
ادزفٍذ و١ٍخ إداسح األػّبي ثذظٌٛٙب ػٍٝ االػزّبد األوبد٠ّٟ اٌذٌٟٚ 
/  رذذ سػب٠خ وش٠ّخ ِٓ ِؼبٌٟ ِذ٠ش اٌجبِؼخ األعزبر اٌذوزٛس 

ثذساْ ثٓ ػجذ اٌشدّٓ اٌؼّش، ٚلذ ششف اٌذفً دؼٛس وً ِٓ 
٠ٛعف ثٓ / اٌذوزٛس   عؼبدح ٚو١ً اٌجبِؼخ ٌٍزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش

ػجذٖ ػغ١شٞ ٚعؼبدح ٚو١ٍخ اٌجبِؼخ ٌشؤْٚ اٌطبٌجبد 
ٚثذؼٛس ثؼغ اٌؼّذاء  اٌؼ١غٝ  إ٠ٕبط ثٕذ ع١ٍّبْ  / اٌذوزٛسح

ٚٚوالء اٌى١ٍبد ، ٚسؤعبء األلغبَ ٚأػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 
.ٚاٌطالة ٚاٌطبٌجبد 

ِؼذٞ ثٓ ِذّذ آي / افززخ اٌذفً عؼبدح ػ١ّذ اٌى١ٍخ األعزبر اٌذوزٛس 
AACSB  ِز٘ت د١ث أشبس أْ ٘ٛ اػزّبد خبص ثى١ٍبد إداسح   
األػّبي فٟ اٌجبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ٠ُّٕخ ثؼذ رطج١ك ِؼب١٠ش طبسِخ 

ِٚزطٍجبد طؼجخ ػٍّذ اٌى١ٍخ ػ١ٍٙب خالي اٌغذ اٌغٕٛاد 
  .اٌّبػ١خ

اػزّذد ٌمذ  AACSB ِٓ أفؼً و١ٍبد إداسح  761دزٝ أالْ  
٠ّٚش اٌذظٛي ػٍٝ االػزّبد . ثٍذا 52األػّبي فٟ اٌؼبٌُ ػجش 

-5ِٓ اٌّشادً اٌزٟ رزشاٚح فزشرٙب ث١ٓ ثبٌؼذ٠ذ األوبد٠ّٟ اٌذٌٟٚ 
عٕٛاد، ٚرزؼّٓ ٘زٖ اٌّشادً اٌؼذ٠ذ ِٓ االشزشاؽبد  7

  .ٚاٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ

 21)اٌى١ٍخ ر١ّضد فٟ االٌزضاَ ثج١ّغ اٌّؼب١٠ش أْ اٌؼ١ّذ ٚٚػخ 
اٌّزؼٍمخ ثشفغ جٛدح ِٚخشجبد اٌزؼ١ٍُ ٌج١ّغ ثشاِجٙب ( ِؼ١بسا

رششفذ و١ٍخ إداسح  َ 2016ٚفٟ شٙش ِبسط ِٓ ػبَ . األوبد١ّ٠خ
دظٍذ  ٌٍٚى١ٍخ األػّبي ثض٠بسح فش٠ك االػزّبد األوبد٠ّٟ اٌذٌٟٚ 

أْ ٚ روش عؼبدح اٌؼ١ّذ   .ِٓ ٔفظ اٌؼبَأغغطظ ػ١ٍٗ فٟ شٙش 
اٌى١ٍخ عؼذ ِٓ خالي أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚٛظف١ٙب ٚؽالثٙب 

ٚثذػُ ِغزّش ِٓ ل١بداد اٌجبِؼخ ثبٌزىبرف ٚاٌزؼبْٚ ٚاٌؼًّ 
اٌذؤٚة ٚاٌّغزّش ِٓ اٌج١ّغ ثّخزٍف اٌّغز٠ٛبد ٌشفغ وفبءح 

ٚأثّشد ٘زٖ اٌجٙٛد ػٍٝ ِذٜ عذ   .ٚجٛدح اٌزؼ١ٍُ ِٚخشجبرٗ
عٕٛاد ِزٛاطٍخ ِٓ اٌؼًّ اٌجّبػٟ فٟ رذم١ك ِخشجبد رؼ١ّ١ٍخ 

فٟ ٔٙؼخ اٌّجزّغ –ثال شه –ٚعٛف رُغبُ٘  ثٙبٚثذث١خ ٔفخش 
ٚرذم١ك سؤ٠خ لبئذ ِغ١شرٕب ٚٚاٌذٔب خبدَ اٌذش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ دفظٗ 

