
 

  لِظِموهاد اٌزؼ١ٍُ اٌِّٛٙٛػبد أثؾبس  ث١بْ

 0202 ١ٌٛ٠ٛ – ٍبٍٝ ٚاٌلٚه اٌضبٔٝ( اٌز١وَ األػٍَٛ األػّبيثؤبِظ )

 اٌّٛٙٛػبد اٌّمزوؽخ اٍُ اٌّموه وٛك اٌّموه َ
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 1أٍب١ٍبد اٌّؾبٍجخ 

 ك.٘بٌخ اٌقٌٟٛ أ.

 ك.اؽّل اٌٖجبؽأ.

1 

 :اٌلفبرو اٌّؾبٍج١خ اٌؼٕبٕو رًّْ  اٌجؾش األٚي 
 ِملِٗ .1
 .رؼو٠فٗ ، أ١ّ٘زٗ ،فٖبئٖٗ كفزو ا١ِٛ١ٌخ  .2
 .أ١ّ٘زٗ فٖبئٖٗ ، رؼو٠فٗ األٍزبمكفزو  .3
 .اإلٍٕبكٙوٚهح رىبًِ كفزوٞ ا١ِٛ١ٌخ ٚكفزو  .4
 خ.فالٕ .5
 .اٌّواعغ .6

2 

 :اٌؼٕبٕو رًّْ ا٢رٟ اٌجؾش اٌضبٟٔ : اٌؼٕٛاْ " ١ِياْ اٌّواعؼخ اٌّؾبٍجٟ "
 ِملِٗ .1
 خ١ِياْ اٌّواعؼخ فٟ اٌّؾبٍج رؼو٠ف  .2
 أػلاكٖأ١ّ٘خ ئػلاك ١ِياْ اٌّواعؼخ ٚرٛل١ذ  .3
 اٌّواعؼخ أٔٛاع ِٛاى٠ٓ  .4
 ١ِياْ اٌّواعؼخ فٖبئٔ  .5
 فالٕخ .6
 اٌّواعغ .7

3 

 رًّْ اٌؼٕبٕو األرٟ:  اٌّب١ٌخ اٌّؾبٍج١خ " اٌجؾش اٌضبٌش : اٌؼٕٛاْ " اٌمٛا٠ُ 
 ِملِٗ .1
 ٚأٔٛاع اٌمٛا٠ُ اٌّب١ٌخ َّزقل١ِٙبٌز١ًٕٛ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبٍج١خ ٌ  وأكٚادِفَٙٛ اٌمٛا٠ُ اٌّب١ٌخ ٚأ١ّ٘زٙب  .2
 رؼو٠فٙب ٚػٕٛأٙب ٚأ١ّ٘خ ئػلاك٘ب ٚرٛف١ذ ئػلاك٘ب ٚػٕبٕو٘ب ٚو١ف١خ ئػلاك٘ب اٌلفً:ّخ ئلب .3
 رؼو ٠فٙب ٚػٕٛأٙب ٚأ١ّ٘خ ئػلاك٘ب  اٌّبٌٟاٌّووي  ّخ ئلب .4
 ٚرٛف١ذ ئػلاك٘ب ٚػٕبٕو٘ب ٚو١ف١خ ئػلاك٘ب  .5
 اٌّواعغ .6

4 

 اٌؼٕبٕو رًّْ ا٢رٟ: اٌّؾبٍجخ اٌّب١ٌخ "  اٌؼٕٛاْ 'ٚظ١فخ  : اٌجؾش اٌواثغ
 .ِملِٗ -١

 .2 .ٚفوٚع اٌّؾبٍجخ ٚرؼو٠ف اٌّؾبٍجخ اٌّب١ٌخ ثْىً فبٓ رؼو٠ف اٌّؾبٍجخ ثْىً ػبَ 
   .اٌّؾبٍجخ اٌّب١ٌخ . أ٘لاف3
 .ػٕبٕو ِٚمِٛبد ٔظبَ اٌّؾبٍجخ اٌّب١ٌخ .4

 .ِواؽً ٚفطٛاد اٌؼًّ فٟ ٔظبَ اٌّؾبٍجخ اٌّب١ٌخ .5

 .قالٕخاٌ .6



 .اٌّواعغ .7

ئٌٟ كفزو األٍزبم ٚرو١ٕل اٌؾَبثبد فٟ  ) اإلّبهح ئٌٟ اٌزؼوف ػٍٝ اٌؼ١ٍّبد اٌّب١ٌخ ٚرؾ١ٍٍٙب ٚل١ل٘ب ثلفزو ا١ِٛ١ٌخ ٚروؽ١ً اٌم١ٛك 

ٚئػلاك ١ِياْ اٌّواعؼخ ثؼل  اٌز٠َٛبد اٌغوك٠خ  ٚئعواء  ٔٙب٠خ اٌفزوح اٌّؾبٍج١خ ٚئػلاك ١ِياْ اٌّواعؼخ لجً اٌز٠َٛبد اٌغوك٠خ 

   (  اٌز٠َٛبد ٚأف١وا ئػلاك اٌمٛا٠ُ اٌّب١ٌخ  

5 

" ثؼ٘ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّٖطٍؾبد اٌّورجطخ ثبٌز٠َٛبد اٌغوك٠خ فٟ اٌّؾبٍجخ  اٌؼٕٛاْ :  اٌجؾش اٌقبٌِ

 " اٌؼٕبٕو رًّْ ا٢رٟ:  اٌّب١ٌخ 
 .ِملِٗ .١

صو اٌز٠َٛبد اٌغوك٠خ ػٍٟ وً ِٓ ٔزبئظ األػّبي ٚا اٌز٠َٛبد اٌغوك٠خ فٟ اٌّؾبٍجخ اٌّب١ٌخ رؼو٠فٙب ٚأ١ّ٘زٙب ٚرٛل١ذ ئعواء٘ب  .٢

 .ٚاٌّووي اٌّبٌٟ

 اٌنٞاٌّٖوٚف  -اٌّٖوٚف اٌَّزؾك  -) اٌّٖوٚف اٌّلفٛع ِملِب  ثز٠َٛخ اٌّٖوٚفبد  اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّٖطٍؾبد اٌّورجطخ  . ٣

 .( ٠قٔ اٌفزوح 

 اإل٠واك اٌنٞ ٠قٔ اٌفزوح ( -اٌَّزؾك  اإل٠واك  -ملِب ِ اٌّؾًٖ  ) اإل٠واك   اإل٠واكادثز٠َٛخ  ٚاٌّٖطٍؾبد اٌّورجطخ  اٌّفب١ُ٘  .٤
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 1 اإلدارةأساسٌات 

 أ د / دمحم اٌمن عشوش

 أد/ عبد الحمٌد ابو ناعم

1 

 :  اإلٛبه اٌؼبَ ٌٛظ١فخ اٌزقط١ٜ: اٌجؾش األٚي

 ِملِخ :

