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 الموضوعات الممترحة أسم المادة وٛد اٌّبدح َ

1.  121 

أساسٌات أداره 

(1) 

د.عبد الحمٌد 

 أبو ناعم

1 

 البحث األول: التخطٌط :بداٌة العمل االدارى الناجح آلي مشروع

 تخطٌط  أولى المهام اإلدارٌة ألي شخص ناجح، تعتبر وظٌفة ال

 :  فالمطلوبفإذا أردت أن تنشأ مشروع أنت ومجموعة من الخرٌجٌن، 

 . تعرٌف الممصود بالتخطٌط كوظٌفة من وظائف المدٌر1

حمٌمها من هذا تحدٌد  األهداف المطلوب تحمٌمها من هذا المشروع )معدل العائد الذي ترغبون فً تحمٌمه أو األرباح المطلوب ت - .1

 المشروع(.

 تحدٌد  الخطط  التً ستنفذوها لتحمٌك هذه األهداف. .2

2 

 البحث الثانً: التنظٌم واألشكال المانونٌة للمشروعات

 :والمطلوبفً أي عمل إداري ، تتم عملٌة  التنظٌم بعد وظٌفة التخطٌط، 

 تعرٌف التنظٌم كوظٌفة من وظائف المدٌر .1

 حة َي مدٌر لتمسٌم العمل داخل المشروع.ما هً أسس التنظٌم  المتا .2

 توضٌح األشكال المانونٌة المتاحة أمام أي فرد لـتأسٌس مشروعة.  .3

3 

 البحث الثالث: التوجٌه والمٌادة

 ٌتطلب نجاح أي مشروع توافر لٌادة فعالة لهذا المشروع تحدد مدى نجاحه أو فشلة:

 والمطلوب تحدٌد:

 أساسها اختٌار المائد. نظرٌات المٌادة التً ٌمكن على .1

 أي النظرٌات أفضل فً نظرن الختٌار المائد. .2

 أهمٌة االتصال بٌن المائد ومرؤوسٌه ) مع رسم نموذج االتصال(. .3
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4 

 البحث الرابع: تطور الفكر االدارى 

 مر الفكر االدارى بمراحل مختلفة منذ بدء الخلٌمة وحتى الثورة الصناعٌة.

 والمطلوب عرض:

 اإلدارة للمنظمات ، واألفراد ، والمجتمعات.أهمٌة علم  .1

 أسباب اللجوء إلى اإلدارة العلمٌة بدال من االعتماد على طرٌمة التجربة.  .2

 والخطأ فً اإلدارة ودور الثورة الصناعٌة فً ذلن. .3

 لارن بٌن مبادئ النظرٌة الكالسٌكٌة ونظرٌة العاللات اإلنسانٌة. .4

5 

 البحث الخامس: وظٌفة الرلابة

 تبر وظٌفة الرلابة وظٌفة أساسٌة َي عمل، والبد منها إلتمام العملٌة اإلدارٌة.تع

 والمطلوب:

 .تحدٌد الممصود بالرلابة .1

 . تحدٌد خطوات عملٌة الرلابة .2

 .مبادئ نظام الرلابة الفعال .3

 توضٌح مدى التكاملٌٌن وظٌفة الرلابة وبالً وظائف المدٌر. .4

0.  120 

أساسٌات إدارة 

(2) 

 د. هند نجٌب

1 

إن منظمات األعمال على اختالف نشاطها تحتاج إلى وظائف أساسٌة مثل أن تموم بعملٌة اإلنتاج سواء كان اإلنتاج لسلعة أو خدمة ، 

 والتسوٌك للسلع او الخدماتالتً تموم بإنتاجها ، والتموٌل حتى تتمكن من تدبٌر االحتٌاجات المالٌة وطرح األسهم وغٌرها ...

 الوظائف السابمة إلى نوعٌن من األنشطة ؛ نشاط فنً متخصص ونشاط إداري ... وتنمسم كل وظٌفة من

 وضح العاللة بٌن وظائف اإلدارة ووظائف المشروع .
 العناصر األساسٌة للموضوع :

 ..... (. -تموٌل  –تسوٌك  –مفهوم الوظائف األساسٌة للمشروع ) إنتاج  -

 ابة ( .رل –توجٌه  –تنظٌم  –الوظائف اإلدارٌة )تخطٌط   -
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 العاللة بٌن وظائف المشروع والوظائف اإلدارٌة . -

2 

مرت وظٌفة التسوٌك بعدة تطورات تغٌرت خاللها النظرة إلى وظٌفة التسوٌك من كونه وظٌفة ُمهملة غٌر ضرورٌة ثم أصبح 

أٌضاً تغٌر فً المرارات التً وظٌفة أساسٌة على مستوى عالً من األهمٌة ، وهذا التغٌر فً النظرة لوظٌفة التسوٌك ترتب علٌه 

 تتخذها اإلدارة .

 وضح مراحل تطور الفكر التسوٌمً .

 العناصر األساسٌة للموضوع :

 مفهوم التسوٌك . -

 التوجه –التوجه بالتسوٌك  –التوجه بالبٌع  –مراحل تطور الفكر التسوٌمً )التوجه باالنتاج  -

 نحو المفهوم االجتماعً للتسوٌك (  -

 نظمات التً تعرفها جٌداً وحدد فً اي مراحل تطور الفكر التسوٌمً تمر هذه المنظمة ولماذا ؟؟اختر منظمة من الم -

3 

تسببت األزمة الحالٌة لجائحة الكورونا فً سلسلة من األزمات ، فبمجرد أن ظهرت األزمة سُمع صداها فً التصاد عدد كبٌر من 
 كثٌراً بهذه األزمة . الدول ، وال شن فً أن سلسلة التورٌد العالمٌة تأثرت

 ما هً فوائد وأهمٌة سلسلة التورٌد وكٌف ٌمكن تحسٌنها لتخطً األزمة .

 العناصر االساسٌة للموضوع :

 تعرٌف سلسلة التورٌد . -

 ما هً إدارة سلسلة التورٌد وما هً أهمٌتها . -

 ما هً أدوات سلسلة التورٌد االلكترونٌة وكٌف ٌمكن استخدامها لتخطً األزمة . -

4 

إن المورد البشري هو أساس اإلبداع واالبتكار وهو أساس البحث العلمً وٌعتبر بمثابة طالة فكرٌة ولدرة مصرفٌة ، وهو نمطة 
البداٌة فً أي اختراع ، ووظٌفة إدارة الموارد البشرٌة لٌست مجرد إدارة لألفراد وإنما هً إدارة لرأس مال فكري ال ٌمل أهمٌة عن 

 نظمة .أي أصل من أصول الم
 كٌف ٌمكن لوظٌفة إدارة الموارد البشرٌة أن تكون سبباً فً نجاح أو فشل المنظمة .

 العناصر األساسٌة للموضوع :

 الممصود برأس المال الفكري ومكوناته . -
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 اء (.وظائف إدارة الموارد البشرٌة ) تخطٌط الموى العاملة ، االستمطاب واالختٌار ، تنمٌة الموارد البشرٌة ، تمٌٌم األد -

 دور إدارة الموارد البشرٌة فً تحمٌك النجاح للمنظمة . -

5 

إن أهمٌة وخطورة وظٌفة التموٌل لٌست لاصرة فمط على المنظمات الهادفة للربح ولكن أٌضاً تلن التً ال تهدف لتحمٌك الربح ، 
 بها تموٌل األصول . وٌعد الهٌكل التموٌلً المناسب هو ذلن التولٌفة المثلى من مصادر األموال التً ٌتم

 حدد ما هً العوامل التً تؤثر على هٌكل التموٌل األمثل .

 العناصر األساسٌة للموضوع :

 الممصود بوظٌفة التموٌل . -

 مهام المدٌر المالً فً المشروع . -

 مصادر واستخدامات األموال والعوامل المؤثرة على اختٌار الهٌكل التموٌلً المناسب .

3.  131 

أساسٌات 

 (1اسبة )المح

أ.د. مدحت عبد 

 الرشٌد

1 
 : ماهٌة المحاسبة 

 الفروض والمبادئ المحاسبٌة . -فروعها –أهدافها ووظائفها  –مفهوم المحاسبة  –األنشطة والعملٌات المحاسبٌة 

2 

 الدورة المحاسبٌة :
 األرصدة.مٌزان المراجعة بالمجامٌع و -الترحٌل إلى دفتر األستاذ –دفتر الٌومٌة  –المستندات 

3 

 الموائم المالٌة :
 –لائمة المركز المالً  –المخزون الدوري والمستمر –صافى الربح  -مجمل الربح –تكلفة البضاعة المباعة  –لائمة الدخل 

 االلتزامات . –األصول 

4 

 التسوٌات الجردٌة : 

المدٌنون  –تموٌم المخزون السلعً  –فات المستحمة المصروفات الممدمة والمصرو –اإلٌرادات الممدمة واإلٌرادات المستحمة 

 .والدٌون المشكون فٌها والدٌون الجٌدة

5 

 األصول الثابتة : 

 المٌمة المابلة لإلهالن من األصل الثابت  -

 المٌمة التخرٌدٌة لعمر اإلنتاج لألصل. -
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 طرق اإلهالن  -

 المعالجة المحاسبٌة لإلهالن.  -

4.  130 

أساسٌات 

 (2بة )المحاس

 د. سمٌة أمٌن

 .المشاكل المحاسبٌة المرتبطة بتكوٌن شركات التضامن 1

 . المشاكل المحاسبٌة الخاصة باعداد الحسابات الختامٌة فً شركات التضامن 2

 .المشاكل المحاسبٌة الخاصة بانضام شرٌن 3

 . المشاكل المحاسبٌة المرتبطة بتكوٌن رأس مال شركة المساهمة 4

 .المشاكل المحاسبٌة المتعلمة بأضرار لرض السندات 5

5.  161 

أساسٌات 

الرٌاضة 

 (1للتجارٌٌن )

 د. شٌماء كامل 

1 

 الموضوع االول

 لامت إحدى الشركات بدراسة الطلب األسبوعى على السلعة التى تتتجها واحتماالت تحمك هذا

 سلعة وأن أحتماالت تحمك 23،  20بٌن الطلب ، فتبٌن لها أن عدد السلع المباعه أسبوعٌاً ٌتراوح 

 -الطلب علٌها كانت كما ٌلى :

 23 22 21 20عدد السلع المباعة 

 0,40 0,15 0,04 0,05احتماالت البٌع 

 جنٌه وأن السلعة التى تبمى دون بٌع 150جنٌه وثمن بٌعها  100فاذا كانت تكالٌف إنتاج السلعة 

 منن الشركة تحدٌد عدد السلع الواجب إنتاجها حتى نهاٌة االسبوع تفمد لٌمتها . ولد طلبت

 أسبوعٌاً لتحمٌك أكبر منفعة متولعة .

2 

 الموضوع الثانى

 -باستخدام المصفوفات حل المعادالت التالٌة :

 7س + ص + ع = 2

 9ع = 2ص + –س 3

 3ع =  –ص  3س +
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3 

 الموضوع الثالث

 -( واالرباح )ص( وفكانت البٌانات كماٌلى :لامت إحدى الشركات بدراسة العاللة بٌن المبٌعات)س

 30 27 23 20 15 12 9 4 2س 

 171 153 129 111 81 63 45 15 3ص 

 ولد طلبت منن الشركة اٌجاد المعادلة التى تربط بٌن المبٌعات واالرباح وذلن باستخدام طرٌمة

 50الفروق ، ثم التنبؤ بحجم االرباح عندما تكون لٌمة المبٌعات 

6.  160 

سٌات أسا

الرٌاضة 

 (2للتجارٌٌن )

أ.د. معوض 

 حسنٌن

1 

 الفائدة والجملة فً الفائدة البسٌطة

المدة( ؛ ثم تحدٌد معادلة  -الفائدة  معدل –ٌتناول الطالب فً هذا البحث مفهوم الفائدة مع ذكر العوامل المؤثرة فً حسابها )المبلغ 

ٌام( ، مع توضٌح الفرق بٌن الفائدة التجارٌة والفائدة الصحٌحة ؛ ثم تحدٌد حساب الفائدة )إذا كانت المدة بالسنوات أو الشهور أواأل

 بٌنهم )عاللة الفرق ، عاللة النسبة(. العاللة

2 

 المٌمة الحالٌة والخصم فً الفائدة البسٌطة

لطرق المختلفة لحسابهم ، ثم توضٌح ا ٌتناول الطالب فً هذا البحث مفهوم كالً من المٌمة األسمٌة ، المٌمة الحالٌة ، الخصم ، مع

 ٌتناول خصم األوراق التجارٌة.

3 
 استهالن المروض فً الفائدة البسٌطة

 ٌتناول الطالب فً هذا البحث الطرق المختلفة إلستهالن المروض وذلن فً الفائدة البسٌطة.

4 

 الجملة والمٌمة الحالٌة فً الفائدة المركبة

فٌة حساب الجملة وكٌفٌة حساب المٌمة الحالٌة ، مع ذكر العواماللمؤثرة فً حسابهم ونوع العاللة ٌتناول الطالب فً هذا البحث كٌ

 )طردٌة أم عكسٌة( بٌن كل عامل و الجملة والمٌمةالحالٌة.

5 

 الدفعات المالٌة فً الفائدة المركبة

ٌمكن  بٌان كٌفٌة حسابالجملة والمٌمة الحالٌة لكل نوع ٌتناول الطالب فً هذا البحث مفهوم الدفعات واألنواع المختلفة للدفعات ، مع

 للطالب االستعانة باألمثلة الرلمٌة فً أٌاً من األبحاث السابمة.

 (1حاسب الى ) 191  .7
1 Computer as systems 

2 Random Access Memory ( RAM) 



7 

 

 .Computer  software 3 د. هبه فراج

4 The central processing unit (CPU) is the most important hardware component 

5 Programming languages 

8.  190 

دراسات تجارٌة 

باللغة 

 االنجلٌزٌة

د. فوزى 

 مدكور 

صافٌناز عبد 0د

 الحً

 د. عمرو جالل 

1 

Breakeven point 

Definition. 

Mathematical formula for its calculation 

Its applications in the field of business studies 

And illustrate the following points 

: Introduction, Theoretical framework for research 

, Applied study, Suggestions and recommendations, References. 

. 

2 

Linear equation 

 Definition. 

 Mathematical formula for its calculation. 

 Its applications in the field of business studies. 

And illustrate the following points: Introduction, Theoretical framework for research, Applied 

study 

Suggestions and recommendations, References. 

3 

The financial statements: 

1. An income statement 

2. Owners equity statement 
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3. Balancesheet 

4. Statement of cash flow 

4 

- Accounting Concepts, Principles andAssumptions. 

- The Historical Cost Principle. 

- The Economic Entity assumption. 

- The Reliability Principle. 

- The Going-Concern Assumption 

5 -Decision making in organization 

6 leadership styles 

7 communications in modern organization 

9.  196 

 (1التصاد )

أ.د. سامً 

 السٌد

1 

 محددات الدخل المومً وآلٌات توازنه : 

 العوامل التً تحدد االدخار. -

 العوامل التً تحدد االستثمار.  -

 توازن الدخل المومً. -

2 

 محددات عوامل اإلنتاج المادٌة والبشرٌة : 

 محدات عنصر العمل  -

 محددات عنصر الموارد الطبٌعٌة -

 عنصر رأس المال محددات  -

3 

 محددات مرونات الطلب والعرض : 

 تعرٌف المرونة ودرجاتها المختلفة. -

 مرونات الطلب. -



9 

 

 مرونة العرض. -

4 

 محددات توازن المستهلن فً ظل نظرٌة المنفعة :   

 تعرٌف المنفعة الكلٌة والحدٌة. -

 آلٌات تحمٌك توازن المستهلن. -

 سوق على التوازن. أثر التغٌر فً ظروف ال -

5 

 دالة التكالٌف بٌن األجل المصٌر واألجل الطوٌل : 

 تعرٌف دالة التكالٌف  -

 التفرلة بٌن أنواع التكالٌف  -

 العاللة بٌن أنواع التكالٌف -

12.  197 
 مدخل المانون

 

 . الجزاء فً الماعدة المانونٌة 1

  .طرق سن المواعد المانونٌة 2

 . سان بٌن الوالع والمانونحموق االن 3

 . أهلٌة األداء 4

 . تمسٌمات األشٌاء 5

11.  021 
 إدارة اإلنتاج

 د.فوزي مدكور

 .إثر التكنولوجٌا على إدارة اإلنتاج والعملٌات 1

 .نظم اإلنتاج الخدمٌة وأهمٌتها 2

 .نظم الرلابة على جودة اإلنتاج 3

 .الممارنة بٌن نظم اإلنتاج 4

 .وظائف ومسئولٌات إدارة اإلنتاج والعملٌات وعاللتها ببالً الوظائف فً المنظمة 5

 1إدارة المنظمات  020  .10
ما الممصود بالمنظمات االحكومٌة وبادارة المنظمات الحكومٌة ؟وما هى اوجة االختالف بٌن ادارة المنظمات الحكومٌة وادارة 

   ؟ منظمات األعمال
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 الحكومٌة

 د.ناصف دمحم

 ما هى اهمٌة التخطٌط المومى على مستوى الدولة ؟وما هى األهداف المومٌة ؟وما هى انواع التخطٌط فى المنظمات الحكومٌة ؟ 2

 لارن بٌن المصلحة الحكومٌة والهٌئة العامة والشركات العامة واألجهزة المركزٌة ؟ مع توضٌح كل منهم بالتفصٌل . 3

 المركزٌة والالمركزٌة الجغرافٌة واإلدارٌة ؟ واإلدارة المحلٌة والحكم المحلى ؟مع تحدٌد مشاكل اإلدارة المحلٌة .لارن بٌن مفهوم  4

 حدد انواع ومشاكل الرلابة فى المنظمات الحكومٌة ؟وما هو مفهوم الوظٌفة العامة والموظف العام ؟ 5
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13.  023 

إدارة الموارد 

 البشرٌة 

 د. أحمد حسن

1 

 ط الموارد البشرٌة : تخطٌ

 .ماهٌة وأهمٌة تخطٌط الموارد البشرٌة 

 .أهمٌة تخطٌط الموارد البشرٌة 

 .خطوات تخطٌط الموارد البشرٌة 

 .ممومات تخطٌط الموارد البشرٌة 

2 

 تحلٌل ووصف وتصمٌم الوظائف : 

 مفهوم تحلٌل الوظائف. -
 أهمٌة تحلٌل الوظائف. -

 خطوات عملٌة تحلٌل الوظائف. -

 صمٌم الوظائف.ماهٌة ت -

 مزاٌا التصمٌم الجٌد للوظٌفة -

3 

 استمطاب العاملٌن : 

 ماهٌة وأهمٌة االستمطاب. -
 مصادر ووسائل االستمطاب. -

 فعالٌة مصادر ووسائل االستمطاب. -

 ماهٌة االختٌار والهدف منه. -

 خطوات عملٌة االختٌار. -

 العائد والتكلفة من وظٌفتً االستمطاب واالختٌار. -

 

4 

 الموارد البشرٌة : تدرٌب 

 ماهٌة التدرٌب. -
 أهمٌة التدرٌب والتنمٌة. -

 محددات فعالٌة التدرٌب. -
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 المسئول عن نشاط التدرٌب. -

 تصمٌم نظم التدرٌب.     - -

5 

 تمٌٌم الوظائف : 

 مفهوم تمٌٌم الوظائف. -
 المسئول عن تمٌٌم الوظائف. -

 طرق تمٌٌم الوظائف. -

14.  025 

ممدمه فً العلوم 

 السلوكٌة

 نفٌسة باشري د. 

1 

 كبٌرة للمنظمة : إن دراسة السلون األنسانً لها اهمٌة 

 مفهوم السلون األنسانً وصفاته. .1

 أنواع السلون األنسانً. .2

 أهمٌة دراسة السلون األنسانى فً األدارة. .3

2 

 :  ا تأثٌر على السلون األنسانًهالدوافع األنسانٌة ل

 مفهوم الدوافع األنسانٌة وأنواعها. .1

 دراسة وتحلٌل الدوافع األنسانٌة. أهمٌة .2

 اشرح نظرٌة هرم ماسلو للحاجات وحتى المزاٌا والعٌوب. .3

3 

 للعنصر اللبشري فً تحمٌك أهداف المنظمة : دور دراسة العملٌة االدراكٌة 

 مفهوم العملٌة االدراكٌة ومكوناتها. .1

 العوامل المؤثرة فً العملٌة االدراكٌة. .2

 راكٌة فً المجال االداري.أهمٌة دراسة العملٌة االد .3

4 

 سلون الفرد : الشخصٌة األنسانٌة وأثرها على 

 مفهوم الشخصٌة األنسانٌة وخصائصها. .1

 العناصر المكونة للشخصٌة األنسانٌة. .2
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 أهمٌة دراسة الشخصٌة األنسانٌة فً المجال االداري. .3

5 

  المحددات األجتماعٌة والحضارٌة المؤثرة فً السلون األنسانً :

 دور الجماعة على سلون الفرد وتاثٌر الفرد فً سلون الجماعة. .1

 أنواع الجماعات وكٌف تؤثر علً سلون الفرد. .2

 العوامل الحضارٌة وأثرها على السلون األنسانً. .3

15.  027 

مبادئ اداره 

 (1مالٌة)

 د. أحمد حسن

1 

 مدخل إلى اإلدارة المالٌة : 

 مفهوم الوظٌفة المالٌة  -
 لٌة.تطور الوظٌفة الما -

 الفرق بٌن المدٌر المالً التملٌدي والحدٌث.  -

 الوظٌفة المالٌة بٌن النظرٌة والتطبٌك فً المشروعات العربٌة. -

2 

 المدٌر المالً وأهداف المنظمة : 

 أهداف المنظمة والمدٌر المالً. -
 مشكلة الوكالة. -

 تكالٌف عملٌة الوكالة. -

3 

 المهام األساسٌة للمدٌر المالً : 

 الجهاز المالً. تنظٌم -
 عاللة اإلدارة المالٌة بااللتصاد. -

 عاللة اإلدارة المالٌة بالمحاسبة. -

 األنشطة األساسٌة للمدٌر المالً. -

 فرص العمل المتاحة لدارسً اإلدارة المالٌة. -

4 

 عملٌة التخطٌط المالً : 

 عملٌة التخطٌط والرلابة المالٌة. -
 (.التخطٌط المالً)االستراتٌجً، لصٌر األجل -



14 

 

 أنواع الموائم المالٌة التمدٌرٌة التً تعدها اإلدارة. - -

   5 

 التحلٌل المالً ) المؤشرات المالٌة ( : 

 األطراف المستفٌدة من التحلٌل المالً. -

 الموائم المالٌة المطلوبة لحساب النسب المالٌة. -

 أنواع المؤشرات المالٌة ، وطرق حسابها ، ومدلولها. -

16.  029 

 مبادىء التسوٌك

 د. أحمد حسن 

1 

 المزٌج التسوٌمً : 
 مفهوم وأهمٌة المزٌج التسوٌمً. -
 التشابه واالختالف بٌن عناصر المزٌج التسوٌمً -

 للسلع وللخدمات.  -

 العاللة بٌن المنافع التسوٌمٌة وعناصر المزٌج التسوٌمً. -

 الممارنة بٌن المزٌج التسوٌمً الموجه بالطلب/العمٌل،  -

 ي الموجه بالعرض.والمزٌج التسوٌمً التملٌد -

2 

 تطور الفكر التسوٌمً ) الفلسفات والتوجهات التسوٌمٌة ( : 
 فلسفة التوجة باالنتاج. -
 فلسفة التوجة بالمنتج. -
 فلسفة التوجة البٌعً. -
 فلسفة التوجة بالتسوٌك . -
 المفهوم األجتماعً للتسوٌك. -
 التوجة األخاللً. -
 مفهوم التسوٌك األخضر. -

3 

 سلون المشتري :
 مفهوم سلون المستهلن . -
 أدوار الشراء. -

 خطوات اتخاذ لرار الشراء االستهالكً. -
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 العوامل المؤثرة فً سلون المشتري. -

 السلون الشرائً التنظٌمً. -

4 

 المنتج :
 مفهوم المنتج. -
 تصنٌف المنتجات. -

 دورة حٌاة المنتج. -

 مزٌج منتجات المشروع -

5 

 التروٌج :
 مفهوم التروٌج. -
 ج.أهداف التروٌ -

 االستراتٌجٌات التروٌجٌة. -

 اختٌار المزٌج التروٌجً المناسب. -

 مٌزانٌة التروٌج. -

 

17.  031 

أساسٌات 

 التكالٌف

 د.دمحم أبو بكر

1 

 الموضوع األول: المفاهٌم األساسٌة للتكالٌف وتبوٌبات التكالٌف

 ٌتم تناول العناصر التالٌة فً هذا الموضوع
 ة التكالٌف بالمحاسبة المالٌة والمحاسبة اإلدارٌةمفهوم محاسبة التكالٌف، وعاللة محاسب

 
 مفهوم التكلفة -
 التفرلة بٌن مفهوم التكلفة، المصروف، الخسارة. -

 أنواع تبوٌبات التكالٌف، وشرح كل نوع منها بالتفصٌل. -
 المراجع:

 الكتاب الدراسً -
 المحاضرات االلكترونٌة علً المولع. -
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 أي مصادر أخري تم الرجوع إلٌها. -
 

2 

 ٌتم تناول العناصر التالٌة فً هذا الموضوع:  لوائم التكالٌف لموضوع الثانً: ا
 الممدمة : الممصود بموائم التكالٌف، وأهمٌة الحاجة إلٌها.

