قطِ إداز ٠األعُاٍ
نً ١ٝإداز ٠املاٍ ٚاألعُاٍ
داَع ١آٍ ايبٝت
0211/0212

ارتط ١ايدزاض ١ٝيدزد ١املادطتري يف إداز ٠األعُاٍ
(َطاز ايػاٌَ)
اضِ ايدزد( ١بايعسبٝــ :)١املادطتري يف إداز ٠األعُاٍ
اضِ ايدزد( ١باإلصتًٝصM. A. in Business Administration :)١ٜ
أ -أسهاّ ٚغسٚط عاَـ:١
 -1تًتصّ ٖر ٙارتط ١باإلطاز ايعاّ يتعًُٝات ايدزاضات ايعًٝا يف داَع ١آٍ ايبٝت.
 -0ايتدصصات اييت ميهٔ قبٛهلا يف ٖرا ايربْاَر :مجٝع ايتدصصات.
بَ -هّْٛات ارتط:١
تته ٕٛارتط ١ايدزاض ١ٝيدزدـ ١املادطـتري يف إداز ٠األعُـاٍ َـٔ ( )33ضـاعَ ١عتُـدَٛ ٠شعـ ١عًـ٢
ايٓش ٛاآلت:ٞ
ايطاعات املعتُد٠
ْٛع املتطًب
َتطًبات ايتدصّص:
أٚالً
أ -املٛاد اإلدباز١ٜ
02
9
ب -املٛاد االختٝاز١ٜ
2
ز -االَتشإ ايػاٌَ
اجملُٛع
33
زْ -عاّ ايرتق:ِٝ
-1زَص ايهً:١ّٝ
ايهًٝـــ١
إداز ٠املاٍ ٚاألعُاٍ

ايسَص
20
-2زَٛش األقطاّ:

ايكطِ
إداز ٠األعُاٍ

ايسَص

20
 -3زَٛش املٛاد:
9-2

0-9

7

20

20


ايتطًطٌ


اجملاٍ


املطت٣ٛ


ايكطِ


ايهً١ٝ

1

َديَٓ ٍٛصي ١ايعػسات (اجملاٍ) يف أزقاّ املٛاد
زَص اجملاٍ
2
1
0
3
2

زَص اجملاٍ
0
6
7
8
9

عٓٛإ زتاٍ ايتدصص
َٛاد عج١ٝ
إداز ٠ايتطٜٛل
إداز ٠اإلْتاز
إدازَ ٠اي١ٝ
َٛازد بػس١ٜ

عٓٛإ زتاٍ ايتدصص
إداز ٠األعُاٍ ايدٚي١ٝ
ْعِ َعًَٛات إداز١ٜ
زضاي ١املادطتري /االَتشإ ايػاٌَ

د) املٛاد االضتدزان:١ٝ
حتدد مبٛدب تعًُٝات ايدزاضات ايعًٝا يف داَع ١آٍ ايبٝت.
(أٚالً) َتطًبات ايتدصص ) 33( :ضاعَٛ ١شع ١عٌ ايٓش ٛاآلت:ٞ
أ -املٛاد اإلدباز )02( :١ٜضاعَ ١عتُد.٠
ب -املٛاد االختٝاز )9( :١ٜضاعَ ١عتُد.٠
ز -االَتشإ ايػاٌَ )2( :ضاعَ ١عتُد.٠
أ -املٛاد اإلدباز) 24( :١ٜضاعَ ١عتُدٚ ٠تػٌُ املٛاد ايتاي:١ٝ
اضِ املاد٠
زقِ املاد٠
ت
 7172000اإلداز ٠ايتطٜٛك ١ٝاملتكدَ١
1
 7172020إداز ٠اإلْتاز ٚايعًُٝات املتكدَ١
0
 7172050اإلداز ٠املاي ١ٝاملتكدَ١
3
 7172050إداز ٠املٛازد ايبػس ١ٜاملتكدَ١
2
 7172010اإلداز ٠اإلضرتاتٝذ ١ٝاملتكدَ١
0
 7172052إدازْ ٠عِ املعًَٛات اإلداز١ٜ
6
 7175020احملاضب ١اإلداز ١ٜاملتكدَ١
7
َٗٓ 7170077 8ر ايبشح ايعًُ ٞيف ايعً ّٛاالقتصاد ٚ ١ٜاإلداز١ٜ
اجملُٛع

