
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:るيヤムال                          メゅヨاعや りケやキや 
 や りケやキまاعメゅヨ            القسم ااكキゅيヨي :

 بゅムلケヲيサヲ                        الゲらنゅمج:
:ケゲقヨيق                          الヲジわلや ンキゅらم 

:ケゲقヨسق الレسأ                  م わلعや ラゅトヤيقس 
 キ محギヨ بن عギらه やلゲらイين              مレسق الゲらنゅمج:

 تケゅيخ اعتキゅヨ التヲصيف:



 

  るحヘダلや2  7من 

 : عレه بゅلヨقケゲ الدケاسي ヱمعヲヤمれゅ عゅمる أ( التعゲيف
   MKT 210   الヨقケ:ケゲمゴ   مキゅらئ やلヲジわيق الヨقケゲ: اسم- 1
2 -キعد  :りدヨعتヨال れゅعゅالس  (      3 れゅعゅس      ) 
بゅムلケヲيヵ  りケやキま サヲ يقدュ ضレヨه الヨقケゲ الدケاسي :ج الグأヱ الゲらام الゲらنゅمج- 3

メゅヨأعや 
 

   やلعゲبيや るلヤغる لغる تدケيس الヨقケゲ: س 4
  سや ラゅトヤلعわيق سأ  اسم مレسق الヨقケゲ الدケاسي:- 5
 السるレ أヱ الヨستンヲ اأكキゅيヨي الヵグ يعطヴ فيه الヨقケゲ الدケاسي:-6

 やلやゲبع
 

7 -)れجدヱ ラま( ケゲقヨا الグヰل るبقゅالس れゅらヤتطヨال:   MGT 111-ECO110 
8 -:)れجدヱ ラま( ケゲقヨا الグヰل るاآني れゅらヤتطヨا ال ギجヲت 
9 -:るيヨيヤالتع るسسぽヨヤئيس لゲال ヴレらヨاخل الキ نムلم ي ラま ケゲقヨقع تقديم الヲم (     メゅヨأعや りケやキま るيヤك

るعヨイヨلゅب   ) 
 التدケيس اسゆヲヤ س 10

  % ≡≡≓ やلや るらジレلヲゃヨيる:   محゅضれやゲ تヤボيギيる سأ 
 ゆ-ت( طヤわガم)ギعن بع ،ヵギيヤボ   :るيヲゃヨلや るらジレلや % .......  
 ァني سヱゲわムالや مヤعわلや   :るيヲゃヨلや るらジレلや % .......  
 キه سヤسやゲم   :るيヲゃヨلや るらジレلや % .......  

  ....... % やلや るらジレلヲゃヨيや   :るخンゲ-هـ 
:れゅヌماح 

........................................................................................................... 
 
ゆ:اأهداف )  
1-:ケゲقヨا الグسي من هゅدف اأسヰال ヲهゅم 

يヲضح やلケゲボヨ مキゅらئ ヱمゅヘهيم  ヱأنشや るトلヲジわيق بレヨشや れゅأعやヱ メゅヨلれゅヨヌレヨ غيや ゲلキゅヰفる لゲヤبح 
ゅفيや るأسや  ベやヲلヨحヤيやヱ るلヱギليヱ . るكيف تわأثゲ هや ログأنشるト بゅلヱゲヌف やヱلعやヲمل やلボんسفي كل من 

 ヵグلや ケヱギلや ينらي ゅヨك ,ゅヰي تحيط بわلや るنيヲنゅボلやヱ るجيヲلヲレムわلやヱ るيジفゅレわلやヱ るيキゅダわاقやヱ るعيゅヨわاجやヱ
 ケゲボヨلや لヨي. يشレヅヲلや キゅダわاقや شيطレفي تヱ るヨヌレヨلや فやギيق أهボيق في تحヲジわلや るヘيドヱ هらعヤت

ボيヲジわلや يجゴヨلや ゲصゅレع ゥゲمع ش ゅヰيヤع るبゅقゲلやヱ ゅهコゅイنまヱ るيボيヲジわلや مجやゲらلや يطトガج تわレヨلや( ي
 ،やلジわعيや، ゲلコヲわيع، やلヱゲわيج ( .

