
  –نعلم بعنايه 

 نخرج بافتخار

 المستقبل
بين يديك   

 كليه

ادارة االعمال   



 نحترم و نقدر طالبنا الن نجاحنا متعلق بمستقبلكم

من معلمينا حاءزون على شهاده الدكتورا% 70 اكثر من  

معلموا كليتنا حاءزن على 

 شهادات احترام وتقدير كثيره

  

في كليتنا يعمل اساتذه لهم خبره 

 كبيره في مجاالت عمل كثيره 

 و هكذا خريجونا

  



 اصنع
 مستقبلك

  Будущее  بيديك

в твоихруках! 

ادارة االعمال 38.03.02اتجاهات تحضير   



 

. اختصاص 20000في العالم اكثر من   

عليك ان تختار اختصاصك و تعمل به باءخالص و بذالك تصبح 

 اختصاصيا شهيرا و يكون دخلك كبيرا 

  

 

في مضماره . مدير االعمال هو االختصاصي االكثر طلبا في عالمنا اليوم 

على مدير االعمال ان . يتعلق نجاح ودخل اي مؤسسه كبيره كانت ام صغيره

.يعرف مكنونات التكنولوجيا وطرق اداره المصنع و غيرها    

 

 اي اختصاص اختار ؟



 االختصاص االكثر طلبا
مكانك في   

  الريتنغ
 االختصاص

مطور, مبرمج 1  

 محامي 2

 مدير مشتريات 6

 مدير انتاج 8

مصمم-مهندس 9  

 مدير فرقه عمل 11

 مدير اعالم 18

 محلل في االداره 19

 مدير تسويق 26

 محلل في الماليه  31

 

مجاالت 

العمل التي 

تحصلون 

عليها في 

ادارة 

 االعمال



 

 هي مهنه في اداره و تدبير عمل كل الشركات و فروعها

 

 هي علم و معرفه في اداره الشركات
 

 

 هي رءاسة قادة الشركات

  

 
 مدير االعمال هو صاحب صلطة و له الحق في اتخاذ القرارات



بكالوريوس ادارة 

 االعمال
هو اختصاصي  – 

في ادارة العمال و 

 مساءل البزنس

هو اختصاصي يعمل على وضع  –مدير االعمال 

 البرامج و يقوم بدراسة و تحليل الحقبات الصناعيه



: من صالحياتهم   

 تحليل المهمات االستراتيجيه و التكتيكيه التي تحدد عمل واتجاه و تطور الشركات

 مساءل توظيف او طرد الموظفين

 برمجة و توزيع موارد الشركات و غيرها

  

:بكالوريوس ادارة االعمال  

 يحددون االهداف و يضعون البرامج لتحقيقها؛

يوزعون مهمات الموظفين؛   

   يوجهون الموظفين الى العمل النشيط في اتجاهات 

 الصناعه؛

.يراقبون عمل الموظفين   

 



: متخرج ادارة االعمال   

:بءستطاعته ان يقوم بادارة اعمال مختلف الشركات،ومنها   

 في مجال الصناعة و التجاره و االقتصاد و النقليات و في البنوك و في التامين و في السياحه؛

 في ادارة مهمات الدولة ادارة المدن؛

  .في التلفزه و الراديو و الصحافه و غيرها



  

:متخرجي ادارة االعمال   

:بعد الدراسة في جامعتنا يتطلعون على   

 

•  المقومات االساسيه في االقتصاد و العلوم االجتماعيه

•  ماهية االمور و الظاهرات االقتصاديه في المؤسسات

•  يحتازون على اساليب طرقات تحليل المساءل االقتصاديه

•  في جدارة قادرون على ادارة العديد من الشركات

• قادرون على برمجة المساءل االداريه و توفيقها للعمل بشكل 

 ممتاز

•  قادرون على تطوير الشركات و عملها النشيط



االتجاهات التي تحصلون عليها في كلية ادارة 

 االعمال في جامعتنا

•  ادارة االمور الماليه

•  ادارة مهمات على نطاق الدوله و المدن



مدير العمل الذي يدير الموارد المليه في 
 الشركه

في هذا المجال كلية جامعتنا تعمل 
!!!عاما  20اكثر من   



!معنا لكم الضمانه االكيده   

 