ايطاعات املعتُد٠
3
3
3
3
3
3
3
3
24

ب -املٛاد االختٝاز ) 9( :١ٜضاعات َعتُد ٠خيتازٖا ايطايب َٔ ضُٔ املٛاد ايتاي:١ٝ
ايطاعات املعتُد٠
اضِ املاد٠
زقِ املاد٠
ت
 2020700إداز ٠املػسٚعات املتكدَ١
3
1
 2020702إداز ٠األعُاٍ ايدٚي ١ٝاملتكدَ١
3
0
 2020761عٛخ ايعًُٝات املتكدَ١
3
3
 2020762ايطًٛى ايتٓعُٞٝ
3
2
ْ 2020771عس ١ٜاملٓعُ ١املتكدَ١
3
0
األعُاٍ
إداز٠
يف
ايبشح
سًك١
3
2020782
6
 2027703أضايٝب ايتشً ٌٝايهُٞ
3
7
ز )7572796( -االَتشإ ايػاٌَ :بٛاقع ( )7ضاعَ ١عتُد.٠

0

املـٛاد اييت ٜكدَٗا ايكطِ
ت

زقِ املـاد٠

1
0
3
2
0
6
7
8
9
12
11

2020711
2020701
2020700
2020731
2020721
2020701
2020702
2020760
2020762
2020771
2020782

اضِ املـــاد٠

اإلداز ٠ايتطٜٛك ١ٝاملتكدَ١
إداز ٠اإلْتاز ٚايعًُٝات املتكدَ١
إداز ٠املػسٚعات املتكدَ١
اإلداز ٠املاي ١ٝاملتكدَ١
إداز ٠املٛازد ايبػس ١ٜاملتكدَ١
اإلداز ٠اإلضرتاتٝذ ١ٝاملتكدَ١
إداز ٠األعُاٍ ايدٚي ١ٝاملتكدَ١
إدازْ ٠عِ املعًَٛات اإلداز١ٜ
ايطًٛى ايتٓعُٞٝ
ْعس ١ٜاملٓعُ١
سًك ١ايبشح يف إداز ٠األعُاٍ

