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 العلوم األساسية وصيف مقررات قسمت

 السنة الدراسية  اسم المقرر

 األولى  مدخل إلى عمم االقتصاد 
 األولى المغة االنكميزية

 األولى  أساسيات قانون األعمال 
 األولى  صياغة عممية بالمغة العربية

 األولى  1 لغة األعمال - االنكميزيةمغة ال
 األولى  1لغة األعمال  - الفرنسيةمغة ال

 الثانية  قانون التجارة والشركات
 الثانية 2 لغة األعمال - االنكميزيةمغة ال
 الثانية  2 لغة األعمال - الفرنسيةمغة ال

 الثانية اقتصاد كمي
 الثانية اقتصاد إسالمي

 الثانية قوميةثقافة 
 الثانية 3 لغة األعمال - االنكميزيةمغة ال
 الثانية 3 لغة األعمال - الفرنسيةمغة ال
 الثالثة  4 لغة األعمال - الفرنسيةمغة ال

 الثالثة  تشريعات األعمال 
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 استمارة توصيف مادة

 العموم األساسيةقسم  :القسم العممي
 االقتصادمدخل إلى عمم  :عنوان المقرر

 األولى :السنة 
 ساعات 4 :عدد الساعات 

 .بأىم المفاىيم والمبادئ االقتصادية تزويد الطالب :اليدف 
 :رمحتوى المقر 

 التعريف بأىم المفاىيم االقتصادية 
  ) األسواق والتوازن ) الطمب ، العرض والمرونات 
 ) سموك المستيمك ) المنفعة ومنحنيات السواء 
  والتكاليف في المدى القصير والطويلاإلنتاج 
 )أشكال األسواق ) المنافسة الكاممة ، االحتكار المطمق، احتكار القمة، المنافسة االحتكارية 
 )توزيع الدخل ) األجور، الريع ، الفائدة ، الربح 
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 استمارة توصيف مادة

 قسم العموم األساسية :القسم العممي
 المغة االنكميزية :عنوان المقرر

 الفصل األول –األولى   :السنة 
 ساعات 4 :عدد الساعات 

رفع مقدرة الطالب في المغة االنكميزية ليتمكنوا من التعبير عن نفسيم وتطوير إمكانياتيم  :اليدف 
 التواصمية

 :رمحتوى المقر 
 Language Leaderالكتاب: 

 المستوى: متوسط أعمى
 6 – 1الوحدة: 

 المواضيع المغطاة:
 القراءة: 
 األدب –النقل  –الطب  –الرياضة  –البيئة  –التواصل 
 القواعد: 

 األفعال المساعدة –أدوات التعريف  –أدوات الكمية  –األسئمة الغير مباشرة  –األزمنة البسيطة والمستمرة والكاممة
 الكتابة:

 تقارير قصيرة  –مقارنة(  -كتابة مقالة )مع وضد  –تصميم وكتابة استبيان  –الرسائل االلكترونية  –كتابة مالحظات 
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  استمارة توصيف مادة

 العموم األساسيةقسم  :القسم العممي
 أساسيات قانون األعمال :عنوان المقرر

 األولى :السنة 
 ساعات 4 :عدد الساعات 

 العمميةتزويد الطالب بالمبادئ القانونية الالزمة ليم في حياتيم  :اليدف 
 :رمحتوى المقر 

 القاعدة القانونية 
 أقسام القانون وفروعو 
 التشريع 
 مفيوم قانون األعمال 
 نشوء عالقات األعمال 
 المظاىر القانونية لعالقات األعمال 
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 استمارة توصيف مادة

 العموم األساسيةقسم  :القسم العممي
 صياغة عممية بالمغة العربية :عنوان المقرر

 األولى :السنة 
 ساعة 2 :عدد الساعات 

 .( بالمغة العربية الفصحى والقراءة تمكين الطالب من الصياغة ) الكتابة :اليدف 
 ر:محتوى المقر 

  الكتابة 
  القواعد 
  القراءة 
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 استمارة توصيف مادة

 قسم العموم األساسية :القسم العممي
 1لغة األعمال  -المغة االنكميزية :عنوان المقرر

 الفصل الثاني –األولى   :السنة 
 ساعات 4 :عدد الساعات 

سيطور المقرر ميارات الطالب التواصمية التي يحتاجونيا لمنجاح ولتوسيع معرفتيم في  :اليدف 
 عالم األعمال 

 :رمحتوى المقر 
 Market Leaderالكتاب: 

 المستوى: متوسط 
 7– 1الوحدة: 

 المواضيع المغطاة:
 القراءة:

 الثقافات -اإلعالن  –المال  –التغيير  –التنظيم  –السفر  –الماركات 
 الميارات :

اختيار فندق مناسب من أجل  –القيام بترتيبات عمى الياتف  –حل مشاكل الماركات  –المشاركة في االجتماعات 
قامة شبكات اجتماعية  –الندوات  االتفاق عمى االختالفات  –الزبائن  اختيار أفضل الطرق لتنظيم خدمة –التخالط وا 

