
 

  

 

 انكايم : يُال يحًذ أحًذ انًكباتً  االسى
 :   أستار يساعذ   انىظيفت

 
 

 انًعهىياث انشخصيت

 يصريت انجُسيت | 

 8/9/7911 |تاريخ انًيالد 

 إدارة األعًال  انقسى |

  mmaelmekabba@uod.edu.sa انبريذ انجايعي انرسًي |

 ال يىجذ  انهاتف انخاص بانًكتب |

 

 انًهاراث انهغىيت 

 انهغح قراءج كراتح  ذحذز
 انعربيت جيذة جذا جيذة جذا جيذة جذا

 االَجهيسيت جيذة  جيذة   جيذة
 أخري   

 
نعهًيت وانشهاداث )بذءا يٍ األحذث(  انًؤهالث ا

 انرارَخ انشهادج األكادًَُح يكاٌ انصذور انؼُىاٌ
 5172 دكتوراه جايعت انًُصىرة  –كهيت انتجارة  يصر  –انًُصىرة 

يصر –انًُصىرة  جايعت انًُصىرة  –كهيت انتجارة    5118 ماجستير 

يصر  –انًُصىرة  جايعت انًُصىرة  –كهيت انتجارة    9111 تجارة بكالوريوس 
 

 عُىاٌ بحج كم يٍ انذكتىراة وانًاجستير وانسيانت

انؼالقح تٍُ إدارج خثراخ انؼًالء ووالء انؼًُم  " دراسح ذطثُقُح ػهً انثُىك انرعارَح فً ظًهىرَح يصر 

 انؼرتُح .
 انذكتىراة

أشر سهىكُاخ انًذَرٍَ انرثادنُح و انرحىنُح ػهً يسرىي شقح انؼايهٍُ فً َظاو ذقُُى األداء " دراسح ذطثُقُح 

 ػهً انثُىك انرعارَح فً ظًهىرَح يصر انؼرتُح" .
 انًاجتسير

 انسيانت 

 
 

 

mailto:mmaelmekabba@uod.edu.sa


 

 انسجم انًهُي )بذءا يٍ األحذث(

 رذثح انىظُفح يكاٌ وػُىاٌ ظهح انؼًم انرارَخ
 –كهيت انذراساث انتطبيقيت و خذيت انًجتًع  71/5/5171

 جايعت انذياو 
 أستار يساعذ 

  مدرس يصر  – المنصورة جامعة  -التجارة كلية 51/2/5172

 مساعد مدرس يصر – المنصورة جامعة  -التجارة كلية 51/2/5172حتً       5118/ 51/3

 معيد يصر – المنصورة جامعة  -التجارة كلية  51/3/5118حتً        51/75/7999
 

 انًُاصب اإلداريت )بذءا يٍ األحذث(

 انًُصة اإلدارٌ انًكرة  انرارَخ
   

   

   

 
 اإلَجازاث انعهًيت

 األتحاز انؼهًُح انًُشىرج 
 )بانتسهسم انسيُي بذءا يٍ األحذث(

 
ظهح انُشر وذارَخ 

 انُشر
 # أسًاء انثاحصٍُ ػُىاٌ انثحس

 البحوث مجلة
 كلية ، التجارية
 جامعة ، التجارة

الزقازيق ، يناير 
6192 

توسيط ثقة العميل فى العالقة بين إدارة 
 خبرات العمالء و إعادة الشراء 

طلعت أسعد عبد الحميد ، 
عبد العزيز على حسن ، منال 

 محمد أحمد المكباتى 

 

 المصرية المجلة
 التجارية تللدراسا

, كهيت انتجارة 

جايعت انًُصىرة 

5119  

يؤشراث انتُبؤ بُىايا انًذيريٍ نتبًُ و تطبيق 

دنيم أخالقً فً انًستشفياث انًصريت 

 بانتطبيق عهً يستشفياث جايعت انًُصىرة

عبذ انرؤوف حسٍ انشفهى , 

يُال يحًذ أحًذ انًكباتً , 

 هبه كًال انقصبي 

 

 
 األتحاز انؼهًُح انًقثىنح نهُشر

 

 # انثاحصٍُأسًاء  ػُىاٌ انثحس انًعهح ذارَخ انقثىل
     

     

 
 األتحاز انؼهًُح انًقذيح نرحكُى انًؤذًراخ انؼهًُح انًرخصصح

 