3

ايطاعات املعتُد٠

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ٚصف املٛاد
اإلداز ٠ايتطٜٛك ١ٝاملتكدَ١
7572700
)Marketing Management (Advanced
ٜطتٗدف تدزٜظ ٖر ٙاملاد ٠تٗ ١٦ٝذٖٓ ١ٝايطايب يًفِٗ املعُل ملتطًبات اْبجام اإلضرتاتٝذ ١ٝايتطٜٛك١ٝ
ملٓعُ ١األعُاٍ عرب اضتٝعاب ايعالق ١ايتهاًَ ١ٝاييت تسبطٗا باإلضرتاتٝذ ١ٝايػاًَٚ .١ذيـو َـٔ خـالٍ
اإلملاّ مبتطًبات ايكساز ايتطٜٛك ٞاملبين عًْ ٢تا٥ر ايتشً ٌٝاالضرتاتٝذ ٞيًب٦ٝـ ١ايتطـٜٛكٚ ١ٝتػـدٝص
ايفذٛات باضتدداّ أدٚات ايتشً ٌٝايالشَ ١ملهْٛات املـصٜر ايتطـٜٛكٚ ٞبءـْ ٤ٛتـا٥ر حتًٝـٌ ا اٖـات
املطتًٗه ني .نُا إٔ ٖر ٙاملاد ٠تفـت اآلاـام صـٛب ايتطـٜٛل ايـدٚي ٞضـُٔ اهـس( ٠ايعٛملـٚ )١تٗٝـ٧
ايدازع الضتدداّ ايٛضا ٌ٥ايسقاب ١ٝاملٓاضب ١يتك ِٜٛاألدا ٤ايتطٜٛكَ ٞجًُا تٗـتِ بتذدٜـد أٖـِ ادتٛاْـب
اييت ٜفرتض إٔ ٜتٛد٘ هلا ايبشح ٚايتطٜٛس يف ايػؤ ٕٚايتطٜٛك ١ٝملٓعُ ١األعُاٍ.
إداز ٠اإلْتاز ٚايعًُٝات املتكدَ١
7572720
)Production & Operations Management (Advanced
ال إت املطـت ٣ٛاألعًـ٢
تتءُٔ ٖر ٙاملاد ٠دزاض ١تفص ١ًٝٝإلداز ٠عًُٝـات إْتـاز ايطـًع ٚارتـدَات ٚصـً ٛ
يًهفاٚ ٠٤اييت تؤثس بػهٌ ٚاض عً ٢إداز ٠ايٛظا٥ف األخس ٣يف املٓعُ .١اتػٌُ َفٗ ّٛإداز ٠اإلْتـاز
ٚايعًُٝات ،اضرتاتٝذٝات ايعًُٝات ،طسم تكٝـٚ ِٝاختٝـاز َٛقـع املػـسٚع ايصـٓاع ،ٞادتٛاْـب املتعًكـ١
بإداز ٠ايتهٓٛيٛدٝا ،ايرتتٝب ايداخً ٞيًُصٓع ٚايعٛاٌَ املؤثس ٠عً ،٘ٝنٝف ١ٝتصـُٚ ِٝقٝـاع ايعُـٌ
ٚاالعتبازات املستبط ١ب٘ ،ايطاق ١اإلْتاد ١ٝيًُػسٚع ايصـٓاعٚ ٞايتدطـ ٝاإلمجـاي ٞيتْتـاز ،حتدٜـد
سذِ ايطًب ،ختطَٚ ٝساقب ١املػسٚعٚ ،صفٛف االْتعاز ،إداز ٠املٛاد يف ايعًُٝـ ١ايصـٓاعْ ،١ٝعـِ إداز٠
املدص ،ٕٚاإلْتاد ،١ٝايصٝاَْٚ ١ػهالتٗا ٚإداز ٠ادتٛد ٠ايػاًََٚ ١عاٜري ادتٛد ٠اذتدٜجـ( ١ضـٝذُا
ٚ ،six sigma 6اإلْتاز ايسغٝل .) lean production
إداز ٠املػسٚعات املتكدَ١
7572722
)Project Management (Advanced
َفٗ ّٛإداز ٠املػسٚعَ ،ساسٌ أ ٚدٚز سٝا ٠املػسٚعَٛ ،قـع إداز ٠املػـسٚع يف اهلٝهـٌ ايتٓعُٝـ ،ٞاختٝـاز
َدٜس املػسٚع ،ايتدط ٝيتٓفٝـر املػـسٚع ،ددٚيـ ١املػـسٚع (املطـاز اذتـسز بـريت  ،)pertقبـ ٍٛأ ٚزاـ
املػسٚعاتَٛ :اشْ ١املػسٚع ٚايطٝطس ٠عً ٢تهايٝف ٚدزاض ١دد.٣ٚ
اإلداز ٠املاي ١ٝاملتكدَ١
7572730
)Financial Management (Advanced
تتءُٔ ٖر ٙاملاد ٠غسح طبٝع ١اإلداز ٠املايٚ ١ٝأدٚاتٗا ٚدزاض ١ايكٛا ِ٥املايٚ ١ٝحتً ٌٝايٓطب املايٚ ١ٝايتٓبـؤ
ٚايتدطــ ٝاملــاي ٞثــِ دزاضــ ١إداز ٠املٛدــٛدات املتداٚيــَ ١فصــً ١يف أْٛاعٗــا ايسٝ٥طــٖٚ ١ٝــ ٞايٓكــد
ٚاالضتجُازاتَٚ ،طتشكات ايكب ٚ ،املدـص ٕٚايطـًعٚ ،ٞنـريو إداز ٠املطًٛبـات املتداٚيـَ ١فصـً ١يف
أْٛاعٗا ايسٝ٥طـٖٚ ١ٝـَ ٞطـتشكات ايـداعٚ ،ايـد ٜٔقصـري األدـٌ ،ثـِ دزاضـ ١ايكُٝـ ١ايصَٓٝـ ١يًٓكـٛد
ٚاضتدداَاتٗا يف حتً ٌٝاملٛاشْات ايسأمسايٚ ١ٝدزاض ١أضايٝب ٖرا ايتشًٝـٌ ٚتكـدٜس ايتـداكات ايٓكدٜـ١
ٚاملداطس ،ثِ دزاض ١نًف ١زأع املاٍ ٚحتدٜد اهلٝهٌ األَجٌ يسأع املاٍٚ ،دزاض ١ضٝاضات تٛشٜع األزباح،
ٚأضايٝب مت ٌٜٛايػسنَ ١فصً ١سطب ْٛع ايتُ ٌٜٛضـٛا ٤باألضـِٗ أ ٚايطـٓدات أ ٚاألضـايٝب املسنبـ١
األخس ٣يًتُٚ ،ٌٜٛأخرياً دزاض ١اْدَاز ايػسنات ٚأْٛاع٘ ٚأضباب٘ َٚصاٜا.ٙ