2- ゲيヲلتط ゅهグيヘレخطط يتم ت るأي コゅصف بإيجケゲقヨتحسين الヱ ........ اسيケالد  . 
 ゅجيヲلヲレムت ヴヤع キゅヨわاعや نت ( معゲわإنや ( るليヱギلや るムらلشや るجعやゲيق مゲヅ عن ケゲボヨلや ينジم تحわي

. ゆヲヤトヨلや ゲغييわلや ゐやギإح るんيギلحや ゅجيヲلヲレムわلやヱ れゅمヲヤعヨلや 
. メゅイヨلや في るيヨヤلعや ゐヲحらلや ゐギأح ヴヤف عヲقヲلゅلك بクヱ ケゲボヨヤل るيケヱギلや るجعやゲヨلや 

. ケゲボヨلや ンヲわء محやゲإث ゅヰجケゅخヱ るムヤヨヨلや れゅمعゅيس في جケギわلや るゃء هيゅツمع أع れやゲらガلや メキゅらت 
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 ケゲقヨصيف الヲاسيج( تケالد : 
1- れゅعヲضヲヨلやمわي سيわلや :ゅヰلヱゅレت 

れゅعヲضヲヨال るヨئゅبيع قゅاأس キعد 
ゅعゅس れ

 التدケيس
 3 1 تعゲيف やلヲジわيق
 3 1 أهヨيや るلヲジわيق
るيボيヲジわلや るゃيらلや 1 3 

 や 1 3لヲジわيق やاسやゲわتيイي
 3 1 نヌم やلヨعヲヤمや れゅلヲジわيボيヱ るبحや ゐヲلヲジわيق

ベヲジلや るئゴイ2 1 ت 
メヱاや ラゅحわامや サキゅジلや ネヲらاسや るعゅس 

るヨヌレヨلやヱ ゲأخيや كヤヰわジヨلや 1 3 
 3 1 خれやヲト عヤヨيや るلشやゲء

 ヌレわ 1 3يヨيる لヲジわヤيقやلやヲレحي やل
れゅمギガلやヱ عヤジلや 1 3 

れゅイわレヨلや يطトガ6 2 ت 
やاسや ネヲらلحや  ヵキゅامわحや ラゅلゅんني

ゲعش 
るعゅس 

ゲعيジわلや 1 3 
 や 1 3لコヲわيع

  مヲムنれゅ الヨقケゲ الدケاسي )まجゅヨلي عدキ سゅعれゅ التدケيس لムل فصل ケキاسي(: -2

 
りゲضゅحヨال 

 メヲفص
るاسيケキ 

ゲらتガヨال 
عヤヨي/ميداني/      

 تدケيらي
ンゲلي أخゅヨااج 

 れゅعゅس
   や 45لケギわيس

 れやケゅيコ
 るنيやギسمي 

 تケギيب تعヱゅني

تケゅヨين 
 るسやケキヱ

れاゅح 
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 れゅعゅジلや
りギヨわعヨلや       

 
3-るفيゅضま るصゅخ るسやケキ れゅعゅلب  / سゅトلや ゅヰفيヲわジي ラقع أヲわヨلや مヤعわلや れゅعゅس

  ゅعيヲらأس 
3  れゅعゅس 

 
 
 
 
レヅي لぽヨヤهاヱ れمائゅヰわヨ مع や ベゲヅلヲ بゅإケゅヅمゲガجや れゅلわعヤم やلギヰわジヨفヱ るفゅボ لゅイヨاや れلわعヤم  س 4

 やヱسやゲわتيイيや れゅلケギわيس.やلヲボわيم 
 

  れاゅمجケゅاإط れهاぽヨヤي لレطヲال 
れゅجゲガم(  るدفヰستヨم الヤالتع)ケゲقヨヤل 

 れゅاتيجيゲاست
 طベゲ التقヲيم التدケيس

 الヨعケゅف 1.0
يジわムب やلゅトلب ヱيヱ ポケギيعゲف مゅヘهيم  1.1

るيボيヲジわلや れاゅダاتや れゅسيゅأسヱ 
 
 
 
 

 れやゲضゅحヨلやس 
ヲلや れゅらجやس ゐヲحらلや 

 سや スケヱلعヨل 
 れゅقشゅレヨلやين  سケゅヨわلや

ヱتヲレムلヲجيゅ حギيるん  س
 ... やلخ

やلゅレヨقشやヱ れゅلعヨل やلゅヨイعي 
.ゆاトヤني لヱゅعわلや 

 れやケゅらわاخやヱ れゅنゅحわامや
. るئيゅヰレلやヱ るيヤحゲヨلや 

 るنيやギيヨلや るلゅلحや るسやケキ
.ァクゅヨレلやヱ るヤんأمやヱ ゐヲحらلやヱ 

ماحるヌ أやキء やلゅトلب في 
.るسيやケギلや るعゅボلや 

 لケゅヰヨاれ الヨعゲفيるا 2.0
2.1 ヅゅらレわاسやヱ るنケゅボヨلや ヴヤع りケギボلや 

 るらジわムヨلや るفゲعヨلや بط بينゲلや ヴヤع りケギボلや
 やヱلらトわيق やلعヤヨي

 れやゲضゅحヨلや
 るنيやギيヨلや れやケゅيゴلやヱ

るلゅلحや るسやケキヱ 

 れゅقشゅレヨلやヱ るكケゅشヨلやس 
 れやケゅらわاخやヱ れゅنゅحわامやس 
 るلゅلحや るسやケキヱ ゐヲحらلやس 

ヱماحるヌ أやキء やلゅトلب في 
れやゲضゅحヨلや 

 ヱتحヨل الヨسヱぽليるمケゅヰاれ التعゅمل مع اآخゲين  3.0
やلりケギボ عヴヤ تحヨل やلヲゃジヨليクヱ , るلك بゅلعヨل  3.1