 المحتوي :  
 أنواع لوائم التكالٌف -
 شرح لائمة التكالٌف الصناعٌة، والهدف من إعدادها،  وكٌفٌة إعدادها -

 عدادها،  وكٌفٌة إعدادها.شرح لائمة الدخل ، والهدف من إ -
 المراجع المستخدمة : 

 الكتاب الدراسً -
 المحاضرات االلكترونٌة علً المولع. -

 أي مصادر أخري تم الرجوع إلٌها.  - -

3 

 الموضوع:تم تناول العناصر التالٌة فً هذا ٌالمحاسبة عن تكالٌف المواد الخام الموضوع الثالث: 
 حاسبة عن تكلفة المواد الخام.الممدمة : أهمٌة تناول موضوع الم

 المحتوي : 
 عناصر تكلفة المواد الخام المشتراه، وكٌفٌة حسابها -
 أسس توزٌع بنود التكالٌف المرتبطة بعملٌة الشراء علً األصناف المختلفة من المواد الخام المشتراه. -

 طرٌمة منها بالمنشأة. شرح طرق المحاسبة عن المنصرف من المخازن من المواد الخام، ومتً ٌتم تطبٌك كل -

 الخام وعند جرد المخازن.  طرق معالجة التلف )المسموح به / غٌر المسموح به( عند شراء المواد    - -
 المراجع المستخدمة : 

 الكتاب الدراسً -
 المحاضرات االلكترونٌة علً المولع. -

 أي مصادر أخري تم الرجوع إلٌها.    - -

18.  030 

أساسٌات 

المحاسبة 

الحكومٌة 

 المحلٌاتو

 د.احمد كمال

1 

 اثر اختالف طبٌعة الوحدات االدارٌة الحكومٌة على ممومات النظام المحاسبً الحكومً.

 :  العناصر التً ٌستلزم تغطٌتها

 ممدمة . -1
 ماهٌة الوحدات اإلدارٌة الحكومٌة . -2

 الخصائص الممٌزة للنشاط فً الوحدات اإلدارٌة الحكومٌة. -3
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  لحكومًممومات النظام المحاسبً ا-4  

2 

 دور المحاسبة الحكومٌة فً حماٌة المال العام.

 العناصر التً ٌستلزم تغطٌتها

 ممدمة. .1

 مفهوم المحاسبة الحكومٌة وأهدافها . .2

 الخصائص الممٌزة للمحاسبة الحكومٌة. .3

 نطاق تطبٌك المحاسبة الحكومٌة. .4

  بٌان دور المحاسبة الحكومٌة فً حماٌة المال العام .5

3 

 ازنة العامة فً تخطٌط السٌاسة المالٌة للدولة.دور المو

 العناصر التً ٌستلزم تغطٌتها

 ممدمة. .1

 مفهوم الموازنة العامة للدولة وأهدافها. .2

 مبادئ إعداد الموازنة العامة . .3

 أسس تبوٌب الموازنة العامة. .4

 مراحل )دورة( إعداد الموانة العامة. .5

 .لٌة للدولةبٌان دورالموازنة العامة فً تخطٌط السٌاسة الما .6

4 

 الرلابة على الوحدات الحكومٌة.

 العناصر التً ٌستلزم تغطٌتها

 ممدمة.  

 مراحل الرلابة على الموازنة العامة للدولة. 



18 

 

 أجهزة الرلابة على الوحدات الحكومٌة. 

 إجراءات الرلابة الداخلٌة فً الوحدات الحكومٌة على )المشترٌات الحكومٌة(.

5 

 الوحدات اإلدارٌة الحكومٌة على الرلابة فً الوحدات الحكومٌة.اثر اختالف طبٌعة 

 العناصر التً ٌستلزم تغطٌتها

 ممدمة.  

 ماهٌة وخصائص الوحدات اإلدارٌة الحكومٌة . 

 مفهوم وأهداف الرلابة فً الوحدات الحكومٌة 

 مراحل الرلابة على الموازنة العامة للدولة. 

 أجهزة الرلابة على الوحدات الحكومٌة. 

 جراءات الرلابة الداخلٌة فً الوحدات الحكومٌة على )المصروفات الجارٌة واإلٌرادات النمدٌة(.إ

19.  033 

أساسٌات 

 المراجعة

 د.عادل عزب

 طبٌعة المراجعة وٌشمل العناصر التالٌة مفهوم المراجعة وأهداف المراجعة وأنواع المراجعات. 1

2 
 العناصر التالٌة التأهٌل العلمً والعملً للمراجع واستمالل المراجع الجوانب الشخصٌة لمراجع الحسابات وٌشمل 

 وتحدٌد إتعاب المراجع

3 
 مفهوم وأهداف -نظام الرلابة الداخلٌة وٌشمل العناصر التالٌة 

 وفروع الرلابة الداخلٌة ومولف المراجع الخارجً بنظام الرلابة الداخلٌة

 التالٌة مفهوم وأهداف المراجعة الداخلٌة وطبٌعة عمل المراجع الداخلً.الداخلٌة وٌشمل العناصر المراجعة 4

5 
 وٌشمل العناصر التالٌة المراجعة فً اإلثبات  

 كفاٌة وصالحٌة دله اإلثبات وأنواع أدلة اإلثبات وأسالٌب الحصول علٌها

02.  060 

تأمٌنات تجارٌة 

 واجتماعٌة

د. زهرة صالح 

1 

 تطبك على التأمٌنات العامة فمط:  للتامٌن التً المواعد المانونٌة

 لاعدة التعوٌض :

 تعرٌف لاعدة التعوٌض. -
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 الدٌن

 

 العاللة بٌن مبلغ التأمٌن ولٌمة األصل موضوع التأمٌن. -

 الفرق بٌن لاعدة التعوٌض وشرط النسبٌة. -

 لاعدة المشاركة: -

 تعرٌف لاعدة المشاركة. -

 شروط تطبٌك لاعدة المشاركة -

 شاركة وشرط المشاركة.الفرق بٌن لاعدة الم -

 لاعدة الحلول فً الحموق: -

 تعرٌف لاعدة الحلول فً الحلول -

 الفرق بٌن لاعدة الحلول فً الحموق وشرط الحلول فً الحموق. -

2 

 : المواعد المانونٌة التً تنطبك على تأمٌنات الحٌاة والتأمٌنات العامة 

 لاعدة المصلحة التأمٌنٌة: -
 نٌة.تعرٌف لاعدة المصلحة التأمٌ -

 ولت توافر لاعدة المصلحة التأمٌنٌة فً تأمٌنات الحٌاة. -

 ولت توافر المصلحة التأمٌنٌة فً التأمٌنات العامة. -

 لاعدة منتهى حسن النبٌة: -

 تعرٌف لاعدة منتهى حسن النبٌة. -

 ولت توافر لاعدة منتهى حسن النبٌة. -

 صور اإلخالل بماعدة منتهى حسن النبٌة.  -

 لاعدة السبب المرٌب: -

 ٌف لاعدة السبب المرٌب.تعر -

 أذكر حاالت لمدى إلتزام أو عدم إلتزام المؤمن من أداء التعوٌض للمؤمن له. -

 وثائك التأمٌن التً تدفع مبالغها فً حالة وفاة المؤمن علٌه :  3
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 التأمٌن المؤلت: -
 تعرٌف التأمٌن المؤلت. -

 مزاٌا التأمٌن المؤلت. -

 التأمٌن لمدى الحٌاة: -

 مدى الحٌاة.تعرٌف التأمٌن ل -

4 

 وثائك التأمٌن التً تدفع مبالغها فً حالة حٌاة المؤمن علٌه : 

 الولفٌة البحتة: -
 تعرٌف الولفٌة البحتة. -

 مزاٌا وثٌمة تأمٌن الولفٌة البحتة. -

 دفعات الحٌاة: -

 تعرٌف دفعات الحٌاة. -

 أنواع عمود تأمٌن دفعات الحٌاة مع تعرٌف كل نوع. -

01.  063 

أساسٌات 

الرٌاضة 

 (3لتجارٌٌن )ل

أ.د.مصطفً عبد 

 الغنً

 .لبة جودة االنتاج(االتطبٌمات التجارٌة علً االحتماالت)مر 1

 .التطبٌمات التجارٌة علً االحتماالت)المنفعه المتولعه( 2

 .التطبٌمات التجارٌة علً التفاضل 3

 .التطبٌمات التجارٌة علً التكامل 4

 .لالدوالتطبٌمات التجارٌة علً ا 5

00.  064 

(1أسالٌب كمٌه )  

 أد.السباعً الفمً

 أد.دمحم جودة

1 

 :  مماٌٌس النزعة المركزٌة

 :العناصر

 المنوال( موضحاً مزاٌا وعٌوب كل ممٌاس. –الوسٌط  –تعرٌف مماٌٌس النزعة المركزٌة ) الوسط الحسابً  -
 لوانٌن حساب مماٌٌس النزعة المركزٌة.  -

 المركزٌة فً مجال علم اإلحصاء. أهم استخدامات مماٌٌس النزعة -
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2 

 :  مماٌٌس اإلختالف والتشتت

 :العناصر

 معامل االختالف المعٌاري(. –اإلنحراف المعٌاري  –التباٌن  –تعرٌف مماٌٌس التشتت )المدى  -
 لوانٌن حساب مماٌٌس التشتت. -

 أهم استخدامات مماٌٌس التشتت فً مجال علم اإلحصاء. -

3 

 لبسٌط  بٌن متغٌرٌن :معامل االرتباط ا

 :العناصر

 ارتباط الرتب لسبٌرمان(. –تعرٌف معامل االرتباط البسٌط بٌن متغٌرٌن )االرتباط الخطً لبٌرسون  -
 لوانٌن حساب معامل االرتباط البسٌط بٌن متغٌرٌن. -

 أهم استخدامات معامل االرتباط البسٌط فً مجال علم اإلحصاء. -

4 

 ط :معامل االنحدار الخطً البسٌ

 :العناصر

 تعرٌف اإلنحدار الخطً البسٌط بٌن متغٌرٌن.  -
 لوانٌن حساب معادلة اإلنحدار الخطً البسٌط بٌن متغٌرٌن. -

 أهم استخدامات معادلة اإلنحدار الخطً البسٌط فً مجال علم اإلحصاء. -

5 

 : السالسل الزمنٌة

 :  العناصر

 تعرٌف السلسلة الزمنٌة. -
 ة الزمنٌة.لوانٌن حساب معادلة السلسل -

 أهم استخدامات معادلة السلسلة الزمنٌة فً التنبؤ بمٌم المتغٌرات فً المستمبل. -

03.  096 
(2التصاد )  

 د.سامً السٌد
1 

 وظائف النمود وأهم خصائصها : 

 الوظائف األساسٌة للنمود. -

 الوظائف الثانوٌة للنمود. -
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 أهم خصائص النمود. -

2 

 تعرٌف النمود وأنواعها : 

 نمود.تعرٌف ال -

 أشكال النمود السلعٌة. -

 أنواع النمود االنتمائٌة. -

3 

 كمٌة النمود ومستوى األسعار : 

 تعرٌف معادلة المبادالت ومكوناتها. -

 نظرٌة كمٌة النمود. -

 نظرٌة األرصدة النمدٌة. -

4 

 مكونات جانب األصول فً مٌزانٌة البنن التجاري : 

 تعرٌف البنن التجاري وشكل المٌزانٌة. -

 توفٌك بٌن إعتباري السٌولة الربحٌة.ال -

 بنود جانب األصول. -

5 

 وسائل البنن المركزي فً الرلابة على األنتمان : 

 الوسائل الكمٌة للرلابة على األئتمان. -

 الوسائل النوعٌة للرلابة على األئتمان. -

 للرلابة على األئتمان.فاعلٌة وسائل البنن المركزي  -

04.  098 

 لانون تجارى

امً عبد أ.د. س

 البالً

1 

 مصادر المانون التجارى:  -

 –العرف التجارى  –المانون التجارى  –المصادر االلزامٌة ) اتفاق المتعالدٌن  –: تعرٌف المانون التجارى العناصر

 المضاء(. –المصادر التفسٌرٌة )الفمه  –نصوص المانون المدنى(  –العادة التجارٌة  

 اصة لعمد الشركة: االركان الموضوعٌة الخ 2
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 ركن التسام االرباح والخسائر. –ركن تمدٌم الحصص  –ركن تعدد الشركاء  –: تعرٌف عمد الشركة العناصر

 ركن نٌة المشاركة.  – 

3 

 شروط اكتساب صفة التاجر.

ان  –حتراف ان ٌمارس الشخص اعمال تجارٌة على سبٌل اال -ان ٌمارس الشخص اعمال تجارٌة –تعرٌف التاجر  العناصر:

 ان ٌتمتع الشخص باالهلٌة التجارٌة. –ٌمارس الشخص اعمال تجارٌة باسمه ولحسابه 

4 

 النظام المانونى لالعتماد المستندى.

اتمضاء االعتماد  –االثار المترتبة على فتح االعتماد المستندى  –انواع االعتمادى المستندى  –: تعرٌف االعتماد المستندى العناصر

 دى.المستن

5 

 المركز المانونى للشرٌن المتضامن.

 -عنوان الشركة –حظر التنازل عن الحصص  –اكتساب صفة التاجر  –المسئولٌة التضامنٌة  –: المسئولٌة الشخصٌة العناصر

 انمضاء الشركة بوفاة الشرٌن المتضامن او شهر افالسه.

05.  321 

إدارة مشروعات 

الصناعات 

 الصغٌرة

 د.هالة عنبة

1 

 .لمشروعات الصغٌرة وعاللتها برٌادة األعمالا

 .فى مصر همٌة المشروعات الصغٌرة لاللتصاد المومىأ -

 .عاللة رٌادة األعمال بالمشروعات الصغٌرة  -

 ومزاٌاها.ها خصائصأهم و المشروعات الصغٌرةمعضلة تعرٌف  -

 .عوامل المؤدٌة لنجاح وفشل المشروعات الصغٌرةال

2 

 .ودراسة جدواهافكرة المشروع الصغٌر 

 .عاللة الفشل بالنجاح -

 .أسالٌب تنمٌة المدرة على تولٌد أفكار إبداعٌة -

 .أنواع ومراحل دراسات الجدوى -

 .لألعمال الصغٌرة االمجاالت التى تساعد على إلتراح أفكار -

 .آلٌة اتخاذ لرار بتنفٌذ فكرة المشروع الصغٌر

3 

 .خطة األعمال للمشروع الصغٌر

 ٌة.المفهوم واألهم -

 أنواع خطط األعمال. -
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 مكونات خطة األعمال ولراراتها. -

 المرارات المتعلمة بتحدٌد األسواق المستهدفة. -

 األدوات المساعدة العداد خطة األعمال.

4 

 .إنشاء وتجهٌز وإدارة المشروع الصغٌر

 لة التشغٌل واإلدارةأهم المهام الواجب المٌام بها إلنشاء وتجهٌز المشروع الصغٌر حتى ٌستطٌع الدخول لمرح -

 الفرق بٌن رائد االعمال والمدٌر. -

 .أهم المهارات اإلدارٌة الواجب توافرها إلدارة أنشطة المشروع -

 أهم مهام إدارة التسوٌك. -

5 

 تمٌٌم وتطوٌر المشروع الصغٌر

 مفهوم عملٌة الرلابة ومراحلها -

 تمٌٌم مدى تحمٌك المشروع ألهدافه -

 الصغٌرإستراتٌجٌات تطوٌر المشروع  -

 إستراتٌجٌات تنمٌة األسواق المستهدفة -

 أوجه االستفادة من تطبٌمات التكنولوجٌا الحدٌثة فً عالم األعمال الصغٌرة

06.  323 

 إدارة إنتاجٌه

 د.فوزي مدكور

 

 اختار احدى المنظمات الخدمٌة ووضح كٌفٌة لٌاس اإلنتاجٌة بها 1

 كٌفٌة تحسٌن اإلنتاجٌة الحد المصانع 2

 إدارة اإلنتاجٌة ومشاكلها 3

 اإلنتاجٌة بٌن الكمٌة والجودة 4

 المنهج المتكامل إلدارة اإلنتاجٌة 5

07.  324 
 عاللات صناعٌة

 د.رباب فهمً

1 
 اإلطار العام لعلم إدارة األفراد :

 لطب والمحاماة؟.هل تعد مهنة مثل ا –التطبٌك الجٌد لها  أساسٌات–المسئول عنها  -إدارة األفراد وظٌفة تعرٌف 

 نحو خطة متكاملة للموي العاملة :  2
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األسالٌب المستخدمة فً التنبؤ بجانبً العرض  –الخطوات التفصٌلٌة الالزمة للمٌام به  –أهدافه  - مفهوم تخطٌط الموي العاملة

 . والطلب من الموى العاملة

3 

 العاللات الصناعٌة  : 

النظم المطبمة فً  -التطور األٌدٌولوجً وأثره علً العاللات الصناعٌة   –تطورها  –تعرٌف مفهوم العاللات الصناعٌة 

 العاللات الصناعٌة .

4 
 التنظٌم النمابً : 

 كٌفٌة تنظٌمها. التنظٌم النمابً  -دورها  –تمسٌماتها  -تعرٌف النمابات العمالٌة

5 
 حلمات الجودة  : 

 المتطلبات األساسٌة لدوائر الجودة. -خصائص تصمٌم دوائر الجودة –حلمات الجودة مراحل تكوٌن  -تعرٌف دوائر الجودة 

08.  325 

بحوث العملٌات 

(1 )  

 د.رضوي ٌوسف

عبد الحمٌد د.

 مصطفً

1 

 .اإلطار العام لبحوث العملٌات 
 تعرٌف بحوث العملٌات. -
 التطور التارٌخً لبحوث العملٌات ومجاالت استخدامها. -

 ب بحوث العملٌات.مبررات استخدام أسالٌ -

 أهم تطبٌمات بحوث العملٌات. -

 أهمٌة دراسة بحوث العملٌات. -

2 

 .نموذج البرمجة الخطٌة

 تعرٌف البرمجة الخطٌة. -
 أهمٌة  فً اتخاذ المرارات الغدارٌة. -

 مجاالت استخدام البرمجة الخطٌة. -

 شروط استخدام البرمجة الخطٌة. -

 جة الخطٌة.المزاٌا واالنتمادات الموجهه ألسلوب البرم -

3 

 .نماذج النمل 

 ماهٌة نماذج النمل وأهمٌتها ومتطلباتها األساسٌة. -
 مراحل حل مشاكل النمل  -
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 صٌاغة نموذج النمل -

 أهم أنواع طرق النمل -

 التطبٌمات العملٌة لنماذج النمل. -

4 

  .أسالٌب اختبار مثالٌة الحل لنموذج النمل

 تعرٌف اختبار مثالٌة الحل. -
 ستونطرٌمة ستبنج  -

 طرٌمة التوزٌع المعدل -

 التطبٌمات العملٌة الختبار مثالٌة الحل. -

5 

 .نموذج التخصص 

 أهمٌة نموذج التخصٌص. -
 المالمح الرئٌسٌة  لنموذج التخصٌص وخطوات تطبٌمة.  -

 مشكلة التخصٌص وتخفٌض التكالٌف. -

 مشكلة التخصٌص وتعظٌم الربحٌة. -

 التطبٌمات العملٌة لنموذج التخصٌص. -

09.  326 

دراسة إدارٌه فى 

التصادٌات 

 المشروع

 د.دعاء رستم

1 

 :  إطار عام لدراسات جدوى مشارٌع االستثمار

 .تعرٌف االستثمار 

 .تعرٌف مشروع االستثمار 

 .تعرٌف دراسات التصادٌات المشروع وأهمٌتها 

 .خصائص لرارات االستثمار 

 .مرحلة ما لبل االستثمار كأحد مراحل دورة المشروع االستثماري 

 .مشاكل وأخاللٌات دراسات التصادٌات المشروع 

 :  دراسة الجدوى التسوٌمٌة للمشروعات االستثمارٌة 2
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 .مفهوم دراسات الجدوى التسوٌمٌة ، وأهمٌتها 

 .عاللة دراسة الطلب بدراسة الجدوى التسوٌمٌة 

 .أهمٌة دراسة الطلب 

 .العوامل المؤثرة فى الطلب 

 دراسة الطلب.البٌانات والمعلومات الالزمة ل 

 طرق التنبؤ( -التنبؤ بالطلب )خطوات التنبؤ 

3 

 دراسة الجدوى المبدئٌة للمشروعات االستثمارٌة : 

 .مرحلة ما لبل االستثمار كأحد مراحل دورة المشروع االستثماري ومكوناتها 

 .تعرٌف دراسات الجدوى المبدئٌة، وأهدافها 

 الجدوى المبدئٌة. البٌانات والمعلومات الالزمة ألعداد دراسة 

 .شمً مناخ االستثمار 

 .أبعاد أو عناصر دراسات الجدوى المبدئٌة 

4 

 : دراسة الجدوى الفنٌة والهندسٌة للمشروعات

 .تعرٌف دراسة الجدوى الفنٌة والهندسٌة ، وأهمٌتها 
 لومات الالزمة العداد دراسة الجدوي الفنٌةالبٌانات والمع -1

 مفهوم نظام المخازن و اهمٌته 

 اهداف نظام المخازن 

 العناصر االساسٌة لنظام المخازن 

 )صالحٌات و اختصاصات ادارة  المخازن ) و وظائفها 

 النواحً التنظٌمٌة الدارة المخازن 
 و ابعادهامة مكانتها فً الهٌكل التنظٌمً للمنظ -
 التنظٌم الداخلً الدارة المخازن و ابعاده -

  والهندسٌة.لومات الالزمة العداد دراسة الجدوى الفنٌة 

 مكونات دراسة الجدوى الفنٌة والهندسٌة للمشروعات االستثمارٌة 

 :  دراسة الجدوى المالٌة للمشروعات االستثمارٌة 5
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 .مرحلة ما لبل االستثمار كأحد مراحل دورة المشروع االستثماري ومكوناتها 

 .الممصود بالتكالٌف االستثمارٌة وأنواعها ومصادر تموٌلها 

 د على االستثمار: المفهوم،طرٌمة الحساب،المزاٌا، االنتمادات.معدل العائ 

  ،أوجه االستفادةفترة االسترداد :المفهوم، ،المزاٌا،االنتمادات. 

 ،أوجه االستفادة المٌمة الحالٌة : المفهوم،طرٌمة الحساب. 

32.  328 

نظم المعلومات 

 االنتاجٌه

 د.هبة فؤاد

1 

 :  ام االنتاجً فً الولت الراهناسباب زٌادة اهمٌة المعلومات فً النظ

 الممصود بالنظام االنتاجً . -
 مكونات النظام االنتاجً . -

 العوامل الً ادت الً اهمٌة المعلومات للنظام االنتاجً  فً الولت الحالً -

2 

 دور نظام المعلومات االداري فً تحمٌك اهداف المنظمة.

 تعرٌف نظام المعلومات االداري  -
 ومات اإلداري مكونات نظام المعل -
 توصٌف نظام المعلومات اإلداري. -
 دور نظام المعلومات اإلنتاجٌة فً تحمٌك أهداف المنظمة -

3 

 النظم الفرعٌة لنظام معلومات االنتاج

 تعرٌف نظام المعلومات االنتاجٌة . -
 النظم الفرعٌة للمدخالت  -
 النظم الفرعٌة للمخرجات. -

4 

 تحمٌك اهداف المنظمة دور نظام المعلومات االنتاجٌة فً

 مراحل تطوٌر نظام المعلومات االنتاجٌة . -
 األنشطة الخاصة بتطوٌر نظم المعلومات االنتاجٌة -

5 
 تحلٌل نظم المعلومات

 ماهٌة الممصود بنظام المعلومات. -
 الممصود بتحلٌل نظم المعلومات  -
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  اإلجراءات األساسٌة لتحلٌل نظام المعلومات -

31.  312 

 

ت بحوث العملٌا

(2) 

 د.علً الدٌب

1 

  استخدام طرٌمة السمبلكس فى  تحدٌد النهاٌة العظمى لدالة الربح والنهاٌة الصغرى لدالة التكلفة

 *وضع جدول حل مبدئى لمشكلة برمجة خطٌة تعظٌم )النهاٌة العظمى لدالة ربح(

 * تحدٌد عمود الحل وصف الحل ومفتاح الحل

 مفتاح الحل الى واحد صحٌح وبالى عمود الحل الى اصفار * اجراء اول عملٌة تحسٌن للحل بتحوٌل 

* هل الحل الذى توصلت الٌه حال نهائٌا ؟ اذا كانت االجابة )نعم( حدد النهاٌة العظمى للدالة ولٌمة المتغٌرات ) س ، ص ، ع ( 

 التى حممت الهدف 

  * اذا كانت االجابة ) ال( استكمل خطوات الحل حتى تصل الى الحل النهائى  

 * حدد النهاٌة العظمى للدالة ولٌمة المتغٌرات ) س ، ص ، ع ( التى حممت الهدف 

 تكلفة(طٌة تدنٌة )النهاٌة الصغرى لدالة( وضع جدول حل مبدئى لمشكلة برمجة خ2)

  * اجراء نفس خطوات الحل السابمة

 

2 

 نظرٌة المبارٌات

 X 3 3وضع مصفوفة لالعبٌن أ ، ب التمل عن 

 ة الحل الممكن ان وجدت * تحدٌد نم

 * تطبٌك لوانٌن السٌطرة باستبعاد اى سٌاسة لالعب أ )صف(  تكون نتٌجته الل من نتٌجة اى صف اخر 

 * تطبٌك لوانٌن السٌطرة باستبعاد اى سٌاسة لالعب ب )عمود(  تكون نتٌجته الل من نتٌجة اى عمود اخر

 * تحدٌد المبارٌات الفرعٌة 

 ن لكل مباراة فرعٌة ان وجدتتحدٌد نمطة الحل الممك

 * تطبٌك لاعدة السٌاسات المشتركة لتحدٌد نسبة اتباع كل سٌاسة

 * تحدٌد نتٌجة كل مباراة واختٌار افضل نتٌجة وتحدٌد الساسٌات الواجب اتباعها ونسبة كل سٌاسة  

 سالسل ماركوف 3
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 ىشركات عن العام الماض 3وضع مصفوفة التحركات االحتمالٌة لعمالء 

 * تحدٌد الحصة السولٌة لكل شركة عن العام الماضى 

 * تحدٌد حجم الطلب الكلى بالسوق على السلعة وتحدٌد ربح بٌع الوحدة منها 

 * وضع استراتٌجٌات اللل الشركات كفاءة )الل حصة سولٌة( بهدف رفع كفاءتها 

 اتٌجٌات(* حساب صافى الربح لهذه الشركة وفما للوضع الحالى )لبل تطبٌك االستر

 * حساب الحصص السولٌة الجدٌدة لكل استراتٌجٌة وتحدٌد صافى الربح الناتج عنها

 * تحدٌد االستلراتٌجٌة المثلى التى تحمك اكبر صافى ربح للشركة

30.  311 
 (2اداره مالٌه)

 سراند.دمحم ع

1 

مفهوم  –مفهوم هٌكل التموٌل المتوازن  –وٌل من منطلك اهمٌة هٌكل التموٌل فى االدارة المالٌة تناول بالشرح مفهوم هٌكل التم

االعتبارات التً ٌجب  -وجهه النظر التملٌدٌة وغٌر التملٌدٌة فى هٌكل التموٌل  -مفهوم هٌكل التموٌل االمثل  –خلل هٌكل التموٌل 

 ان تأخذ فى االعتبار عند دراسة هٌكل التموٌل.