2

إداز ٠املٛازد ايبػس ١ٜاملتكدَ١
7572740
)Human Resources Management (Advanced
ٜٗدف ٖرا املطام إت تعسٜف ايطايب بايٛظا٥ف املدتًفـ ١إلداز ٠ايكـ ٣ٛايبػـس ١ٜيف شتتًـف املٓعُـات.
نُا ٜطـع ٢إت ايرتنٝـص عًـ ٢ايٓػـاطات األضاضـٚ ١ٝايُٓـاذز املطـتددَ ١يف إداز ٠املـٛازد ايبػـس١ٜ
ٚبػهٌ أنجس تفصٝال ضٝتِ َٓاقػ ١اإلداز ٠اإلضرتاتٝذ ١ٝإلداز ٠املٛازد ايبػسٚ ١ٜختطٝطٗا ،تٛصـٝف
ايٛظا٥ف ،االضتكطاب ،االختٝاز ،ايتدزٜب ٚايتُٓ ،١ٝتطٜٛس املطاز ايٛظٝف ،ٞتك ِٝٝاألداٚ ٤إداز ٠ايسٚاتب.
اإلداز ٠اإلضرتاتٝذ ١ٝاملتكدَ١
7572750
)Strategic Management (Advanced
ٜسنص ٖرا املطام عًٚ ٢ظٝف ١إداز ١ٜيتطٜٛس ٚتٓفٝر اضـرتاتٝذٝات ،نُـا ٜٗـدف إت تصٜٚـد ايطايـب
باملعساٚ ١األدٚات ايالشَ ١يتشًٚ ٌٝحتدٜد اإلضرتاتٝذٚ ١ٝتٓفٝرٖا اءال عٔ تغٝريٖا عٓد اذتادَ ،١ـع
ضُإ َالُ٥تٗا يتصُٚٚ ِٝظا٥ف املٓعُ ١ايعاّ.
إداز ٠األعُاٍ ايدٚي ١ٝاملتكدَ١
7572754
)International Business(Advanced
ٜبشح ٖر ا املطام يف َفٗ ّٛإداز ٠األعُاٍ ايدٚي ١ٝعَُٛـاً ٚيف األضـايٝب ٚاملٓـاٖر ايـيت تتبٓاٖـا َٓعُـات
األعُاٍ يف ٖرا اجملاٍ عًٚ ٢د٘ ايتشدٜد .نُا ٜتعسض املطـام إت ايبٓٝـات االقتصـادٚ ١ٜايطٝاضـ١ٝ
ٚاذتءازٚ ،١ٜاْعهاضاتٗا عً ٢بٓٝات األعُاٍ ٚاالقتصاد ارتاص ١باملٓعُـات ايدٚيٝـٖ ،١ـرا اءـالً عـٔ
َٓاقػ ١تٛدٗٝات اذتهَٛات ٚايد ٍٚضت ٛدعِ ٚتػذٝع َٚطاْد ٠ايصٓاعات بأْٛاعٗـا ،بكصـد تٛظٝـف
ضٝاضات تعٌُ عً ٢محا ١ٜايصٓاعات ايٛطٓ .١ٝإت داْب ضع ٞاملطام إت غسح ٚدٗات ايٓعـس اإلدازٜـ١
ٚاالقتصادٚ ١ٜايطٝاض ١ٝاييت تتعًل باملداطس اييت تتعسض هلا ايتذازٚ ٠األعُاٍ ايدٚيٝتني.
إدازْ ٠عِ املعًَٛات اإلداز١ٜ
7572762
Management Information Systems
ٜكدّ ٖرا املطام حمل ١عٔ ْعِ املعًَٛات ٚدٚزٖا يف عامل األعُاٍ نُا ٜٓاقؼ ٚدٗ ١ايٓعـس ايتٓعُٝٝـ١