 やلゅヨイعي やلわعヱゅني
やلりケギボ عヴヤ تヲトيや ゲلعヨل في やلヨشケゅيع 

 れاゅイمن م ゅヨهゲغيヱ れゅكゲلشやヱ るيヲヨレわلや

ゐヲحらلや 
るلゅلحや るسやケキ 
ي やلعヨل やلゅヨイع

 やヱلヨيやギني

من خاメ تボييم ヱتحヤيل عヨل 
やلゅトلب やلヨيやギني やヱلらحんي 
キゅイلや ケやヲلحやヱ るقشゅレヨلやヱ 



 

  るحヘダلや5  7من 

  れاゅمجケゅاإط れهاぽヨヤي لレطヲال 
れゅجゲガم(  るدفヰستヨم الヤالتع)ケゲقヨヤل 

 れゅاتيجيゲاست
 طベゲ التقヲيم التدケيس

るヘヤわガヨلや لヨلعや 
 تヨレيる قや りケギلやヲヨكるら لや ベヲジلعヨل

 やإنゲわنت

 ヱالケゅヰヨاれ العدキيヱ るتقレيる الヨعヲヤمれゅمケゅヰاれ التヲاصل  4.0
 مや りケゅヰلعヨل やلヨيやギني 4.1

 ケヲトわلや るらكやヲم ヴヤع りケギボلや りケゅヰم
 やلヲレムわلヲجي

 مりケゅヰ مやヲكるら سや ベヲلعヨل
ヵゲヌレلや بطケ りケゅヰي مヤヨلعゅب 

やسや ュやギガわإنゲわنت 
 るんيギلحや ゅجيヲلヲレムわلやヱ

 في やلケギわيس
 ゅヨي لヤヨلعや يقらトわلや

ヵゲヌن ヲه 
 れゅسやケキヱ ゐヲحらلや

るلゅلحや 

 れゅنゅحわامやヱ れやケゅらわاخや
 るيケヱギلや 

 るيレボわヤي لヤヨلعや ュやギガわاسや
 るんيギلحや 

 るんيギلحや れゅらسゅلحや ュやギガわسや
 るيボيらトت れやケゅらわخや ءやゲجまヱ

 るبيゅジح 
5.0 るكيゲس حヘレال れاケゅヰヨال 
5.1 ギجヲا ي   

 
 
 
 
5ヱجد .メ  ュゅヰمゆيم الطاヲاسي تقケصل الدヘال メخا 

 اأسヲらع مるヨヰ التقヲيم 
 るらسレال 

من التقヲيم 
 الゅヰレئي

1 ケヲツلحやヱ れゅらجヲلやヱ るقشゅレヨلやヱ るكケゅشヨلや  لダヘلや メやヲヅ
 やلやケギسي

10% 

2 メヱأや يヤダヘلや ケゅらわاخや サキゅジلや ネヲらأسや 20% 

حや ヵキゅأسや ネヲらل やاخや ケゅらわلヤダヘي やلゅんني 3
ゲعش 

20% 

 %50 نゅヰيや るلダヘل やاخや ケゅらわلゅヰレئي 4
.キ  يالدعمヨيキゅاأك キゅشケااヱ ゆطاヤل 

 りケヲشヨلや يمギボيس من أجل تケギわلや るゃء هيゅツأع ギجやヲت ラゅヨツل ゅヰب メヲヨعヨلや れゅらتيゲわلや ヱأ れやءやゲإجや
や ヵグل -やلゅジعや れゅلらわムヨيる سやヱإケشや キゅأكキゅيヨي لゅトヤلب やلヨحァゅわ لグلك ) مع تحギيギ مや ケやギボلヲقت 

:)ネヲらأسや يس فيケギわلや るゃء هيゅツفيه أع ギجやヲわي 
3 ネヲらسや كل るعヲヨイل مムل るيらわムم れゅعゅس-  るيヤムلや في ネヲらأسや ュゅيع أيヨئم في جやギلや ギجやヲわلや مع 

 

 هـ   مصケキゅ التعヤم 



 