إعداد  –البدء بقديم عروض  –اختيار شركة لالستثمار بيا  –التعامل مع األرقام  –في شركة تم السيطرة عمييا 
 تخطيط لزيارة عمل رسمية–انكميزية اجتماعية  –وتقديم خطة إعالنات 

 الكتابة:
 ممخصات -محاضر اجتماعات  –التقارير  –الرسائل االلكترونية  
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 استمارة توصيف مادة

 العموم األساسيةقسم  :القسم العممي
 1لغة األعمال  -المغة الفرنسية :عنوان المقرر

 األولى :السنة 
 ساعات 4 :عدد الساعات 

سيتكمن الطالب من التحدث و الكتابة بالفرنسية و التواصل مع اآلخرين بشكل بسيط  :اليدف 
وذلك بأن يقدم نفسو ومكان عممو أو الشركة التي يعمل فييا وسيكون قادرا عمى التعرف 
عمى األدوات التي يستعمميا في المكتب ومكان تواجدىا  وكيفية وصفيا و مقارنتيا 

وسيستطيع سرد نشاطاتو اليومية كما سيتمكن   وكيفية القيام بعممية شرائية بسيطة
طريق الياتف و بالبريد اإللكتروني( وبذلك يكون قد  بتحديد موعد عمل )عن بالقيام

 اكتسب بعض الميارات التواصمية بالمغة الفرنسية.
  :رمحتوى المقر 

 
 الوحدة األولى :  مبادئ اإلتصال باآلخر 

 )التكمم مع اآلخر)تعابير اإلتصال األولية 
 التوجو لآلخر باسنعمال التعابير المناسبة 
 تقديم النفس، تقديم اآلخر 
  التعريف بالشركة 
 )التواصل مع اآلخر) بيان العنوان، أرقام التميفون والفاكس و البريد اإللكتروني 

 
 )الوحدة الثانية : أشياء )أدوات المكتب 

  أدوات ضرورية 
 )اإلشارة الي األشياء وبيان مكانيا)أدوات اإلشارة و ظرف المكان 
 )وصف األشياء) الصفات 
  ،مناقشة السعرالقيام بعممية شرائية بسيطة 
  مقارنة األشياء 
 
 الوحدة الثالثة: البرنامج اليومي 

 )بيان الساعة )كم الساعة؟ 
 يوم عمل 
 عادات يومية 
 أشير و فصول السنة 
 تحديد موعد 
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 استمارة توصيف مادة

 العموم األساسيةقسم  :القسم العممي
 قانون التجارة والشركات :عنوان المقرر

 الثانية :السنة 
 ساعات 4 :عدد الساعات 

توفير التعميم القانوني لمطالب والمطموب في مستقبميم الميني في مجال التجارة  :اليدف 
 والشركات

 :رمحتوى المقر 
 القسم األول : قانون التجارة 

 مقدمة عن قانون التجارة 
 األحكام العامة لمقانون التجاري 
 التاجر 
 العقود التجارية 
  الشركاتالقسم الثاني : قانون 

  مقدمة عن الشركات 
  عقد الشركة 
 األشكال القانونية لمشركات 
 انحالل الشركات 
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 استمارة توصيف مادة

 العموم األساسيةقسم  :القسم العممي
 2لغة األعمال  -المغة االنكميزية :عنوان المقرر

 الثانية :السنة 
 ساعات 4  :عدد الساعات 

مستوى مافوق المتوسط ( من استعمال لغة األعمال في عالم األعمال تمكين الطالب )   :اليدف 
 السريع التغير وذلك باالعتماد عمى مصادر حقيقية و حديثة لمغة األعمال.

  :رمحتوى المقر 
  التواصل 

 التسويق الدولي 

   بناء العالقات 

 النجاح 

 الرضى الوظيفي 

 المخاطر 

 التجارة االلكترونية 
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 توصيف مادةاستمارة 

 العموم األساسيةقسم  :القسم العممي
 ( 3و 2( لغة األعمال -المغة الفرنسية  :عنوان المقرر

 ثانيةال :السنة 
 ساعات نظري ) محاضرتان ( 4 :عدد الساعات 

سيتكمن الطالب بعد إنياء ىذه الدروس من التحدث بالفرنسية عن عممو، دراستو، خبرتو  :اليدف 
عممو، وعن مشاريعو، وأن يقوم باتصاالت ىاتفية ويتمكن من كتابة  المينية ، مكان

ايميل وأخذ موعد ومواجية بعض المشاكل البسيطة في الحياة اليومية، وبذلك يكون قد 
 اكتسب بعض الميارات المتواصمة بالفرنسية.