2 

هامة التً تحدث لمنظمات األعمال مما ٌترتب علٌها العدٌد من اَثار المالٌة. فً تعتبر عملٌة االندماج والسٌطرة من األنشطة ال

 ضوء ذلن تناول بالشرح مفهوم االندماج ومفهوم السٌطرة :

 الدوافع الخاصة بعملٌة االندماج وعملٌة السٌطرة  –الفرق بٌن االندماج والسٌطرة  –

 العوامل االلتصادٌة  –السٌطرة األسباب الخاصة بنجاح او فشل عملٌة االندماج او  –

 للنمو من خالل عملٌة االندماج والسٌطرة.

3 

افتراض بماء المشروع كوحدة التصادٌة وبدون تحدٌد أجال معٌنة لهذا البماء ال ٌجب أن ٌجعلنا نبعد نظرنا عن حمٌمة هامه أال وهى 

التنبؤ بالصعوبات المالٌة  –رح مفهوم الفشل المالً أن هنان بعد المشروعات التً تتعرض للفشل. فً ضوء ذلن تناول بالش

 باستخدام النسب المالٌة وبالتطبٌك على الموائم المالٌة إلحدى الشركات عملٌات التسوٌة فً حاالت الفشل المالً.

4 

 ذو الجدوى. عندما ال ٌوجد أمل فً وجود اى إمكانٌة إلنجاح شركة ما تصبح عملٌة التصفٌة هً البدٌل الوحٌد المتاح و

 كٌفٌة توزٌع عائد التصفٌة  –فً ضوء ذلن تناول بالشرح مفهوم التصفٌة 

 خطة إعادة التنظٌم. –اإلجراءات الخاصة بإعادة التنظٌم -

ترتبط نسبة توزٌعات األرباح بهدف تعظٌم ثروة حملة األسهم العادٌة وكذلن باالتجاهات المتولعة لوجود فرص استثمارٌة ممبولة.  5
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 ً ضوء ذلن تناول بالشرح أهمٌة نسبة توزٌعات األرباح وأهمٌة استمرار تلن النسبة ف

 تمٌٌم عملٌة االستمرار فً توزٌعات األرباح  –

 االعتبارات األخرى فً رسم سٌاسات توزٌع األرباح

33.  310 

اداره رأس المال 

 العامل

 د. دعاء رستم

 

1 

   : مفاهٌم ومكونات رأس المال العامل ومحدداته

 مفهوم رأس المال العامل. •
 مفهوم ،وأهمٌة إدارة رأس المال العامل. •
 مكونات صافى رأس المال العامل. •
 محددات رأس المال العامل •

2 

 :  إدارة النمدٌة

 .مفهوم النمدٌة ومفهوم السٌولة 

 .أهمٌة إدارة النمدٌة ،و دوافع اإلحتفاظ بالنمدٌة 

 لنمدٌة.الدورة النمدٌة أو دورة التحوٌل إلى ا 

 .زٌادة فعالٌة إدارة النمدٌة 

 .استثمار الفائض النمدي  

 

3 

 الموازنة النمدٌة التمدٌرٌة : 

 .تعرٌف الموازنة النمدٌة التمدٌرٌة 

 .أهداف وأهمٌة إعداد الموازنة النمدٌة 

 .األساس الذي ٌُعتمد علٌه فى إعداد الموازنة النمدٌة 

 .كٌفٌة إعداد الموازنة النمدٌة 

  استعمال الموازنة النمدٌة التمدٌرٌة.محددات 

4 

 :   إدارة مزٌج االستثمارات المؤلتة

 .أهمٌة إدارة مزٌج االستثمارات المؤلتة 

 .أهداف االستثمار فً األوراق المالٌة سهلة التسوٌك 

 .دوافع االحتفاظ باألوراق المالٌة سهلة التسوٌك 

 .خصائص األوراق المالٌة سهلة التسوٌك وأنواعها 

 لعاللة بٌن العائد والمخاطرة.ا 
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 تصنٌف المستثمرٌن إلى فئات حسب درجة تمبلهم للخطر 

5 

 المرارات والسٌاسات المرتبطة بإدارة رأس المال العامل : 

 .لرارات االستثمار فً األصول المتداولة 

 .لرارات استخدام الخصوم المتداولة 

 لرارات هٌكل رأس المال العامل 

34.  313 

ترٌات إدارة المش

 والمخازن

د. نظمٌة عبد 

 العظٌم

1 

 : مفهوم و أهمٌة نشاط الشراء و جوانبه التنظٌمٌة

 المفهوم الشامل لوظٌفة الشراء و الفرق بٌنه و بٌن المفاهٌم االخرى المتعلمة بالتورٌد و االمداد وسلسلة التورٌد و ادارة المواد 

 .اهمٌة وظٌفة الشراء و اهدافها ووظائفها 

 نظٌمٌة المتعلمة بجهاز المشترٌات من حٌث شمٌن التنظٌمٌن )المكانة و التنظٌم الداخلً(.الجوانب الت 

2 

 النواحً التخطٌطٌة فً الشراء : 

 مفهوم تخطٌط العملٌات الشرائٌة و مدخالتها. -

 عاللة تخطٌط الععملٌات الشرائٌة بالتخطٌط االستراتٌجً للمنظمة. -

 لٌبه االحصائٌة و اهمٌة تكنولوجٌا المعلومات الشرائٌة.مفهوم بحوث الشراء و مجاالته و اسا -

 مفهوم و اهمٌة اتخاذ المرارات الشرائٌة و عاللاتها بالموالف الشرائٌة المختلفة و اساسٌاتها. -

3 

 اسالٌب و اجراءات و نظم الشراء:

 الٌب الشراء(االسالٌب التً ٌمكن ان ٌعتمد علٌها مسئولً الشراء عند تمرٌر شراء االحتٌاجات )اس 

 التعرٌف باجراءات الشراء و خصائصها و معاٌٌر تحدٌدها و مراحلها  او خطواتها الشائعة فً معظم المنظمات 

 النماذج و السجالت المستخدمة فً الشراء 

 انظمة و طرق الشراء فً المنظمات الصناعٌة 

4 
 الشراء بالجودة المناسبة : 

  مفهوم الجودة المناسبة للشراء 
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 م تحدٌد المواصفاتمفهو 

 طرق و وسائل وصف الجودة 

 الجهة المسئولة عن تحدٌد مستوى الجودة 

  عوامل التكلفة االخرى( –التنمٌذ  –التصادٌات الجودة ) التصمٌم 

 .اسالٌب معالجة انحرافات الجودة 

 .المنظور العالمً للجودة 

5 

 مفاهٌم عناصر نظام المخازن و اهمٌته : 

 و اهمٌته. مفهوم نظام المخازن 

 .اهداف نظام المخازن 

 .العناصر االساسٌة لنظام المخازن 

 .)صالحٌات و اختصاصات ادارة  المخازن ) و وظائفها 

 .النواحً التنظٌمٌة الدارة المخازن 

 و ابعادها.مة مكانتها فً الهٌكل التنظٌمً للمنظ -

 التنظٌم الداخلً الدارة المخازن و ابعاده. -

6 

 تخزٌن داخل نظام المخازن : اجراءات و انظمة ال

 .الممصود  باجراءات  التخزٌن و عوامل  تحدٌدها 

 .االجراءات الرئٌسٌة  للتخزٌن 

 اجراءات استالم و فحص االصناف. -

 اجراءات التخزٌن لالصناف  داخل  المخازن -

 اجراءات  طلب  و صرف االصناف من المخازن -
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 اجراءات الجرد و انواعها -

 و تصنٌف عناصر المخزوناجراءات ترمٌز )تكوٌد (  -

 اجراءات تصنٌف المتخلفات و حصرها و اسالٌب التصرف فٌها -

 

7 

 ادارة النمل :

 .المممصود بوظٌفة النمل و اسباب االهتمام بها 

 .معاٌٌر االختٌار بٌن وسائل النمل و تاثٌرها على االتصادٌات المنظمة 

  .دور الشراء فً ادارة النمل 

 .تصنٌف وسائل النمل 

 اع الناللون و انواع ممدمً خدمات النمل.انو 

35.  315 
 أساسٌات التموٌل

 أ.د.ٌسري خلٌفة
1 

 تطور الوظٌفة المالٌة : 

 ممدمة تعرٌفٌة عن البحث . -

 أهداف البحث . -

 الوظٌفة المالٌة بٌن العلم والفن . -

 أهداف الوظٌفة المالٌة  . - 

 مهام المدٌر المالً  . -

 لٌدي والمدٌر المالً الحدٌث .المدٌر المالً التم  -

 التحدٌات والمشاكل التً تواجه المدٌر المالً  . -

 مستمبل الوظٌفة المالٌة  -

 خاتمة البحث . -
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 لائمة المراجع -

2 

 األسواق المالٌة : 

 ممدمة تعرٌفٌة عن البحث . -

 أهداف البحث . -

 مفهوم األسواق المالٌة .  -

 أنواع األسواق المالٌة .  -

 وظائف األسواق المالٌة . -

 أنواع األوراق المالٌة المتداولة  . -

 أهم مشكالت السوق المالً المصري وممترحات عالجها .     -

 خاتمة البحث . -

 لائمة المراجع . -

3 

 تمٌٌم أداء الشركات باستخدام النسب المالٌة    : 

 ممدمة تعرٌفٌة عن البحث . -

 أهداف البحث . -

 وائم المالٌة الالزمة للتحلٌل المالً .الم  -

 األطراف المهتمة بالتحلٌل المالً . -

 أنواع النسب المالٌة . - 

 أهم مشاكل النسب المالٌة وممترحات عالجها . -

 أشكال الممارنات المالٌة . -

 خاتمة البحث . -

 لائمة المراجع . -
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 التخطٌط المالً : 

 ممدمة تعرٌفٌة عن البحث . -

 أهداف البحث . -

 مفهوم التخطٌط المالً .  -

 خطوات التخطٌط المالً . -

 أدوات التخطٌط المالً . -

 مشاكل التخطٌط المالً وممترحات عالجها . -

 خاتمة البحث . - 

 لائمة المراجع . -

36.  316 

 (1إداره البنون )

د.ابتهاج 

 مصطفً

1 
 فى ذلن .خطوات األصالح األلتصادى فى مصر    ودور البنون 

 الوسائل  –الخطوات                       

2 
 هٌكل المطاع المصرفً المصري

 خصائص –تمسٌماته  

3 
 البنون األسالمٌة ودورها فى األلتصاد المصرى

 دورها فى األلتصاد –خصائصها  –الخدمات الممدمة          

4 
 الودائع بالبنون فى السوق المصرى

 تطورها –خصائصها  –تصنٌفها  – مفهومها      

5 
 التسهٌالت األئتمانٌة التى تمدمها البنون فى

 تطورها –خصائصها  –تصنٌفها  –مفهومها  

 1 إداره التسوٌك 301  .37
ناصر الخاصة ٌمثل المنتج سلعة أو خدمة أو فكرة أحد العناصر األساسٌة المكونة للمزٌج التسوٌمى والذى ٌتضمن بجانب ذلن الع

 بالتوزٌع والتسعٌر والتروٌج، وتظهر أهمٌة المنتجات فى الدور الحٌوى الذى تلعبه فى توجٌه عملٌات المشروع المختلفة.



37 

 

 مفهوم السلعة أو الخدمة. - د.حسام دمحم

 مزٌج منتجات المشروع. -

 عمك وإتساع واتساق مزٌج المنتجات. -

 العوامل المؤثرة على تكوٌن مزٌج المنتجات. -

 أثرها على تكوٌن مزٌج المنتجات.أهداف المشروع و -

 تطوٌر المنتجات وابتكار المنتجات الجدٌدة. -

2 

ٌستند مفهوم دورة حٌاة المنتج على أساس إمكانٌة تمسٌم العمر البٌعى لكل منتج إلى مراحل معٌنة لكل منها طبٌعتها ومشاكلها 

 الخاصة إضافة إلى متطلباتها التسوٌمٌة.

 ة حٌاة إحدى المنتجات التى تمدمها أٌاً من المشروعاتأكتب بحثاً تنالش فٌه دور

 مراحل دورة حٌاة المنتج. -

 االستراتٌجٌات المرتبطة بدورة حٌاة المنتج. -

 األسالٌب التسوٌمٌة لولف تدهور المنتجات - -

3 

ف باختالف األهداف الخاصة هنان عدداً من استراتٌجٌات التسعٌر التى ٌمكن إلدارة المشروع استخدامها عند تسعٌر المنتج، وتختل

 بكل منها.

 بناًء على ما تمدم أكتب بحثاً توضح فٌه النماط الواجب مراعاتها عند المفاضلة بٌن كل من تلن اإلستراتٌجٌات.

 إستراتٌجٌة كشط السوق. -

 إستراتٌجٌة النفاذ للسوق. -

 إستراتٌجٌة تسعٌر المزٌج السلعً للمشروع. -

  النفسى(.إستراتٌجٌة التسعٌر السٌكولوجى )

4 

ٌعتبر المرار الخاص باختٌار منفذ التوزٌع المناسب من أهم المرارات التى تواجه إدارة التسوٌك فى المنظمةألن مثل هذا المرار له 
 تأثٌره الجوهرى على تسهٌل عملٌة البٌع وتسهٌل مهمة العمٌل فى الحصول على السلع أو الخدمات التى تحمك له أفضل إشباع.

 دى السلع ثم حدد سٌاسة التوزٌع لتلن السلعةإختر إح

 العاللة بٌن التوزٌع وعناصر المزٌج التسوٌمى. -
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 طبٌعة منفذ التوزٌع. -

 لنوات التوزٌع. -

 االعتبارات المؤثرة فى اختٌار لنوات التوزٌع. -

  المفاضلة بٌن سٌاسة التوزٌع المباشر وسٌاسة التوزٌع غٌر المباشر. -

5 

ى ٌسترشد بها عند تجمٌع أوجه النشاط المنطوى تحت مظلة إدارة التسوٌك فهنان تمسٌم حسب الوظٌفة، هنان عدد من األسس الت
وحسب المنتج، وحسب العمٌل، وحسب المنطمة الجغرافٌة، ولد تستخدم الشركة أكثر من أساس واحد فى تجمٌع أوجه النشاط 

 وذلن بما ٌتمشى مع ظروفها الخاصة.

 ال المختلفة لتنظٌم إدارة التسوٌك بالتطبٌك على إحدى الشركاتأكتب بحثاً توضح فٌه األشك

 األشكال البدٌلة لتنظٌم النشاط التسوٌمى. -

 التنظٌم الوظٌفى. -

 التنظٌم حسب المنتج. -

 التنظٌم الجغرافى. -

 التنظٌم على أساس العمالء. -

 التنظٌم على أساس المنتج والسوق

38.  300 

إدارة الشراء و 

 التخزٌن و النمل

ة عبد د.نظمٌ

 العظٌم

1 

 مفهوم و اهمٌة نشاط الشراء و جوانبه التنظٌمٌة

  المفهوم الشامل لوظٌفة الشراء و الفرق بٌنه و بٌن المفاهٌم االخرى المتعلمة بالتورٌد و االمداد وسلسلة التورٌد و ادارة
 المواد

 اهمٌة وظٌفة الشراء و اهدافها ووظائفها 

 شترٌات من حٌث شمٌن التنظٌمٌن )المكانة و التنظٌم الداخلً(الجوانب التنظٌمٌة المتعلمة بجهاز الم 

2 

 النواحً التخطٌطٌة فً الشراء

 مفهوم تخطٌط العملٌات الشرائٌة و مدخالتها 

 عاللة تخطٌط الععملٌات الشرائٌة بالتخطٌط االستراتٌجً للمنظمة 

 ٌا المعلومات الشرائٌةمفهوم بحوث الشراء و مجاالته و اسالٌبه االحصائٌة و اهمٌة تكنولوج 

 مفهوم و اهمٌة اتخاذ المرارات الشرائٌة و عاللاتها بالموالف الشرائٌة المختلفة و اساسٌاتها 

3 

 اسالٌب و اجراءات و نظم الشراء:

 )االسالٌب التً ٌمكن ان ٌعتمد علٌها مسئولً الشراء عند تمرٌر شراء االحتٌاجات )اسالٌب الشراء 

 راء و خصائصها و معاٌٌر تحدٌدها و مراحلها  او خطواتها الشائعة فً معظم المنظماتالتعرٌف باجراءات الش 

 النماذج و السجالت المستخدمة فً الشراء 
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 انظمة و طرق الشراء فً المنظمات الصناعٌة

4 

 الشراء بالجودة المناسبة :

  مفهوم الجودة المناسبة للشراء 

 مفهوم تحدٌد المواصفات 

  الجودةطرق و وسائل وصف 

 الجهة المسئولة عن تحدٌد مستوى الجودة 

  عوامل التكلفة االخرى( –التنمٌذ  –التصادٌات الجودة ) التصمٌم 

 اسالٌب معالجة انحرافات الجودة 

 المنظور العالمً للجودة 

5 

 مفاهٌم عناصر نظام المخازن و اهمٌته

 مفهوم نظام المخازن و اهمٌته 

 اهداف نظام المخازن 

 ساسٌة لنظام المخازنالعناصر اال 

 )صالحٌات و اختصاصات ادارة  المخازن ) و وظائفها 

 النواحً التنظٌمٌة الدارة المخازن 
 و ابعادهامة مكانتها فً الهٌكل التنظٌمً للمنظ -
 التنظٌم الداخلً الدارة المخازن و ابعاده -

39.  303 
 سلون المستهلن

 د.ترمٌن السعدنً

1 

 المستهلن. الموضوع األول: اساسٌات فى سلون

 العناصر:

 مفهوم المستهلن وأنواعه. -

 مفهوم سلون المستهلن. -

 .خصائص سلون المستهلن -

 .أهمٍة دراسة سلون المستهلن -

 التطبٌمات التسوٌمٌة لسلون المستهلن. -

 حموق المستهلن.  -

 نموذج سلون المستهلن. -

 الموضوع الثانى: مرحلة ما لبل الشراء. 2
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 العناصر:

 والحاجة لحلها.الشعور بالمشكلة اإلستهالكٌة  

 البحث عن المعلومات.    

 تمٌٌم البدائل المتاحة.  

 .إختٌار البدٌل المناسب  

3 

 .مرحلة الشراء :الموضوع الثالث

 العناصر:

 عملٌة الشراءالممصود ب -

 السٌنارٌوهات البدٌلة لعملٌة الشراء -

 أنواع لرارات الشراء -

 العوامل المؤثرة فى لرار الشراء -

 األطراف المسئولة عن إتخاذ لرار الشراء -

  محل الشراءختٍار معاٌٌر ا -

4 

 سلون المستهلن بعد الشراء. الموضوع الرابع :

 العناصر:

 لممصود باإلستهالن والتطبٌمات التسوٌمٌة له.ا 

 التخلص من بماٌا المنتج والتطبٌمات التسوٌمٌة له. 

 التطبٌمات التسوٌمٌة له.الشعور بالذنب الشرائى و 

 سلون الشكوى والتطبٌمات التسوٌمٌة له. 

 العوامل المؤثرة فى شعور المستهلن بعدم الرضاء. 
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5 

  ئى عبر شبكة اإلنترنت:الموضوع الخامس :السلون الشرا

 العناصر:

 الفئات السولٌة المستهدفة. 

 المنتجات التى ٌتم شرائها عبر اإلنترنت . 

 محفزات الشراء عبر اإلنترنت. 

 معولات الشراء عبر اإلنترنت 

 امثلة محلٌة وعالمٌة لموالع الشراء عبر االنترنت. 

42.  304 
 تجاره التجزئة

 د.ناصف دمحم

1 
لممٌزة لتجارة التجزئة ؟ وما هو انعكاس كل منها على انشطة التجزئة ؟وما هى اسس تصنٌف متاجر التجزئة ما هى اهم السمات ا 

  ؟ وما هى األنواع التً تندرج تحت كل اساس ؟

2 
 ما هو متجر التجزئة المستمل ؟ وما هى الخصائص التى تمٌزه عن متاجر 

  التجزئة األخرى ؟ وما هى مزاٌاه وعٌوبه ؟

  عرف منطمة المتاجرة وأجزاؤها  ؟وما هى العوامل المؤثرة فى مولع متجر التجزئة ؟ 3

  ما هى مزاٌا المركزٌة والالمركزٌة فى الشراء من لبل متاجر التجزئة ؟وكٌفٌة الجمع بٌنهما ؟ 4

5 
 لارن بٌن سٌاسة السعر الواحد ،والتسعٌر المرن ؟وما الفرق بٌن 

 سوق واختراق السوق فى التسعٌر والظروف التى تناسب كل منهما؟ أستراتٌجٌتى كشط ال

41.  305 

 تجارة الجملة 

أ.د. هشام السٌد 

 سلٌمان

 طبٌعة وأهمٌة وظائف لنوات التوزٌع. 1

 الفرق بٌن تجارة الجملة وتجارة التجزئة. 2

 تخطٌط لنوات التوزٌع. 3

 تنظٌم لنوات التنظٌم. 4

 التوزٌع. تمٌٌم لنوات 5

 أنواع متاجر الجملة. 6
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 دور تجارة الجملة فً ألتصاد الدول. 7

 الٌات التنسٌك فً لنوات التوزٌع. 8

 تجارة الجملة كؤسسة تسوٌمٌة. 9

40 306 
 االعالن والتروٌج

 د.نفٌسة بشري

1 

 ّخ ٚاٌّغزٍٙه.دٚس اٌّض٠ظ اٌزش٠ٚغٟ فٟ خٍك االرظبي اٌفؼبي ث١ٓ إٌّظ  اٌّٛػٛع األٚي:

 ِفَٙٛ اٌّض٠ظ اٌزش٠ٚغٟ. -1

 ِىٛٔبد اٌّض٠ظ اٌزش٠ٚغٟ، ٚاٌغّبد اٌزٟ ٠ز١ّض ثٙب وً ػٕظش. -0

 اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح فٟ اخز١بس اٌّض٠ظ اٌزش٠ٚغٟ. -3

 اٌّمبسٔخ ث١ٓ ػٕبطش اٌّض٠ظ اٌزش٠ٚغٟ

0 

 اٌّٛػٛع اٌضبٟٔ:

 ِٕزغبد إٌّظّخ، ٚارخبر لشاس اٌششاء.دٚس اإلػالْ وٛظ١فخ رغ٠ٛم١خ ٌٍؼًّ ػٍٝ ؽش اٌّغزٍٙه، ٚدفؼٗ ٌمجٛي  

 األ٘ذاف االعزشار١غ١خ ٌإلػالْ، ٚاٌخظبئض اٌشئ١غ١خ ٌٗ. -1

 أٔٛاع اإلػالْ، ِٚؼب١٠ش رمغ١ّٗ. -0

 اٌّمبسٔخ ث١ٓ اإلػالْ ٚاٌٛعبئً األخشٜ ٌٍزش٠ٚظ. -3

 اٌذٚس اٌزٞ ٠ٍؼجٗ اإلػالْ فٟ وً ِشؽٍخ ِٓ ِشاؽً دٚسح إٌّزظ.