 :ثل أْ ٠زُ ثٕغبػ ال ٛظ١فخألٞ ِل٠و، ٌٚىٟ رإكٜ ٘نٖ اٌٛظبئف اٌٙبِخ ؼزجو ٚظ١فخ اٌزقط١ٜ  أؽل اٌر

 1. رؾل٠ل األ٘لاف اٌّطٍٛثخ، أٞ إٌزبئظ اٌّطٍٛة رؾم١مٙب

 ػلاك ِغّٛػخ ِٓ اٌقطٜ اٌزٟ ٠ٚؼٙب اٌّل٠و ٌزؾم١ك ٘نٖ األ٘لافئ. 0

 .ٚاٌّطٍٛة رطج١ك ٘بر١ٓ اٌقطٛر١ٓ ػٍٝ أٜ ِٕظّخ أٚ ِْوٚع ِٓ ػٕلن

2 

 ّىبي اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍّٕظّبدألا: ٟاٌجؾش اٌضبٔ

غ١ٓ ئْٔبء ّووخ فبٕخ ثُٙ ، ٚأِبُِٙ ّىالْ لب١ٔٛٔبْ ثل٠الْ ٌالفز١به ِٓ أهاك ِغّٛػخ ِٓ اٌقو٠

 :ث١ّٕٙب ّٚ٘ب

 .1 .ّقبٓأئْٔبء ّووخ 

 .ْٔبء ّووخ َِبّ٘خئ. 0

ٚاٌّطٍٛة ػمذ ِمبسٔخ ث١ٓ ٘ز٠ٓ اٌجذ١ٍ٠ٓ دزٝ ٠ضًٙ ػ١ٍُٙ اخز١بس اٌجذ٠ً إٌّبصت ِٓ خالي 

 :ًِء اٌجذٚي اٌزبٌٟ



 شوخ اٌّضبّ٘خاٌش ششوخ األشخبص أٚجٗ اٌّمبسٔخ

   األِٛاي اٌّطٍٛثخ 

   ِضؤ١ٌٚخ اٌششوبء

   إجشاءاد اٌزأص١ش

   اٌزذخً اٌذىِٛٝ

   اٌذبجخ أوثش ٌإلداسح االدزشاف١خ

   إِىب١ٔخ إطذاس أصُٙ ٚصٕذاد

   اٌّضئٛي ػٓ االداسح
 

3 

رٛافو ل١بكح فؼبٌخ ٌٙنٖ ِٕظّخ  أ٠ٞزطٍت ٔغبػ  اٌلٚه اٌؾ١ٛٞ ٌٍم١بكح فٟ ٔغبػ إٌّظّبد:  اٌجؾش اٌضبٌش

 :إٌّظّخ رُؾلك ِلٜ ٔغبؽٙب أٚ فٍْٙب

 :ٚاٌّطٍٛة رؾل٠ل

 .1 .ػٍٝ أٍبٍٙب افز١به اٌمبئل ّىٟٓ ٠اٌزٔظو٠بد اٌم١بكح 

 .0 .١بكادفز١به اٌمالٔظون  ٟإٌظو٠بد أفًٚ ف أٞ

 .ٙبفخ ٌٍم١بكحإلثب ٗظ١فخ اٌزٛع١ٌٛفواْ  ٢ىٛٔبْ اُّ اٌ

4 

 : اإلكاهٞ اٌجؾش اٌواثغ: رطٛه اٌفىو

 ِو اٌفىو اإلكاهٞ ثّواؽً ِقزٍفخ  ِٓ اٌزطٛه ِٕن ثلء اٌق١ٍمخ ٚؽزٝ ا٢ْ.

 :ٚاٌّطٍٛة ػوٗ

 .لجً اٌموْ اٌؼْو٠ٓ ّبئؼب  وبْ  ٚاٌنٞ اإلكاهح فِٟلفً اٌزغوثخ ٚاٌقطأ . 1



 .0  .اٌضٛهح اٌٖٕبػ١خ ظٙود فٟ أػمبة ٟاٌز ٞكاهإلِلاهً اٌفىو ا

مبهٔخ -3  .َٔب١ٔخإلال١ٍى١خ ٚٔظو٠خ اٌؼاللبد اإٌظو٠خ اٌى ِجبكبث١ٓ  ُِ

5 

:ٚظ١فخ اٌولبثخ: اٌجؾش اٌقبٌِ  

.رُؼزجو ٚظ١فخ اٌولبثخ ٚظ١فخ أٍب١ٍخ ألٞ ػًّ، ٚالثل ِٕٙب إلرّبَ اٌؼ١ٍّخ اإلكاه٠خ  

 ٚاٌّطٍٛة:

.رؾل٠ل اٌّمٖٛك ثبٌولبثخ  1 .  

.فطٛاد ػ١ٍّخ اٌولبثخ ث١بْ  0.  

 .، ٚاٌولبثخ أصٕبء اٌزٕف١نخلبثخ اٌالؽم، ٚاٌوخر١ٙٛؼ اٌفوق ث١ٓ اٌولبثخ اٌَبثم -3

 ِلٜ اٌزىبًِ ث١ٓ ٚظبئف اٌّل٠و ئثواى -4
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 أٍب١ٍبد اٌو٠بٙخ

 أ.ك. ٔبّل ػجل اٌَالَ

 أ.ك. ػٍٟ اٌل٠ت

 .اٌّزَب٠ٚبد ٚاٌالِزَب٠ٚبد -1 1

 ٌٍّزَب٠ٚبد.اٌؾٍٛي اٌغجو٠خ  -0 2

 .جواِظ اٌقط١خاٌ فٟإٌٙب٠خ اٌؼظّٟ ٌلاٌخ اٌٙلف  إل٠غبكإٌظو٠خ اٌؼبِخ  -3 3

 .)كهاٍخ و١ّخ ثبٍزقلاَ لٛاػل اٌزفبًٙ(Iااللزٖبكٞاٌزغ١و  -4 4

 .)كهاٍخ و١ّخ ثبٍزقلاَ لٛاػل اٌزىبًِ(IIاٌزغ١و االلزٖبكٞ -5 5

6 

 :المحددات والمصفوفات -6
 اٌجاد مفكون المحدد من الدرجة الثانٌة والدرجة الثالثة 

 ص باستخدام المحددات حل معادلتٌن من الدرجة االولى فى مجهولٌن س ، 

  مجاهٌل س ، ص ، ع  3معادالت من الدرجة االولى فى  3حل 



   جمع وطرح مصفوفتٌن 

  ضرب رلمx  مصفوفة وضرب مصفوفتٌن 

  اٌجاد مملوب المصفوفة من الدرجة الثانٌة 

o حل معادلتٌن من الدرجة االولى فى مجهولٌن س ، ص باستخدام المصفوفات *    

7 

 رٌة االحتماالت فى اتخاذ المرارات االدارٌة ) المنفعة المتولعة:استخدام نظ - -7
   تحدٌد الخطط التى ٌمكن اتباعها فى التعامل مع سلعة معٌنة 

