فً انًُشا اإلداسٌ فً
ظىء انرؽذَذ انذقُق
نالَشطح و انًرطهثاخ
انىظُفُح نهفشاؽ.
َسرُثػ انؼالقح تٍُ انهىٌ
و دالنره و ػالقره
تًساؼح و غثُؼح انًكاٌ
اإلداسٌ.
انًهاساخ انًهُيح انخاصح تانًقشس
َصُؾ أفكاس انرصًُى
انذاخهً نهًُشؤ اإلداسي
فً ظىء انرؽذَذ انذقُق
نألَشطح و انًرطهثاخ
انىظُفُح نهفشاؽ
 َخراس انخاياخانًسرخذيح وَشتطها
تطثُؼح االسرخذاو نهًُشؤ
اإلداسي .

ج3

َقذو انشسىياخ انهُذسُح
واإلسكرشاخ انُذوَح
نرىظُػ انفكش انرصًًٍُ
ألشاز انًُشؤ اإلداسي .

د-
د1

انًهاساخ انؼايح
َرغهة ػهً انًشكالخ
وَؼًم ذؽد ظغػ
وَؽذد األهذاف
واألونىَاخ إسذثاغا
تانهذف وَسشع فً اذخار
انقشاس.
َعُذ انرصًُى انعًاػً
تانرؼاوٌ يغ اِخشٍَ.
َؼذ انثؽس انرطثُقً
وَؽهم انثُاَاخ وَطىس
انرؼهى انذائى انًسرًش و
َطىسيؼاسفه و يهاساذه
َقذو انؼشض انفؼال
وَذَش انًُاقشاخ
وانؽىاساخ.
دَ– 5ثذع افكاسا ظذَذج
نؽم انًشكالخ انرصًًُح
و انرُظًُُح.

د2
د3

د4
د5

أستار انًادج  :و.د /سحاب فشحاخ
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 .3إكساب انطانة انًفاهُى و انؽقائق انًشذثطح تانرخطُػ نىظغ َظاو إػذاد انًُشآخ اإلداسَح فً ظىء انرؽذَذ انذقُق نألَشطح و انًرطهثاخ انىظُفُح نهفشاؽ.
 .4ذًُُح قذساخ انطانة انرؽهُهُح و انرشكُثُح و انرطثُقُح فٍ ذصًُى انًُشاخ اإلداسَح.

انهذف انؼاو يٍ
انًقشس :
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ذصًُى اإلظاءج انذاخهُح
وانرهىَح

ذصًُى انقطاػاخ
انشأسُح نؽُض سئُس
يعهس اإلداسج و
اإلظرًاػاخ

ذصًُى انقطاػاخ
انشأسُح نًُطقح خالَا
انؼًم

ذصًُى انقطاػاخ
انشأسُح نًُطقح
اإلسرقثال أو خذيح
انؼًالء
اخرثاس اػًال انسُح

ػشض نثؼط سًاخ
انطشص انًصشَح فٍ
انقطاػاخ انشأسُح

ذقُُى قثم انُهائً
نألػًال انفصهُح

13

14

15

16

ذقُُى َهائً (ألػًال
انفصم انذساسٍ انصاٍَ)

ػشوض

يحاضشاخ

يُاقشاخ وػشوض
تؼهيًيح

حم يشكالخ

تًاسيٍ

إجشاء تحىث

يشاسيغ تطثيقيح

صياساخ ييذاَيح

تجاسب يؼًهيح

انؼصف انزهًُ

انتؼهيى اإلنكتشوًَ

انتؼهى انتؼاوًَ

تصًيًيح

إيتحاٌ َظشي

ب4

تكهيفاخ وواجثاخ
تقييى
يُضنيحيششوػاخ

ب3

يُاقشاخ وتقييى
آديء فصهً

ب2

اختثاس شفىي

ب-
ب1

انًالحظح

أ3

اختثاس ػًهً

أ2

يهف اإلَجاص

أ-
أ1

انًؼهىياخ وانًفاهيى
َزكش أسس انرصًُى
انذاخهٍ نهًُشاخ
اإلداسَح.
َششغ اِداء انىظُفً
نؼُاصش ويكىَاخ
ذصًُى انًُشؤ اإلداسي
يٍ ؼُس يالءيره
نهىظُفح وانشكم
انعًانً
َفسش َظشَاخ ػهى
األنىاٌ ودالالذه فً
ذصًُى انًُشؤ اإلداسي
.
انًهاساخ انزهُيح
َسرُرط انؼالقح تٍُ
ذصًُى انًُشؤ اإلداسي
وغثُؼح اسرخذايه.
َؼذد يفشداخ ذصًًُا ا
َشتػ تٍُ انكرهح
وانفشاؽ فً انًُشؤ
اإلداسي.
َسرُرط ؼهىل يرُىػح
نًرطهثاخ انرصًُى
انذاخهٍ نهًُشاخ
اإلداسَح وإػذاد انشسىو
انرؽعُشَح.
َسرُثػ انؼالقح تٍُ
انهىٌ و دالنره و
ػالقره تًساؼح و
غثُؼح انًكاٌ اإلداسي.

استشاتيجيح
انتؼهيى
انًثاشش

استشاتيجيح
انتؼهيى غيش
انًثاشش

استشاتيجيح
انتؼهى
انزاتً

استشاتيجيح
انتؼهيًىانتؼهى
انتفاػهً

انتقىيى
انختايً
وانُهائً

انتقىيى انشخصً
نهطانة
انًقاتالخ

و

انُتائج انتؼهيًيح
انًستهذفح

أستشاتيجيح وطشق انتؼهيى وانتؼهى
استشاتيجيح
انتؼهى
انتجشيثً

أسانية وطشق انتقييى
انتقىيى انثُائً وانتكىيُي
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ج-
ج1

انًهاساخ انًهُيح انخاصح تانًقشس
ظـَ -1صُؾ أفكاس
انرصًُى انذاخهً
نهًُشؤ اإلداسي  -تؼذ
ذؽهُهها إنً ػُاصشها
األونُح -تؤكصش يٍ
شكم.
َخراس انخاياخ
انًسرخذيح وَشتطها
تطثُؼح االسرخذاو
نهًُشؤ اإلداسي .
َُفز انًُارض كًؽاكاج
نرصًُى انًُشؤ اإلداسي
انًثذئً وانُهائً.
َقذو انشسىياخ
انهُذسُح واإلسكرشاخ
انُذوَح نرىظُػ انفكش
انرصًًٍُ ألشاز انًُشؤ
اإلداسي

د-
د1

انًهاساخ انؼايح
َرغهة ػهً انًشكالخ
وَؼًم ذؽد ظغػ
وَؽذد األهذاف
واألونىَاخ إسذثاغا
تانهذف وَسشع فً
اذخار انقشاس.
َعُذ انرصًُى انعًاػً
تانرؼاوٌ يغ اِخشٍَ.
َؼذ انثؽس انرطثُقً
وَؽهم انثُاَاخ وَطىس
انرؼهى انذائى انًسرًش و
َطىسيؼاسفه و
يهاساذه
َقذو انؼشض انفؼال
وَذَش انًُاقشاخ
وانؽىاساخ.

ج2

ج3
ج4

د2
د3

د4

أستار انًادج  :و.د /سحاب فشحاخ

.

قائى تؤػًال سئيس يجهس انقسى انؼهًي  :ا.و.د َ /ها فخشي ػثذ انسالو