3 

ُّؼٍِٓ.دساعخ عٍ  اٌّٛػٛع اٌضبٌش:  ٛن اٌّغزٍٙه ٚأ١ّ٘زٗ ثبٌٕغجخ ٌٍ

 اٌّمظٛد ثغٍٛن اٌّغزٍٙه. -1
 ِذاخً رفغ١ش عٍٛن اٌّغزٍٙه. -0

 اٌّزغ١شاد اٌّؤصشح فٟ عٍٛن اٌّغزٍٙه ِٚذٜ االعزفبدح ِٕٙب فٟ اإلػالْ
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4 

 دٚس ٚوبالد اإلػالْ فٟ ِغبي اإلػالْ.  اٌّٛػٛع اٌشاثغ:

 ِفُٙ ٚوبالد اإلػالْ. -1
 ْ ٌىً ِٓ اٌّؼٍٓ ٚإٌبشش.أ١ّ٘خ ٚوبالد اإلػال -0

 ٚظبئف ٚوبالد اإلػالْ ٚو١ف١خ رم١١ّٙب. -3

 اٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب ٚوبالد اإلػالْ ٌٍّؼ١ٍٕٓ

5 

 اٌّٛػٛع اٌخبِظ:  دٚس اٌشعبٌخ اإلػال١ٔخ ٚاٌزخط١ؾ ٌٍؾّالد اإلػال١ٔخ فٟ ص٠بدح لذسح 

 اإلػالْ ػٍٝ رؾم١ك األ٘ذاف اٌّشعٛح

 ٔٛاػٙب.اٌّمظٛد ثبٌشعبٌخ اإلػال١ٔخ ٚأ -1
 اٌّمظٛد ثبٌؾّالد اإلػال١ٔخ ٚأٔٛاػٙب. -0

 اٌؼٛاًِ اٌٛاعت ِشاػبرٙب ػٕذ رؾش٠ش اٌشعبٌخ اإلػال١ٔخ. -3

  اعشاءاد رخط١ؾ اٌؾٍّخ اإلػال١ٔخ

43.  331 
 نظم معلومات محاسبٌه

 د. محمود غربٌة

1 

331أوزت ثؾضبً فٝ اٌّٛػٛػبد اٌزب١ٌخ ٚاٌّزؼٍمخ ثّمشس ٔظُ ِؼٍِٛبد ِؾبعج١خ وٛد   

 ٚ خظبئض إٌظبَ ٚأٔٛاػٗ ِغ رؾذ٠ذ اٌخظبئض إٌٛػ١خ ٌٍّؼٍِٛبد اٌّؾبعج١خ ِفَٙٛ -1
  : اٌؼٕبطش

 ِفَٙٛ إٌظبَ 
 خظبئض إٌظبَ 

 رظ١ٕفبد إٌظُ 

 ِفَٙٛ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد

 اٌخظبئض األعبع١خ ٌٍّؼٍِٛبد اٌّؾبعج١خ

  اٌخظبئض اٌضب٠ٛٔخ ٌٍّؼٍِٛبد اٌّؾبعج١خ

0 

 ؼٍِٛبد اٌّؾبعجٝ ٚاألٔشطخ اٌزٕف١ز٠خ ٌىً ٚظ١فخاٌٛظبئف األعبع١خ ٌٕظبَ اٌّ

 :  اٌؼٕبطش

 عّغ اٌج١بٔبد .
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 رشغ١ً اٌج١بٔبد .

 إداسح اٌج١بٔبد .

 سلبثخ ٚؽّب٠خ اٌج١بٔبد .

 إٔزبط ٚرٛط١ً اٌّؼٍِٛبد.

3 

 ٚعبئً دساعخ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبعج١خ

  : اٌؼٕبطش

 ِفَٙٛ خشائؾ اٌزذفك 

 سِٛص خشائؾ اٌزذفك 

 ؾ اٌزذفك أٔٛاع خشائ

 عذاٚي اٌمشاساد

4 

 اٌّمِٛبد األعبع١١خ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبعج١خ
 : اٌؼٕبطش

 اٌّغزٕذاد .
 اٌذفبرش ٚ اٌغغالد اٌّؾبعج١خ .

 د١ًٌ اٌؾغبثبد.

 اػذاد اٌزمبس٠ش.

5 

 رؾ١ًٍ إٌظُ :  
  :اٌؼٕبطش

 رؾذ٠ذ أ٘ذاف ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبعج١خ اٌمبئّخ
 ّؾبعج١خ اٌمبئّخرم١١ُ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌ

 رؾذ٠ذ اٌزٛط١بد اٌّمزشؽخ ٌزط٠ٛش إٌظبَ اٌمبئُ.

 اػذاد رمش٠ش اٌزٛط١بد.

 أعب١ٌت ٚأدٚاد رؾ١ًٍ إٌظُ .
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 رظ١ُّ إٌظُ : 

 : اٌؼٕبطش

 ثذائً اٌزظ١ُّ .
 ِؼب١٠شاٌزظ١ُّ اٌغ١ذ ٌٍٕظُ .

 رظ١ُّ اإلؽبس اٌؼبَ ٌٍٕظُ .

 اٌزظ١ُّ اٌزفظ١ٍٝ ٌٍٕظُ .

 خ اٌزظ١ُّ .اػذاد رمش٠ش ثٕزبئظ ػ١ٍّ

 رٛص١ك إٌظبَ .

44.  330 

محاسبه 

 (1ضرٌبٌه)

 د.هشام الحموي

 د.عادل ثابت

1 

 املوضوع األول: 

 عناصر انبحث:األحكاو انعامت نهضريبت عهي دخم األشخاص انطبيعيني  

 ِمذِخ اٌجؾش. .

 اٌٛػغ اٌؾبٌٟ ٌٍٕظبَ اٌؼش٠جٟ اٌّظشٞ. .

 .اٌفشق ث١ٓ اٌؼشائت اٌّجبششح ٚاٌؼشائت غ١ش اٌّجبششح .

ٚرؼذ٠الردٗ )إٌطدبق اٌشخظدٟ ٌٍؼدش٠جخ  ٌغدٕخ  رؾذ٠ذ األشخبص اٌطج١ؼ١١ٓ اٌخبػؼ١ٓ ٌٍؼش٠جخ ٚفمبً ٌمبْٔٛ اٌؼش٠جخ ػٍٝ اٌدذخً سلدُ  .

 ػٍٝ دخً األشخبص اٌطج١ؼ١١ٓ(. 

 إٌطبق اٌّىبٟٔ ٌٍؼش٠جخ ػٍٝ دخً األشخبص اٌطج١ؼ١١ٓ. .

 و١ف١خ إػذاد اإللشاس اٌؼش٠جٟ ٌألشخبص اٌطج١ؼ١١ٓ. .

 ٚٔزبئظ اٌجؾش.خالطخ  .

 ٠ّىٓ إػطبء أِضٍخ ػ١ٍّخ ٌزذػ١ُ ػشع اٌؼٕبطش اٌشئ١غ١خ ٌٍجؾش

0 
 املوضوع انثاني: 

 مذى خضوع املزايا اننقذيت وانعينيت نهضريبت عهي دخم األشخاص انطبيعيني. 
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   3 

 املوضوع انثانث: 

 هي املبيعاث وضرورة انتحول إىل انضريبت عهي انقيمت املضافتاملشكالث انناجتت عن تطبيق انضريبت انعامت ع

 عناصر انبحث:

  
  
  
  
 

 
  



47 

 

  
 

 



48 

 

 

   4 

 : املوضوع انرابع

 كيفيت تقذير انقيمت اخلاضعت نهضريبت عهي انقيمت املضافت

 عناصر انبحث:

  
  
  
  
  
 

 
 

 

45.  333 

دساعبد رطج١م١ٗ فٝ 

 اٌزىب١ٌف

 

 طالػ ثغ١ٟٛٔد.أ.

 د/ ٔٛس اٌذ٠ٓ ِشربػ

1 

 ٔظُ ِؾبعجخ رىب١ٌف اٌّشاؽً اإلٔزبع١خ. -اٌّٛػٛع األٚي  :

 أُ٘ إٌمبؽ اٌزٟ ٠غت أْ ٠زٕبٌٚٙب اٌجؾش: 

 .ؽظش ػٕبطش اٌزىب١ٌف ثىً ِشؽٍخ 

 ًِشؽٍخ. ؽظش اإلٔزبط اٌفؼٍٟ ٚ اٌّزىبفئ) اٌّزغبٔظ( ٌى 

 إػذاد رمش٠ش رىب١ٌف اٌّشؽٍخ 

 اٌّشىالد اٌزٟ رمبثً ٔظُ رىب١ٌف اٌّشاؽً ٚأصش٘ب ػٍٝ رمبس٠ش اٌزىب١ٌف 

 ٛػ ثٗ()ِشىٍخ إػبفخ اٌّٛاد اٌخبَ، ِشىٍخ ٚعٛد ٚؽذاد رؾذ اٌزشغ١ً أٚي اٌفزشح، ِشىٍخ ٚعٛد ٚؽذاد ربٌفخ ثبٌّشؽٍخ )رٍف ِغّٛػ ثٗ ٚرٍف غ١شِغّ

0 

 ؽغبة رىب١ٌف إٌّزغبد اٌّشزشوخ ٚ اٌفشػ١خ. -اٌّٛػٛع اٌضبٟٔ:

 أُ٘ إٌمبؽ اٌزٟ ٠غت أْ ٠زٕبٌٚٙب اٌجؾش: 

  . ) رىٍفخ ِشزشوخ ) رىٍفخ اٌخبِبد ٚاٌؼ١ٍّخ اٌظٕبػ١خ 

  . ) رىب١ٌف خبطخ ثؼذ االٔفظبي ) رىب١ٌف االعزىّبي 
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 اٌم١ّخ اٌج١ؼ١خ ٌٍّٕزغبد اٌّشزشوخ( ؽشق رٛص٠غ اٌزىب١ٌف اٌّشزشوخ ػٍٟ إٌّزغبد )ػٍٝ اعبط و١ّبد االٔزبط، ػٍٝ اعبط 

  

3 

 ٔظُ ِؾبعجخ رىب١ٌف األٚاِش اإلٔزبع١خ. -اٌّٛػٛع اٌضبٌش:

 أُ٘ إٌمبؽ اٌزٟ ٠غت أْ ٠زٕبٌٚٙب اٌجؾش: 

 ُاٌششٚؽ اٌزٟ ٠ٕجغٟ رٛافش٘ب ٌزطج١ك ٔظبَ اٚاِش أزبع١خ ع١ٍ 

  ًٌٍؼ١ًّ، ؽبٌخ رغ١ٍُ االِش ثبٌفؼً ٌٍؼ١ًّ(ؽبالد رطج١ك ٔظبَ رىب١ٌف االٚاِش االٔزبع١خ )ٌُ ٠غٍُ االِش ثبٌفؼ 

 .ٍٟؽغبة ِؼذي اٌزؾ١ًّ اٌزمذ٠شٞ/ ٔغجخ اٌزؾ١ًّ اٌزم١ٍذ٠خ، ٚفشٚق اٌزؾ١ًّ ث١ٓ اٌّؼذي اٌزمذ٠شٜ ٚاٌّؼذي اٌفؼ 

4 

 ٔظُ ِؾبعجخ رىب١ٌف اٌّمبٚالد ٚػمٛد اٌجٕبء ٚاٌزش١١ذ. -اٌّٛػٛع اٌشاثغ :

 أُ٘ إٌمبؽ اٌزٟ ٠غت أْ ٠زٕبٌٚٙب اٌجؾش: 

 : رؾذ٠ذ ٔز١غخ أػّبي ػمٛد اٌّمبٚالد ػٓ ؽش٠ك اػذاد 

 لبئّخ رىب١ٌف اٌّمبٌٚخ 

 لبئّخ اسثبػ ٚخغبئش اٌّمبٌٚخ 

46.  334 

دساعبد رطج١م١خ 

 فٟ اٌّشاعؼخ

 

أ.د ػجذاٌٍخ ػجذ 

 اٌغالَ 

 د.ػّشٚ ٔغ١ت

1 

 اٌّٛػٛع األٚي:

 رؾذ٠ذ اٌشثؼ اٌّؾبعجٟ

 ٟاٌغشع ِٓ ل١بط اٌشثؼ اٌّؾبعج. 

 ٌّؾبعجٟؽشق ل١بط اٌشثؼ ا. 

 ٟػٕبطش ل١بط اٌشثؼ اٌّؾبعج. 

 ِٛلف اٌّشاعغ ِٓ ِٛػٛع رؾذ٠ذ اٌشثؼ. 

0 

 اٌّٛػٛع اٌضبٟٔ:

 إٌفمبد اإل٠شاد٠خ ٚإٌفمبد اٌشأعّب١ٌخ

 أٔٛاع إٌفمبد 

 ١ّ٘خ اٌزفشلخ ث١ٓ أٔٛاع إٌفمبدأ.  

 أعظ اٌزفشلخ ث١ٓ إٌفمبد اإل٠شاد٠خ ٚإٌفمبد اٌشأعّب١ٌخ . 

 لخ ث١ٓ إٌفمبدِٛلف اٌّشاعغ اٌخبسعٟ ِٓ اٌزفش  
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3 

 اٌّٛػٛع اٌضبٌش:

 إ٘الن األطٛي اٌضبثزخ

 ٗاٌّمظٛد ثبإل٘الن ٚأ١ّ٘زٗ ٚأ٘ذاف ؽغبث. 

 اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح فٟ ؽغبة اإل٘الن. 

 اٌّؼبٌغخ اٌّؾبعج١خ ٌإل٘الن. 

 ٍّٟاٌّشىالد اٌّزؼٍمخ ثبإل٘الن فٟ اٌٛالغ اٌؼ. 

 ِٛلف اٌّشاعغ اٌخبسعٟ رغبٖ إ٘الن األطٛي اٌضبثزخ. 

4 

 ٛػٛع اٌشاثغ:اٌّ

 اعزخذاَ ِذخً األ١ّ٘خ إٌغج١خ ٌشفغ وفبءح ٚفؼب١ٌخ اٌّشاعؼ١ٓ

 اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح فٟ ؽغبة اإل٘الن 

 اٌّؼبٌغخ اٌّؾبعج١خ ٌإل٘الن 

 ٍّٟاٌّشىالد اٌّزؼٍمخ ثبإل٘الن فٟ اٌٛالغ اٌؼ 

  ِٛلف اٌّشاعغ اٌخبسعٟ رغبٖ إ٘الن األطٛي اٌضبثزخ

5 

 اٌّٛػٛع اٌخبِظ:

ة اٌؼ١ٕبد فٟ اٌّشاعؼخاعزخذاَ أعٍٛ  

 ِضا٠ب اعزخذاَ أعٍٛة اٌّؼب٠ٕخ اإلؽظبئ١خ فٟ اٌّشاعؼخ 

 ؽشق اٌؼ١ٕبد اإلؽظبئ١خ 

 خطٛاد اعزخذاَ أعٍٛة اٌّؼب٠ٕخ اإلؽظبئ١خ فٟ رٕف١ز إخزجبساد ِذٜ اإلٌزضاَ

 ثؤٚعٗ اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ )ِؼب٠ٕخ اٌظفبد(، ِغ اٌزٛػ١ؼ ثّضبي سلّٟ 

47.  335 

 ؽذاٌّٛ اٌّؾبعجٟإٌظبَ 

 

 د.وش٠ُ ِٕظٛس

 د.٘بٟٔ سعت

1 

 اٌّٛػٛع األٚي:

 دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ ٌٍٕظبَ اٌّؾبعجٟ اٌّٛؽذ ٚاٌزغغ١ً اٌّؾبعج١خ ٌجٕٛد اٌّٛاد ٚاألعٛس ٚاٌّظشٚفبد األخشٜ ٚاٌّشزش٠بد ثغشع اٌج١غ 

 ِؾبٚس ٚػٕبطش اٌّٛػٛع األٚي:

 ٔشؤح إٌظبَ اٌّؾبعجٟ اٌّٛؽذ. -1

 ِفَٙٛ إٌظبَ اٌّؾبعجٟ اٌّٛؽذ. -0
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 اٌّؾبعجٟ اٌّٛؽذ. اٌذ١ًٌ -3

 اٌزغغ١ً اٌّؾبعج١ٝ ٌؾغبة اٌخبِبد ٚاٌّٛاد ٚاٌٛلٛد ٚلطغ اٌغ١بس. -4

 اٌزغغ١ً اٌّؾبعج١ٝ ٌؾغبة األعٛس. -5

 اٌزغغ١ً اٌّؾبعج١خ ٌؾغبة اٌّظشٚفبد األخشٜ. -6

 اٌزغغ١ً اٌّؾبعج١ٝ ٌؾغبة اٌّشزش٠بد ثغشع اٌج١غ. -7

 اٌّشاعغ -8

0 

 اٌّٛػٛع اٌضبٟٔ:

 ؽغبثبد اٌزىب١ٌف ٚاٌّظشٚفبد فٟ ظً إٌظبَ اٌّؾبعجٟ اٌّٛؽذ -ٌّزؼٍمخ ثم١بط ٔز١غخ األػّبياٌزغغ١ً اٌّؾبعجٟ ٌٍؾغبثبد ا

 ػٕبطش ِٚؾبٚس اٌّٛػٛع اٌضبٟٔ

 اٌزغغ١ً اٌّؾبعج١ٝ ٌؾغبة اٌخبِبد ٚاٌّٛاد ٚاٌٛلٛد ٚلطغ اٌغ١بس. -1
 اٌزغغ١ً اٌّؾبعج١ٝ ٌؾغبة األعٛس. -0

 اٌزغغ١ً اٌّؾبعج١ٝ ٌؾغبة اٌّظشٚفبد األخشٜ. -3

 اٌّؾبعج١ٝ ؽغبة اٌّشزش٠بد ثغشع اٌج١غ.اٌزغغ١ً  -4

 اٌزج٠ٛت إٌٛػٟ ٌؼٕبطش األػجبء ٚاٌخغبئش. -5

 اٌزغغ١ً اٌّؾبعجٟ ٌألػجبء ٚاٌخغبئش. -6
 رؾذ٠ذ ل١ّخ األػجبء ٚاٌخغبئش اٌزٟ ٠زؾًّ ثٙب إٌشبؽ خالي اٌفزشح اٌّب١ٌخ. -7
 اٌّشاعغ -8

3 

 ف ٚاٌّظشٚفبد ٚاال٠شاداد فٟ ظً إٌظبَ اٌّؾبعجٟ اٌّٛؽذاٌّٛػٛع اٌضبٌش :اٌزغغ١ً اٌّؾبعجٟ ٌٍؾغبثبد اٌّزؼٍمخ ثبٌزىب١ٌ

 ػٕبطش ِٚؾبٚس اٌّٛػٛع اٌضبٌش

 اٌزج٠ٛت إٌٛػٟ ٌؼٕبطش األػجبء ٚاٌخغبئش.-1

 اٌزغغ١ً اٌّؾبعجٟ ٌألػجبء ٚاٌخغبئش.-0

 رؾذ٠ذ ل١ّخ األػجبء ٚاٌخغبئش اٌزٟ ٠زؾًّ ثٙب إٌشبؽ خالي اٌفزشح اٌّب١ٌخ.-3

 شاداد.اٌزج٠ٛت اٌّؾبعجٟ ٌإل٠-4

 اٌزغغ١ً اٌّؾبعجٟ ٌإل٠شاداد.-5

 رؾذ٠ذ ل١ّخ اإل٠شاداد ٌغشع إػذاد اٌؾغبثبد اٌخزب١ِخ. -6
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 اٌّشاعغ.-7

4 

 اٌّٛػٛع اٌشاثغ:

 دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ ٌٍؾغبثبد اٌّزؼٍمخ ثبػذاد لبئّخ اٌّشوض اٌّبٌٟ ٚاٌؾغبثبد اٌخزب١ِخ اٌزؾ١ٍ١ٍخ ثبٌٕظبَ اٌّؾبعجٟ اٌّٛؽذ

 ع اٌشاثغػٕبطش ِٚؾبٚس اٌّٛػٛ

 ؽغبثبد األطٛي اٌزٟ ٠زؼّٕٙب اٌذ١ًٌ اٌّؾبعجٟ اٌّٛؽذؽغبثبد ؽمٛق اٌٍّى١خ ٚاالٌزضاِبد ثبٌذ١ًٌ اٌّؾبعجٟ اٌّٛؽذ.-1

 اٌزج٠ٛت اٌٛظ١فٟ ٌٍزىب١ٌف.-0

 اٌؾغبثبد اٌزؾ١ٍ١ٍخ وّب ٚسدد ثبٌٕظبَ اٌّؾبعجٟ اٌّٛؽذ.-3

 اٌّشاعغ.-4

   5 

 اٌّٛػٛع اٌخبِظ

 خ ٚاٌزفظ١ٍ١خ ٚإٌّشٛسح اٌٛاسدح ثبٌٕظبَ اٌّؾبعجٟ اٌّٛؽذاٌمٛائُ اٌّب١ٌخ األعبع١

اإل٠ؼبؽبد اٌّزّّخ( -لبئّخ اٌزغ١ش فٟ ؽمٛق اٌٍّى١خ –لبئّخ اٌذخً  -)لبئّخ اٌّشوض اٌّبٌٟ  

 ػٕبطش ِٚؾبٚس اٌّٛػٛع اٌخبِظ

  ِمذِخ -1

 لبئّخ اٌّشوض اٌّبٌٟ -0

 لبئّخ اٌذخً -3
 لبئّخ اٌزغ١ش فٟ ؽمٛق اٌٍّى١خ -4
 اإل٠ؼبؽبد اٌّزّّخ -5
 ّشاعغاٌ -6

 

48.  
336/340/

346 

ثؾٛس اٌؼ١ٍّبد فٟ 

ِؾبعجخ اٌزىب١ٌف 

ٚاٌؾى١ِٛخ ٚاٌؼش٠ج١خ 

 ٚاٌّشاعؼخ

1 

 أوزت ثؾضب ِخزظشا فٝ اٌجشِغخ اٌخط١خ ِٛػؾب اٌؼٕبطش اٌزب١ٌخ: 

 ِفَٙٛ اٌجشِغخ اٌخط١خ. -1

 اٌششٚؽ اٌٛاعت رٛافش٘ب فٝ ِشبوً اٌجشِغخ اٌخط١خ. -0

 اٌفشٚع األعبع١خ ٌّٕٛرط اٌجشِغخ اٌخط١خ: -3

 فشع اٌمبث١ٍخ ٌٍزغضئخ. فشع اٌزؤوذ اٌزبَ. –فشع اٌٙذف اٌٛؽ١ذ  –شع اٌؼاللبد اٌخط١خ ف
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 رى٠ٛٓ ّٔٛرط اٌجشِغخ اٌخط١خ ٌزؼظ١ُ األسثبػ: -4

 دساعخ اٌّشىٍخ. - أ

 رؾذ٠ذ ِزغ١شاد اٌمشاس. - ة

 ط١بغخ داٌخ اٌٙذف. -عـ

 ط١بغخ اٌم١ٛد. -د

 رؾ٠ًٛ اٌّزجب٠ٕبد  إٌٝ ِؼبدالد. -٘ـ

 األٚي ) اٌؾً اٌّجذئٝ(. إػذاد عذٚي اٌغّجٍىظ -ٚ

 رم١١ُ اٌؾً اٌّمزشػ ِٓ صالصخ عٛأت: -ص

ّزبؽخ. -1  ِذٜ إعزغالي اٌطبلبد ٌا

 ل١ّخ اٌشثؼ اٌّؾممخ. -0

 ِذٜ اٌٛطٛي إٌٝ اٌؾً األِضً. -3

 ٠زُ رؾغ١ٓ اٌؾً اٌّجذئٝ ، ثزىشاس ٔفظ اٌخطٛاد ؽزٝ ٔظً ٌٍؾً األِضً. -ػ      

 

0 

أِبوٓ اٌؼشع ...اٌخ( إٌٝ أِبوٓ اٌزٛص٠غ أٚ اٌطٍت، ٚرٌه  –اٌّخبصْ  –ضً ٌزٛص٠غ إٌّزغبد ِٓ اٌّظبدس ) اٌّظبٔغ ٠ٙذف ٘زا إٌّٛرط إٌٝ رؾذ٠ذ اٌؾً األِ

 ثٙذف رخف١غ رىب١ٌف إٌمً إٌٝ أدٔٝ ؽذ ِّىٓ.

 فبٌّطٍٛة وزبثخ ثؾش ِخزظش ػٓ ّٔٛرط إٌمً ٚدٚسٖ فٝ رخف١غ رىب١ٌف إٌمً ِٛػؾب اٌؼٕبطش اٌزبٌجخ:

 إٌمً. ششٚؽ إعزخذاَ ّٔٛرط 

 ٠ؼزّذ ّٔٛرط إٌمً ػٍٝ إلزشاػ ؽٍٛي فٝ شىً عذاٚي ، فى١ف رؼذ ٘زٖ اٌغذاٚي؟ 

 :٠ؼذ اٌغذٚي األٚي ) اٌؾً اٌّجذئٝ( ثؼذح ؽشق ِٓ أّ٘ٙب 

 ؽش٠مخ فٛعً اٌزمش٠ج١خ. –ؽش٠مخ أدٔٝ رىٍفخ  –ؽش٠مخ اٌشوٓ اٌشّبٌٝ اٌششلٝ 

 )٠ىزفٝ ثششػ ؽش٠مخ ٚاؽذح فمؾ(.

 بسغخ ثؤٜ ِٓ اٌطش٠مز١ٓ اٌزب١ٌز١ٓ:إخزجبس ِضب١ٌخ اٌخال٠ب اٌف 

 ؽش٠مخ اٌزٛص٠غ اٌّؼذي . ) ٠ىزفٝ ثطش٠مخ ٚاؽذح فمؾ ِّٕٙب (. –ؽش٠مخ ؽغش اٌٛؽء 
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 .٠زُ إخز١بس اٌخ١ٍخ اٌفبسغخ اٌزٝ رؾمك أوجش رذ١ٔخ ٌٍزىب١ٌف ، ٚ٘ٝ اٌخ١ٍخ راد أوجش ل١ّخ عبٌجخ 

 األِضً . أٜ ػٕذِب ال ٠ىْٛ ٌٍخال٠ب اٌفبسغخ أٜ ل١ّخ عبٌجخ.٠زُ رؾغ١ٓ اٌؾً ٚرٌه ثزىشاس اٌخطٛاد اٌغبثمخ ؽزٝ ٔظً إٌٝ اٌؾ ً 

 .ًاٌخال٠ب ا١ٌٍّئخ رّضً اٌّزغ١شاد األعبع١خ اٌزٝ رذخً فٝ اٌؾً. ٚاٌخال٠ب اٌفبسغخ رّضً اٌّزغ١شاد غ١ش األعبع١خ اٌزٝ ٌُ رذخً فٝ اٌؾ 

 ٠غ(.٠غت أْ رزغبٜٚ ؽبلبد اٌّظبدس )اٌّظبٔغ( ِغ ؽبلبد ٔمبؽ اٌٛطٛي) ِٕبؽك اٌزٛص 

 

3 

 ٠غزٍضَ رٕف١ز اٌّششٚعبد ئٔغبص عذد ِزٕٛع ِٓ األٔشطخ ، ٚرؾزبط ٘زٖ األٔشطخ ئٌٝ رؾذ٠ذ دل١ك ،
 ؽ١ش أٔٙب رّضً وً أٚعٗ إٌشبط اٌزٝ ٠زىْٛ ِٕٙب اٌّششٚع ، ٚاٌزٝ ٠غت ئرّبِٙب ١ٌزُ ئوزّبي اٌّششٚع.  