    تحدٌد حاالت الطلب على هذه السلعة بما ٌتفك مع الخطط المتاحة  

   تحدٌد احتماالت الطلب المختلفة لكل حالة من حاالت الطلب 

 لعة وثمن بٌعها ومنها نحدد ربح بٌع الوحدة وخسارة عدم بٌعها تحدٌد ثمن شراء الس 

  اعداد مصفوفة االرباح والخسائر لكل خطة ولكل حالة من حاالت الطلب 

  اعداد مصفوفة االرباح والخسائر المتولعة لكل خطة بعد اخذ احتماالت الطلب فى االعتبار 

  حساب المنفعة المتولعة لكل خطة 

o  تحمك اكبر متولعة * تحدٌد الخطة التى   

8 

 استخدام نظرٌة االحتماالت فى مرالبة جودة االنتاج   : -8
  تحدٌد االحتمال النظرى لمطابمة االنتاج للمواصفات الفنٌة الموضوعة لبل بدء االنتاج 

 تحدٌد التوزٌع الفعلى لعدد من العٌنات من االنتاج وفما لعدد الوحدات المطابمة فى كل عٌنة 

 ال الفعلى لمطابمة االنتاج للمواصفات الموضوعة من خالل التوزٌع الفعلى حساب االحتم 

     ممارنة االحتمال الفعلى )المحسوب( باالحتمال النظرى )المفروض( والتعلٌك على النتٌجة 

  حساب التوزٌع النظرى لعدد الوحدات المطابمة للمواصفات من خالل جدول توزٌع ثنائى الحدٌن باستخدام االحتمال

 النظرى )المفروض(  

  ممارنة التوزٌع النظرى )المحسوب( بالتوزٌع الفعلى )المفروض( وحساب الفرق بٌنهما والتعلٌك على النتٌجة 

    اتخاذ المرار النهائى : هل االنتاج مطابك للمواصفات الموضوعة ؟ ام ال ؟ 
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 2أٍب١ٍبد اٌّؾبٍجخ 

 ك.ِٕٖٛه ؽبِل أ.

 ك.ػجلهللا ػجل اٌَالَأ.

1 

 اٌّْبوً اٌّؾبٍج١خ ٌزى٠ٛٓ هأً اٌّبي ٚرٛى٠غ األهثبػ فٟ ّووخ اٌزٚبِٓ: اٌّٛٙٛع األٚي:

 :اٌؼٕبٕو

 رمل٠ُ ؽٖٔ اٌْووبء ٔملا . .1

 رمل٠ُ ؽٖٔ اٌْووبء ػ١ٕ١ب . .2

 رمل٠ُ ؽٖٔ اٌْووبء فٟ ٕٛهح إٔٛي ٚفَٖٛ ِؾً رغبهٞ، ٚفمب  ٌـ: .3

 اٌزم١١ُ ثبٌم١ّخ اٌلفزو٠خ. (أ )

 كٌخ.اٌزم١١ُ ثبٌم١ّخ اٌَٛل١خ/ اٌؼب (ة )
 ر٠ٖٛو ؽـَبة اٌزٛى٠غ ٚفمب  ٌٕٔ ػمل اٌْووخ فٟ رٛى٠غ األهثبػ. .4

 ر٠ٖٛو اٌؾَبثبد اٌغبه٠خ ٌٍْووبء. .5

2 

 اٌّْبوً اٌّؾبٍج١خ اٌّزورجخ ػٍٝ أّٚبَ ّو٠ه فٟ ّووخ اٌزٚبِٓ: اٌّٛٙٛع اٌضبٟٔ:

 اٌؼٕبٕو:

 ئػبكح رمل٠و إٔٛي ٚفَٖٛ اٌْووخ. .1

 رغ١ّغ ؽمٛق اٌْووبء اٌؾب١١ٌٓ. .2

 ح اٌّؾً اٌَّززوح ِٚب ٠ورجٜ ثٙب ِٓ ارفبلبد ػٍٝ اظٙبه٘ب أٚ اثمبئٙب َِززوح.رمل٠و ّٙو .3

 ٍلاك اٌْو٠ه إٌُّٚ ٌؾٖزٗ فٟ هأً اٌّبي ٚفمب : .4

 ّواء ؽٖخ ِٓ اٌْووبء اٌؾب١١ٌٓ. (أ )

 اٍزضّبه أِٛاي عل٠لح. (ة )

 ر٠ٖٛو لبئّخ اٌّووي اٌّبٌٟ ثؼل االّٔٚبَ ِجبّوح. .5

3 

 اٌّزورجخ ػٍٝ رٖف١خ ّووبد اٌزٚبِٓ:: اٌّْبوً اٌّؾبٍج١خ اٌّٛٙٛع اٌضبٌش

 :اٌؼٕبٕو

 رؼ١١ٓ اٌّٖفٝ. .1

 فطٛاد اٌزٖف١خ: .2

 ث١غ إٔٛي اٌْووخ ٚرؾ١ًٖ َِزؾمبرٙب. (أ )

 ٍلاك االٌزياِبد ٛجمب  ٌأل٠ٌٛٚخ اٌمب١ٔٛٔخ. (ة )

 ر٠ٖٛو ؽَبثبد اٌزٖف١خ اٌزب١ٌخ: .3

 ؽـ/ اٌزٖف١خ.  (أ )

 ؽـ/ إٌمل٠خ. (ة )

 ؽـ/ هأً اٌّبي)ط(         

 ْبوً اٌّؾبٍج١خ اٌّزورجخ ػٍٝ رى٠ٛٓ هأً اٌّبي فٟ اٌْووبد اٌَّبّ٘خ:: اٌّاٌّٛٙٛع اٌواثغ 4



 اٌؼٕبٕو:

 ٛوػ األٍُٙ ٌالوززبة ٚرؾ١ًٖ ل١ّزٙب كفؼخ ٚاؽلح. .1

 ٛوػ األٍُٙ ٌالوززبة ٚرؾ١ًٖ ل١ّزٙب ػٍٝ ألَبٛ. .2

 اٌّؼبٌغخ اٌّؾبٍج١خ ٌوٍَٛ اإلٕلاه ٚػالٚح ئٕلاه األٍُٙ. .3

 ٕلاه فٟ ا١ٌّيا١ٔخ.هأً اٌّبي ٚػالٚح اإل أظٙبهث١بْ و١ف١خ  .4

5 

 : اٌّْبوً اٌّؾبٍج١خ اٌّزورجخ ػٍٝ ئٕلاه لوٗ إٌَلاد فٟ اٌْووبد اٌَّبّ٘خ:اٌّٛٙٛع اٌقبٌِ

 اٌؼٕبٕو:

 ٛوػ إٌَلاد ٌالوززبة ٚرؾ١ًٖ ل١ّزٙب كفؼخ ٚاؽلح. .1

 ٛوػ األٍُٙ ٌالوززبة ٚرؾ١ًٖ ل١ّزٙب ػٍٝ ألَبٛ. .2

 ئٕلاه إٌَلاد ثؼالٚح ئٕلاه. .3

 ُٖ ئٕلاه.ئٕلاه إٌَلاد ثق .4

 لوٗ إٌَلاد فٟ ؽبٌزٟ ػالٚح اإلٕلاه ٚفُٖ اإلٕلاه فٟ ا١ٌّيا١ٔخ. أظٙبهث١بْ و١ف١خ  .5
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 2 اإلكاهحأٍب١ٍبد 

