
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خغخ رغ٠ٛش ادلٙبساد االداس٠خ 

 ٌٍؼبٍِني ثمغبع شئْٛ اٌزؼ١ٍُ اٌغالة

2021 



 ٌغالةاالداس٠خ ٌٍؼبٍِني ثمغبع شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاخغخ رغ٠ٛشادلٙبساد 
 :رمذ٠ُاٚال:

٠سؼٟ لغبع شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌغالة ثبٌى١ٍخ ايل ص٠بدح وفبءح اػضبء اجلٙبص االداسٜ ػٓ عش٠ك رٛفري االحز١بخبد 
جلؼٍُٙ يف حتذ٠ث  ِٛبد ٚاالِىبٔبد اٌضشٚس٠خ اٌالصِخض٠ٚذُ٘ ثبدلٙبساد ٚادلؼٍٚر ثبٌمغبع اٌزذس٠ج١خ ادلٕبسجخ ٌٍؼبٍِني

ِسزّش دلب ٘ٛ ِٛخٛد ػٍٟ اٌسبحخ يف رلبالد ختصصبرُٙ ٌضّبْ رمذ٠ُ افضً خذِخ رؼ١ّ١ٍخ ٚاداس٠خ ٌىً ِٓ عالة 
 اٌى١ٍخ ٚخشجي١ٙب.

ِٚٓ ادلٕزظش اْ ٠إدٜ رٕظ١ُ اٌرباِح اٌزذس٠ج١خ ايل اٌٛلٛف ػٍٟ احلذ٠ث يف أِٛس ػذٖ سزف١ذ يف حً ادلشبوً يف 
أْ ٠ٛفش ٘زا اٌزذس٠ت اٌىثري جبد احمل١ٍخ ٚاإلل١ّ١ٍخ. ٌٚزا فّٓ ادلزٛلغ ز٠ٛاخٗ اٌزحذ٠بد ٚادلزغاٌؼذ٠ذ ِٓ االِٛس مبب 

 .ِٓ ادلبي ٚاجلٙذ ٚاٌٛلذ ٌٍى١ٍخ ِٓ خالي االسرمبء ثأداء اٌؼبٍِني ثبٌمغبع

 اذلذف اٌؼبَ:
 سفغ ِسزٜٛ وفبءح االداء اإلداسٞ ٌٍؼبٍِني ثبٌمغبع اإلداسٞ.

 األ٘ذاف اٌزفص١ٍ١خ:
 .اإلٔزبخ١خ ٚادل١ٕٙخ ٌٍؼبٍِني ثبٌمغبع ِسزٜٛ ٚاٌىفبءحسفغ  -1
 حتسني اٌسٍٛن اإلداسٞ ٌٍؼبٍِني يف اٌمغبع. -2
 رؼض٠ض اٌزفبُ٘ ٚاٌزؼبْٚ اٌفٕٟ ٚاإلداسٞ ثني األلسبَ ادلخزٍفخ ٌزحم١ك اٌزٕس١ك. -3

 اإلعبس ادلٕٙدٟ ٌٕظبَ ػًّ اٌمغبع:
 ٠زجٕٟ اٌمغبع اسٍٛة اٌزخغ١ظ االسرتار١دٟ اٌزٞ ٠ضّٓ:

 االسرتشبد ثبال٘ذاف ادلؼٍٕخ ٌٍدبِؼخ ٚاٌزم١ذ ثبذلذف االشزمبلٟ ٌإلداسح. -1
 حت١ًٍ ٚرم١ُ اٌٛضغ اٌشا٘ٓ ٌؼٕبصش أداء اإلداساد ادلٕزفؼخ. -2
 رمذ٠ش االجتب٘بد ادلسزمج١ٍخ دلب لذ ٠سزدذ يف ١ِبد٠ٓ ػًّ ٘زٖ اإلداساد ٚا٢ثبس ادلرترجخ ػٍٟ رٌه. -3
 اٌٛضغ اٌشا٘ٓ ٚاسزمشاء ادلسزمجً.األداء ادلسزٙذف ػٍٟ ضٛء ِسزٜٛ حتذ٠ذ  -4
 األداء ادلسزٙذف. ٚضغ ادلششٚػبد ٚثشاِح اٌؼًّ اٌزٟ ميىٓ ِٓ خالذلب حتم١ك ِسزٜٛ -5
 
 
 
 
 



 ثب١ًٔب: اسٍٛة ػًّ اٌمغبع:
 ٚضغ ثشاِح اٌذساسبد ادلسزّشح. -1
اٌؼًّ اجلبِؼٝ ٚرى٠ٛٓ فشق ػًّ راد ختصصبد ػ١ٍّخ ٚػ١ٍّخ ِزشجؼخ سٛاء داخً اإلداساد أزٙبج أسٍٛة  -2

