
مذي مالءمت كفاءة خريجي تخصص إدارة األعمال انمعاصرة في جامعت بىنيتكنك فهسطين 

 نمتطهباث واحتياجاث سىق انعمم انمحهي من وجهت نظر انمشغهين

 فريك انبحث:

 آالء يُبطم صٚذاد

 دػبء حسٍ شبٔس

 إشراف

 انذكزٕس يحًذ فخش٘ حسَّٕ

 انًهخض

يذٖ يالءيخ كفبءح خشٚجٙ رخظض إداسح األػًبل انًؼبطشح ْزِ انذساسخ انٗ انزؼشف ػهٗ  ْذفذ

 فٙ جبيؼخ ثٕنٛزكُك فهسطٍٛ نًزطهجبد ٔاحزٛبجبد سٕق انؼًم انًحهٙ يٍ ٔجٓخ َظش انًشغهٍٛ

انزحهٛهٙ ٔرى اػزًبد االسزجبَخ كأداح نجًغ  ٔنغبٚبد ْزِ انذساسخ رجُٗ فشٚك انجحث انًُٓج انٕطفٙ

انجٛبَبد ٔانًؼهٕيبد انالصيخ نزحذٚذ يذٖ يالءيخ كفبءح خشٚجٙ رخظض اداسح االػًبل انًؼبطشح 

فٙ جبيؼخ ثٕنٛزكُك فهسطٍٛ نًزطهجبد ٔاحزٛبجبد سٕق انؼًم انًحهٙ ٔنمذ ركٌٕ يجزًغ انذساسخ 

االػًبل انًؼبطشح فٙ جبيؼخ ثٕنٛزكُك يٍ جًٛغ انًؤسسبد انًشغهخ نخشٚجٙ رخظض اداسح 

فهسطٍٛ ٔانؼبيهخ فٙ يذُٚخ انخهٛم يٍ يخزهف انمطبػبد االلزظبدٚخ يٍ انمطبػٍٛ انؼبو ٔانخبص 

يؤسسخ ػبيهخ فٙ يذُٚخ انخهٛم رى  13ٔرى رٕصٚغ االسزجبَبد ػهٗ ػُٛخ انذساسخ ٔانزٙ ركَٕذ يٍ 

% ٔرى 311اسزشجبع االسزجبَبد ثُسجخ رحذٚذْب ٔاخزٛبسْب ثطشٚمخ انؼُٛخ انمظذٚخ ٔنمذ رى 

 اخضبػٓب نهزحهٛم االحظبئٙ 

ٔثؼذ رحهٛم انجٛبربد انالصيخ اظٓشد َزبئج انذساسخ اٌ انذسجخ انكهٛخ نًالءيخ ٔكفبءح خشٚجٙ 

انؼًم انًحهٙ ْٙ رخظض اداسح االػًبل فٙ جبيؼخ ثٕنٛزكُك فهسطٍٛ نًزطهجبد ٔاحزٛبجبد سٕق 

افشاد ػُٛخ انذساسخ ػهٗ انؼٕايم انزٙ رؤدٖ انٗ صٚبدح يالءيخ كفبءح كجٛشح كًب كبَذ دسجخ يٕافمخ 

خشٚجٙ رخظض اداسح االػًبل انًؼبطشح فٙ جبيؼخ ثٕنٛزكُك فهسطٍٛ نًزطهجبد سٕق انؼًم 

انًحهٙ ْٙ كجٛشح ٔيٍ َبحٛخ اخشٖ اظٓشد انذساسخ ػذو ٔجٕد فشٔق راد دالنخ احظبئٛخ فٙ 

ثجؼض لطبػبد انؼًم نًزٕسطبد يذٖ يالءيخ كفبءح ٔجٓبد َظش يسؤٔنٙ انزٕظٛف انًشغهٍٛ 

 انؼًم سٕق نًزطهجبد فهسطٍٛ ثٕنٛزكُك جبيؼخ فٙ انًؼبطشح االػًبل اداسح رخظضخشٚجٙ 

ٔانؼٕايم انزٙ رؤدٖ نضٚبدح كفبءح انخشٚجٍٛ رجؼب نًزغٛشاد انجُس ٔانؼًش ٔانٕظٛفخ  انًحهٙ

 ٔسُٕاد انخجشح

فٙ ضٕء انسبثمخ ٚشٖ فشٚك انجحث ضشٔسح اػطبء انًسؤٔنٍٛ فٙ انزخظض اْزًبيب اكجش 

ٗ رحهٛم األفكبس انزٙ ٚزى طشح األفكبس انجذٚهخ ٔانمذسح ػهنهًٓبساد ٔانمذساد انًزؼهمخ ثبنمذسح ػهٗ 

ػهٗ االَزمبء انجُبء نألفكبس ٔانمذسح ػهٗ رحهٛم انًشبكم. ْزا يغ ضشٔسح اسزًشاس انمذسح طشحٓب ٔ



 فٙ رطٕٚش انًُبْج انًزؼهمخ ثزخظض اداسح االػًبل انًؼبطشح ثًب ٚزُبست يغ االحزٛبجبد

ٔانزحذٚبد ٔانًزغٛشاد انزٙ ٚفشضٓب انٕالغ انًؼبطش ػهٗ يؤسسبد سٕق انؼًم انًحهٙ ٔاالْزًبو 

ثزطٕٚش ػاللخ انجبيؼخ ٔكهٛخ انؼٕو االداسٚخ َٔظى انًؼهٕيبد يغ انًجزًغ ٔيؤسسبد سٕق انؼًم 

ؤسسبد انًحهٙ ٔاالرجبِ َحٕ االَفزبح ٔيضٚذ يٍ انزُسٛك ٔانزؼبٌٔ يٍ اجم رفٓى افضم الحزٛبجبد ي

سٕق انؼًم انًحهٙ كزنك ٚشٖ فشٚك انجحث ٔجٕة االكزفبء ثزمذٚى يؼبسف ٔانًؼهٕيبد ٔانجٕاَت 

انزطجٛمٛخ نٓب ٔاًَب اٚضب رضٔٚذ انطبنت ثًٓبساد ػٍ أخاللٛبد انؼًم ٔرحًم انًسؤٔنٛخ فٙ ثٛئخ 

 انؼًم انفؼهٛخ.