 ك. ٔظ١ّخ ػجل اٌؼظ١ُ 

 1 ك. كػبء هٍزُ

 .ٌٍّٕظّخ األٍب١ٍخٌٍّٕظّخ: اٌّفب١ُ٘  األٍب١ٍخاٌّفب١ُ٘ 

 إٌّظّخ ِٓ ٚعٙخ ٔظو ػٍّبء االكاهح رؼو٠ف 

 االػّبيِٕظّخ  ا٘لاف ٚأٛاع 

 ػاللخ إٌّظّبد اٌؼّاللخ ثبٌٕظبَ اٌؼبٌّٟ اٌغل٠ل فٟ ظً ّجىبد 

 ّجىخ اٌضمبفخ اٌؼب١ٌّخ -ا 

 ّجىخ ث١ئخ اٌؼًّ اٌؼب١ٌّخ -ة 

 ّجىخ اٌزَٛق اٌؼب١ٌّخ -ط 

2 

   .اٌٛظبئف اٌوئ١َ١خ ٌٍّٕظّخ

  اٌز٠َٛكٚظ١فخ 

 ٚظ١فخ االٔزبط ٚ اٌؼ١ٍّبد 

 ٚظ١فخ اكاهح اٌّٛاهك اٌجْو٠خ 



 اٌز٠ًّٛ خٚظ١ف 

3 

 .كٚهاد ؽ١بح إٌّظّخ

  إٌّظّخرؼو٠فبد كٚهح ؽ١بح 

 ِواؽً كٚهح ؽ١بح إٌّظّخ 

 ٔا١ٌّّيح ٌلٚهح ؽ١بح إٌّظّخ اٌقٖبئ 

4 

 اٌج١ئخ ٚإٌّظّبد : 

 أٔٛاع اٌج١ئبد. .1

 أٔٛاع اٌّزغ١واد اٌج١ئ١خ اٌقبهع١خ. .0

 أٔٛاع اٌؼاللبد ث١ٓ إٌّظّبد. .3

 و١ف١خ رأص١و اٌج١ئخ ػٍٝ إٌّظّخ. .4

 فٟ ث١ئزٙب.و١ف١خ رأص١و إٌّظّخ  .5

5 

 

 اٌَّإ١ٌٚخ االعزّبػ١خ ٌٍّٕظّبد : 

 ِفَٙٛ اٌَّإ١ٌٚخ االعزّبػ١خ ٌٍّٕظّبد. .1

 اٌزؾل٠بد اٌزٟ أكد ئٌٝ ثوٚى ٚرٕبِٟ ِفَٙٛ اٌَّإ١ٌٚخ االعزّبػ١خ. .0

 األٍجبة اٌزٟ رؼٛق أزْبه ِفَٙٛ اٌَّئ١ٌٛخ االعزّبػ١خ ٌٍّٕظّبد اٌؼوث١خ. .3

 ١ّخ اٌَّئ١ٌٛخ االعزّبػ١خ.ٚرِٕزطٍجبد كػُ  .4

   6 

 

 ئكاهح اٌزغ١و فٟ إٌّظّبد: 

 ِفَٙٛ ئكاهح اٌزغ١و اٌزٕظ١ّٟ. .1

 كٚافغ اٌزغ١١و اٌزٕظ١ّٟ. .0



 ِغبالد اٌزغ١١و اٌزٕظ١ّٟ. .3

 ِمبِٚخ اٌزغ١١و اٌزٕظ١ّٟ. .4

 رٖٛه ػبَ إلٍزوار١غ١خ اٌزغ١١و اٌزٕظ١ّٟ.  .5
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أٍب١ٍبد رىٌٕٛٛع١ب 

اٌّؾبٍجخ  فٟاٌّؼٍِٛبد 

 هحٚاإلكا

 ك.ػجل اٌؼي٠ي ِٖطفٟ

 ك.ِٟ ػ١ل اٌظب٘و

1 

 

 ٚأٔٛاػٙب.ِفَٙٛ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد  .1

 . رؼو٠ف رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد1/1

 . اٌغٛأت األٍب١ٍخ ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد1/2

 . ٔظُ اٌزؼبًِ ِغ اٌج١بٔبد1/3

 ِملِخ ػٓ اٌّؾبٍجخ .2

 . رؼو٠ف اٌّؾبٍجخ2/1

 اٌزؼبًِ ِغ اٌج١بٔبد ا١ٌىزو١ٔٚب . رمَُ اٌّؾبٍجخ ِٓ ؽ١ش أٍب١ٌت2/2

 . اٌّؾبٍجخ اال١ٌىزو١ٔٚخ2/3

 ثواِظ اٌؾبٍت اٌزٟ رَزقلَ فٟ ِغبي اٌّؾبٍجخ .3

 . ثواِظ ٔظُ ئكاهح لٛاػل اٌج١بٔبد اال١ٌىزو١ٔٚخ3/1

 . ثواِظ اٌغلاٚي اال١ٌىزو١ٔٚخ3/2

 . اٌجواِظ اٌّؾبٍج١خ اٌغب٘يح3/3

 ِمِٛبد إٌظبَ اٌّؾبٍجٟرأص١و اٍزقلاَ اٌؾبٍت اإل١ٌىزوٟٚٔ ػٍٝ  .4

 اٌزأص١و ػٍٝ اٌَّزٕلاد 4/1

 . اٌزأص١و ػٍٝ اٌلفبرو4/2

 . اٌزأص١و ػٍٝ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ4/3

 ٍِقٔ اٌجؾش .5

 ِواعغ اٌجؾش .6

 

2 
 اإلو١ًَ : ؽبٌخ ػ١ٍّخ ٠زُ ؽٍٙب ثبٍزقلاَ  : اٌّٛٙٛع اٌضبٟٔ

فً ٚلبئّخ اٌّووي اٌّبٌٟ ٌٍْووخ ٠زّٚٓ اٌّٖٕف اٌزبٌٟ ثؼ٘ اٌج١بٔبد اٌقبٕخ ثىً ِٓ لبئّخ اٌل



 0219ٚ 0218اٌؼوث١خ ٌٍزغبهح ػٓ وً ِٓ ػبِٟ 

 



 

رلهط ثٗ اٌج١بٔبد اٌَابثمخ وّاب فاٟ اٌْاى١ٍٓ اٌَابثم١ٓ)وً لبئّاخ فاٟ ٚهلاخ  ئو١ًَِٖٕف  أػلاكاٌّطٍٛة 

 : ػًّ َِزمٍخ( ِغ اٌم١بَ ثب٢رٟ

 0219ٚ 0218بئّخ اٌلفً ٌىً ِٓ ػبِٟ ؽَبة وً ِٓ ٕبفٟ اٌّج١ؼبد ِٚغًّ اٌوثؼ ٕٚبفٟ اٌوثؼ فٟ ٚهلخ ل -1