 ٌض١ِٕخ اٌّؾذدح إلرّبِٗٚعٍٝ اإلداسح إٌبعؾخ أْ رؾبٚي ئرّبَ اٌّششٚع فٝ ؽذٚد اٌفزشح ا

 ٚفٝ ؽذٚد اٌزىب١ٌف اٌّمذسح ٌزٕف١زٖ.

 ٚأؽذ أعب١ٌت ثؾٛس اٌع١ٍّبد اٌزٜ ٠غبعذ اإلداسح فٝ ٘زا اٌّغبي : ٘ٛ أعٍٛة ِشاععخ ٚرم١١ُ اٌجشاِظ اٌّعشٚف

 ثأعُ  " شجىخ األعّبي ث١شد" . 

 فٛضؼ ثاخزظبس ٘زا األعٍٛة ، ِٛضؾب اٌعٕبطش اٌزب١ٌخ:

 :اٌّظطٍؾبد االعبع١خ -1

 اٌّغبس اٌؾشط. –اٌّغبس  –شجىخ األعّبي  –إٌشبط اٌّعٍك  –إٌشبط اٌّٛ٘ٝ  –إٌشبط  -اٌؾذس  

 لٛاعذ ثٕبء شجىخ األعّبي . -2

 اٌٛلذ اٌّجىش ٌٍؾذس  –اٌٛلذ اٌّزشبئُ  -اٌٛلذ األوضش ئؽزّبال –اٌٛلذ اٌّزفبئً  -3

 اٌٛلذ اٌشاوذ. –اٌٛلذ اٌّزأخش ٌٍؾذس  – -4

 ٌّششٚع فٝ ِذح ص١ِٕخ ِع١ٕخ أٚ رىٍفخ ِؾذدح.و١ف١خ رؾذ٠ذ ئؽزّبي رٕف١ز ا -5

 و١ف١خ اٌزظشف ئرا وبْ ٕ٘بن أوضش ِٓ ِغبس ؽشط فٝ اٌشجىخ. -6

 و١م١خ رطج١ك أعٍٛة ث١شد / رىٍفخ فٝ خفض اٌزىب١ٌف . -7

 

 ا٢ٌٟاعزخذاَ اٌؾبعت /338/344  .49
 الموضوع االول : 1
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 ٚاٌّشاعؼخ اٌّؾبعجخ فٟ 348

 

 د.فبؽّخ ػجذ اٌخبٌك

 د.رٙبٟٔ عبِٟ

Without valid input data, a computer is not capable of producing any useful 

 information. Hence the input step must occur before any data can be 

 processed and any information produced 

. In relation to this aspect, please discuss the following: 

- Types of input and how the computer uses each type. 

- Uses and characteristics of the different types of terminals. 

- Description of direct entry input devices. 

- Description of common types of output. 

Description of output devices 

0 

 اٌّٛػٛع اٌضبٟٔ:

The computer does its primary work in a part of 

 the machine that we cannot see; a control center that 

 converts data input to information output 

. This control center, called the Central Processing Unit 

. In relation to this aspect, please discuss the following: 

- Description of the components of the Central Processing Unit.- 

- How program instructions are executed by the computer. 

- How data is represented in the computer. 

- How processors are distinguished by their speed, memory capacity and word 
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length. 

 

3 

 اٌّٛػٛع اٌضبٌش:

It is important for users of the computer to understand 

 the fundamental concepts and features of different types of software 

 

, and the role they play in the computer system.In relation to this 

 aspect, please discuss the following: 

- Definition of the computer software. 

- Main types of software. 

- Definition of the application software and its function. 

- Types of systems software. 

 

4 

 اٌّٛػٛع اٌشاثغ :

Computer system is a combination of six components. 

 . In relation to this aspect, please discuss the following: 

- Description of the basic components of a computer system. 
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- Difference between data and information. 

- Description of the different types of the computer hardware. 

- The role of people in the computer system. 

- Description of the classifications of computers. 

- Description of the development of computers. 
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52.  342 

تحلٌل و نمد الموائم 

 المالٌه

 د.منصور حامد

1 

 اٌّٛػٛع االٚي 

 إػذاد الٛائُ اٌّب١ٌخ ٚفمبً ٌّؼب١٠ش اٌّؾبعجخ

 اٌؼٕبطش

 ِفَٙٛ ٚا٘ذاف اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ -
 أٛاع اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ِٚىٛٔبرٙب -

 اٌّفب١ُ٘ اٌّؾبعج١خ إلػذاد اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ -

 ِشاؽً أػذاد لبئّخ اٌذخً  -

 اٌّشرجطخ ثئػذاد لبئّخ اٌّشوض اٌّبٌٟ اٌّفب١ُ٘ اٌّؾبعج١خ -

 

0 

 اٌّٛػٛع اٌضبٟٔ
 االؽبس اٌفىشٞ ٌمبئّخ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ 

 اٌؼٕبطش

 اٌّمظٛد ثمبئّخ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ -
 رؾ١ًٍ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ ثغشع اػذاد لبئّخ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ ٌالٔشطخ اٌزشغ١ٍ١خ ٚاالعزضّبس٠خ ٚاٌز١ٍ٠ّٛخ -

 ذ٠خ اٌذاخٍخ ٚاٌخبسعخ ٌالٔشطخ اٌزشغ١ٍ١خ ٚاالعزضّبس٠خ ٚاٌزّٛ ١ٍ٠خِظبدس اٌزذفمبد إٌم -

 إػذاد لبئّخ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ ٌّٕشؤح االػّبي ثؤٔشطزٙب اٌضالصخ

3 

 اٌّٛػٛع اٌضبٌش

 اعب١ٌت رؾ١ًٍ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ

 اٌؼٕبطش 

 اٌزؾ١ًٍ ِٓ خالي اٌّمبسٔبد -
 اٌزؾ١ًٍ االفمٟ ٌٍمٛائُ اٌّب١ٌخ -

 ٌٍمٛائُ اٌّب١ٌخاٌزؾ١ًٍ اٌشأعٟ  -

4 

 اٌّٛػٛع اٌشاثغ

 رؾ١ًٍ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ثؤعزخذاَ إٌغت ٚاٌّؤششاد اٌّب١ٌخ

 اٌؼٕبطش
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 ِفَٙٛ إٌغجخ اٌّب١ٌخ  -
 ٔغت ِٚؼذالد اٌشثؾ١خ -

 ٔغت اٌغ١ٌٛٗ -

 ٔغت ل١بط إٌشبؽ -

5 

 اٌّٛػٛع اٌخبِظ 

 ّب١ٌخدساعخ ٚرؾ١ًٍ االٚساق اٌّب١ٌخ ٚاػذاد رمبس٠ش ٚرؾ١ًٍ ٔمذ اٌمٛائُ اٌ

 اٌؼٕبطش

 ِفَٙٛ االٚساق اٌّب١ٌٗ  -
 اٌم١ُ اٌّخزٍفٗ ٌالعُٙ -

 ٔغت ِٚؤششاد رؾ١ًٍ االٚساق اٌّب١ٌٗ  -

 رمبس٠ش رؾ١ًٍ ٚٔمذ اٌمٛائُ اٌّب١ٌٗ  -      

 اٌخظبئض ا١ٌّّضٖ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌٗ -         

 ادٚاد اػذاد اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌٗ -         

 بد اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌٗ ِؼب١٠ش عٛدٖ ث١بٔبد ِٚؼٍِٛ -        

 

51.  349 

ِجبدٜء ِؾبعجٗ 

 اٌزىب١ٌف

 

 د.صٕبء ػط١خ

1 
 ِؾبعجخ اٌزىب١ٌف وٕظبَ ٌٍّؼٍِٛبد ٚػاللزٗ ثبٌٕظُ اٌّؾبعج١خ االخشٜ

 

0 
 اٌزج٠ٛجبد اٌؼ١ٍّخ ٌؼٕبطش اٌزىب١ٌف

 

3 
 دساعخ ِمبسٔخ ث١ٓ لٛائُ اٌزىب١ٌف فٝ ظً إٌظش٠خ اٌى١ٍخ ٚاٌّزغ١شح

 

4 
 بعجخ اٌزىب١ٌف فٝ رشش١ذ لشساد االٔزبطٚس ِؾد
 

50.  361 

 (2أعب١ٌت و١ّٗ )

د.ػجذ اٌؾ١ّذ 

 ِظطفٟ

1 

 ٔظش٠خ اٌزمذ٠ش

 ٔغجخ(. –رؼش٠ف ٔظش٠خ اٌزمذ٠ش)ِزٛعؾ  
 أ١ّ٘خ ٔظش٠خ اٌزمذ٠ش.

 أُ٘ اعزخذاِبد ٔظش٠خ اٌزمذ٠ش.
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 اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ ٌٕظش٠خ اٌزمذ٠ش.

0 

 اٌذاٌخ األع١خ

 خ.ئزؼش٠ف اٌذاٌخ األع١
 اٌظ١غخ اٌش٠بػ١خ ٌّؼبدٌخ اٌذاٌخ األع١خ. 

 أُ٘ اعزخذاِبد اٌذاٌخ األع١خ.

 اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ ٌٍذاٌخ األع١خ.

3 

 رٛص٠غ صٕبئٟ اٌؾذ٠ٓ

 رؼش٠ف رٛص٠غ صٕبئٟ اٌؾذ٠ٓ.
 اٌظ١غخ اٌش٠بػ١خ ٌزٛص٠غ صٕبئٟ اٌؾذ٠ٓ.

 أُ٘ اعزخذاِبد رٛص٠غ صٕبئٟ اٌؾذ٠ٓ.

 ٠غ صٕبئٟ اٌؾذ٠ٓ.لٛا١ٔٓ ؽغبة االؽزّبالد فٟ رٛص

 لٛا١ٔٓ ؽغبة اٌّزٛعؾ ٚاٌزجب٠ٓ ٚاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ فٟ رٛص٠غ صٕبئٟ اٌؾذ٠ٓ.

 اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ ٌزٛص٠غ صٕبئٟ اٌؾذ٠ٓ

4 

 توزٌع بواسون
 رؼش٠ف رٛص٠غ ثٛاعْٛ.

 اٌظ١غخ اٌش٠بػ١خ ٌزٛص٠غ ثٛاعْٛ.

 أُ٘ اعزخذاِبد رٛص٠غ ثٛاعْٛ.

 ثٛاعْٛ.لٛا١ٔٓ ؽغبة االؽزّبالد فٟ رٛص٠غ 

 لٛا١ٔٓ ؽغبة اٌّزٛعؾ ٚاٌزجب٠ٓ ٚاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ فٟ رٛص٠غ ثٛاعْٛ.

 اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ ٌزٛص٠غ ثٛاعْٛ -12

5 

 اٌزٛص٠غ اٌطج١ؼٟ

 .ٟرؼش٠ف اٌزٛص٠غ اٌطج١ؼ 
 .ٟاٌظ١غخ اٌش٠بػ١خ ٌّؼبدٌخ اٌزٛص٠غ اٌطج١ؼ 

 .ْٛأُ٘ اعزخذاِبد رٛص٠غ ثٛاع 

 ؽزّبالد فٟ اٌزٛص٠غ اٌطج١ؼٟ. لٛا١ٔٓ ؽغبة اٌذسعخ اٌّؼ١بس٠خ ٚاال 
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 ٟاٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ ٌٍزٛص٠غ اٌطج١ؼ  

53.  382 

رؾ١ًٍ اخطبس اٌز٠ًّٛ ٚ 

 االعزضّبس

 د.١ٌٚذ اٌجٍه

1 

 األعٛاق اٌّب١ٌخ فٟ ِظش 

 أٔٛاع االعٛاق اٌّب١ٌخ فٟ ِظش -

 ٚظبئف االعٛاق اٌّب١ٌخ  -

 وفبءح االعٛاق اٌّب١ٌخ -

 فٟ االعٛاق اٌّب١ٌخ أٔٛاع االٚساق اٌّب١ٌخ اٌّزبؽٗ  -

 اٌٛعطبء فٟ االعٛاق اٌّب١ٌخ  -

 ِؤششاد اعٛاق االٚساق اٌّب١ٌخ -

0 

 طٕبد٠ك االعزضّبس فٟ ِظش 

 اٌّمظٛد ثظٕبد٠ك االعزضّبس ٚو١ف١خ ػٍّٙب -

 ِضا٠ب ٚأ٘ذاف طٕبد٠ك االعزضّبس -

 اٌزظ١ٕفبد اٌّخزٍفخ ٌظٕبدق االعزضّبس ٚاالٔٛاع داخً وً رظ١ٕف  -

 بد٠ك االعزضّبس فٟ ِظش ِٓ ؽ١ش اٌؼذد ٚإعّبٌٟ االِٛاي اٌّغزضّشٖ فٟ طٕبد٠ك االعزضّبسٚالغ طٕ -

 طٕبد٠ك االعزضّبس االوضش سثؾ١خ فٟ ِظش خالي اٌؼبَ اٌّبػٟ-

 طٕبد٠ك االعزضّبس االوضش خغبسح فٟ ِظش خالي اٌؼبَ اٌّبػٟ -

3 

ِٚخبؽش فٟ االعزضّبس فٟ األٚساق اٌّب١ٌخ ػبئذ   

 ؼبئذ االعزضّبس فٟ األٚساق اٌّب١ٌخ اٌّمظٛد ث -

 اٌفشق ث١ٓ اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ ٚاٌّزٛعؾ إٌٙذعٟ ٌؼٛائذ االٚساق اٌّب١ٌخ. ِٚزٝ ٠زُ اعزخذاِّٙب -

 اٌؼبئذ ِٓ االعزضّبساد فٟ األعٛاق اٌذ١ٌٚخ -

 اٌّمظٛد ثّخبؽش االعزضّبس فٟ األٚساق اٌّب١ٌخ  ٚأٔٛاػٙب اٌّخزٍفخ -
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 ػبئذ ِٚخبؽش االعزضّبس فٟ األٚساق اٌّب١ٌخٚػغ ِضبي رطج١مٟ ٌؾغبة  -

 

4 

 اٌّمظٛد ثّؾفظخ األٚساق اٌّب١ٌخ ٚو١ف١خ ؽغبة ػبئذ ِٚخبؽش االعزضّبس

 فٟ ِؾفظخ أٚساق ِب١ٌخ ِىٛٔٗ ِٓ ٚسلز١ٓ 

 رؤص١ش ِؼبًِ االسرجبؽ ث١ٓ ػٛائذ األٚساق اٌّب١ٌخ اٌّىٛٔخ ٌٍّؾفطٗ ػٍٝ ِخبؽش اٌّؾفظخ -

 ّب١ٌخ ٚاخز١بس اٌّؾفظخ اٌّضٍٝاٌؾذ اٌىفء ٌٍّؾبفع اٌ-

أعٍٛة شبسة ٚرش٠ٕٛس ٌزم١١ُ اٌّؾبفع اٌّب١ٌخ -   

5 

اٌّمظٛد ثّؾفظخ االٚساق اٌّب١ٌخ ٚو١ف١خ ؽغبة ػبئذ ِٚخبؽش االعزضّبس فٟ ِؾفظخ اٚساق ِب١ٌخ ِىٛٔٗ 

 ِٓ ٚسلز١ٓ

اٌّؾفظخ رؤص١ش ِؼبًِ االسرجبؽ ث١ٓ ػٛائذ االٚساق اٌّب١ٌخ اٌّىٛٔٗ ٌٍّؾفطٗ ػٍٝ ِخبؽش -  

اٌؾذ اٌىفء ٌٍّؾبفع اٌّب١ٌخ ٚاخز١بس اٌّخفظخ اٌّضٍٝ-  

أعٍٛة شبسة ٚرش٠ٕٛس ٌزم١١ُ اٌّؾبفع اٌّب١ٌخ -   

54.  390 
 (2حاسب آلى )

 د.مصطفً هالل 

1 Types of application programs  

0 E) Data communication & internet 

3  The decision making process & information system 

4  Types of information systems 

5  Information technology & operating systems 

55.  395 
إلتصادٌات المالٌة 

 العامة
1 

 رم١غّبد اٌّٛاسد اٌؼبِخ ٌٍذٌٚخ : 

 اٌزمغ١ُ اٌمبٟٔٛٔ ٚاٌزمغ١ُ اٌّبٌٟ. -
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 اٌزمغ١ُ األلزظبدٞ. - د.سامً السٌد

 .غ اٌؼبَ ٚإٌفغ اٌخبصاٌزمغ١ُ ؽجمبً ٌٕغجخ إٌف -

0 

 االؽبس اٌزٕظ١ّٟ ٌٍؼش٠جخ : 

 اٌؼش٠جخ ٚإٌظبَ اٌؼش٠جٝ ٚاٌج١ٕبْ االعزّبػٟ. -

 اٌؼش٠جخ ٚاٌج١ٕبْ اٌغ١بعٟ ٚاالداسٞ -

 اٌؼش٠جخ ٚإٌظبَ االلزظبدٜ. -

3 

 اٌز١١ّض ث١ٓ اٌؼشائت اٌؼ١ٕ١خ ٚاٌشخظ١خ ٚاٌّجبششح ٚغ١ش اٌّجبششح : 

 ٚاٌؼش٠جخ اٌشخظ١خ.اٌفشق ث١ٓ اٌؼش٠جخ اٌؼ١ٕ١خ  -

 اٌفشق ث١ٓ اٌؼشائت اٌّجبششح ٚاٌؼشائت اٌغ١ش ِجبششح . -

 ِؼب٠ش اٌز١١ّض ث١ٓ اٌؼشائت اٌّجبششح ٚاٌغ١ش ِجبششح     -       

4 

 ؽشق إطذاس اٌمشٚع اٌؼبِخ ٚإٔمؼبئٙب : 

 ؽشق إطذاس عٕذاد اٌمشٚع اٌؼبِخ. -

 اٌّضا٠ب اٌزٝ رّٕؼ ٌٍّىززج١ٓ. -

 ؼبِخ.ؽشق إٔمؼبئٙب اٌمشٚع اٌ -

5 

 ِشاؽً اٌّٛاصٔخ اٌؼبِخ لٛاػذ٘ب : 

 رؼش٠ف اٌّٛاصٔخ اٌؼبِخ ٚرٛص٠غ االخزظبص. -

 ِشاؽً اٌّٛاصٔخ اٌؼبِخ. -

 لٛاػذ اٌّٛاصٔخ اٌؼبِخ. -

56.  396 

 

 

 

 تصاد دولىال

1 

 االخزالف ث١ٓ اٌزغبسح اٌذاخ١ٍخ ٚاٌزغبسح اٌخبسع١خ :

 إخزالف األعٛاق. -

 .إخزالف اٌٛؽذاد إٌمذ٠خ -

 إخزالف لذسح ػٛاًِ االٔزبط ػٍٝ االٔزمبي.  -
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 د.سامً السٌد

0 

 ِؾذداد عؼش اٌظشف ٚٔظُ اٌظشف األعٕجٟ : 

 عؼش اٌظشف اٌزٛاصٟٔ.-

 لبػذح اٌز٘ت. -

 لبػذح إٌمٛد اٌٛسل١خ االٌضا١ِخ. -

3 

 ِىٛٔبد ١ِضاْ اٌّذفٛػبد ٚا١ٌبرٗ رٛاصٔٗ : 

 ِىٛٔبد ١ِضاْ اٌّذفٛػبد. -

 لزظبدٞ ١ٌّضاْ اٌّذفٛػبد.اٌزؼبدي اٌؾغبثٟ ٚاٌزٛاصْ اال -

 طٛس االخزالي ٚا١ٌبد اٌزٛاصْ. -

4 

 ِجشساد ل١بَ اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ ِٚضا٠ب٘ب : 

 ٔظش٠زٟ إٌزفمبد اٌّطٍمخ ٚإٌزفمبد إٌغج١خ. -

 ٔظش٠خ ِؼذي اٌزجبدي اٌذٌٟٚ. -

 ٔظش٠خ ٔغت ػٕبطش االٔزبط. -

5 

 أدٚاد اٌغ١بعخ اٌزغبس٠خ ٚأ٘ذافٙب : 

 س٠خ ٚأدٚارٙب.ِفَٙٛ اٌغ١بعخ اٌزغب -

 اصبس اٌغ١بعخ اٌزغبس٠خ. -

 أ٘ذاف اٌغ١بعخ اٌزغبس٠خ. -

57.  421 

إداسٖ اٌّششٚػبد 

 االٔشبئ١ٗ

 د. ٔبطف دمحم ٔبطف

ِٓ ؽ١ش ِفِٙٛخ ٚؽج١ؼزٗ ٚرؾذ٠برٗ .رٕبٚي اٌّششٚع االٔشبئٝ  1  

 رٕبٚي اٌّششٚع االٔشبئٝ ِٓ ؽ١ش أٛاػٗ ٚاالخزالفبد ث١ُٕٙ . 0

ٔشبئٝ ِٓ ؽ١ش اٌّشاؽً اٌزبس٠خ١خ اٌزٝ ِش ثٙب ،ٚاٌّشاؽً اٌفؼ١ٍخ اٌزٝ ٠ّش ثٙب ؽزٝ رغ١ٍُ اٌّششٚع رٕبٚي اٌّششٚع اال 3

. 
 رٕبٚي أٛاع اٌؼمٛد فٝ اٌّششٚع االٔشبئٝ ثزفظ١الرٙب . 4
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 .رٕبٚي ِذاخً اٌّششٚع االٔشبئٝ اٌزم١ٍذ٠خ ٚرغ١ٍُ اٌّفزبػ ٚاٌّضا٠ب ٚاٌؼ١ٛة ٌٍّبٌه ٚاٌّمبٚي 5

58.  420 
 اٌغ١بعبد االداس٠ٗ

 د. دمحم طبٌؼ ػجذ اٌٍط١ف

1 

ثذا٠خ اٌزفى١ش فٝ عٍُ اٌغ١بعابد االداس٠اخ وبٔاذ ِغاشد رغ١ّائ ٔٙابئٝ ٌٍعٍاَٛ اٌفشع١اخ اٌّٛػٛع األٚي: 

اٌّخزٍفخ ئال أٗ اطجؼ ٠ؾًّ االْ ِالِؼ اٌعٍُ اٚ اٌّإٙظ اٌّغازمً ثزاراٗ ثعاذ ِاشٚسٖ ثعاذح رطاٛساد 

رعش٠اف ٚأ١ّ٘اخ االداسح  -ِشاؽاً رطاٛس اٌفىاش االعازشار١غٟ  اعبع١خ. فٝ ضٛء رٌه رٕابٚي ثبٌشاشػ

ِغاز٠ٛبد  –ِٙابساد االداسح اٌفعبٌاخ -دٚس االداسح االعزشار١غ١خ فٝ ٔغابػ إٌّمّابد -اإلعزشار١غ١خ 

 االداسح االعزشار١غ١خ. 

0 

ذ إٌبعؼ. فٝ رعذ ع١ٍّخ رط٠ٛش ٚرطج١ك اٌشؤ٠خ اٌّغزمج١ٍخ اؽذٜ اٌّٙبَ اٌشئ١غ١خ ٌٍمبئ اٌّٛػٛع اٌضبٔٝ:

رعش٠اف اٌشؤ٠اخ  –ضٛء رٌه رٕبٚي ثبٌششػ عّبد اٌمبئذ إٌبعؼ ٚعاٍٛو١بد اٌمبئاذ لاٝ اعاذاد اٌشؤ٠اخ 

خطاٛاد  –ا١ّ٘اخ ٚعاٛد سؤ٠اخ اعازشار١غ١خ ٌٍّٕمّاخ  –اٌّغزمج١ٍخ ِٚؾبٚس دساعخ اٌشؤ٠خ اٌّغزمج١ٍخ 

 ثٕبء اٌشؤ٠خ اٌّغزمج١ٍخ ٌٍّٕمّخ

3 

٘ٛ ٚعٛد سعبٌخ ٚاضؾخ ١ِّٚاضح عاٛاء عٍاٝ ِغازٜٛ اٌفاشد اٚ  اؽذ عٛأت إٌغبػ اٌّٛػٛع اٌضبٌش:

إٌّمّخ اٚ اٌذٌٚخ ٚوزٌه اٌؾبي ثبٌٕغجخ ٌٍّٕمّخ ٠غت اْ ٠ىْٛ ٌٙب شخظ١خ ١ِّضح ٚفش٠ذح رمٙش فٝ 

 –سعبٌزٙب. فاٝ ضاٛء رٌاه رٕابٚي ثبٌشاشػ ِفٙاَٛ سعابٌخ إٌّمّاخ ِٚشاؽاً رطاٛس إٌماشح ٌٍشعابٌخ 

 ِذاخً ٚضئ اٌشعبٌخ –طخ ثزؾذ٠ذ اٌشعبٌخ ا١ّ٘خ سعبٌخ إٌّمّخ ٚاألثعبد اٌخب

4 

 

رجذأ اٌٚٝ خطٛاد ط١بغخ اعزشار١غ١خ إٌّمّخ ثزؾ١ًٍ اٌج١ئخ عٛاء اٌخبسع١خ ٚاٌذاخ١ٍاخ.  اٌّٛػٛع اٌشاثغ:

فٝ ضٛء رٌه رٕبٚي ثبٌششػ رعش٠ف اٌج١ئخ اٌخبسع١خ ٌٍّٕمّخ ٚوزٌه اٌعٛاًِ اٌّزعٍماخ ثبٌج١ئاخ اٌخبسع١اخ 

رعش٠اف اٌج١ئاخ اٌذاخ١ٍاخ ٌٍّٕمّاخ  -ٌخبطاخ ثبٌج١ئاخ اٌخبسع١اخ اٌخبطاخ ةث١ئاخ اٌظإبعخ اٌعبِاخ ٚاٌعٛاِاً ا

 ٚوزٌه اٌعٛاًِ اٌّزعٍمخ ثبٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ ٌٍّٕمّخ.