 
العمل في 

المؤسسات المالية 

هو غاية منشوده 

ويعطيكم الظمانة و 

التطور في درجات 

 الترقيه و الترفيع



 مجاالت عمل مدير المالية

 العمل في المؤسسات التجاريه كبيرها او صغيرها 

   في مالية الدوله و مصلحة الضراءب و البنوك و

 غيرها 

 في مجاالت كبيره من مصالح الدوله و المدن 

 في مجاالت الثقافه و التعليم والصحه 

 مستشار في االمور الماليه 



 متخرجوا ادرة االعمال الماليه من صالحياتهم

• منظرون ماليون يمارسون البحوث وقوننة تطوير الشركات 

 في عالم الماليه
 

• ممولون مجددون في البحث في امكانيات تطوير الشركات 

 ماليا و تكنولوجيا
 

• مهندسي التمويل متخصصون في ادارة الماليه و المغامرات 

 التجاريه
 

• مدراء في االمور الماليه و مراقبة و رغلجة العمليات 

 الماليه
 

• مدراء في حقل الديون و تخصيص المصادر الماليه و ما 

 الى ذالك



  مجاالت الترقيه

من ممول الى مدير في التمويل             

 خبره -                 

 معرفه -                 

  ثقه -                 

 عمل فكري تحليلي -                 

 وجود هام في الترقيه الشخصيه -                  

 

 ن

 و

 ع

 ي

                    ه



  .СFO (Chief Financial Officer) ,اختصاصية المدير المالي

  CFO بالعرف العالمي هو ثاني رجل في المؤسسه

 

 يتعاطى ادارة الضراءب، يوجه المراقبه الداخليه في المؤسسة،يتعاطى امور

الموظفين في المؤسسه و يعطي مقابالت في وساءل االعالم العالمي   



 المواد التي تدرس في ادارة االعمال

اتجاه في ادارة االعمال 50اكثر من   

 

 المعاهد و االسواق الماليه

 سوق السندات الماليه

 تسويق

 برمجه و اداره استراتيجيه

 توجيه و ادارة الموظفين

 تمويل اداري

 ادارة مشاريع

 ادارة االزمات

 اداره في الميدان االجتماعي ضمانات في مجال العمل

 مدير مالي

 مدير بنك

 برمجة القرارات االداريه
 ادارة شركات

 عمليات ماليه

 وثاءق في اعمال الصناعه



!معنا مستقبلكم ناجح   
 و العلم سوق في تقدم و مجددات – مدنيه حكوميه اداره

  العمل

 في العمل في عديده مجاالت لكم تفتح عندنا الدراسه

اكيده وترقيه الدوله جهازات  



!نفتح لكم مجاالت في عالم االبداع  

يفتح لكم مجاالت  العمل في الجهاز االداري للدوله،

واسعه في االبداع و هنا تقدرون على ابرز 

  شخصيتكم من الناحيه االجابيه

 