ؽَبة وً ِٓ ئعّبٌٟ األٕٛي اٌّزلاٌٚخ ٚئعّبٌٟ األٕٛي اٌضبثزخ ٚئعّبٌٟ األٕٛي ٚئعّبٌٟ االٌزياِبد ٚئعّبٌٟ ؽمٛق  -2

 0219ٚ 0218اٌٍّى١خ ٚئعّبٌٟ اٌقَٖٛ ٚؽمٛق اٌٍّى١خ فٟ وً ِٓ ػبِٟ 



 0218ٕل ِٓ ثٕٛك لبئّخ اٌّووي اٌّبٌٟ فٟ وً ِٓ ػبِٟ اٍزقلاَ اٌوٍُ اٌج١بٟٔ إٌّبٍت فٟ اٌّمبهٔخ ث١ٓ ل١ّخ وً ث -3

 اٌوٍُ فٟ ٚهلخ ػًّ َِزمٍخ أكاهط٠زُ  أْػٍٝ  0219ٚ

ِمبهٔخ ثؼبَ  0219ٚهلخ ػًّ عل٠لح ٠زُ ف١ٙب ؽَبة َٔجخ اٌزغ١و فٟ وً ثٕل ِٓ ثٕٛك لبئّخ اٌّووي اٌّبٌٟ فٟ ػبَ  أػلاك -4

0219 

3 
 ظُ اٌّؼٍِٛبد ِٓ ٚعٙخ ٔظو ِٕظّبد األػّبي.رؼو٠ف ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ِٚىٛٔبرٙب ٚأ١ّ٘خ ٔ

4 
 االرغب٘بد اٌؾل٠ضخ ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد.

5 
 فطٛاد ر١ُّٖ ٚثٕبء ٚرط٠ٛو ٔظُ ِٚؼٍِٛبد االكاه٠خ.

   

6 
 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌموْ اٌؾبكٞ ٚاٌؼْوْٚ.

7 
 ٠ٛم١خ.رطج١مبد ٔظُ اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌّغبالد اٌٛظ١ف١خ : ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌزَ
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 أٍب١ٍبد االلزٖبك

 أ.ك. ٍبِٟ ا١ٌَل

1 
 رؼو٠ف اٌطٍت ِٚؾلكارٗ    -

 رؼو٠ف اٌؼوٗ ِٚؾلكارٗ   -

 آ١ٌبد رؾم١ك رٛاىْ اٌَٛق  -

 :  ِؾلكاد رٛاىْ اٌَٛق -1

2 

 

 :  ظً ٔظو٠خ ِٕؾ١ٕبد اٌَٛاء فٟ ِؾلكاد رٛاىْ اٌَّزٍٙه -2

 رؼو٠ف ِٕؾ١ٕبد اٌَٛاء-

 ضّٓرؼو٠ف فٜ اٌلفً ٚاٌ -

 آ١ٌبد رؾم١ك رٛىاْ اٌَّزٍٙه -

 اإلٔزبط.رؼو٠ف كاٌخ  - 3

 .اٌزفولخ ث١ٓ أٔٛع إٌبرظ -

 :  ث١ٓ األعً اٌم١ٖو ٚاألعً اٌط٠ًٛ اإلٔزبطكاٌخ  -3



 .لبْٔٛ رٕبلٔ اٌغٍخ -

4 

 

 :      ث١ٓ االلزٖبك اٌّغٍك ٚااللزٖبك اٌّفزٛػ ٚٛوق ل١بٍٗ اٌمِٟٛاٌلفً  -4  

 اٌمِٟٛرؼو٠ف اٌلفً  -

 ٚإٌبرظ اٌّؾٍٝ اٌمِٟٛإٌبرظ  -

 اٌمِٟٛاٌلفً  ل١بًٛوق  -

5 

 

 :  اٌّمبهٔخ ث١ٓ ٔظو٠خ ِبٌزٌ ٌٍَىبْ ٚٔظو٠خ اٌؾغُ األِضً ٌٍَىبْ -5

 ّوػ ٔظو٠خ ِبٌزٌ ٌٍَىبْ -

 ّوػ ٔظو٠خ اٌؾغُ األِضً ٌٍَىبْ -

 آ١ٌبد رغ١و اٌؾغُ األِضً ٌٍَىبْ -
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 أغ١ٍي٠خ ٌغخ

 ٖطفِٟى٠ٕت  ك.

1 

Imagine how would your mobile of dreams look like after ten years 

from now. Underline the verbs in your paragraph and say which 

tense you have used and why. 

2 

Losing one’s job is one of the hardest experiences one can pass 

through. Talk about the experience of losing a job that you or 

someone else has faced, when , where and how .Underline the 

verbs in your paragraph and say which tense you have used and 

why. 

3 

When do you prefer to use your visa instead of using cash. Read 

passage 3 and write about why do you think people use their visa 

cards .Underline the verbs in your paragraph and say which tense 

you have used and why. 



4 

Describe your car of dreams and guess when and how you would 

be able to buy it  Underline the verbs in your paragraph and say 

which tense you have used and why. 

5 

Tell the story of a criminal  who  used the computer to carry out 

his crime.  Underline the verbs in your paragraph and say which 

tense you have used and why. 
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 لبْٔٛ األػّبي

 أ.ك ٍبِٟ ػجل اٌجبلٟ

 

 

1 

 :األػّبيِٖبكه لبْٔٛ 

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

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

2 

 :اٌّٛٙٛػ١خ اٌقبٕخ ٌؼمل اٌْووخ األهوبْ 

ركن التسام االرباح  –ركن تمدٌم الحصص  –ركن تعدد الشركاء  –: تعرٌف عمد الشركة العناصر

 ركن نٌة المشاركة.  –والخسائر 

3 

 :ّوٚٛ اوزَبة ٕفخ اٌزبعو

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

ان ٌتمتع الشخص باالهلٌة  –ال تجارٌة باسمه ولحسابه ان ٌمارس الشخص اعم –سبٌل االحتراف 

 التجارٌة.

4 

 :ٌٍْو٠ه اٌّزٚبِٓ اٌمبٟٔٛٔاٌّووي  

حظر التنازل عن  –اكتساب صفة التاجر  –المسئولٌة التضامنٌة  –المسئولٌة الشخصٌة العناصر:

 .انمضاء الشركة بوفاة الشرٌن المتضامن او شهر افالسه -عنوان الشركة –الحصص 

5 

 :اٌزغبه٠خ األٚهاقِب١٘خ  

 خصائص االوراق التجارٌة. –انواع االوراق التجارٌة  –تعرٌف االوراق التجارٌة :  العناصر
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اإلَٔبْ ِجبكب ؽمٛق 

 افز١بهٞ

 ك.ّؼجبْ هأفذ

1 

 : ٠ٍٟٔبلِ ِب -اٌّٛٙٛع األٚي :

 اإلٍال١ِخٖوٞ ٚاٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ٚاٌْو٠ؼخ فٟ وً ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّ اإلَٔب١ٔخِلٜ رّزغ األعٕجٟ ثبٌْق١ٖخ  .