5 

ثعذ رؾ١ًٍ ٚرشخ١ض اٌج١ئخ اٌخبسع١خ ٚاٌذاخ١ٍخ ٌٍّٕمّخ ٠زُ اخز١بس االعازشار١غ١خ. فاٝ  اٌّٛػٛع اٌخبِظ:

ٍاااٝ ِغااازٜٛ إٌّمّاااخ وىاااً ٚعٍاااٝ ِغااازٜٛ إٌشااابط ضاااٛء رٌاااه رٕااابٚي ثبٌشاااشػ االعااازشار١غ١بد ع

اٌعٛاِاً إٌفغا١خ اٌزاٟ راإصش  –ّٔبرط ٚأعب١ٌت اخز١بس االعزشار١غ١خ  –ٚاالعزشار١غ١بد اٌزٟ ٠غت رغٕجٙب 

 عٍٝ اخز١بس االعزشار١غ١خ.

59.  423 
إداسٖ اٌظ١بٔٗ ٚاالِٓ 

:  اٌظ١بٔخ ٚاٌؼ١ٍّبد اإلداس٠خ 1  
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 اٌظٕبػٝ

 د. دمحم ػجذ اٌغزبس

 ظ١بٔخ.ِفَٙٛ اٌ .1
 أ١ّ٘خ اٌظ١بٔخ. .0

 أ٘ذاف اٌظ١بٔخ. .3

 رظ١ٕف أٔشطخ اٌظ١بٔخ. .4

  اإلسشبداد اٌؼبِخ إلػذاد ثشٔبِظ اٌظ١بٔخ .5
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0 

:  رخط١ؾ أػّبي اٌظ١بٔخ  

 ِفَٙٛ رخط١ؾ اٌظ١بٔخ. .1
 أ٘ذاف رخط١ؾ اٌظ١بٔخ.  .0

 ِغز٠ٛبد اٌزخط١ؾ ٌٍظ١بٔخ.  .3

 اٌزخط١ؾ اٌٛظ١فٝ ا١ٌِٛٝ ألػّبي اٌظ١بٔخ (4) .4

3 

:  ١ّٝ ٌغٙبص إداسح اٌظ١بٔخاإلؽبس اٌزٕظ  

 ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٝ إلداسح اٌظ١بٔخ. .1
 ثذائً اٌزٕظ١ُ ألػّبي إداسح اٌظ١بٔخ.  .0

 اٌّشىالد اٌّزظٍخ ثزٕظ١ُ إداسح اٌظ١بٔخ. .3

 اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ػٍٝ رٕظ١ُ إداسح اٌظ١بٔخ .4

4 

:  عذٌٚخ أػّبي اٌظ١بٔخ  

 ِفَٙٛ اٌغذٌٚخ ٚاٌزؾ١ًّ ألػّبي اٌظ١بٔخ. .1
 خ ٚاٌزؾ١ًّ.خطٛاد اٌغذٌٚ  .2

 ٚظبئف اٌغذٌٚخ ٚاٌزؾ١ًّ.  .3

 اٌشلبثخ ػٍٝ األػّبي اٌّزشاوّخ.  .4

  إداسح أػّبي اٌظ١بٔخ اٌّؤعٍخ .5

5 

 اٌظؾخ ٚاٌغالِخ ا١ٌّٕٙخ

 ِفَٙٛ اٌظؾخ ٚاٌغالِخ ا١ٌّٕٙخ. .1
 أ٘ذاف اٌظؾخ ٚاٌغالِخ ا١ٌّٕٙخ. .0

 اٌزؾذ٠بد اٌزٝ رٛاعٗ اٌظؾخ ٚاٌغالِخ ا١ٌّٕٙخ.  .3

 ٌغالِخ ا١ٌّٕٙخ.اخزظبطبد إداسح اٌظؾخ ٚا  .4

 اٌزذس٠ت فٝ ِغبي اٌظؾخ ٚاٌغالِخ ا١ٌّٕٙخ.  .5
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 ل١بط األداء فٝ ِغبي اٌظؾخ ٚاٌغالِخ ا١ٌّٕٙخ .6

62.  424 
 اإلٔزبطعٛدٖ  إداسح

 د. فٛصٜ ِذوٛس

 ارخبر اٌمشاساد اٌغّبػ١خ ٚا١ّ٘زٙب 1

 اوزت ِزوشح ػٓ ػّبْ اٚ رٛو١ذ اٌغٛدح 0

ُٕٙاوزت ػٓ سٚاد اٌغٛدح ٚاعٙبِبد وً ِ 3  

 اوزت ػٓ إداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ 4

 عٛائض اٌغٛدح اٌؼشث١خ ٚاٌؼب١ٌّخ 5

61.  425 
 إداسٖ االطٛي اٌشاعّب١ٌٗ

 د. ؽغبَ أؽّذ ؽٕفٟ

1 

 ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّؾذداد أٚ اٌم١ٛد اٌزٝ رفشػٙب ؽج١ؼخ

خط١ؾ ٚاٌزشغ١ً ٚاٌشلبثخ ػٍٝ األطٛي األطٛي اٌشأعّب١ٌخ ٚاٌزٝ رؤصش ثذْٚ أدٔٝ شه ػٍٝ فؼب١ٌخ لشاساد اإلداسح ػٕذ اٌز 

 اٌشأعّب١ٌخ.

  أوزت ثؾضبً ػٓ ِؾذداد إداسح األطٛي اٌشأعّب١ٌخ

0 

ِّب الشه ف١ٗ أْ رخط١ؾ االؽز١بعبد ِٓ األطٛي اٌشأعّب١ٌخ ٠زؤصش ثظفخ أعبع١خ ثّزغ١شاد اٌج١ئخ اٌخبسع١خ، وّب أْ اٌزؤص١ش ِزجبدي 

 خط١ؾ االؽز١بعبد ِٓ األطٛي اٌشأعّب١ٌخ.ف١ّب ث١ٓ ِزغ١شاد اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ ث١ٓ ر

  أوزت ثؾضبً رٕبلش ف١ٗ رؾذ٠ذ االؽز١بعبد ِٓ األطٛي اٌشأعّب١ٌخ.

3 

رزّضً إؽذٜ اٌّالِؼ اٌج١ئ١خ اٌذ١ٌٚخ فٝ اٌزؾٛي اٌٝ االلزظبد اٌؾش ٠ّٚىٓ ِالؽظخ ٘زا اٌزؾٛي ثباللزظبد اٌّظشٜ ِٓ خالي رؾٌٛٗ 

، ٚلذ رشرت ػٍٝ رٌه إػبدح ١٘ىً اٌششوبد اٌّظش٠خ ِٓ خالي رى٠ٛٓ ششوبد لبثؼخ ٠زجؼٙب إٌٝ االلزظبد اٌؾش ِغ آ١ٌخ األعٛاق

 ششوبد فشػ١خ ػٍٝ أعبط اٌزىبًِ فٝ األٔشطخ ِغ إروبء سٚػ إٌّبفغخ ث١ٓ اٌششوبد اٌمبثؼخ.

  ً٘ ٠ّىٓ رطج١ك ِؼب١٠ش رظ١ٕف االعزضّبساد ػٍٝ إػبدح ١٘ىٍخ اٌمطبع اٌؼبَ اٌّظشٜ؟ ٌّبرا؟

4 

ِؾ١ؾ األػّبي فٝ االلزظبد ثمطبػبرٗ اٌّخزٍفخ ِغ ؽبعزٗ اٌٝ  ذ ِظذس اٌّشبسوخ اٌض١ِٕخ وّظذس ر٠ٍّٛٝ ػٍٝ اٌضمخ اٌّب١ٌخ ف٠ٝؼزّ

 اٌٛػٝ اٌضمبفٝ اٌىبفٝ.

  أوزت ثؾضبً ػٓ اٌّشبسوخ اٌض١ِٕخ وّظذس ِٓ ِظبدس اٌز٠ًّٛ ؽ٠ًٛ األعً.

5 

٠ًٛ األطٛي اٌشأعّب١ٌخ، إر رغزخذِٗ إٌّظّبد فٝ ر٠ًّٛ اطٌٛٙب اٌشأعّب١ٌخ ٠ؼزجش اٌز٠ًّٛ اٌزؤع١شٜ اؽذ اٌّظبدس األعبع١خ ٌزّ

 % ِٓ ل١ّخ األطٛي اٌشأعّب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ.02-% 15ثٕغجخ رظً فٝ اٌّزٛعؾ ِٓ 

  أوزت ثؾضبً رٛػؼ ف١ٗ األشىبي اٌّخزٍفخ ٌٍز٠ًّٛ اٌزؤع١شٜ

60.  426 
 اٌف١ٕخاٌغذٜٚ 

 ٚإٌٙذع١خ
1 

 :  اعخ اٌغذٜٚ اٌف١ٕخ ٚإٌٙذع١خاالؽبس اٌؼبَ ٌذس 

  اٌغذٜٚ اٌّجذئ١خ ، ٚاٌزفظ١ٍ١خ )اٌّفَٙٛ ،األ٘ذاف...اٌخ(.دساعبد 
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 د.دػبء سعزُ

 .رؼش٠ف دساعخ اٌغذٜٚ اٌف١ٕخ ٚإٌٙذع١خ،ٚأعجبة اال٘زّبَ ثٙب 

 .ُٙأ١ّ٘خ اخز١بس اٌمبئ١ّٓ ثبٌذساعخ اٌف١ٕخ ٚإٌٙذع١خ،ٚأخالل١بر 
 َدساعخ اٌغذٜٚ اٌف١ٕخ ٚإٌٙذع١خ وٕظب. 

0 

 :  ز١بس اٌّٛلغ إٌّبعت ٌٍّششٚع االعزضّبسٜاخ

 .أ١ّ٘خ لشاس اخز١بس اٌّٛلغ 
 .ِؼبًِ اٌزٛؽٓ ٚدٚسٖ فٝ اخز١بس اٌّٛلغ 

 .اٌذساعخ اٌز١ّٙذ٠خ الخز١بس اٌّٛلغ 
 ػٛاًِ ِٚؾذداد اخز١بس اٌّٛلغ إٌّبعت   

3 

 :  رٛط١ف االالد ٚاٌّؼذاد ٌٍّششٚع االعزضّبسٜ

 .أ١ّ٘خ رٛط١ف االالد ٚاٌّؼذاد 

 .ِؾذداد رٛط١ف ٚاخز١بس االالد ٚاٌّؼذاد 

  .أُ٘ اٌّشبوً اٌزٝ ٠ّىٓ ِٛاعٙزٙب ػٕذ اخز١بس االالد ٚاٌّؼذاد 

 .ِؼب١٠ش ٚع١بعبد ششاء االالد ٚاٌّؼذاد 
 ِٜشاؽً ششاء االالد ٚاٌّؼذارزٛط١ف االالد ٚاٌّؼذاد ٌٍّششٚع االعزضّبس  

4 

 اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٝ ٌٍّظٕغ

 .ِىٛٔبد اٌّظٕغ 
 ظ١ُّ اٌغ١ذ ٌٍّظٕغ.فٛائذ اٌز 

 :اٌغٛأت األعبع١خ ٌزظ١ُّ اٌّظٕغ 

 )اٌّجبٔٝ،خطٛؽ االٔزبط،اٌّشافك ٚاٌج١ٕخ األعبع١خ(

5 

 :  رٛط١ف اٌؼّبٌخ ٌٍّششٚع االعزضّبسٜ

 .ٜأ١ّ٘خ رؾذ٠ذ اٌؼّبٌخ ٌٍّششٚع االعزضّبس 
 .ِؾذداد رؾذ٠ذ ٔٛع ٚؽغُ اٌؼّبٌخ 

 ٜأعظ رظ١ٕف اٌؼّبٌخ اٌالصِخ ٌٍّششٚع االعزضّبس. 

 .ؽشق رؾذ٠ذ اؽز١بعبد اٌّششٚع ِٓ اٌؼّبٌخ  

 اٌّٛػٛع األٚي :  اٌزخط١ؾ إٌّزغبد ٚاٌّج١ؼبد:  1 رخط١ؾ ٚعذٌٚٗ االٔزبط 407  .63



71 

 

 ٘جخ فشاطد. 

 

 اٌؼٕبطش اٌّطٍٛثخ :

 ٟ٘ رخط١ؾ إٌّزغبد .ما  -

 أ١ّ٘خ ٔشبؽ رخط١ؾ إٌّزغبد . -

 بد.ؽغُ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ ٌذػُ ٔشبؽ رخط١ؾ إٌّزغ -

 ١٘ىً ِض٠ظ إٌّزغبد. -

0 

 اٌّٛػٛع اٌضبٔٝ :  اإلؽبس اٌؼبَ  ٌزخط١ؾ ٚسلبثخ أٔشطخ اإلٔزبط 
 اٌؼٕبطش اٌّطٍٛثٗ : 

 رؼش٠ف إٌظبَ اٌٛظ١فٝ اإلٔزبط  - -

 اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ػٍٝ وفب٠ٗ أداء إٌظُ اإلٔزبع١خ  - -

 دسعخ االعزفبدح ِٓ ٔظُ اٌزشغ١ً اإلٌىزش١ٔٚخ ٌٍج١بٔبد - -

 خطؾ اإلٔزبع١خ   أٔٛاع اٌ  -

3 

 اٌّٛػٛع اٌضبٌش : دٚس اٌّزغ١شاد اٌج١ئ١خ فٟ أعزشر١غ١خ إٌّظّخ ٚإٌظبَ اٌٛظ١فخ ٌالٔزبط 

  اٌؼٕبطش اٌّطٍٛثخ :

 .دساعخ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ -

 دساعخ اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ. -

 اٌّغئٛي ػٓ اٌم١بَ ثؤػّبي ٚدساعخ اٌّزغ١شاد اٌج١ئ١خ ٚاألٔشطخ اٌّغزف١ذح ِٕٙب . -

4 

 اٌّٛػٛع اٌشاثغ : اٌغذٌٚٗ اٌى١ٍخ ٚإػذاد خطؾ اإلٔزبط

 اٌؼٕبطش اٌّطٍٛثٗ: 

  .اٌّمظٛد ثبٌزخط١ؾ اٌىٍٝ ٌٍطبلخ اإلٔزبع١خ -

  .أ١ّ٘ٗ ٔشبؽ اٌزخط١ؾ اٌىٍٝ ٌٍطبلخ اإلٔزبع١خ -

  .أُ٘ اٌّشبوً  اإلٔزبع١خ اٌّظبؽجٗ ٌزٕف١ز عذاٚي اإلٔزبط اٌشئ١غٝ -
5 

 عبٔت أُ٘ األدٚاد اٌؼ١ٍّخ اٌّغزخذِخ فٝ أػّبي  عذٌٚخ اٌزغّغ إٌٙبئٝ  اٌّٛػٛع اٌخبِظ:  خشائؾ
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 اٌؼٕبطش اٌّطٍٛثخ : 

 .ٚػؼ اٌّمظٛد ثخشائؾ عبٔذ -

 .أُ٘ ِغبالد اعزخذاَ خشائؾ عبٔذ -

64.  428 
 رظ١ُّ ٔظُ االٔزبط

 د. إ٠ّبْ ؽغبط

 رؤص١ش اعزشار١غ١بد إٌّبفغخ ػٍٝ رظ١ُّ ٔظُ اإلٔزبط 1

 اٌخبص ثزخط١ؾ إٌّزغبد فٝ رذػ١ُ ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ دٚس إٌشبؽ 0

 ٔشبؽ رخط١ؾ إٌّزغبد فٝ اٌخذِبد 3

 رؤص١ش إٌشبؽ اٌخبص ثزخط١ؾ اٌطبلخ اإلٔزبع١خ ػٍٝ رذػ١ُ اٌّشوض اٌزٕبفغٟ ٌٍّٕظّخ 4

 األشىبي اٌّخزٍفخ ٌٍزٕظ١ُ اٌذاخٍٝ ٌٍزغ١ٙالد اإلٔزبع١خ فٝ إٌّظّبد 5

65.  429 

ّٛاد إداسٖ اٌ

ٚاٌشلبثٗ ػٍٝ 

 اٌّخضْٚ

 د. دمحم ػجذ اٌغزبس

1 

 إداسح اٌّٛاد فٝ اٌششوبد اٌظٕبػ١خ

 ؽج١ؼخ ٚأ١ّ٘خ ٚظ١فخ إداسح اٌّٛاد .. 1
 اٌّفب١ُ٘ اٌّشرجطخ ثٛظ١فخ إداسح اٌّٛاد.. 0

 أ٘ذاف إداسح اٌّٛاد.. 3

 اخزظبطبد عٙبص إداسح اٌّٛاد.. 4

  اسح اٌّٛاد.اٌّغئ١ٌٛخ اإلعزّبػ١خ ٚاألخالل١خ ٌغٙبص إد .5

0 

 :اإلؽبس اٌزٕظ١ّٝ ٌغٙبص إداسح اٌّٛاد

 رٕظ١ُ عٙبص إداسح اٌّٛاد.. 1
 اٌؼاللخ ث١ٓ عٙبص إداسح اٌّٛاد ٚاألعٙضح األخشٜ ثبٌّٕظّخ.. 0

  اٌّشوض٠خ ٚاٌالِشوض٠خ فٝ إداسح اٌّٛاد.. 3

3 

:رط٠ٛش ٔظبَ فؼبي إلداسح اٌّٛاد  

 ِفَٙٛ ٔظُ اٌؼًّ..1
 ١ُ ِٚشبسوخ اٌؼب١ٍِٓ فٝ ٚػغ ٔظُ اٌؼًّ.اٌزذس٠ت ٚاٌزؼٍ.0
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 اٌؾبعجبد ا١ٌ٢خ ٚٔظُ إداسح اٌّٛاد..3

 اؽز١بعبد ٔظُ إداسح اٌّٛاد ِٓ اٌج١بٔبد.. 4

 اٌؼٕظش اٌجششٞ ٚأ١ّ٘زٗ فٝ ٔغبػ إٌظبَ .. 5

 اٌؼبٍِْٛ فٝ عٙبص إداسح اٌّٛاد. 6

4 

 :  ٔظُ رخط١ؾ االؽز١بعبد ِٓ اٌّٛاد

 د ِٓ اٌّٛاد.ِفَٙٛ رخط١ؾ االؽز١بعب. 1
 أ٘ذاف ٔظبَ رخط١ؾ االؽز١بعبد ِٓ اٌّٛاد.. 0

 ِىٛٔبد ٔظبَ رخط١ؾ االؽز١بعبد ِٓ اٌّٛاد.. 3

 . ششٚؽ اعزخذاَ ٔظبَ رخط١ؾ االؽز١بعبد ِٓ اٌّٛاد. 4

5 

:  اٌشلبثخ ػٍٝ اٌّخضْٚ  

 ِفَٙٛ اٌشلبثخ ػٍٝ اٌّخضْٚ.. 1
 أ١ّ٘خ اٌشلبثخ ػٍٝ اٌّخضْٚ.. 0

 ٝ اٌّخضْٚ.أ٘ذاف اٌشلبثخ ػٍ. 3

 أدٚاد اٌشلبثخ ػٍٝ اٌّخضْٚ.. 4

 أٔٛاع ٔظُ اٌشلبثخ ػٍٝ اٌّخضْٚ .5

66.  411 
 اٌّب١ٌخٔظُ اٌّؼٍِٛبد 

 د. سثبة فّٟٙ

1 
 اإلؽبس اٌؼبَ ٌّظطٍؼ إٌظبَ

 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ -رؼش٠ف ٔظُ اٌّؼٍِٛبد -رطج١مٗ ػٍٟ ِٕظّبد األػّبي  –خظبئظٗ  –ِىٛٔبرٗ  –رؼش٠ف إٌظبَ 

0 

 ٔؾٛ ػاللخ ِزىبٍِخ ث١ٓ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ ٚٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ

و١ف١خ اعزخذاَ ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد  -ِىٛٔبرٗ -رؼش٠ف ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد -دٚس وال ِٓ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ -أ١ّ٘زٙب ٌإلداسح –رؼش٠ف اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد 

  ّزىبًِ ٌٍّؼٍِٛبد اإلداس٠خ.اٌؼاللخ ِغ إٌظبَ اٌ -ٌخذِخ اغشاع اإلداسح

3 

 ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌؼٕٛاْ :

اٌؼاللخ ث١ٓ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد  -و١ف١خ رذفك اٌج١بٔبد فٟ ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ -ِىٛٔبرٗ –ا٘ذافٗ  –رؼش٠ف ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ 

 اٌّب١ٌخ ٚإٌظُ االخشٜ.

 شأعّب١ٌ٘ٝىً ٔظبَ ِؼٍِٛبد اٌزخط١ؾ اٌ اٌؼٕٛاْ : 4
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 رؼش٠ف ١٘ىً ٔظبَ ِؼٍِٛبد اٌزخط١ؾ اٌشأعّبٌٝ ّٔٛرط رؾذ٠ذ ِظبدس سأط اٌّبي ثّضبي رطج١مٝ.

5 
  :ّٔٛرط اٌزذفك إٌمذٞاٌؼٕٛاْ : 

 اعزخذاِبد ِخشعبد اٌّؼٍِٛبد اٌخبطخ ثبٌٕظبَ اٌفشػٟ ٌٍزذفك إٌمذٞ. -ّٔٛرط اٌزذفك إٌمذٞ   رؼش٠ف
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67.  410 
 (2إداسٖ اٌجٕٛن )

 بط ِظطفٟد. إثزٙ

1 
 ػٕبطش اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ ٚرؤص١ش٘ب ػٍٝ أداء اٌجٕه .         

رؤص١ش٘ب  –ػاللزٙب ثجؼؼٙب  –خظبئظٙب  –اٌؼٕبطش        

0 
 ػٕبطش اٌج١ئخ اٌخبسع١خ ٚربص١ش٘ب ػٍٝ اداء اٌجٕه.

 ربص١ش٘ب. –رمغ١ّٙب : ألزظبد٠خ ، لب١ٔٛٔخ ، رٕبفغ١خ ، إعزّبػ١خ ، خظبئٙب  –اٌؼٕبطش 

3 
 أ١ّ٘خ ٚظ١فخ اٌزخط١ؾ ثبٌجٕه.

 اال١ّ٘خ  –االٔٛاع  –اٌّفَٙٛ 

4 
دٚس اٌزٛع١ٗ ٌزؾغ١ٓ أداء اٌجٕه .                 -4  

اٌزؤص١ش  –اٌطشق ٚاألعب١ٌت  –اٌّفَٙٛ                  

5 
           .أ١ّ٘خ ٚظ١فخ اٌزٕظ١ُ ثبٌجٕه ٚرؤص١ش ؽغُ اٌجٕه

ػٍٝ رٌه.رؤص١ش ؽغُ اٌجٕه  –١ُ اٌّذاخً إٌظش٠خ ٌٍزٕظ        

6 
 أ١ّ٘خ اٌشلبثخ ػٍٝ إداء اٌجٕه.

االدٚاد  –اٌّشاؽً  –االٔٛاع   

68.  413 

اٌغذٜٚ االلزظبد٠ٗ 

 ٌٍّششٚػبد االعزضّبس٠ٗ

 د. دػبء سعزُ

1 

 دٚس اٌّششٚع االعزضّبسٜ 

 ِشؽٍخ ِبلجً االعزضّبس ٚ ِىٛٔبرٙب.
 ِشؽٍخ رٕف١ز االعزضّبس ِٚىٛٔبرٙب.

ٌزشغ١ً ٚأُ٘ اٌّشبوً فٝ األعً اٌمظ١ش ٚاٌط٠ًِٛشؽٍخ ا  

0 

 ِشؽٍخ ِب لجً االعزضّبس وبؽذ ِشاؽً دٚسح اٌّششٚع االعزضّبسٞ

 اٌزعشف عٍٝ فشص االعزضّبسةاٌّعٍِٛبد اٌالصِخ ِٚظبدس٘ب .
 دساعبد اٌغذٜٚ اٌّجذئ١خةاٌّفَٙٛ ،األ٘ذاف...اٌخ .

 ...اٌخ .دساعبد اٌغذٜٚ إٌٙبئ١خةاٌّفَٙٛ،األ٘ذاف،اٌعٕبطش

 رم١١ُ اٌّششٚع ةعٕبطشأٚطشق اٌزم١١ُ .

3 
 دساعخ اٌغذٚٞ االلزظبد٠خ ٌٍّششٚػبد االعزضّبس٠خ

 ِفَٙٛ دساعبد اٌغذٜٚ ثظفخ عبِخ، ٚدساعخاٌغذٜٚ االلزظبد٠خ ثظفخ خبطخ.
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 ِظبدس اٌؾظٛي عٍٝ ث١بٔبد دساعخ اٌغذٜٚ االلزظبد٠خ.

 اٌزىب١ٌف . -د٠خ ةاال٠شاداداٌج١بٔبد اٌالصِخ العذاد دساعخ اٌغذٜٚ االلزظب

 اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌزٝ ٠زُ االعزّبد ع١ٍٙب عٕذ اعذاد دساعخ اٌغذٜٚ االلزظبد٠خ.

 اٌّإششاد اٌّب١ٌخ اٌزٝ ٠زُ االعزّبد ع١ٍٙب ٌزم١١ُ اٌغذٜٚ االلزظبد٠خ ٌٍّششٚع.