يف اضتدداّ ْعـِ املعًَٛـات يف خًـل َٓعُـات َٓااطـ ١قـادز ٠عًـ ٢طـسح َٓتذـات ٚخـدَات تٓاضـب
استٝادــات َطــتًٗو ايٝــٚ ،ّٛبايتــايٜ ٞغطــ ٞاملطــام َٛضــٛعات َجــٌ ْعسٜــ ١اإلدازٚ ٠املٓعُــْٚ ١عــِ
املعًَٛات ٚاالتصاٍ ْٚعس ١ٜايٓعِ املتعًك ١بإدازَٛ ٠زد املعًَٛات يف املٓعُات ،نُا ٜتطسم املطـام إت
َٛضٛعات َجٌ املعدات ٚايربزتٝات ٚقٛاعد ايبٝاْات ٚأْعُ ١االتصـاالت ٚاَـٔ ايػـبهات ٚاالضـتدداّ
االضرتاتٝذ ٞيٓعِ املعًَٛات ٚايكءاٜا االدتُاعٚ ١ٝاألخالق ١ٝاملستبط ١بٓعِ املعًَٛات.
ايطًٛى ايتٓعُٞٝ
7572764
Organizational Behavior
ايطًٛى اإلْطاْ ٞيف املٓعُات َٚػهً ١اإلداز ،٠ضًٛى ادتُاع ١يف ايتٓع ِٝادتُاعـات ٚدٜٓاَٝهٝـ١
ادتُاعــٚ ١تطبٝكاتٗــا يف ايطــًٛى ،ايعٛاَــٌ ايطــًٛن ١ٝيف املٓعُــ ،١ايعٛاَــٌ ايطــًٛنٚ ١ٝاختٝــاز
ايعاًَني ،تٛد ٘ٝادتٗاش اإلداز ،ٟايطًٛى ٚتك ِٝٝاألدا ٤ايكٛاْني ٚايتػـسٜعات ٚايطـًٛى اإلْطـاْ ،ٞايٓـصاع
ايتٓع ،ُٞٝايتغٝري ٚايتطٜٛس ايتٓع ،ُٞٝاإلبداع ٚاالبتهاز ،أخالقٝات ايٛظٝف ،١اال اٖات ايطًٛن١ٝ
ٚاإلْطاْ ١ٝيف بع ايٓعِ اإلداز ،١ٜساالت دزاض ١ٝشتتاز.٠
ْعس ١ٜاملٓعُ ١املتكدَ١
7572770
)Organization Theory (Advanced
ٜٓاقؼ ٖرا املطام َدخًني :املدخٌ ايهًٜ ٞبشح يف تعسٜف املٓعُٚ ،١أُٖٝتٗـاٚ ،أبعادٖـا باعتبازٖـا
ْعاَا َفتٛسا .أٜءاَ ،ا ْٖ ٞعس ١ٜاملٓعُٖ َٔٚ ،١ـِ محًـ ١األضـِٗ ايتٓعُٝـٝني؟ باإلضـاا ١إت ذيـو،
ٜتعاٌَ ٖرا املطام َـع ايتشـدٜات األضاضـ ١ٝيًتصـُ ِٝايتٓعُٝـَ ٞـٔ خـالٍ عـدَ ٠ـداخٌٚ ،تصـُِٝ
اهلٝهٌ ايتٓع .ُٞٝبُٓٝا املدخٌ ادتصٜ ٞ٥بشح يف َفٗ ّٛايطًٛى ايتٓع ُٞٝيًفسد ٚادتُاعـ ،١اءـال
عٔ اْ٘ ٜٓاقؼ أبعاد ٖرا املفٗ .ّٛنريوٜ ،تٓا ٍٚايـتعًِٚ ،ايػدصـٚ ،١ٝاالتصـاالتٚ ،تبـادٍ املعًَٛـات،
ٚاإلدزاىَٚ ،فاٖ ِٝايتشفٝصٚ ،عالقتٗا َع سكـٌ إداز ٠األعُـآٍَٚ ،اقػـ ١تػـه ٌٝاجملُٛعـاتٚ ،بٓٝـ١
اجملُٛع.١
0