 .ٚاٌلٚافغ اٌزٟ رمف ٚهاء ٘نا اال٘زّبَ، ِٚظب٘و ٘نا اال٘زّبَ األٍجبةاال٘زّبَ اٌلٌٟٚ ثبٌفوك ِٓ ؽ١ش  .

2 

 -: اٌّٛٙٛع اٌضبٟٔ : ٔبلِ اٌّٛٙٛع اٌزبٌٟ

ء كهاٍزه ٌّموه ؽمٛق ٠زّزغ األعٕجٟ ثّغّٛػخ ِٓ اٌؾمٛق اٌؼبِخ .ٔبلِ ٘نٖ اٌؾمٛق ثبٌزف١ًٖ فٟ ٙٛ

رغبٖ ٘نٖ اٌؾمٛق . اإلٍال١ِخٚ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ِٛٙؾب  ِٛلف اٌْو٠ؼخ  فٟ وً ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّٖوٞ اإلَٔبْ

3 

 ٠ٍٟاٌّٛٙٛع اٌضبٌش : ٔبلِ ِب 

 ٔبلِ ِلٜ رّزغ األعٕجٟ ثبٌْق١ٖخ اٌمب١ٔٛٔخ فٝ ظً اٌمبْٔٛ اٌّٖوٞ ٚاٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ . -

. َٔبْاإلرىٍُ ػٓ رل٠ًٚ ؽمٛق  

4 

 ٠ٍٟاٌّٛٙٛع اٌواثغ :ٔبلِ ِب 

 .ٚاٌّٖوٞ فٟ اٌؼًّ ٛجمب  ٌٍمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ؽك األعٕجٟ -

فٟ رٍّه إٌّمٛالد . ؽك األعٕجٟ 

5 

 اٌّٛٙٛع اٌقبٌِ : ٔبلِ ِب ٠ٍٝ

ك ٚاالٔزفبع ثٛؽلاد ٍى١ٕخ فٟ إٌّبٛ هاد اٌّج١ٕخ ٚاألهاٟٙ اٌيهاػ١خفٟ رٍٍّه اٌؼمب رىٍُ ػٓ ؽك األعٕجٟ

.اٌؼّوا١ٔخ اٌغل٠لح 
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 اإلػالِْجبكب 

-ٚاٌؼاللبد اٌؼبِخ

 افز١بهٞ

 زواْك.دمحم ػ

 أٍبِخ ئ٠ّبْك.

1 

أ١ّ٘خ اإلػالْ ٌٍْووبد اإلٔزبع١خ ٚاٌقل١ِخ اٌّقزٍفخ فٟ فٍك اٌٛػٟ ثبٌّٕزغبد ٚاٌقلِبد اٌّقزٍفخ ٚاٌزو٠ٚظ 

 ط١خ اٌؼٕبٕو اٌزب١ٌخ:ٌٙب ِٚٛاعٙخ إٌّبف١َٓ، ٚفٟ ٙٛء ٘نا اٌّٛٙٛع اٌجؾضٟ لُ ثزغ

 األٔٛاع ٚاٌزم١َّبد اٌّقزٍفخ ٌإلػالٔبد..

 اٌزأص١واد االلزٖبك٠خ ٌإلػالٔبد.. 

 اٌٛٙغ اٌؾبٌٟ ٌإلػالْ فٟ ظً اٌزطٛه اٌزىٌٕٛٛعٟ.. 

2 

أ١ّ٘خ فٍك اٌزىبًِ ِب ث١ٓ اٌؼٕبٕو اٌّقزٍفخ ٌٍّي٠ظ اٌز٠َٛمٟ اٌقبٕخ ثبٌْووخ ٚر١ّّٖٙب ٚفم ب ٌؾبعبد 

َّزٍٙى١ٓ ٌزؾم١ك األ٘لاف اٌوثؾ١خ ٌٍْووخ، فٟ ٙٛء ٘نا اٌّٛٙٛع اٌجؾضٟ لُ ثزغط١خ اٌؼٕبٕو ٚهغجبد اٌ

 اٌزب١ٌخ:

 

 

 

3 

ؼٕبٕو اٌّقزٍفخ اٌّْبهوخ فٟ ئكاهح اٌّي٠ظ اٌزو٠ٚغٟ ٌٍْووبد اإلٔزبع١خ ٚاٌقل١ِخ اٌّقزٍفخ اٌ

ٚكٚه وً ػٕٖو ِٓ ٘نٖ اٌؼٕبٕو فٟ اٌزو٠ٚظ ٌٍْووخ ثْىً فؼبي ٠إكٞ ٌي٠بكح اٌّج١ؼبد  

 اٌقبٕخ ثٙب، فٟ ٙٛء ٘نا اٌّٛٙٛع اٌجؾضٟ لُ ثزغط١خ اٌؼٕبٕو اٌزب١ٌخ:



4 

أ١ّ٘خ االرٖبي فٟ اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٌز١ًٕٛ هٍبئً ِٚؼٍِٛبد أٍب١ٍخ رزؼٍك ثبٌْووخ ٚكٚهٖ فٟ 

١َٓ اٌٖٛهح اٌن١ٕ٘خ اٌقبٕخ ثٙب، فٟ ٙٛء ٘نا اٌّٛٙٛع اٌجؾضٟ لُ ثزغط١خ اٌؼٕبٕو رؾ

 اٌزب١ٌخ:

 ػٕبٕو ػ١ٍّخ االرٖبي فٟ اٌؼاللبد اٌؼبِخ.

 أ١ّ٘خ ٍٚبئً االرٖبي اٌغّب١٘و٠خ فٟ اٌؼاللبد اٌؼبِخ.. 

 كٚه االرٖبي اٌْقٖٟ فٟ اٌؼاللبد اٌؼبِخ.. 

5 

ؽً ِقزٍفخ ِٓ اٌزطٛه ؽزٝ ًٕٚ ٌّوؽٍخ اٌزم١ٕٓ اٌؼٍّٟ ٚظٙود ِو ػٍُ اٌؼاللبد اٌؼبِخ ثّوا

عّؼ١بد ٚألَبَ ٌٍؼاللبد اٌؼبِخ فٟ ِقزٍف اٌغبِؼخ اٌؼوث١خ ٚاٌل١ٌٚخ إلهٍبء ِجبكب ٘نا اٌؼٍُ، 

 فٟ ٙٛء ٘نا اٌّٛٙٛع اٌجؾضٟ لُ ثزغط١خ اٌؼٕبٕو اٌزب١ٌخ:

أفالل١بد ِّبهٍخ ِٕٙخ اٌؼاللبد اٌؼبِخ. .

ٍٙبِبرُٙ فٟ اٌؼاللبد اٌؼبِخ.كٚه اٌوٚاك األٚائً ٚئ .