 

 # أسًاء انثاحصٍُ ػُىاٌ انثحس انًؤذًر وذارَخ انُشر
    

    

 
 انًشارَغ انثحصُح انًُرهُح

 

 # أسًاء انثاحصٍُ ػُىاٌ انثحس ذارَخ انثحس
    

    

 
 األتحاز انحانُح

 
 # أسًاء انثاحصٍُ ػُىاٌ انثحس

   

   
 

 

 

 
 

 انًساهًاخ فٍ انًؤذًراخ وانُذواخ انؼهًُح
 

 # ػُىاٌ انًؤذًر انًكاٌ وانرارَخ يعال انًساهًح

    

    

    

 
 انؼضىَاخ وانهعاٌ انًشارك فُها

  نعُح انكىَررول  
   

 
نتذريس  أَشطت ا

 انعايؼُح
 

 # انًقرر رقى انًقرر يعال انًساهًح
  إدارة انتغيير   8MGMT38 يحاضرة  35
  يشروع تخرج  7MGMT49 يحاضرة  71
  يبادئ إدارة األعًال  MGMT101 يحاضرة  71

  انتذريب انًيذاًَ  8MGMT49 يُاقشت 
إجراء بحج  تسىيقً بعُىاٌ 
 المملكه فً التمور تسوٌق مشاكل

 السعودٌه العربٌه

0MRKT13 بحوث تسوٌق   

 



 

 رقى انًقرر: شرغ انًقرر( -انعايؼُح انرٍ ذى ذذرَسها )ػُىاٌ انًقرروصف يخرصر نًقرراخ انًرحهح 
 

ٌتعرض المقرر للمفاهٌم األساسٌة فً إدارة التغٌٌر والتطوٌر التنظٌمً من حٌث أهمٌته فً  8MGMT38 :  إدارج انرغُُر
المنظمات وأبعاده وعناصره وأسبابه ومجاالته وعالقته بالرضا الوظٌفً والصراع التنظٌمً، كما ٌهدف إلى تعرٌف 

لتطوٌر التنظٌمً فً المنظمات والعوامل التً تحدد استراتٌجٌات التغٌٌر، واستراتٌجٌة المنظمات الطالب بمداخل التغٌٌر وا
فً التعامل مع مقاومة التغٌٌر، وكٌفٌة مواجهة التحدٌات والمعوقات التً تواجه هذه العملٌة. كما أن هذا المقرر صمم 

ودوره فً تحسٌن األداء التنظٌمً باإلضافة الى تهٌئة لٌوضح نظرٌات التطوٌر التنظٌمً وتطبٌقاته فً منظمات األعمال 
 .بٌئة العمل الجٌدة

 

ٌتناول هذا المقرر التطبٌق المهارى على مجموعة متعددة من المعارف األساسٌة التً  7MGMT49  يشروع ذخرض
اكتسبها الطالب خالل مراحل دراسته اإلدارٌة بالكلٌة، بحٌث ٌستطٌع التعامل مع بٌئة األعمال، وتحمل المسئولٌة، والعمل 

حٌث بتناول هذا المقرر كٌفٌة قٌام الطالب الجماعً، واتخاذ القرارات، فضال عن تدرٌبه على إدارة األحداث المهمة، 
بمشروعات التخرج فً مجال إدارة األعمال، وذلك من خالل القٌام بمشروع تخرج متكامل ٌتناول أحد الموضوعات 

اإلدارٌة الحدٌثة وتطبٌقها على أحد المؤسسات بالمملكة العربٌة السعودٌة، والتعرف على كٌفٌة االستفادة من الموضوعات 
 .ٌة فً االرتقاء بالعمل داخل المؤسساتاالدار

 

ٌتناول هذا المقرر أهم مبادئ اإلدارة، وتطور الفكر اإلداري من العصور القدٌمة :  MGMT101 يثادئ إدارج األػًال

وحتى الوقت المعاصر وذلك من خالل تعرٌف اإلدارة وذكر أهم مدارسها. واشتمل على وظائف اإلدارة: بدأً من التخطٌط 
و تناول وظائف   ار واالتصاالت اإلدارٌة.وانتهاء بالرقابة وأنواعها وأهم مزاٌاها مروراً بالتنظٌم والتنسٌق واتخاذ القر