.هللا
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كهيت إدارة األعمال تحتفم بحصىنها عهى االعتماد األكاديمي اندوني 

AACSB

 



ذ  َ األدذ ٚدذح  االثزىبس  ألِب ّبي ٠ٛ -01-29ثى١ٍخ إداسح األػ
ِؼخ  ٘ـ 1438 ّشوض االثزىبس ثجب ٌزبثؼخٌ  دذح االثزىبس ا فؼب١ٌخ اٌزؼش٠ف ٛث

ّٕذ اٌفؼب١ٌخ  ٚرؼ ّبي  ٛ و١ٍخ أداسح األػ ٟ  ٙث ٌٚره ف ٛد   ٍّه  عؼ  ٣ٌا
ٓ ٌاؼ١بفخ  ٝ سو ْ سئ١غ١خ ثبإلػبفخ ٌإ .أسوب

( ٟ ّبػ ٓ ٌا شوض االثزىبس ( سو  ِٟ جبح ف ٗ  لظضٔ  ٠ُؼشع ف١
ّشوض  ٟ عجك ٌٍ ٌز ٚثؼغ االثزىبساد ا ٛد  ٍّه عؼ ِؼخ ٌا ثجب

ٙب ٟ عجك  .رج١ٕ ٌز ُ ا ٝ ؽشح أفىبس٘ ٝ رشج١غ ٌاضائشاد ػٍ ٗ ٌإ ثبالػبف
ُ اٌزفى١ش  ٙبٌٙ ُ رطجك ثؼذ ث  ٌٓ ٝ  .ٌى ٛص٠غ الزجبعبد رشّجغ ػٍ ُ ر ٚر

.االثزىبس
ٓ ٌاذبػش ) ٓ االخزشاع ( سو ٓ اٌفشق ث١ ٕبلشخ اٌضائشاد ػ  ُِ ٠ز

 ٟ ٌز ِخ ا ٓ ٌاخذ ػخ ٌٙ ٠ٛٚ ٍخ ،  ِث ٝ ثؼغ األ ِغ اٌزطج١ك ػٍ ٚاالثزىبس 
 ،َ ً ػب ِجزىشح ثشى  ٞ أل ّٛظفبدٚ  ٌٚا دذح االثزىبس ٌٍطبٌجبد  ٙبٚ  رمِذ

ِغ روش إجشاءاد  شوض االثزىبس   ِٟ ً ف ٛاد اٌزغج١ ٚششح خط
ٓ اٌّشوضٚ اٌزشش١خ   ِخِ  ّمذ ِبد ٌا ٛص٠غ وز١ت اٌّشوض  .وبفخ ٌاخذ ُ ر ٚر
ٌجٔضظ ٚاٌّشوض  وبسد ٚا ٓ اٌٛدذح   .ٌىالًِ 

ٓ اٌّغزمًج) ٓ  (سو ّجزىشح  رمبػٍٟسو ٗ ثؼغ اٌؼبة اٌزوبء ٌا َ ف١ رُمذ
ٛائض  ج غبثمبدٚ   ِٝ ٓ اٌضائشاد، ثبإلػبفخ ٌإ ً ث١ ٌزفبػ ٙذف رذم١ك ا ث

ّشوض ٓ ٌا ِخِ   ِمذ
ٚو١الد   ٓ ػذدِ  ّبيٚ  ٚو١ٍخ و١ٍخ إداسح األػ ٛس  ٚرششفذ اٌٛدذح ثذؼ

ّخٍزف  ٓ ٌاطبٌجبد ث ٌؼذ٠ذِ  ٚا ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  ٚأػؼبء   َ األلغب
 .اٌزخظظبد
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وحدة االبتكاز يف كلية إدازة األعنال 



رُ  ػمذ ٌمبء عؼبدح ٚو١ٍخ اٌجبِؼخ ٌشؤْٚ 
اٌطبٌجبد ٚعؼبدح ػ١ّذح ألغبَ اٌؼٍَٛ 

اإلٔغب١ٔخ ِغ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚٓ 
فٟ دىّٙٓ فٟ و١ٍخ إداسح األػّبي ٠َٛ 

.  ٘ـ9/3/1348اٌخ١ّظ اٌّٛافك 

1 3

انطانباث  نقاء سعادة وكيهت انجامعت نشؤون

وسعادة عميدة أقساو انعهىو اإلنسانيت 

 في كهيت إدارة األعمال

 