اٌفوق ِب ث١ٓ ِفَٙٛ اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚاٌّفب١ُ٘ األفوٜ اٌّزلافٍخ. .
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ػٍُ إٌفٌ  أٍب١ٍبد

 ٚػٍُ االعزّبع

 افز١بهٞ

 .وتغٌٌرها التعصبٌة االتجاهات مواجهة كٌفٌة 1

 .العدوانً السلون تإثرفً التً العوامل 2

 .كورونا لجائحة ثفٌظ ٌحد ما على التطبٌك مع الشائعات تشاران كٌفٌة 3



 .التنظٌمً التغٌٌر مماومة أنواع 4 ك. اٌٙبَ ػبّٛه

 .االجتماعٌة التنشئة عملٌة كفاءة مإشرات 5
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 -اٌز١ّٕخ اٌنار١خ 

 اٌّٙبهاد اٌْق١ٖخ

 افز١بهٞ

 أ.ك. اٌؾ١َٕٝ ػجل إٌّؼُ

 .تنمٌة مهارات المٌادة 1

 اإلبداعً.  تنمٌة التفكٌر 2

 مهارات التواصل. 3

 .إدارة الولت 4

 .إدارة الضغوط النفسٌة 5
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 Eِؾبٍجخ 

 ك.ٕبف١بى ػ١ل اٌؾٟ 

 ك.ٚالء ػٍٟ

1 

1- The types of business organizations. 

- What is accounting? 

- Organizing ABusiness 

- Who Uses Accounting Information? 

-  Ethics in Financial Reporting 

2 

Accounting Concepts, Principles andAssumptions. 

- The Historical Cost Principle. 

- The Economic Entity assumption. 

- The Reliability Principle. 

- The Going-Concern Assumption. 

3 

- The Accounting Equation 

- The Basic Accounting Equation. 

- The components of the AccountingEquation. 

- Differentiate between assets, liabilities and owner’sequity 

4 
4-The FinancialStatements 

- An income statement 

- Owner’s equity statement 



- Balance sheet 

- Statement of cash flows 

5 

5- Accounting for long- term assets 

- Definition of long- term assets 

- Characteristics of long- term assets 

- Classification of long- term assets 

- Measuring the cost of a fixed asset 

- Depreciation (Definition- the straight- line method- units- of 

production method) 

 

15 202 
 ِجبكب اٌز٠َٛك

 أ.ك. ٘بٌخ ػٕجٗ

1 

 : ثبٌزطج١ك ػٍٝ عبئؾخ وٛهٚٔب -أُ٘ اٌّفب١ُ٘ اٌزٝ رّضً هوبئي أٍب١ٍخ  ٌٍز٠َٛك .1
 .اٌؾبعبد ٚاٌوغجبد ٚؽبالد اٌطٍت ِغ ئػطبء أِضٍخ ؽم١م١خ ٌٙب ٌّٕزغبد ِقزٍفخ فٝ ظً عبئؾخ وٛهٚٔب -

 .اٌوٙب ٚاٌزىٍفخ ٚاٌم١ّخ اٌّلهوخ -

 .اٌزجبكي ٚاٌزؼبِالد ٚاٌؼاللبد -

 .األٍٛاق -

2 

 :  عبئؾخ وٛهٚٔب ػ١ٍٙب ٚأؼىبًاٌج١ئخ اٌز٠َٛم١خ  .2

 ِفَٙٛ اٌج١ئخ. -

 ِىٛٔبد اٌج١ئخ اٌز٠َٛم١خ ٌٍّٕظّخ -

 ر١ٕٖف اٌج١ئخ ئٌٝ ث١ئخ كاف١ٍخ ٚفبهع١خ، ٚئٌٝ ث١ئخ عيئ١خ ٚو١ٍخ -
 ػّبي اٌزٝ رقزبه٘ب.رطج١ك ِىٛٔبد اٌج١ئخ اٌز٠َٛم١خ ثز١ٕٖفبرٙب اٌّقزٍفخ فٝ ظً عبئؾخ وٛهٚٔب ػٍٝ أؽل ِٕظّبد األ -

3 
 :  إٌّزظ وأؽل ػٕبٕو اٌّي٠ظ اٌز٠َٛمٝ .3

 ر١ٕٖف إٌّزغبد. ِغ ئػطبء أِضٍخ ػ١ٍّخ ٌىً ٔٛع ِٓ أٔٛاع ٘نٖ إٌّغبد -
 كٚهح ؽ١بح إٌّزظ. -

 ِي٠ظ إٌّزغبد. -

4 

 :  اٌزو٠ٚظ-4

 .اٌزو٠ٚغٟٚاٌّي٠ظ  اٌز٠َٛمٟاٌؼاللخ ث١ٓ اٌّي٠ظ  -

 أ٘لاف اٌزو٠ٚظ. -

 ، ِغ ّوػ ِقزٖو ٌىً ػٕٖو.ٌز٠َٛمٟاػٕبٕو اٌّي٠ظ  -

5 

 :  رَؼ١و إٌّزغبد

 اٌّؼٕٝ ا١ٌٚك ٚاٌٛاٍغ ٌٍزَؼ١و. -
 أ١ّ٘خ اٌزَؼ١و -

 اٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٝ اٌزَؼ١و. -

 اٍزوار١غ١بد اٌزَؼ١و -
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ِغبي  فٟاإلؽٖبء 

 األػّبي

 أ.ك. دمحم عٛكح

 ك. ػّوٚ عالي

1 

 ( ِمب١٠ٌ إٌيػخ اٌّووي٠خ1)

 إٌّٛاي( ِٛٙؾب  ِيا٠ب ٚػ١ٛة وً ِم١بً. –ا١ٌٍٜٛ  –اٌّووي٠خ ) اٌٍٜٛ اٌؾَبثٟ  رؼو٠ف ِمب١٠ٌ إٌيػخ

 لٛا١ٔٓ ؽَبة ِمب١٠ٌ إٌيػخ اٌّووي٠خ.

 أُ٘ اٍزقلاِبد ِمب١٠ٌ إٌيػخ اٌّووي٠خ فٟ ِغبي ػٍُ اإلؽٖبء.

 ٚإٌزبئظ ،اٌّواعغ.ِغ اٍز١فبء إٌمبٛ اٌزب١ٌخ: اٌّملِخ ، اإلٛبه إٌظوٞ ٌٍجؾش ، اٌلهاٍخ اٌزطج١م١خ ، اٌقبرّخ 

2 

 ٚاٌزْزذ االفزالفِمب١٠ٌ 

 اهرجبٛ اٌورت ٌَج١وِبْ(. –رؼو٠ف ِؼبًِ االهرجبٛ اٌج١َٜ ث١ٓ ِزغ١و٠ٓ )االهرجبٛ اٌقطٟ ٌج١وٍْٛ 

 لٛا١ٔٓ ؽَبة ِؼبًِ االهرجبٛ اٌج١َٜ ث١ٓ ِزغ١و٠ٓ.