 ادلٕزفؼخ اٚ خبسخٙب.
 ِٓ داخً اجلبِؼخ أٚ خبسخٙب ٌزمذ٠ُ اإلسزشبسح اإلداس٠خ.سزؼبٔخ ثبٌىفبءاد اٌؼ١ٍّخ اإل -3
 اسزخذاَ ادلإششاد ٚادلؼب٠ري اٌى١ّخ ٚإٌٛػ١خ. -4
 الزجبط ِب٠سزدذ ِٓ رم١ٕخ ٚاثزىبساد ٌالسرمبء مبسزٜٛ اداء اٌمغبع ٚاٌؼبٍِني ثٙب. -5
 ادلخزٍفخ.رص١ُّ ٔظُ اٌشلبثخ اٌزار١خ ٌأللسبَ  -6
 رص١ُّ اٌرباِح اٌزذس٠ج١خ اٌزٟ رزالءَ ِغ ِزغٍجبد اٌمغبع. -7

 :ادلشبسوْٛ يف اٌذساسخ ٚاٌزح١ًٍثبٌثًب:
 .ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌغالة -1

 سؤسبء االلسبَ ادلخزٍفخ. -2

 اٌس١ذ / ِذ٠ش ٚحذح ضّبْ اجلٛدٖ -3

 ساثؼب: آ١ٌبد اٌمغبع ٚحت١ًٍ االسزج١بْ:
سػب٠خ  -شئْٛ اخلشجيني -شئْٛ اٌغالة -رٛص٠غ االسزج١بْ ادلشفمخ ػٍٟ مج١غ األلسبَ )شئْٛ اٌذساسخ ٚاالِزحبْ -1

 (اٌغالة

 حت١ًٍ االسزج١بْ ٚدساسخ ٔمبط اٌضؼف يف اٌذٚساد اٌسبثمخ ٌزالف١ٙب يف اٌذٚساد ادلسزمج١ٍخ. -2

 حتذ٠ذ اٌذٚساد ادلغٍٛثخ ٚرمس١١ُ اٌؼبٍِني ايل رلب١ِغ. -3

 .اٌزذس٠ت ثبٌى١ٍخ خمبعجخ ٚحذح -4



 اسزج١بْ ِذٞ حبخخ اٌؼبٍِني ثمغبع شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌغالة ٌٍذٚساد اٌزذس٠ج١خ

 األسُ: -1

 اٌؼّش: -2

o  ِٓ ًفّب لٛق  41                  42-31                  21-32               22ال 
 ادلإً٘ اٌذساسٟ: -3

o                    ٍَِٛبخسزري                   دوزٛساٖ ثب٠ٛٔخ                       دث 

ً٘ سجك ٌه حضٛس دٚسح رذس٠ج١خ ِٓ لجً؟ ئرا وبٔذ افدبثخ ثٕؼُ فبٌشخبء رس١ّخ اٌذٚساد اٌزٟ مت حضٛس٘ب ثُ  -4
 4أوًّ ثبلٟ اٌفمشح 

o        ٔؼُ                                                                                  ال 

 ضؼيف يزٕسظ خيذ خيذخذا يًزبز انجيبٌ

      ْم اسزفذد يٍ انذٔرح انزي قًذ ثحضٕرْب-1

      قذرح انًذرة ػهي رٕصيم انًؼهٕيبد-2

      طريقخ رُظيى انؼرض)يٍ حيث انشرذ ٔانكفبيّ(-3

      قذررّ ػهي شرذ يحزٕٖ انذٔرح-4

      يذٖ رؼبَّٔ يغ انًزذرثيٍ -5

      رُٕع األَشطخ ٔانزًبريٍ ٔانٕسبئم انًسزخذيخ-6

      قذرح انًذرة ػهي رحفيس انًشبركيٍ ػهي انزفبػم-7

 انذٔراد انزي رحزبج انيٓب اخزر يٍ انخطخ انزبنيخ أٔ أضف يبرراِ يُبسجب   -5

 اخلغخ اٌىبٍِخ ٌٍزذس٠ت ادلسزّش

 انفئخ انًسزٓذفخ يذح انذٔرح يكبٌ اَؼقبد انذٔرح يٕضٕع انزذريت )ػُٕاٌ انذٔرح( و
يصبدر 

 انزًٕيم
 انرغجخ

 (hard and soft filingسكرربريخ إنكزرَٔيخ) 1

ثكهيخ قبػخ انزذريت 

 انُٓذسخ

 أيبو 3

انًٕظفٌٕ ثشئٌٕ 

انطالة+انذراسخ 

ٔااليزحبَبد+انخريديٍ+ 

رػبيخ انطالة+ سكرربريخ 

 انجرايح ثبنسبػبد انًؼزًذح

صُذٔق 

انخذيبد 

انزؼهيًيخ 

ٔرسزرد قيًخ 

انذٔرح في 

حبنخ رؼثر 

 انًزذرة

 

  أيبو 3 انهغخ االَدهيسيخ 2

3 ICDL 3 أيبو  

  أيبو 3 ألخٓسح انحبست ٔانطبثؼبدانصيبَخ انسريؼخ  4

  أيبو 3 انسبػبد انًؼزًذح ٔاإلرشبد األكبديًي 5

  أيبو 3 رُظيى انًؤرًراد ٔانُذٔاد ٔٔرش انؼًم 6

  أيبو 3 اػذاد ٔكزبثخ انزقبرير 7

  أيبو 3 انزٕاصم انفؼبل يغ انطالة 8

9 MIS  أيبو 3 األَظًخ اإلنكزرَٔيخ  

   