(انعالقاث انعامت ) دورة 

أقاااو ىااادث ايفجوااايف واال تناااعإ بكليااة إدازة األعنااال    ايفيااة       

مدزج يوو االثيني( ايف القات ايف امة ) ب يواٌ 

تَاىإ أبا احلسني حيح تَاد  إ   / قدمتَا األستاذة زقه 

ايفت اااس  علاااي أساسااايات ايف القاااات ايف اماااة  وم س اااة م ااااتي     

.مجَوز ايف القات ايف امة  وم س ة أٍدا  ايف القات ايف امة 

 



انتفكير خارج انصندوق 

(  خبسج اٌظٕذٚق ) التفكيرألبَ إٌبدٞ اٌثمبفٟ االجزّبػٟ فؼب١ٌخ ثؼٕٛاْ 

َ فٟ ثٙٛ و١ٍخ إداسح األػّبي د١ث ٠ٙذف 16/12/2016-14خالي اٌفزشح 

إٌٝ رؼش٠ف اٌطبٌجبد ثّظطٍخ خبسج اٌظٕذٚق ٚرشج١غ اٌطبٌجبد 

ثبٌزفى١ش خبسج اٌظٕذٚق ٚرض٠ٚذُ٘ ثبٌطشق ٚاألفىبس اٌزٟ رغبػذ ػٍٝ 

)  رٛع١غ اٌّذاسن ٚاٌزفى١ش اإلثذاػٟ ٚلذ رُ ػًّ أسوبْ ِب ٘ٛ اٌظٕذٚق 

، ٚو١ف١خ اٌزذشس ِٕٗ  رج١ٙض ِزب٘خ ، ٚػشع أٔٛاع ػذ٠ذح ِٓ ( اٌجشادا٠ُ 

.األٌغبص ٚاألفىبس 
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إدارة انمؤسساث انمانيت  فعانيت

 قامااع عاااوات ىااادث االسااتجناز يف يااوو ايفجالثااا       

وايفااأ أقينااع يف بَااو  , بتيظاايه   ايفيااة ايفت سيااس با اسسااات ا ايفيااة    

.كلية إدازة األعنال
ايفشاسكات ايفوساي ة   :أوهلاا  , وقد احتوت ايف  ايفية علي عادة اااوز   

واحتااوه ٍاارا اعااوز علااي ايفت سيااس بايفشااسكات ايفوسااي ة وأىااوا        

ٍاااارث ايفشااااسكات وايف ااااسي ا تف ااااة الاتياااااز أ ااااا  ايفشااااسكات   

.ايفوسي ة
ت ااسي ٍاارا اعااوز إ  بياااٌ اهلااد  مااً      : ايففيااا ا سكاا ث : ثاىيااا 

.ماسسة ايفيود ايف سبإ ومَامَا وادماتَا
بيااٌ أٍنيتاُ    واحتوه ٍرا اعوز علي ت سيس ايفتأمني :ايفتأمني: ثايفجا

.سوي ايفتأمني ايفس ودث وأىوا  ايفتأمني , 
أحتوه ٍرا اعوز علي ايفت سيس بايففيوك   آيفية عنا   : ايففيوك: زاب ا

.ايففيوك   ومتي يته إ الس ايففيا
تيااول ٍارا اعاوز ايفت اوز بايفساوي ايف واازث بشاك         :ايف واز: اامسا

.ت صيلإ

.كفري يفلخاوز جبخه موىوبويفإيف فة  اىشا ومت 
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  ايفية  أقاو بسىامج ايفت ليه ايف ايفإ يفل ايففات ايفصه وض ا  ايفسنع 

حيااح تَااد  إ  ىشااس يفأااة بااني أ ااساد     ( وحاادة ايفةمجااة ايةااازية   )

. اجملتنع كك  حتي يته ايفتواص  مع ايفصه وتكوٌ ايفلأة ميتشسة 

ٍاارا وقااد مت  اااوز مةمجااات يفأااة ايةااازة مااً بسىااامج ايفت لاايه         

ايف ايفإ   وضنع ايف  ايفية مسابوات ساخ  ومجلاة وايفشااأل األااس     

يةمجَا بلأة ايةازة وعن  ميادايفيات بااحلسو  األجبدياة ايةاازية     

,وايطال  علي قواميس يفأة ايةازة 

 

وحدة انترجمت اإلشاريت بكهيت إدارة األعمال 


