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  ا�
�����ت ا����� � ا�
	�ر : أوً�
 ا��ا��  ا�
���ى ا����ع و���� ا�������/ درا��ت ا�������   ا�	��

  ا�� ا�
	�ر
  إدارة ا������ت ا��������

Management of Social Organizations 
�  ر�� ا�
	�ر
�7406210 
  إ�'�ري  %$� ا�
	�ر

  -  �ا�
�/�'�ت ا���.	  ����  -,�ي  ����  �
�+  *'(�� ا�
	�ر
  ا���.(�  ��9 ا��2ر78    ا�56ل  2  ���
2ة  �2د ا�����ت

  �;��ى ا�
	�ر: :�-(ً�
 �23+ي ا���1ر �*�ه�0 أ����� /. ا�دارة، -,+ر ا�*(� ا�داري وأه���%، ا�دارة و�$#� ا�"��� ا��������، و ��� ا�دارة

ا������ت ا�������� اBه��A، ا�@+ا�9 ا�?�<�� ا���=�ة ) ;ا���ر3- ا���+93 - ا���:�9- ا��#��8- ا��+��% - ا��+ �� - ا��#0�7 - ا��",�5(
/. ا��",�5 ا����ا-�:. ��������ت اBه��A، ا-:�ه�ت �H3�I /. ا�دارة و-9�G؛ ا�دارة ��Bه�اف، إدارة ا�+CD، إدارة ا�:+دة 

  .ا��A��G، إدارة ا���Gو��ت ا���KLة، إدارة اBز��ت
  ���=�ت ا�
	�ر: :��>ً�

���ادO ا��#. /. أن 0A3 ا�, ;A,ت ا�������� آ�����*$� ������دارة وو ��Sب ��@A+��ت و�@�رف ���A�� Q ا
TL"ا��.  

  أه2اف ا�
	�ر: را.��
 .أن �3@�ف ا�,Sب �*�ه�0 ا�دارة، و-,+ر ا�*(� ا�داري -
 .أن 3*$0 ا�,Sب ا�@Q�� �DS ا�دارة وا�"��� ا�������� -
 .ه�ت ا��H3�2 /. ا�دارةأن �3@�ف ا�,Sب ا�-:� -
 .أن �3@�ف ا�,Sب ا��#0�7 ا�داري دا�9 �����ت ا�"��� ا�������� -
- U>وع -#�+ي أو���G�� �,� بS,0 ا��أن �3 . 
- H3�I در�L� بS,ت ا�"���3 ��:��@$0 �أن 3?�(� ا����93 ا���+���. 
- �Iب دور أS,ا��:��� ا��@+دي ىأن 0�13 ا� W/ ت ا�����������ا���. 
 .أن �3,+ع ا�,Sب /. ا������ت ا�������� ��:��@0$ -
 .أن �13#� ا�,Sب ����1 ا�@�9 ا���وي وا���Gو��ت ا���KLة -
 .Qأن 1�3?9 ا�,Sب ا��+��% وا��Yاف �Q ا���ؤو�� -   -

  أن �13#� ا�,Sب �����ر91H� ;3 ا��$�رات          -     
  أن U#?�3 ا�,Sب أ�A+ب ا��",�5 ا�@�A. /. -8�12 أه�ا/$0 وأه�اف ا��$#� -   -

����@ :�'A�5
  :*�اDE ا��2ر78 واB-C/� ا�
  .�13�a ا��83�a Q� Q�1A ��2`�ات _�3�7 ����"�ام و���9 ا�@�ض وا�3\�ح ا�:��3ة -
  .ا��"�ام _�7م ا��@0�A ا��(��و_. -
� ا�bه#. ا�*�دي وا�:�� -L@ا� .�.  
  .ا��@0�A ا��@�و_. ��G(�9 �:�+��ت ا�@�9 -

  ا��	��8: ��د�ً�
- ��AL/ ا��?�رات وأوراق ��9 وأ��2ث و-,?��1ت -1#��: أ���ل Q�\�-                   .50% 
�3ا�U /�% -@�د أ_��ط اB�Q�� �A> �����1 و�+`+���، ��� ��D Q�\3س ا��1رات وا��$�رات : ا��?�ر _$��. -

� ا�bه#.ا����A�L2 وا�L@وا� ��a�?#��وا��$�ر�3 وا� ��A�A2�                            .50%  
�ً�.�� :F��  ��5در ا�
	�ر و��ا
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