4 

 رم١١ُ سثؾ١خ ٚع١ٌٛخ اٌّششٚع االعزضّبسٞ

 االعزفبدح. لبئّخ اٌذخً : اٌّفَٙٛ،اٌّىٛٔبد،أٚعٗ
 رؾ١ًٍ اٌزعبدي : اٌّفَٙٛ،طشق اٌؾغبة ،أٚعٗ االعزفبدح.

ذ٠خ.لبئّخ أٚ عذٚي اٌزذفمبد إٌمذ٠خ : ِفَٙٛ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ ،األعبط اٌزٜ ٠زُ االعزّبد ع١ٍٗ عٕذ اعذاد٘ب ،أٔٛاع عذاٚي اٌزذفمبد إٌم  

5 

 رم١ُ اٌّششٚع االعزضّبسٞ ِٓ ٚعُٙ ٔظش اٌّغزضّش.

 ٚع االعزضّبسٜ ِٚىٛٔبرٙب.دٚسح اٌّشش
 ِشؽٍخ ِبلجً االعزضّبس ِٚىٛٔبرٙب.

 ِفَٙٛ دساعخ اٌغذٜٚ االلزظبد٠خ.

 ِعذي اٌعبئذ عٍٝ االعزضّبس: اٌّفَٙٛ،طشق اٌؾغبة،االعزخذاِبد، االٔزمبداد.

 فزشح االعزشداد :اٌّفَٙٛ،و١ف١خ اٌؾغبة،اٌّضا٠ب،االٔزمبداد.

.أٚعٗ االعزفبدح اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ : اٌّفَٙٛ،طش٠مخ اٌؾغبة،  

69.  415 
 ثٛسطٗ االٚساق اٌّب١ٌٗ

 دمحم ػٕزشد. 

1 

 اٌّٛػٛع األٚي: األعٛاق األ١ٌٚخ ٚاٌضب٠ٛٔخ

 بطش:اٌؼٕ

 .رؼش٠ف اٌغٛق األ١ٌٚخ .1

 .رؼش٠ف اٌغٛق اٌضب٠ٛٔخ .0

 .ِفَٙٛ اٌغٛق إٌّظّخ .3

 .ِفَٙٛ اٌغٛق اٌغ١ش ِٕظّخ .4

 .ِفَٙٛ ثٛسطخ األٚساق اٌّب١ٌخ .5
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 .اٌٛظبئف االلزظبد٠خ ٌجٛسطخ األٚساق اٌّب١ٌخ .6

 .اٌّزؼبٍِْٛ فٟ ثٛسطخ األٚساق اٌّب١ٌخ .7

0 

 اٌّٛػٛع اٌضبٟٔ: طٕبد٠ك االعزضّبس

 :  اٌؼٕبطش

 .٠ف طٕبد٠ك االعزضّبسرؼش -1

 .أٔٛاع طٕبد٠ك االعزضّبس -0

 .األؽشاف اٌزٟ رخذُِٙ طٕبد٠ك االعزضّبس -3
 .اٌغ١بعبد االعزضّبس٠خ ٌظٕبد٠ك االعزضّبس -4
 .اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤدٜ إٌٝ أخفبع أداء طٕبد٠ك االعزضّبس -5

3 

 اٌّٛػٛع اٌضبٌش: رظ١ٕف األعٛاق اٌّب١ٌخ

 :اٌؼٕبطش

 .ٔٛع اٌٛسلخ اٌّب١ٌخ رظ١ٕف األعٛاق اٌّب١ٌخ ِٓ ؽ١ش -1

 .رظ١ٕف األعٛاق اٌّب١ٌخ ِٓ ؽ١ش ٔٛع اإلطذاس -0

 .رظ١ٕف األعٛاق اٌّب١ٌخ ِٓ ؽ١ش ربس٠خ اعزؾمبق اٌٛسلخ اٌّب١ٌخ -3

 .ثٕٛن االعزضّبس -4

 .ٔطبق األعٛاق غ١ش إٌّظّخ -5

 .اٌغٛق غ١ش إٌّظّخ -6

 .اٌغٛق إٌّظّخ -7

 

4 

 اٌّٛػٛع اٌشاثغ: ػٛائذ ٚ ِخبؽش االعزضّبس

 اٌؼٕبطش:

 ش٠ف اٌّخبؽشرؼ -1
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ّخبؽش -0  أٔٛاع ٌا

 أٔٛاع األٚساق اٌّب١ٌخ ِٚخبؽش٘ب -3

 ؽبالد اٌزؤوذ ٚػذَ اٌزؤوذ -4

 رؼش٠ف اٌؼٛائذ -5

 .أٔٛاع اٌؼٛائذ -6

5 

 اٌّٛػٛع اٌخبِظ: األٚساق اٌّب١ٌخ اٌّزذاٌٚخ فٟ اٌجٛسطخ

 :اٌؼٕبطش

 .األعُٙ اٌؼبد٠خ ٚاٌّّزبصح -1

 .اٌغٕذاد اٌؾى١ِٛخ -0

 .عٕذاد اٌششوبد -3

 .عؼش إطذاس اٌغٕذ -4

 .رْٚ اٌخضأخأ -5

 .ػغض اٌّٛاصٔخ اٌؼبِخ ٚأرْٚ اٌخضأخ-6

72.  401 
 ٠ك دٌٚٝرغٛ

 د.ِظطفٟ ٘الي

1 

 أٚعٗ اٌّمبسٔخ ث١ٓ ث١ٓ اٌزغ٠ٛك اٌذٌٟٚ ٚ اٌزغ٠ٛك اٌّؾٍٟ. 

 ِؾبٚس اٌجؾش:   

 ٘ذف اٌجؾش -أ

 ِفَٙٛ ٚ ا١ّ٘خ اٌزغ٠ٛك اٌذٌٟٚ -ة

 ِغبالد اٌزغ٠ٛك اٌذٌٟٚ-ط

 اٌفشٚق اٌغٛ٘ش٠خ ث١ٓ اٌزغ٠ٛك اٌذٌٟٚ ٚ اٌزغ٠ٛك اٌّؾٍٟ فٟ اٌٛالغ اٌؼٍّٟ -د

0 

 رغجك ارخبد لشاساد اٌزغ٠ٛك اٌذٌٟٚاٌذساعبد اٌزٟ 

 ِؾبٚس اٌجؾش:

 ٘ذف اٌجؾش -أ

 اٌذساعبد اٌخبطخ ثبٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ ٌٍزغ٠ٛك اٌذٌٟٚ -ة
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 اٌذساعبد اٌخبطخ ثبٌج١ئخ اٌخبسع١خ ٌٍزغ٠ٛك اٌذٌٟٚ -ط

 اصش إٌزبئظ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌذساعبد اٌج١ئ١خ ػٍٝ لشاساد اٌزغ٠ٛك -د

3 

 ؼٍِٛبد ٌٍزغ٠ٛك اٌذٌٟٚ فٟ رشش١ذ لشاساد اٌزغ٠ٛك اٌذٌٟٚدٚس ثؾٛس اٌزغ٠ٛك ٚ ٔظُ اٌّ

 ِؾبٚس اٌجؾش:  

 ٘ذف اٌجؾش  -أ

 دٚس ٚ ا١ّ٘خ ثؾٛس اٌزغ٠ٛك اٌذ١ٌٚخ ٚ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌزغ٠ٛم١خ اٌذ١ٌٚخ -ة

 أٛاع لشاساٞ اٌزغ٠ٛك اٌذٌٟٚ -ط

 اٌخؼبئض اٌٛاعت رٛافش٘ب فٟ ِزخذ لشاساد اٌزغ٠ٛك اٌذٌٟٚ -د

4 

 ٚ رطٛس إٌّزغبد ٚ رمذ٠ُ خذِبد ِب ثؼذ اٌج١غ فٟ االعٛاق اٌخبسع١خ ػٛاثؾ ر١١ّض

 ِؾبٚس اٌجؾش:  

 ٘ذف اٌجؾش -أ

 ػٛاثؾ ر١١ّض إٌّزغبد فٟ االعٛاق اٌخبسع١خ -ة

 ػٛاثؾ ٚ اعزشارغ١بد رط٠ٛش إٌّزغبد فٟ اٌخبسط  -ط

 ثذائً رمذ٠ُ خذِبد ِب ثؼذ اٌج١غ فٟ االعٛاق اٌخبسع١خ -د

5 

 إٌّزغبد ٚ رظ١ُّ اٌؾّالد اٌزش٠ٚغ١خ فٟ االعٛاق اٌخبسع١خ ِؾذداد رغؼ١ش

 ِؾبٚس اٌجؾش:  

 ٘ذف اٌجؾش  -أ

 اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤخذ فٟ اٌؾغجبْ ػٕذ رغؼ١ش إٌّزظ فٟ اٌخبسط -ة

 اعزشار١غ١بد رغؼ١ش إٌّزغبد فٟ اٌغٛق اٌخبسعٟ -ط

 بسطاٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤخذ فٟ اٌؾغجبْ ػٕذ رظ١ُّ اٌؾٍّخ اٌزش٠ٚغ١خ فٟ اٌخ -د

71.  403 
 إداسٖ إٌّزغبد

 ١ٔش١ِٓ اٌغؼذٟٔد. 

1 

 .ِفَٙٛ ٚ ؽج١ؼخ إٌّزغبد ٚي:اٌّٛػٛع األ

 اٌؼٕبطش:

 اٌّفَٙٛ اٌزغ٠ٛمٟ ٌٍّٕزظ .-

 ِضا٠ب اٌّفَٙٛ اٌزغ٠ٛمٟ ٌٍّٕزظ. -
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 خظبئض اٌخذِبد. -

  ٟزغ٠ٛماٌجشٔبِظ اٌٌخذِبد ػٍٝ اخظبئض أؼىبط -

0 

 .اٌزمغ١ّبد اٌزغ٠ٛم١خ ٌٍّٕزغبداٌّٛػٛع اٌضبٔٝ: 

 اٌؼٕبطش:

 .أٔٛاع إٌّزغبد-

 ٙالو١خ.أٔٛاع اٌغٍغ اإلعز-

 عٛأت اإلخزالف ث١ٓ اٌششاء اإلعزٙالوٟ ٚ اٌششاء ثٛاعطخ إٌّظّبد-

 

3 

 .رٕظ١ُ إداسح إٌّزغبد اٌّٛػٛع اٌضبٌش:

 اٌؼٕبطش:

 .عبط إٌّزغبدأِضا٠ب ٚػ١ٛة اٌزٕظ١ُ ػٍٝ -

 ٔٛاع اٌّخزٍفخ ٌّذ٠شٜ إٌّزغبد.األ-

 ِٙبَ ِذ٠ش إٌّزغبد. -

 بد ٚاٌؾٍٛي اٌّمزشؽخ ٌزفبد٠ٙب.اٌّشبوً اٌزٝ ٠ٛاعٙٙب ِذ٠ش إٌّزغ -

4 

 .ِض٠ظ إٌّزغبد : اٌّفَٙٛ ٚاألثؼبد ٚاٌمشاساد األعبع١خ اٌّٛػٛع اٌشاثغ :

 اٌؼٕبطش:

 .ّفَٙٛ ِض٠ظ إٌّزغبداٌّمظٛد ث-

 ِىٛٔبد ِض٠ظ إٌّزغبد.-

 اٌّفب١ُ٘ اٌّشرجطخ ثّض٠ظ إٌّزغبد.-

 د.اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ػٍٝ رى٠ٛٓ ِض٠ظ إٌّزغبد فٝ إٌّظّب-

    االٔٛاع اٌّخزٍفخ ٌٍمشاساد اٌّزؼٍمخ ثّض٠ظ إٌّزغبد.-

 5 

 .دٚسح ؽ١بح إٌّزظ اٌّٛػٛع اٌخبِظ :

 اٌؼٕبطش:

 .ِشاؽً دٚسح ؽ١بح إٌّزظ-
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 خظبئض  وً ِشؽٍخ ِٓ ِشاؽً دٚسح ؽ١بح إٌّزظ.-

 .عٍٛن األسثبػ ٚاٌخغبئش ٌىً ِشؽٍخ ِٓ ِشاؽً دٚسح ؽ١بح إٌّزظ-

 غ٠ٛم١خ ٌىً ِشؽٍخ ِٓ ِشاؽً دٚسح ؽ١بح إٌّزظ.األعزشار١غ١بد اٌز-
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70.  425 
 فٓ اٌج١غ ٚاداسح اٌّج١ؼبد

 د.ػجٍخ ؽغبصٞ

1 

 التنظٌم اإلدارى ألعمال البٌعالبحث األول:

 ممدمة 

 .الخطة التنظٌمٌة ألعمال البٌع 

 واجبات البٌع 

 شاط المبٌعاتاألسس المتبعة فى تنظٌم األعمال التنفٌذٌة لن 

 العوامل التى تحكم تنظٌم أعمال البٌع 

 العاللة بٌن لسم المبٌعات واأللسام األخرى بالمنظمة 

 الخاتمة 

 المراجع

0 

 إختٌار رجال البٌعالبحث الثانى:

 ممدمة 

 العوامل الحاكمة للصفات الواجب توافرها فى رجال البٌع 

 ٌد لرجال البٌعالفوائد التى تعود على المنظمة من اإلختٌار الج 

 الواجبات التى ٌنبغى أن ٌموم بها رجل البٌع 
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 أنواع رجال البٌع 

 مصادر الحصول على رجال البٌع 

 الطرق التى تعتمد علٌها المنظمة فى إجتذاب رجال البٌع 

 الوسائل التى ٌتم اإلعتماد علٌها فى اإلختٌار من بٌن المتمدمٌن لوظائف البٌع 

 الخاتمة 

 المراجع

3 

 سٌاسة طرق التوزٌع لثالث:البحث ا

 ممدمة 

 أهمٌة طرق التوزٌع المناسبة 

 العوامل العامة والخاصة المؤثرة على إختٌار سٌاسة طرق التوزٌع 

 طرق توزٌع السلع اإلستهالكٌة 

 طرق توزٌع السلع اإلنتاجٌة 

 خاتمة 

 المراجع

 حركة إنتمال رجال البٌعالبحث الرابع: 4
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 ممدمة 

 ل رجال البٌعأهمٌة تحدٌد حركة إنتما 

 كٌفٌة إعداد حركة إنتمال رجال البٌع 

 الطرق المتبعة فى محاسبة رجال البٌع عن مصارٌف السفر 

 العوامل المؤثرة على إختٌار الطرق المختلفة فى سداد مصارٌف السفر واإلنتماالت 

 وسائل إنتمال رجال البٌع 

 خاتمة 

 المراجع

5 

 اإلشراف على رجال البٌعالبحث الخامس:

 دمة مم 

 تعرٌف اإلشراف على رجال البٌع 

 أهداف اإلشراف على رجال البٌع 

 مسئولٌة اإلشراف 

 طرق اإلشراف على رجال البٌع 

 الخاتمة 
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 المراجع
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73.  427 

 رغ٠ٛك اٌخذِبد

 د.ٔش١ِٓ اٌغؼذٟٔ

 

1 

 .إعزشار١غ١خ اٌطٍت ٚاٌؼشع اٌخبطخ ثبٌخذِبد اٌّٛػٛع األٚي:

 اٌؼٕبطش:

 أٔٛاع اٌخذِبد. 

 رؾذ٠ذ االعزشار١غبد اٌّشرجطخ ثبٌطٍت . 

 رؾذ٠ذ االعزشار١غ١بد اٌّشرجطخ ثبٌؼشع. 

0 

 ٠شٍّٙب اٌزغ٠ٛك. اٌّٛػٛع اٌضبٔٝ: اٌّغبالد اٌزٝ

 اٌؼٕبطش:

 رغ٠ٛك إٌّظّبد. 

 رغ٠ٛك االشخبص. 

 رغ٠ٛك األفىبس. 

 رغ٠ٛك اٌغٍغ. 

 رغ٠ٛك اٌخذِبد. 

 رغ٠ٛك االِبوٓ. 

 .رغ٠ٛك أٚلبد اٌفشاؽ 

3 

 اٌّٛػٛع اٌضبٌش: ّٔبرط ػ١ٍّخ طٕغ اٌمشاس اٌششائٟ اٌخبص ثبٌخذِخ.

 اٌؼٕبطش:

 ِشؽٍخ اإلخز١بس ث١ٓ اٌجذائً أٚ ِبلجً اٌششاء. 

 ِشؽٍخ اإلعزٙالن ٚ سدٚد األفؼبي اٌّظبؽجخ  . 

 ِشؽٍخ رم١١ُ ِب ثؼذ اٌششاء. 

 ؟  و١ف ٠زؾمك ٚ ٠زضا٠ذ سػب اٌؼّالء ػٓ اٌخذِخ 

4 

 .ّٔبرط ػ١ٍّخ طٕغ اٌمشاس اٌخبص ثبٌّغزٍٙى١ٓاٌّٛػٛع اٌشاثغ : 

 اٌؼٕبطش:

 ّٔبرط اٌّغزٍٙه ٌّغزمجً اٌخطش . 
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 أٔٛاع اٌخطش اٌّذسن  . 

 ١غ اٌخطش ٌخذِبد اٌّغزٍٙه.إعزشار١غ١بد رخف 

 إعزشار١غ١بد رخف١غ اٌخطش اٌخبص ثبٌخذِخ اٌظٕبػ١خ ٚ ا١ٌّٕٙخ. 

5 

 ذ٠ذ طفبد اٌخذِخ ٚاٌخجشح ثٙب.ؾّٔبرط راٌّٛػٛع اٌخبِظ: 

 اٌؼٕبطش:

 إٌّٛرط اٌش٠بػٟ اٌؼمالٟٔ.   

 إؽبس اٌشلبثخ اٌّذسوخ . 

 ِفَٙٛ إٌض ٚ اٌذٚس.  

 اٌؼ١ًّ ِٛظف ٌجؼغ اٌٛلذ. 

 . غزٍٙه ٚ لشاساد اإلداسحعٍٛن اٌّ 

74.  429 

اٌزغ٠ٛك فٟ 

اٌظٕبػبد 

 اٌظغ١شح

 أ.د ٘بٌخ ػٕجخ

1 

 : اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ٚػاللزٙب ثش٠بدح األػّبي

 .فٝ ِظش ١ّ٘خ اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ٌاللزظبد اٌمِٛٝأ -
 .ػاللخ س٠بدح األػّبي ثبٌّششٚػبد اٌظغ١شح  -
 ا٠ب٘ب.ِٚضٙب خظبئظأُ٘ ٚ اٌّششٚػبد اٌظغ١شحِؼؼٍخ رؼش٠ف  -
 .ؼٛاًِ اٌّؤد٠خ ٌٕغبػ ٚفشً اٌّششٚػبد اٌظغ١شحاٌ -

0 

  : فىشح اٌّششٚع اٌظغ١ش ٚدساعخ عذٚا٘ب

 .ػاللخ اٌفشً ثبٌٕغبػ -
 .أعب١ٌت ر١ّٕخ اٌمذسح ػٍٝ ر١ٌٛذ أفىبس إثذاػ١خ -
 .أٔٛاع ِٚشاؽً دساعبد اٌغذٜٚ -
 .ٌألػّبي اٌظغ١شح ااٌّغبالد اٌزٝ رغبػذ ػٍٝ إلزشاػ أفىبس -

 .اٌظغ١ش لشاس ثزٕف١ز فىشح اٌّششٚعآ١ٌخ ارخبر 

3 

 : خطخ األػّبي ٌٍّششٚع اٌظغ١ش

 .اٌّفَٙٛ ٚاأل١ّ٘خ -

 .أٔٛاع خطؾ األػّبي -
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 .ِىٛٔبد خطخ األػّبي ٚلشاسارٙب -

 .اٌمشاساد اٌّزؼٍمخ ثزؾذ٠ذ األعٛاق اٌّغزٙذفخ -

 .األدٚاد اٌّغبػذح الػذاد خطخ األػّبي -

4 

 :  إٔشبء ٚرغ١ٙض ٚإداسح اٌّششٚع اٌظغ١ش

 أُ٘ اٌّٙبَ اٌٛاعت اٌم١بَ ثٙب إلٔشبء ٚرغ١ٙض اٌّششٚع اٌظغ١ش ؽزٝ ٠غزط١غ اٌذخٛي ٌّشؽٍخ اٌزشغ١ً ٚاإلداسح -

 .اٌفشق ث١ٓ سائذ االػّبي ٚاٌّذ٠ش -

 .أُ٘ اٌّٙبساد اإلداس٠خ اٌٛاعت رٛافش٘ب إلداسح أٔشطخ اٌّششٚع -

 .أُ٘ ِٙبَ إداسح اٌزغ٠ٛك -

5 

 : رم١١ُ ٚرط٠ٛش اٌّششٚع اٌظغ١ش

 فَٙٛ ػ١ٍّخ اٌشلبثخ ِٚشاؽٍٙبِ -

 رم١١ُ ِذٜ رؾم١ك اٌّششٚع أل٘ذافٗ -

 إعزشار١غ١بد رط٠ٛش اٌّششٚع اٌظغ١ش -

 إعزشار١غ١بد ر١ّٕخ األعٛاق اٌّغزٙذفخ -

 .أٚعٗ االعزفبدح ِٓ رطج١مبد اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾذ٠ضخ فٟ ػبٌُ األػّبي اٌظغ١شح -

75.  431 

دراسة محاسبٌة 

لجدوى 

 المشروعات

 د.محمود عباس

د صبرةد.مرا  

1 

 اٌّٛػٛع االٚي:

 ١٘ىً ِٚشاؽً ارخبر اٌمشاس االعزضّبسٞ ٚرٕف١زٖ

 ِفَٙٛ لشاس االعزضّبس ٚأثؼبدٖ ٚأٔٛاػٗ -1

 ِشاؽً ارخبر لشاس االعضّبس -0

 ِؼٕٟ عذٜٚ االعزضّبس -3

  اٌفشق ث١ٓ ٘ذف ِٚىٛٔبد دساعبد اٌغذٜٚ  اٌّجذئ١خ ٚاٌزفظ١ٍ١خ ٌٍّششٚػبد االعزضّبس٠خ -4

 اٌّٛػٛع اٌضبٔٝ: 0
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٠ش ٚرؾ١ًٍ ثٕٛد اٌزىب١ٌف االعزضّبس٠خ ٌٍّششٚػبد االعزضّبس٠خرمذ  

 ِفَٙٛ اٌزىب١ٌف االعٕضّبس٠خ -1

 ِىٛٔبد اٌّغّٛػبد اٌشئ١غ١خ ٌٍزىب١ٌف االعزضّبس٠خ -0

 عذٌٚخ ثٕٛد اٌزىب١ٌف االعزضّبس٠خ ؽغت األ١ّ٘خ إٌغج١خ ٚٚفمب ٌٕٛع ػٍّخ إٔفبلٙب ٚػٍٟ عٕٛاد إٔفبلٙب -3

 ٕٛد اٌزىب١ٌف االعزضّبس٠خ ثؤٔٛاػٙب اٌّخزٍفخأعظ رمذ٠ش إ٘الن ث -4

3 

 اٌّٛػٛع اٌضبٌش:

 رمذ٠ش ٚرؾ١ًٍ األسثبػ اٌّؾبعج١خ ٚاٌزذفمبد إٌمذ٠خ ٌٍّششٚػبد االعزضّبس٠خ

 اٌفشٚق ث١ٓ أعظ رؾذ٠ذ األسثبػ اٌّؾبعج١خ ٚاٌزذفمبد إٌمذ٠خ فٟ إؽبس دساعبد عذٜٚ اٌّششٚػبد االعزضّبس٠خ

 ػ اٌّؾبعج١خ اٌظبف١خ ٌٍّششٚع االعزضّبسِٜىٛٔبد ؽغبة األسثب -0

مكونات حساب التدفمات النمدٌة الصافٌة للمشروع االستثماري -3  

4 

 اٌّٛػٛع اٌشاثغ:

 ِمبسٔخ رؾ١ٍ١ٍخ ألعب١ٌت رم١١ُ اٌّششٚػبد االعزضّبس٠خ

 أعب١ٌت رم١١ُ اٌّششٚػبد االعزضّبس٠خ اٌزٟ رزغبً٘ اٌم١ّخ اٌض١ِٕخ ٌٍٕمٛد: -1
 دادفزشح االعزش 1/1

 ِزٛعؾ ِؼذي اٌؼبئذ اٌّؾبعجٟ 0/1

 أعب١ٌت رم١١ُ اٌّششٚػبد االعزضّبس٠خ اٌزٟ رؤخز فٟ االػزجبس اٌم١ّخ اٌض١ِٕخ ٌٍٕمٛد: -2
 طـــــــــــبفٟ اٌم١ّخ اٌؾب١ٌـخ 1/0

 ِؼذي اٌؼبئذ اٌذاخٍٟ ػٍٟ االعزضّبس 0/0

 

5 

 اٌّٛػٛع اٌخبِظ:

ّششٚػبد االعزضّبس٠خ اٌغذ٠ذحرؾ١ًٍ رىٍفخ سأط اٌّبي فٟ إؽبس دساعبد عذٜٚ اٌ  

 ِفَٙٛ رىٍفخ سأط اٌّبي -1
 رؾذ٠ذ ِظبدس اٌز٠ًّٛ االعزضّبسٞ -0

 و١ف١خ رؾذ٠ذ ا١ٌٙىً اٌز٠ٍّٟٛ األِضً ٌٍششوخ -3

 و١ف١خ رؾذ٠ذ ِؼذي اٌزىٍفخ اٌؾذ٠خ اٌشبٍِخ ٌشأط اٌّبي اٌّغزضّش -4
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76.  433 