 :رمحتوى المقر 
 الوحدة الرابعة : رحالت 

 مينية( تنقالت ( 
 خط سير ، بيان رحمة 
 لممسافر نصائح 
 في الفندق 
 ركوب القطار 
 الوحدة الخامسة : عمل 

 اتصاالت ىاتفية 
 خبرة مينية 
 بريد الكتروني 
 غداء عمل 
 )مرور عام ) في العمل 
 الوحدة السادسة: مشاكل 

 عوائق في العمل 
 مشاكل معموماتية 
  في المنزل ( (تصميحات 
 ماذا تقترحون ؟ 
 حمول مقترحة لمشاكل متنوعة 
  :شرائح من الحياةالوحدة السابعة 

 أعمال صغيرة 
 مينة ناجحة 
 الضغط في العمل 
 متفرقات 
 )غدًا سيكون يوم آخر ) مع أفعال المستقبل 
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 استمارة توصيف مادة

 العموم األساسيةقسم  :القسم العممي
 اقتصاد كمي :عنوان المقرر

 الثانية :السنة 
 ساعات 4 :عدد الساعات 

ة وتفاعالتيا متآلفين مع سموك القطاعات االقتصادية الرئيسي ييدف المقرر لجعل الطالب :اليدف 
قطاع األعمال والحكومة ضمن الدولة ومع باقي االقتصادات  ، البيئية ) العائالت

 الخارجية (
 :رمحتوى المقر 

 الفرق بين االقتصاد الكمي والجزئي 
 االدخار..(، االستيالك ، لناتج المحمي اإلجمالي والقومي المتحوالت االقتصادية )ا 
 والقاعدة النقدية والمضاعف مفيوم النقود 
 البطالة 
 السياسة النقدية والسياسة الضريبية 
 االقتصاد المفتوح والتجارة الدولية 
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 استمارة توصيف مادة

 العموم األساسيةقسم  :القسم العممي
 اقتصاد إسالمي :عنوان المقرر

 الثانية :السنة 
 ساعات 4 :عدد الساعات 

 التعرف عمى مفاىيم االقتصاد اإلسالمي وآلية عممو :اليدف 
 :رمحتوى المقر 

 مفيوم االقتصاد اإلسالمي ونشأتو 
 مصادر االقتصاد اإلسالمي 
 أىداف االقتصاد اإلسالمي 
 تاريخ الفكر االقتصادي اإلسالمي 
  المقيدة، التكافل االقتصادي االجتماعي(أركان االقتصاد اإلسالمي ) الممكية، الحرية االقتصادية 
 )موضوعات االقتصاد اإلسالمي )اإلنتاج، التوزيع، التبادل، االستيالك، االستثمار، مدخل لمصيرفة اإلسالمية 
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 استمارة توصيف مادة

 العموم األساسيةقسم  :القسم العممي
 ثقافة قومية :عنوان المقرر

 الثانية :السنة 
 ةساع 2 :عدد الساعات 

ييدف المقرر إلى تزويد الطالب بمبادئ ثقافية متعددة وعمى أكثر من مستوى: عالمي ،  :اليدف 
 إقميمي، عربي ، محمي

 :رمحتوى المقر 
  مقدمة عامة 
 لسورية والعربي المحيط اإلقميمي 
 مساىمة سورية في الحضارة اإلنسانية 
 تاريخ سورية المعاصر 
  في سورية والدساتير التي نظمتياالحياة السياسية 
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 استمارة توصيف مادة

 العموم األساسيةقسم  :القسم العممي
 3لغة األعمال  -المغة االنكميزية :عنوان المقرر

 الثانية :السنة 
 ساعات 4 :عدد الساعات 

عالم األعمال  تمكين الطالب ) مستوى مافوق المتوسط ( من استعمال لغة األعمال في  :اليدف 
 السريع التغير وذلك باالعتماد عمى مصادر حقيقية و حديثة لمغة األعمال.

  :رمحتوى المقر 
 بناء الفريق 

 تنمية األموال 

 خدمة الزبائن 

 ادارة األزمات 

 أنماط االدارة 

  االندماج االستحواذ  و 

 مستقبل األعمال 
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 استمارة توصيف مادة

 العموم األساسيةقسم  :القسم العممي
 4 لغة األعمال -المغة الفرنسية  :عنوان المقرر

 الثالثة :السنة 
 ساعات  4 :عدد الساعات 

 التكمم بالمغة الفرنسية المتخصصة باألعمال :اليدف 
  :رمحتوى المقر 

 والتواصل الميني ضمنيتناول الجوانب المغوية و الثقافية في الحياة المينية ضمن مواقف من الحياة العممية 
 الدروس التالية: 

 التعارف -
 المفكرة  -
 السفر -
 الفندق -
 المطعم -
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 استمارة توصيف مادة

 العموم األساسيةقسم  :القسم العممي
 تشريعات األعمال :عنوان المقرر

 الثالثة :السنة 
 ساعات 4 :عدد الساعات 

 المينية المستقبميةالالزمة ليم في حياتيم  ةالقانوني بالمعرفةتزويد الطالب  :اليدف 
 :رمحتوى المقر 

 قانون العمل 
 قانون التأمينات االجتماعية 
 تشريعات مصرفية 
 تشريعات سوق األوراق المالية 
 تشريعات التجارة االلكترونية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