سًك ١عح يف إداز ٠األعُاٍ
7572787
Research Seminar in business Administration
ٜٗدف تدزٜظ ٖر ٙاملاد ٠إت تعسٜف ٚتدزٜب ايطايب عً ٢نٝف ١ٝإعداد عـح َـٔ ايٓاسٝـ ١ايٓعسٜـ١
ٚايتطبٝك ١ٝظٗد اسد ٟأ ٚمجاعَ ٞـٔ خـالٍ املفـاٖٚ ِٝايتعًُٝـات املؤضطـ ١ٝاملتعـازف عًٗٝـا يف ٖـرا
اجملاٍ.
احملاضب ١اإلداز ١ٜاملتكدَ١
7574720
)Managerial Accounting (Advanced
تبشح ٖر ٙامل اد ٠يف بٝإ دٚز احملاضب ١اإلداز ١ٜيف ايتدطٚ ٝايسقابٚ ١اختاذ ايكـسازات ٜٚػـٌُ َالُ٥ـ١
بٝاْات ايتهايٝف يف اختاذ ايكسازات ،املٛاشْات ،دزاض ١املفاضً ١بني املػـسٚعات االضـتجُاز ،١ٜايتدطـٝ
ٚايسقابــٚ ١املدــص ٕٚايطــًع ،ٞايالَسنصٜــ ١يف اإلدازٚ ٠ستاضــب ١املطــؤٚيٚ ١ٝتكٝــ ِٝاألدا ،٤األضــايٝب
ايهُ ١ٝيف اختاذ ايكسازات ،اضتدداّ ايسٜاضٝات ٚاإلسصا ٤يف سٌ املػهالت اإلداز ،١ٜحتً ٌٝايكـٛاِ٥
املاي.١ٝ
َٓٗر ايبشح ايعًُ ٞيف ايعً ّٛاالقتصادٚ ١ٜاإلداز١ٜ
7577777
Scientific Research Methodology in Economic and
Administrative Sciences
ايتعسف عً ٢املٓٗذ ١ٝايعًُ ١ٝيًتشً ٌٝاالقتصاد املاي َٔ ٖٞ ٞأضاضـٝات ٖـر ٙاملـاد ٠ايـيت تعتـرب املـدخٌ
ايسٝ٥ط ٞيًطايب يتشءري يسضاي ١املادطتري  َٔ ٖٞٚأضاضٝات ايبشح ايعًُٚ ٞتػـٌُ املـاد ٠عًـ ٢إعـداد
ايطايب يهٝف ١ٝحتدٜد اإلطاز ايعاّ يًبشح ايعًَُٗٓٚ ٞذٝات٘ ،حتدٜـد َػـهً ١ايدزاضـٚ ١صـٝاة١
ايفسضٝات،أضــًٛب مجــع ايبٝاْــات ٚتصــُ ِٝاالضــتبٝاْات ٚتسَٝصٖــا ٚحتًًٝــٗا إسصــاٝ٥ا ،االضــتباْ١
(خصا٥صٗا،غــسٚطٗا،نٝف ١ٝإْٗاٗ٥ا.ايٛصــف اإلسصــا ٞ٥يًبٝاْــات باضــتدداّ  Excellعًُــٞن ْعــسٟ
(َكاٜٝظ ايٓصع ١املسنصَ(٤ )١ٜكاٜٝظ ايتػتتَ،كاٜٝظ غهٌ ايتٛشٜع).االزتبـاط باضـتدداّ Excell
عًُٞن ْعس.)O.L.S( ٟاختٝـاز ايفسضـٝات باضـتدداّ  .spssنٝفٝـ ١بٓـا ٤ايطالضـٌ ايصَٓٝـٚ ١بٝاْـات
املكطع ايعسض،ٞبٓا ٤ايُٓاذز ايكٝاض،١ٝايكٝاع ٚاختباز ايفسضٝات،االضتٓتادات ٚنتاب ١ايتكسٜس.
أضايٝب ايتشً ٌٝايهُٞ
7577723
Quantitative Analytical Methods
ٜٗدف املكسز إت تصٜٚد ايطًب ١باألدٚات ٚايطسا٥ل ٚايعالقات اييت تطـاعدِٖ عًـ ٢ايتعاَـٌ َـع املعطٝـات
ايسقَُٚ ١ٝعادتتٗاٚ ،خاص ١يف زتـاٍ اإلداز ، ٠اٗـٜ ٛتءـُٔ ضـًٛى املـتغري ايعػـٛا ٞ٥ايٛاسـد ،عالقـ١
االضتداز بني َتغري ٜٔأ ٚأنجس  ،حتًٚ ٌٝتفطـري َعاَـٌ االزتبـاط ،ايتٓبـؤ بٛاضـط ١ايطالضـٌ ايصَٓٝـ،١
اختباز املؤغسات ،اختبـازات تتعًـل بػـهٌ ايتٛشٜـعْ ،عسٜـ ١ايتكـدٜس ،ايتكـدٜس اجملـايٚ ،ٞتطبٝكـات
عًُ ١ٝعً ٢اذتاضٛب.
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