 رىب١ٌف ِؼ١بس٠خ

 د.عؼ١ذ ػٛ

 د.١ٌٚذ غ١ُٕ

 )ِغ اٌزٛػ١ؼ ثؤِضٍخ ػ١ٍّخ (. اٌّؼ١بس٠خ ٚ أعب١ٌت  إػذاد٘ب ٚششٚؽ رطج١ك اٌزىب١ٌف اٌّؼ١بس٠خ ٚ ششٚؽ ٔغبؽٙبِفَٙٛ اٌزىب١ٌف  1

 ٌفشق ث١ٓ اٌّٛاصٔبد اٌّشٔخ  ٚاٌضبثزخ فٟ رؾ١ًٍ أؾشافبد اٌزىب١ٌف اٌظٕبػ١خ غ١ش اٌّجبششح )ِغ اٌزٛػ١ؼ ثؤِضٍخ ػ١ٍّخ (.ا 0

 ١غ اٌزىٍفخ فٟ اٌششوبد )ِغ اٌزٛػ١ؼ ثؤِضٍخ ػ١ٍّخ (.اٌزىب١ٌف اٌّؼ١بس٠خ وؤداح ٌزخف 3

 )ِغ اٌزٛػ١ؼ ثؤِضٍخ ػ١ٍّخ (.ِؼب٠شح ػٕبطش اٌزىب١ٌف ؽشق ِٚذاخً  4

 ِغبالد االعزفبدح ِٓ اٌزىب١ٌف اٌّؼ١بس٠خ )ِغ اٌزٛػ١ؼ ثؤِضٍخ ػ١ٍّخ (. 5

77.  435 

اٌّشاعؼخ اإلداس٠خ 

 ٚرم١١ُ األداء

 د. ع١ذ ػجذ اٌؼبؽٟ

1 

 إٌطبق ، اٌٛظبئف‘ اٌّفَٙٛ ، اال١ّ٘خ االؽبس اٌؼٍّٟ ٌٍّشاعؼخ االداس٠خ : 

 عٕبطش اٌجؾش:

 .ِفَٙٛ اٌّشاععخ اإلداس٠خ -1
 اٌفشق ث١ٓ اٌّشاععخ اٌّب١ٌخ، ٚاٌّشاععخ اإلداس٠خ. -2

 :عٕبطش اٌّشاععخ اإلداس٠خ -3

 .ِشاععخ االٌزضاَ -

 .ِشاععخ اٌىفب٠خ -

 .ِشاععخ اٌفعب١ٌخ -

 أ١ّ٘خ اٌّشاععخ اإلداس٠خ. -4

 ٔطبق رطج١ك اٌّشاععخ اإلداس٠خ. -5

 ئف اٌّشاععخ اإلداس٠خ.ٚظب -6

 اٌّشاعئ اٌّغئٛي عٓ اٌم١بَ ثبٌّشاععخ اإلداس٠خ: اٌّشاعئ اٌذاخٍٟ أَ اٌّشاعئ اٌخبسعٟ -7

0 

 ِؼب١٠ش ٚثشاِظ اٌّشاعؼخ اإلداس٠خ

 عٕبطش اٌجؾش:

 اٌّعب١٠ش اٌعبِخ ٌٍّشاععخ اإلداس٠خ. -1

 ِعب١٠ش اٌفؾض ا١ٌّذأٟ ٌٍّشاععخ اإلداس٠خ. -2

 ٟ اٌّشاععخ اإلداس٠خ.ِعب١٠ش ئعذاد اٌزمش٠ش ف -3



91 

 

 اٌششٚط اٌٛاعت رٛافش٘ب فٟ رمش٠ش اٌّشاعئ اإلداسٞ . -4

 أ٘ذاف ٚضئ ثشٔبِظ اٌّشاععخ اإلداس٠خ. -5

 أٔٛاع ثشاِظ اٌّشاععخ اإلداس٠خ. -6

 االعزجبساد اٌزٟ ٠غت ِشاعبرٙب عٕذ رظ١ُّ ثشٔبِظ اٌّشاععخ اإلداس٠خ. -7

 ِشاؽً رظ١ُّ ثشٔبِظ اٌّشاععخ اإلداس٠خ. -8

 .١ذأٟ فٟ اٌّشاععخ اإلداس٠خأعب١ٌت اٌعًّ اٌّ -9

3 

 ثٕبء ٚاشزمبق اٌّؼب١٠ش اٌشلبث١خ ثشاِظ فؾض ٚرم١١ُ وفبءح اإلداسح فٟ

 عٕبطش اٌجؾش:

 ثشٔبِظ فؾض ٚرم١١ُ ِذٜ ٔغبػ اإلداسح فٟ ط١بغخ ٚرؾذ٠ذ األ٘ذاف. -1

 ثشٔبِظ فؾض ٚرم١١ُ ِذٜ وفبءح اإلداسح فٟ ٚضئ اٌخطظ. -2

 عذاد ٚاعزخذاَ أعٍٛة اٌّٛاصٔبد فٟ اٌزعج١ش عٓ اٌخطظ.ثشٔبِظ فؾض ِذٜ وفبءح اإلداسح فٟ ئ -3

 ثشٔبِظ فؾض ٚرم١١ُ ِذٜ وفبءح اإلداسح فٟ ٚضئ اٌغ١بعبد. -4

 ثشاِظ فؾض ِذٜ وفبءح اإلداسح فٟ رؾذ٠ذ رشى١ٍخ إٌّزغبد ٚاٌزغع١ش ٚرؾذ٠ذ اٌّذٜ اإلٔزبعٟ اٌّالئُ ٚرؾذ٠ذ أ٘ذاف اٌشثؼ. -5

 اٌّالئّخ ٌطج١عخ ٔشبط إٌّشأح  ُ اٌزىب١ٌفثشٔبِظ فؾض ِذٜ وفبءح اإلداسح فٟ رظ١ُّ ٔم -6

4 

 ٌّٛػٛعا

 رم٠ُٛ األداء اإلداسٞ ثبعزخذاَ اٌزؾ١ًٍ اٌّبٌٟ

 عٕبطش اٌجؾش:

 .ِفَٙٛ رم٠ُٛ األداء -1
 .أ١ّ٘خ ٚأ٘ذاف ع١ٍّخ رم٠ُٛ األداء -2

 االعزجبساد ٚاٌخظبئض اٌٛاعت رٛافش٘ب فٟ ٔمبَ رم٠ُٛ األداء. -3

 إلداسٞ.ِعب١٠ش ل١بط ٚرم٠ُٛ وفبءح األداء ا -4

 .ِغبالد رم٠ُٛ األداء -5

 اٌّشىالد اٌزٟ رٛاعٗ ع١ٍّخ رم٠ُٛ األداء. -6
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 دٚس اٌّشاعئ اإلداسٞ ٔؾٛ ِشاععخ ٚرم١١ُ األداء . -7

 إٌغت اٌّب١ٌخ اٌّغزخذِخ فٟ رم٠ُٛ األداء اإلداسٞ: -8

 .ٍٟإٌغت اٌّب١ٌخ اٌزٟ رزعٍك ثبٌغ١ٌٛخ ٚاٌشثؾ١خ ٚوفبءح ا١ٌٙىً اٌز٠ّٛ 
 خ عٍٝ اٌغٛدح.ٔغت ِٚمب١٠ظ رؾم١ك اٌشلبث 

 .ْٚٔغت ِٚمب١٠ظ رؾم١ك اٌشلبثخ عٍٝ اٌّخض 

 .إٌغت ٚاٌّإششاد اٌّزعٍمخ ثبٌزىب١ٌف اٌزغ٠ٛم١خ ٚاإلداس٠خ 

5 

  ّٔبرط رم٠ُٛ األداء ػٍٝ ِغزٜٛ إٌّشؤح ٚػٍٝ ِغزٜٛ ِشاوض اٌّغئ١ٌٛخ)ؽذاد األداء اٌغضئ١خ

 عٕبطش اٌجؾش:

 ض اٌّغئ١ٌٛخّٔبرط رم٠ُٛ األداء عٍٝ ِغزٜٛ ِشاو: 
 .ِفَٙٛ ِؾبعجخ اٌّغئ١ٌٛخ -1

 .أٔٛاع ِشاوض اٌّغئ١ٌٛخ -2

 ِمب١٠ظ رم٠ُٛ األداء عٍٝ ِغزٜٛ ِشاوض اٌّغئ١ٌٛخ. -3

 رم٠ُٛ األداء ثبعزخذاَ اٌم١ّخ االلزظبد٠خ اٌّضبفخ ٚاٌعبئذ ِٓ اٌع١ٍّبد ٚاٌزشغ١ً: -4

 ِب١٘خ اٌم١ّخ االلزظبد٠خ اٌّضبفخ. 

 ل١بط اٌم١ّخ االلزظبد٠خ اٌّضبفخ. 

  ٚع١ٛة ِم١بط اٌم١ّخ االلزظبد٠خ اٌّضبفخِضا٠ب. 

 ّٔبرط رم٠ُٛ األداء عٍٝ ِغزٜٛ إٌّشأح: 

 ّٔٛرط اٌم١بط اٌّزٛاصْ ٌألداء ٌزم٠ُٛ األداء االعزشار١غٟ ٌٍّٕشأح. -5

 .ِْفَٙٛ ّٔٛرط األداء اٌّزٛاص 

 .ْاألثعبد اٌزٟ ٠زضّٕٙب ّٔٛرط األداء اٌّزٛاص 

 ٌّزٛاصْ.ِمب١٠ظ األداء اٌزٟ ٠زضّٕٙب ّٔٛرط األداء ا 

 .ْاالٔزمبداد اٌّٛعٙخ ٌّٕٛرط األداء اٌّزٛاص 

 ِمِٛبد إٌظبَ اٌّؾبعجٟ فٟ إٌّشآد اٌضساػ١خ  1رظ١ُّ إٌظُ  437
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78.  

 اٌّؾبعج١خ

 د.ػّبد اٌضِش

 د. عؼ١ذ ع١ٍّبْ

 ؽج١ؼخ االعشاءاد اٌّؾبعج١خ فٟ ِغبي اٌّششٚػبد اٌضساػ١خ  0

اٌّؾبعج١خ فٟ ِششٚػبد رشث١خ اٌّبش١خ ِمبسٔخ ثّششٚػبد رشث١خ اٌذٚاعٓ  االعشاءاد 3  

 ا٘ذاف ِٚمِٛبد رظ١ُّ إٌظُ اٌّؾبعج١خ فٟ لطبع اٌخذِبد اٌفٕذل١خ  4

 و١ف١خ ل١بط ٔزبئظ االػّبي فٟ االلغبَ اٌزشغ١ٍ١خ ٌٍفٕبدق 5

 زشف١بد.خطٛاد ٔظ١ُّ إٌظبَ اٌّؾبعجٟ ٚٔظُ اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ ثبٌّغ 6

79.  439 

ّٛاصٔبد اٌ

 اٌزخط١ط١خ

 أ.د ػجذ إٌّؼُ ف١ٍؼ

 ِذٜ أ١ّ٘خ إعزخذاَ اٌّٛاصٔبد اٌزخط١ط١خ فٟ اٌزخط١ؾ ٚاٌشلبثخ ٚرم١١ُ األداء.   1

 ِذٜ أ١ّ٘خ إعزخذاَ األعب١ٌت اٌى١ّخ ٌٍزٕجؤ ثزمذ٠شاد اٌّٛاصٔبد اٌزخط١ط١خ.   2

 ِذٜ أ١ّ٘خ إعزخذاَ اٌّٛاصٔخ إٌمذ٠خ فٟ اٌزخط١ؾ اٌّبٌٟ. 3

 ِذٜ أ١ّ٘خ إعزخذاَ اٌّٛاصٔخ اٌزخط١ط١خ ٌٍّظشٚفبد اٌظٕبػ١خ اإلػبف١خ ٌزخط١ؾ اٌزىب١ٌف غ١ش اٌّجبششح. 4

 .دٚس اٌّٛاصٔخ اٌشبٍِخ فٟ رذػ١ُ اٌٛظ١فخ اٌشلبث١خ  5

82.  441 

رظ١ُّ ٔظُ 

 ىب١ٌفاٌز

 د. ع١ف االعالَ

1 

 ٔظبَ اٌزىب١ٌف )اٌّفَٙٛ ٚاأل٘ذاف(:اٌّٛػٛع األٚي: 

 اٌؼٕبطش:

 ِمذِخ. -

 ِفَٙٛ ٔظبَ اٌزىب١ٌف. -

 أ٘ذاف ٔظبَ اٌزىب١ٌف. -

 أٚعٗ اٌخالف ث١ٓ ٔظبَ اٌّؾبعجخ اٌّب١ٌخ ٚٔظبَ اٌزىب١ٌف. -

 أٚعٗ االسرجبؽ ث١ٓ ٔظبَ اٌّؾبعجخ اٌّب١ٌخ ٚٔظبَ اٌزىب١ٌف ث١ّٕٙب. -

 ٌّؤصشح فٟ اخز١بس ٔظبَ اٌزىب١ٌف.اٌؼٛاًِ ا -

 إٌزبئظ. -
  اٌّشاعغ 

2 
 اٌّٛػٛع اٌضبٟٔ: اخزالف ؽشق اٌزىب١ٌف ثبخزالف ؽج١ؼخ إٌّشآد ١٘ٚىٍٙب اٌزٕظ١ّٟ ٚاٌفٕٟ:

 اٌؼٕبطش:
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 ِمذِخ. .1

 ً٘ ٕ٘بن ػذح أٔٛاع ٌٕظُ اٌزىب١ٌف أَ ػذح ؽشق ٌؾغبة اٌزىٍفخ. .2

 أعجبة اخزالف ٚرؼذد ؽشق ؽغبة اٌزىٍفخ: .3

 ؽشق اٌزىٍفخ اٌّزجؼخ ثبخزالف ؽش٠مخ اٌزؼبلذ. اخزالف (أ )

 اخزالف ؽشق اٌزىٍفخ اٌّزجؼخ ثبخزالف ؽش٠مخ اٌزشغ١ً فٟ اٌظٕبػخ. (ة )

 اخزالف ؽشق اٌزىٍفخ اٌّزجؼخ ؽغت ِب إرا وبْ إٌّزظ ّٔط١بً أٚ ِزٕٛػبً. (ط )

 اخزالف ؽشق اٌزىٍفخ اٌّزجؼخ ثبخزالف ؽج١ؼخ إٌشبؽ. (د )

 دساعخ اٌزٕظ١ُ اإلداسٞ ٌٍّٕشؤح. .4

 عخ اٌزٕظ١ُ اٌفٕٟ ٌؼ١ٍّبد إٌّشؤح.دسا .5

 ِطبثمخ اٌزٕظ١ُ اٌفٕٟ ٚاٌزٕظ١ُ اإلداسٞ ٌٍّٕشؤح. .6

 إٌزبئظ. .7
 .اٌّشاعغ .8

81. 3 

 اٌّٛػٛع اٌضبٌش: رٕظ١ُ إداسح اٌزىب١ٌف:

 اٌؼٕبطش:

 ِمذِخ. .

 اٌزٕظ١ُ اٌذاخٍٟ إلداسح اٌزىب١ٌف. .

 اٌزٕظ١ُ اٌّشوضٞ إلداسح اٌزىب١ٌف. .

 ت ػٕبطش اٌزىب١ٌف.رمغ١ُ إداسح اٌزىب١ٌف داخ١ٍبً ؽغ (أ )

 رمغ١ُ إداسح اٌزىب١ٌف داخ١ٍبً ؽغت ِشاوض اٌزىٍفخ اٌشئ١غ١خ.  (ة )

 اٌزٕظ١ُ اٌالِشوضٞ إلداسح اٌزىب١ٌف: .

 ػاللخ إداسح اٌزىب١ٌف ثبإلداساد األخشٜ. .

 إٌزبئظ. .

 .اٌّشاعغ .

4 

 اٌّٛػٛع اٌشاثغ: ِمِٛبد ٔظبَ اٌزىب١ٌف:
 اٌؼٕبطش:

 ِمذِخ. .

 ِمِٛبد ٔظبَ اٌزىب١ٌف: .
 ٚؽذاد اٌزىٍفخ أٚ إٌشبؽ.د١ًٌ  (أ )

 د١ًٌ ِشاوض اٌزىٍفخ.  (ة )
 د١ًٌ ػٕبطش اٌزىٍفخ. (ط )
 اٌّغّٛػخ اٌّغزٕذ٠خ. (د )
 اٌّغّٛػخ اٌذفزش٠خ. (ٖ )
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 رمبس٠ش ٚلٛائُ اٌزىب١ٌف. (ٚ )
 األعبط اٌؼٍّٟ ٌٕظبَ اٌزىب١ٌف. .

 إٌزبئظ. .
اٌّشاعغ. 

5 

 اٌّٛػٛع اٌخبِظ: ػشع ٚرمذ٠ُ ث١بٔبد اٌزىب١ٌف ٌإلداسح:
 اٌؼٕبطش:

 

  
3.  . 

 

  
  
عالمراج 

80.  455 

رىب١ٌف اٌز٠ًّٛ ٚ 

 االعزضّبس

 ػبؽفد. ش١ش٠ٓ 

1 

 ٠ٛطف لشاس االعزضّبس ثؤٔٗ لشاس ؽ٠ًٛ األعً ٠زؤصش ثّغّٛػخ وج١شح 

 ِٓ اٌؼٛاًِ إٌّفشدح ٚاٌّزذاخٍخ، ٚثبٌزبٌٟ فئْ اٌٛطٛي إٌٝ لشاس

 "اعزضّبسٞ ٔبعؼ ٠ؼذ ِٓ أطؼت ٚأػمذ اٌؼ١ٍّبد اإلداس٠خ فٟ إٌّشآد 

 فٟ ػٛء رٌه ٔبلش اٌؼٕبطش اٌزب١ٌخ:

 شح فٟ لشاس االعزضّبس.ِفَٙٛ االعزضّبس ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤص 

 .دساعخ عذٜٚ االعزضّبس ِٚشاؽً اػذاد٘ب 

 .أٔٛاع اٌمشاساد االعزضّبس٠خ  

 

2 

 ٠زطٍت اٌّششٚع االعزضّبسٞ اٌؼذ٠ذ ِٓ أٚعٗ اإلٔفبق ِٓ أعً إلبِزٗ ٚرغ١ٙضٖ ٚإػذادٖ فٟ ؽبٌخ 

 ئٗ طبٌؾخ ٌٍزشغ١ً، ِٕز ٌؾظخ ظٙٛس فىشح اٌّششٚع ٚرمذ٠ّٗ ٌٍذساعخ ؽزٝ رٕف١زٖ ٚإٔشب

 ٚإعشاء اٌزغبسة اٌالصِخ ٌجذء اٌزشغ١ً"، فٟ ػٛء رٌه ٔبلش اٌؼٕبطش اٌزب١ٌخ: 

 .اٌفشق ث١ٓ ِفَٙٛ اٌزىب١ٌف اٌشأعّب١ٌخ ِٚفَٙٛ اٌزىب١ٌف االعزضّبس٠خ 

 .اٌؼٕبطش اٌزٟ رزؼّٕٙب اٌزىب١ٌف االعزضّبس٠خ 
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 األغشاع اٌّخزٍفخ ٌزؾ١ًٍ اٌزىب١ٌف االعزضّبس٠خ.

3 

األِٛاي اٌالصِخ ٌزغط١خ االؽز١بعبد ِٓ اإلٔفبق االعزضّبسٞ فٟ اٌزٛل١ذ إٌّبعت ِٓ األِٛس اٌؼشٚس٠خ اٌزٟ ٠غت اٌزؾمك ِٕٙب لجً ثذا٠خ ٠ؼذ رٛف١ش ٚرذث١ش  "

 فٟ ػٛء رٌه ٔبلش اٌؼٕبطش اٌزب١ٌخ:رٕف١ز اٌّششٚع" 

 .ِٟظبدس اٌز٠ًّٛ اٌزار 

 .ِٟظبدس اٌز٠ًّٛ اٌخبسع 

 ًاخز١بس ١٘ىً اٌز٠ًّٛ األِض

4 

٠زطٍت رمذ٠ش ٔز١غخ االػّبي اٌّزٛلؼخ ٌٗ ٚرٌه ِٓ خالي اٌّمبسٔٗ ث١ٓ وً ِٓ رىب١ٌفٗ  رخبر لشاس ثزٛع١ٗ لذس ِٓ االِٛاي ٌّششٚع اعزضّبسٞ ِؼ١ٓ"اْ ا

 فٟ ػٛء رٌه ٔبلش اٌؼٕبطش اٌزب١ٌخ :ٚا٠شادارٗ اٌّزٛلؼٗ " اٌزمذ٠ش٠خ

 ّبس٠خ .األعبط اٌّؾبعجٟ اٌّالئُ ٌزمذ٠شٔزبئظ األػّبي ٌٍّششٚػبد االعزض-

 ػٕبطش اٌزذفمبد إٌمذ٠خ عٛاء داخٍخ اٚ خبسعخ . -

 االغشاع اٌّخزٍفخ ٌؾغبة اٌزذفمبد إٌمذ٠خ . -

83.  465 

اداسٖ ٚ ِؾبعجٗ ِٕشئبد 

 اٌزؤ١ِٓ

 د. ص٠ٕت ػجذ اٌؾ١ّذ

1 

 ِٕشؤد اٌزؤ١ِٓ : 

 اٌؼٕبطش : 

 ؤد اٌزؤ١ِٓاٌؼٛاًِ اٌزٝ عبػذد ػٍٝ اٌزخظض فٟ ِٕش -

 أ١ّ٘خ ِٕشؤد اٌزؤ١ِٓ ٌاللزظبد. -

 اٌغّبد ا١ٌّّضح ٌّٕشؤد اٌزؤ١ِٓ. -

2 

 عٛق اٌزؤ١ِٓ ِٚشبوٍٗ : 

 اٌؼٕبطش :

 االؽبس اٌزٕظ١ّٟ ٌشٛق اٌزؤ١ِٓ ) اٌزمغ١ُ إٌظشٞ ٚاٌزمغ١ُ اٌؼٍّٟ(. -

 اٌّشبوً اٌؼبِخ ٌغٛق اٌزؤ١ِٓ. -

 ثغٛق اٌزؤ١ِٓ اٌّظشٞ.اٌّشبوً اٌخبطخ  -
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3 

 ٓ غ١ش اٌزغبسٞ : عٛق اٌزؤ١ِ

 :  اٌؼٕبطش

 اٌغّبد ا١ٌّّضح ٌٙزا اٌغٛق. -

 اٌٛؽذاد اٌّىٛٔخ ٌغٛق اٌزؤ١ِٓ غ١ش اٌزغبسٞ. -

 اٌّمظٛد ثّغّٛػخ اٌزؤ١ِٓ اٌزؼبٟٚٔ ٚاٌغّبد ا١ٌّّضح ٌٗ. -

 أٔٛاع ا١ٌٙئبد اٌزٝ رّضً اٌزؤ١ِٓ اٌزؼبٟٚٔ. -

 ِفَٙٛ اٌزؤ١ِٓ األعزّبػٟ. -

 خظبئض اٌزؤ١ِٓ األعزّبػٟ. -

84.  467 
 اٌّغؤ١ٌٗ اٌّذ١ٔٗرؤ١ِٓ 

 د. ٔب٘ذ ػجذ اٌؾ١ّذ

1 

 رؤ١ِٓ اٌّغئ١ٌٛخ اٌّذ١ٔخ ٌّشاعؼٟ اٌؾغبثبد
 أعجبة رضا٠ذ ػذد اٌمؼب٠ب اٌزٝ رشفغ ػٍٟ اٌّشاعؼ١ٓ 

 اٌّغئ١ٌٛخ اٌّذ١ٔخ ٌّشاعؼٟ اٌؾغبثبد رغبٖ اٌؼ١ًّ

 اٌّغئ١ٌٛخ اٌّذ١ٔخ ٌّشاعؼٟ اٌؾغبثبد رغبٖ اٌغ١ش

0 

ٚي اٌّؼّبسٞرؤ١ِٓ اٌّغئ١ٌٛخ اٌّذ١ٔخ ٌٍّمب  

 ٚص١مخ رؤ١ِٓ ع١ّغ أخطبس اٌّمب١ٌٚٓ

 ٚص١مخ رؤ١ِٓ اٌّغئ١ٌٛخ اٌؼششٞ.

3 

 ِغججبد االخطبس ا١ٌّٕٙخ اٌطج١خ:

ِغججبد االخطبس اٌؼبد٠خ ٚاٌف١ٕخ ٚاٌخٍم١خ . -  

ِغججبد اٌزمذَ اٌؼٍّٟ. -  

اٌظؼٛثبد اٌزٟ رٛاعٗ ػ١ٍّخ رمغ١ُ ِغججبد اٌخطؤ. -  

4 

ًّ  رؤ١ِٓ ِغئ١ٌٛخ طبؽت اٌؼ  

 ًِّفَٙٛ رؤ١ِٓ ِغئ١ٌٛخ طبؽت اٌؼ 
 ًّاألخطبس اٌّغطبٖ ثّٛعت ٚص١مخ رؤ١ِٓ ِغئ١ٌٛخ طبؽت اٌؼ 
 ًّاالعزضٕبءاد فٟ ٚص١مخ رؤ١ِٓ ِغئ١ٌٛخ طبؽت اٌؼ 

ًؽبالد اٌزؼ٠ٛغ ؽجمب ٌّغئ١ٌٛخ طبؽت اٌؼّ  
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5 

 اداسح أخطبس اٌّغئ١ٌٛخ اٌّذ١ٔخ

 ِفَٙٛ اٌّغئ١ٌٛخ 
 أٔٛاع اٌّغئ١ٌٛخ 
 ٌّغئ١ٌٛخ اٌّذ١ٔخِفَٙٛ أخطبس ا 

 اداسح أخطبس اٌّغئ١ٌٛخ اٌّذٟٔ

 

 

 