 مواصفات االختصاصي في ادارات الدولة و المدن

Профессионализм 

Интеллект 

Ответственность 

Аналитический склад ума 

Коммуникабельность 

Публичность 

Универсальный 
 специалист 

Стратегия 

Тактика 

Стрессоустойчивось 

Интеллект 

Стрессоустойчивось 

Ответственность 

Интеллект 

Стрессоустойчивось 

Аналитический склад ума 

Ответственность 

Интеллект 

Стрессоустойчивось 

Коммуникабельность 

Аналитический склад ума 

Ответственность 

Интеллект 

Стрессоустойчивось 

Публичность 

Коммуникабельность 

Аналитический склад ума 

Ответственность 

Интеллект 

Стрессоустойчивось 

Универсальный 
 специалист 

Публичность 

Коммуникабельность 

Аналитический склад ума 

Ответственность 

Интеллект 

Стрессоустойчивось 

Стратегия 

Универсальный 
 специалист 

Публичность 

Коммуникабельность 

Аналитический склад ума 

Ответственность 

Интеллект 

Стрессоустойчивось 

Тактика 

Стратегия 

Универсальный 
 специалист 

Публичность 

Коммуникабельность 

Аналитический склад ума 

Ответственность 

Интеллект 

Стрессоустойчивось 

Тактика 

Стрессоустойчивось 

Стратегия 

Тактика 

Стрессоустойчивось 

Универсальный 
 специалист 

Стратегия 

Тактика 

Стрессоустойчивось 

Профессионализм 

Универсальный 
 специалист 

Стратегия 

Тактика 

Стрессоустойчивось 

Публичность 

Профессионализм 

Универсальный 
 специалист 

Стратегия 

Тактика 

Стрессоустойчивось 

Коммуникабельность 

Публичность 

Профессионализм 

Универсальный 
 специалист 

Стратегия 

Тактика 

Стрессоустойчивось 

Аналитический склад ума 

Коммуникабельность 

Публичность 

Профессионализм 

Универсальный 
 специалист 

Стратегия 

Тактика 

Стрессоустойчивось 

Ответственность 

Аналитический склад ума 

Коммуникабельность 

Публичность 

Профессионализм 

Универсальный 
 специалист 

Стратегия 

Тактика 

Интеллект 

Ответственность 

Аналитический склад ума 

 مهارة االتصال

Публичность 

Профессионализм 

Универсальный 
 специалист 

Стратегия 

Тактика 

 نجابة

 مسؤليه

 ذكاء تحليلي

 عالنية

 معلمية

 اختصاص واسع النضير

 استراتيجية

 تكتيك

 تحمل االجهاد



:   نعلمكم

• الموظفين عمل تدبير كذالك و المدن و الدولة مجاالت في العمل تنسيق  
 
•  و المدن تنمية في اجتماعية اقتصادية مشاريع برمجة و قانونية مشاريع تحقيق

 غيرها
 
•  ميزانية في الحكومية المصاريف امكانية تخمين و الميزانية برمجة في المشاركة

 الدولة
 
• جديدة ادارية قرارات التخذ اعالم معطيات و قواعد تجديد و انشاء  
 
• غيرها و االعالم وساءل و الدولة جهاز بين ما العالقات تدبير و برمجة  
 
• غيرها و تجارية و حكومية مؤسسات وارشاد مشاورة  
 
• مساءلها دراسة و متابعة كذلك و الخارجي الصعيد على المؤسسات عمل قوننة  
 



  متخرجوا ادارة اعمال الدولة و المدن

   :   قادرون على العمل   

 

•   في المهمات المحلية و المحافظات في جهاز الدولة
 

•   في المؤسسات و االتحادات السياسية و الشعبية

 

•   في البزنس المتعلق بجهاز الدولة و التعاون مع الشركات الخاصة
 

•  في معاهد المجتمعات الشعبية

 



 المواد التي تحصلون عليها
    تسويق امالك الدوله

    سياسة اموال الدوله

    اداره ثقافيه   

    برمجة االمالك المدنيه  

    ادارة امالك الدوله و المدن

    مكافحة السرقه في جهاز الدوله

    ادارة معالجة االزمات

    الدفاع عن حقوق التاليف و االختراع

    تمويل اداري

    اقتصاد عالمي

    اقتصاد محلي واداره

    تشكيلة ادارة الدوله و المدن

    مالية الدوله و المدن

    عالقات اجتماعيه

    خدمه حكوميه و مدنيه



                       -  الدراسه في برامج البنك

!مضمونه ! غنيه ! برستيج ! مشوقه   

  .طالب السنه الرابعه بدون مقابل

  يستلمون الشهاده في اللغات التاليه حسب ارادتهم فرنسي، انكليزي، روسي
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عصريهقاعده للحصول على معلومات  –كلية ادارة االعمال   



.كفاءة المرحله التعليميه تتعلق بدرجة كبيره بوفرة البراج التعليميه الحديثه  
  

.التي نعلمها موجودة بوفره في برامجنا%  90في الوقت الحاضر اكثر من   
 

.البرامج و المواد التي وضعوها اساتذة كليتنا حازوا مناصب عاليه في المنافسه في هذا المجال   

           



.هي درجة و كفاءة عاليه في تخريج اختصاصين رفيعي المستوى –البحوث العلميه التي تمارسها كليتنا    

 

على مرار سنوات اساتذتنا يقومون بمنافسات عالميه وداخليه، في هذا الماجال يشتركون الطالب الذين 
.يعملون في البحوث العلميه  



! سنوات الدراسه ليست فقط جد و اجتهاد انما هي حياة طالبيه سعيدة و بارزه  

هي  –كليتنا 
مصنع كوادر لكل 

 انحاء العالم



في حصولكم على شهادة ادارة االعمال تجدون 

! كل انحاء العالم العمل في  

 