  るحヘダلや6  7من 

1-:るبヲヤطヨال りケゲقヨتب الムال 
 メゅعヘلや يقヲジわلや-  ラゲボلや れゅيギجه تحやヲ20كيف ت るツヰレلや ケやキ ,ギيヨلحや ギらع ギسعや عتヤヅ ، ،るبيゲلعや

2012 
 

2-:るئيسゲاجع الゲヨال 
 やヱ ،2012ئل لレヤشケやキ ،ゲ محや ギヨمين やلジيギ عヤي، や .キسس やلヲジわيق

  بゅヰ:يヲصヱ  ヴالゲヨاجع التيالムتب -3
るسيやケギلや るعゅボلや في チゲلعや れゅشゅش メخا ゅヰضゲن عムヨيヱ ケゲボヨلゅب るヤص ゅヰمج لやゲب ヱأ キやヲم ヵأ 

 الゲヨاجع اإلムتヱゲنيる، مヲاقع اإنتゲنت...الخ:-4
5- るيヨيヤتع キاヲم:ンゲأخ 

るんيギح るنيヱゲわムلや りケヲらسヱ  チゲع れゅشゅش 
.ヱ :るمコافق الاゲヨال 
 الゅらヨني:-1

りギعゅジヨلや りゴヰأجや ゐギبأح りゴヰイم るسيやケキ れゅعゅق 
 مصケキゅ الحゅسب اآلي:-2

) ゆヲت ゆا ( メヲヨحヨلや ゲتヲيらヨムلや 
3- ケキゅمص:ンゲأخ 

るんيギح るنيヱゲわムلや りケヲらسヱ  チゲع れゅشゅش 
 
 

 ي ヱعヤヨيれゅ تطヲيコ ロゲ.  تقييم الヨقケゲ الدケاس
1- るليゅص فعヲصガب ゆمن الطا るاجعゲال るيグالتغ ヴヤع メヲالحص れゅاتيجيゲيس:استケالتد 

ラゅيらわاسや れやケゅヨわسやヱ , れゅنゅحわامやヱ れやケゅらわاخやヱ るيケヱギلや るجعやゲヨلや 
 
2- ヱأ サケدヨل الらيس من قケالتد るيヤヨلتقييم ع ンゲأخ れゅاتيجيゲالقسم:است 

ゲيケゅボわلやヱ れゅنゅらわاسや 
3-ゲيヲتط れゅيヤヨيس: عケالتد 

 やلケギわيب やلや ヵケヱギلゲヨわジヨ لعヲツ هيや るゃلケギわيس
りギعゅジヨلや るんيギلحや ئلゅسヲلや يعヨج ゲفيヲت 

るんيギلحや ئلゅسヲلゅب れゅعゅボلや ゴيヰイت 
れやءゅヘムلやヱ れやゲらガلや メキゅらت 

4- ンلد コゅاإنج ゲييゅالتحقق من مع れゅيヤヨلب:عゅالط 
 مらボわジا  ラま شゅء ه حيث يま ヵキぽلコ ヴيま りキゅثやゲء やلヨعヲヤمれゅ لゅトヤلب

5-  ンدヨل るيケヱالد るاجعゲヨヤطيط لガالت れاءاゲجまケゲقヨال るليゅفع :ゅهゲيヲطيط لتطガالتヱ اسيケالد 



 

  るحヘダلや7  7من 

ケゲボヨヤل るيケヱギلや るجعやゲヨلやヱ ゲヨわジヨلや ネاヅاや 
ゅヰجケゅخヱ るمعゅイلや خلやキ يسケギわلや るゃء هيゅツعや بين れやゲらガلや メキゅらت 

 ケبط やلヵゲヌレ بゅلعヤヨي
 مやヲكや るらلや ケヲトわلレボわي やلحギيث

 مやヲكるら سや ベヲلعヨل
や ゐギحや ュやギガわسやメゅイヨلや سヘفي ن ゐヲحらلやヱ جعやゲヨل 

ケゲボヨلや في りキヲイلや ュヲヰヘيق مらトت ヴヤل عヨلعや 
 やسや ュやギガわحや ゐギلヲسゅئل やلわعヤيヨيる في やلケギわيس ........ やلخ

 
ケゲقヨسق الレي  مヨيキゅئيس القسم اأكケ 

 ................................. やاسم:  ................................. やاسم:
 ................................. やلヲわقيع:  ................................. やلヲわقيع:
 ....... / ....... / ....... هـ やلケゅわيخ:  ....... / ....... / ....... هـ やلケゅわيخ:

 
 ケゲقヨصيف الヲت キゅヨتم اعت 

/ .... / ......... هـ ...بتケゅيخ  )......(في جヤسる القسم ケقم   
 

   
 