المنشأة: وتبدأ بإدارة الموارد البشرٌة وتنتهً بإدارة نظام المعلومات اإلدارٌة، مع اإلشارة الى وظٌفة إدارة التسوٌق وإدارة 
 .واإلدارة المالٌة  االنتاج

 

التً درسها الطالب وتطبٌقها فً   المقرر على تطبٌق مجموعة العلوم  ٌحتوي:   8MGMT49انًُذاًَانرذرَة 

فً المؤسسات الحكومٌة والخاصة لمدة لما قام الطالب بتعلمه وذلك ٌتم   مؤسسات وشركات التدرٌب. الممارسة العملٌة
فصل دراسً كامل ٌكتسب من خالله الطالب المهارات العملٌة الالزمة للتعامل مع المشكالت العملٌة وحلها باستخدام 

قدرة   كتابة تقارٌر دورٌة عن خطة العمل التً ٌقوم بها الطالب باإلضافة للشهرٌة.  الحاسب وتطبٌق ما تعلمه بالكلٌة.
اكتساب المهارات العملٌة المطلوبة فً مجال العمل مثل   على التعامل مع المشكالت العملٌة لتلبٌة سوق العمل.الطالب 

 .الشركات و المؤسسات

 

ٌهتم مقرر بحوث التسوٌق بدراسة مفهوم بحوث التسوٌق وأنواعها وأهمٌتها واالتجاهات   0MRKT13بحوث تسوٌق
الحدٌثة فً اعداد البحوث التسوٌقٌة. وأٌضا ٌهتم بنظم المعلومات التسوٌقٌة ومفاهٌم التسوٌق ودراسة السوق وكٌفٌة إعداد 

كما   عداد بحوث التسوٌق وعالقتها بنجاح المنظمة.بحوث التسوٌق طبقا الستخدام األسلوب العلمً والنتائج المترتبة على إ
واستخدام المنهج العلمً فً إدارتها.   تشمل الدراسة كٌفٌة إعداد االستبانة لتجمٌع البٌانات المطلوبة، والعٌنات وانواعها.
 .وٌشتمل المقرر على تطبٌقات عملٌة لمشروعات متنوعة فً مجال بحوث التسوٌق

 

 
 انذراساخ انؼهُا

 

 # انًقرر رقى انًقرر يعال انًساهًح
    

    

    

 
 

 اإلرشاد األكادًٍَ نهطالب
 

 # انًرحهح ػذد انطالب يٍ إنً
     

     

 



 

 

 
 

 

 اإلشراف ػهً رسائم انًاظسرُر وانذكرىراج
 

 # انشهادج انؼهًُح انؼُىاٌ انعهح انرارَخ
     

     

 
 اإلشراف ػهً األتحاز انعارَح

 
 # انشهادج انؼهًُح انؼُىاٌ انعهح انرارَخ

     

     

 
  انًهًاث اإلداريت وانهجُاث وخذيت انًجتًع )بذاءا يٍ األحذث(

 
 انًهًاخ اإلدارَح

 
 # يٍ إنً انًُصة انعهح

يُسق قسًً إدارج األػًال و قسى  كهُح انذراساخ انرطثُقُح و خذيح انًعرًغ 

 انرسىَق 
/22/1 اٌِ

1431 
 

     

 
 ػضىَح انهعُاخ

 

 # يٍ إنً انًُصة انعهح
يُسق قسًً إدارج األػًال و قسى   ذُظُى سُر االخرثاراخ انفصهُح نعُح 

 انرسىَق
/24/1 اٌِ 

1431  

 

     

 
 االسرشاراخ انؼهًُح

 
 # يٍ إنً انعهح وقد ظزئٍ -وقد كايم 

     

     

 
 انؼًم انرطىػٍ

 

 # يٍ إنً َىع انرطىع انعهح
     

     



 

 

 
 

 

 

 
نتقُيت .. انخ(  انكفاءاث وانًهاراث انشخصيت )انحاسب, تقُيت انًعهىياث, ا

 
 Amos 1, وترَايط   SPSSحزيح تاسرخذاو  انثُاَاخذحهُم  ج يهار

 2 يهارج و فٍ انرؼايم يغ اِخرٍَ 
 3 ً انرذرَس .يهارج اسرخذاو انركُىنىظُا ف

 4 يهارج االذصال انفؼال

 
 

 آخر تحذيج

……../……/2016 