 أُ٘ اٍزقلاِبد ِؼبًِ االهرجبٛ اٌج١َٜ فٟ ِغبي ػٍُ اإلؽٖبء.

 ٕمبٛ اٌزب١ٌخ: اٌّملِخ ، اإلٛبه إٌظوٞ ٌٍجؾش ، اٌلهاٍخ اٌزطج١م١خ ، اٌقبرّخ ٚإٌزبئظ ،اٌّواعغ.ِغ اٍز١فبء اٌ

3 

 (ِؼبًِ االهرجبٛ اٌج١َٜ  ث١ٓ ِزغ١و3ٓ٠)

 اهرجبٛ اٌورت ٌَج١وِبْ(. –رؼو٠ف ِؼبًِ االهرجبٛ اٌج١َٜ ث١ٓ ِزغ١و٠ٓ )االهرجبٛ اٌقطٟ ٌج١وٍْٛ 

 ج١َٜ ث١ٓ ِزغ١و٠ٓ.لٛا١ٔٓ ؽَبة ِؼبًِ االهرجبٛ اٌ

 أُ٘ اٍزقلاِبد ِؼبًِ االهرجبٛ اٌج١َٜ فٟ ِغبي ػٍُ اإلؽٖبء.

 ِغ اٍز١فبء إٌمبٛ اٌزب١ٌخ: اٌّملِخ ، اإلٛبه إٌظوٞ ٌٍجؾش ، اٌلهاٍخ اٌزطج١م١خ ، اٌقبرّخ ٚإٌزبئظ ،اٌّواعغ.

4 

 (ِؼبًِ االٔؾلاه اٌقطٟ اٌج4ٜ١َ

 .اٌقطٟ اٌج١َٜ ث١ٓ ِزغ١و٠ٓ االٔؾلاهرؼو٠ف 

 اٌقطٟ اٌج١َٜ ث١ٓ ِزغ١و٠ٓ. االٔؾلاهلٛا١ٔٓ ؽَبة ِؼبكٌخ 

 اٌقطٟ اٌج١َٜ فٟ ِغبي ػٍُ اإلؽٖبء. االٔؾلاهأُ٘ اٍزقلاِبد ِؼبكٌخ 



 ِغ اٍز١فبء إٌمبٛ اٌزب١ٌخ: اٌّملِخ ، اإلٛبه إٌظوٞ ٌٍجؾش ، اٌلهاٍخ اٌزطج١م١خ ، اٌقبرّخ ٚإٌزبئظ ،اٌّواعغ.

5 

 (ِؼبًِ االٔؾلاه اٌي5ِٟٕ)

اٌيِٕٟ. االٔؾلاهرؼو٠ف   

اٌيِٕٟ. االٔؾلاهلٛا١ٔٓ ؽَبة ِؼبكٌخ   

اٌيِٕٟ اٌج١َٜ فٟ ػ١ٍّخ اٌزٕجإ ثم١ُ اٌّزغ١واد فٟ اٌَّزمجً. االٔؾلاهأُ٘ اٍزقلاِبد ِؼبكٌخ   

 ِغ اٍز١فبء إٌمبٛ اٌزب١ٌخ: اٌّملِخ ، اإلٛبه إٌظوٞ ٌٍجؾش ، اٌلهاٍخ اٌزطج١م١خ ، اٌقبرّخ ٚإٌزبئظ ،اٌّواعغ.
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أٍب١ٍبد اٌو٠بٙخ 

 اٌّب١ٌخ

ِوٚح 0اٌغيء اٌقبٓ ك

 هف١ك

1 

 اٌفبئذح ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤثشح فٟ دضبثٙب:

 رؼش٠ف اٌفبئذح  -

 اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤثش فٟ دضبة اٌفبئذح. -

 اٌمبْٔٛ األصبصٟ ٌذضبة اٌفبئذح اٌجض١طخ . -

 اٌّشبوً اٌخبطخ ثبٌّذح ػٕذ دضبة اٌفبئذح اٌجض١طخ. -

 بس٠خ ٚاٌظذ١ذخ )إٌضجخ ٚاٌفشق(.اٌؼاللخ ث١ٓ اٌفبئذر١ٓ اٌزج -

 دبالد ػ١ٍّخ :  -

%ص٠ٕٛبً . ادضت اٌفبئذح اٌّضزذمخ ٌٍشخض ٌذٞ 20ج١ٕخ فٟ ثٕه ٠ذضت فبئذح ثض١طخ ثّؼذي  05222اٚال : أٚدع شخض ِجٍغ  -

 اٌجٕه فٟ اٌذبالد االر١خ : 

 إرا وبْ اال٠ذاع أٚي ٠ٕب٠ش ٚربس٠خ دضبة اٌفبئذح أٚي ١ٌٛ٠ٛ ِٓ ٔفش اٌؼبَ. -

 ) اٌفبئذح اٌزجبس٠خ ٚاٌفبئذح اٌظذ١ذ١خ(. 0227أثش٠ً  25ٚربس٠خ دضبة اٌفبئذح فٟ  ٠0227ٕب٠ش  22اال٠ذاع فٟ  إرا وبْ -

 صٕٛاد 5إرا وبْ اال٠ذاع ٌّذح  -

 ج١ٕخ ٌٕفش اٌّجٍغ ٚاٌّذح ٚاٌّؼذي إرا وبٔذ اٌضٕخ 02ثب١ٔبً : أٚجذ وً ِٓ اٌفبئذر١ٓ اٌزجبس٠خ ٚاٌظذ١ذخ إرا وبْ اٌفشق ث١ٓ اٌفبئذر١ٓ  -

 ثض١طخ ٚأ٠ؼبً إرا وبْ اٌضٕخ وج١ضخ.

2 

 رض٠ٛخ اٌذ٠ْٛ ٚرطج١مبرٙب فٟ اٌذ١بح اٌؼ١ٍّخ:

 اٌخظُ ٚأٛاػٗ. –اٌم١ّخ اٌذب١ٌخ  –رؼبس٠ف أصبص١خ : اٌم١ّخ االص١ّخ  -

 اٌؼاللخ ث١ٓ اٌخظُ اٌزجبسٞ ٚاٌخظُ اٌظذ١خ) إٌضجخ ٚاٌفشق(. -

 اٌّمظٛد ثزض٠ٛخ اٌذ٠ْٛ. -

 ٌذ٠ْٛاٌمبػذح األصبص١خ فٟ رض٠ٛخ ا -

 دبالد ػ١ٍّخ :  -

ج١ٕخ  ، أدضبت :  2022% ص٠ٕٛبًظ ٘ٛ 22أٚال : إرا ػٍّذ أْ اٌخظُ اٌزجبسٜ ٌذ٠ٓ ٠ضزذك اٌضذاد فٟ ٔٙب٠خ صٕز١ٓ ثّؼذي فبئذح ثض١طخ 

 اٌم١ّخ اٌذب١ٌخ اٌزجبس٠خ . –اٌم١ّخ اٌذب١ٌخ اٌظذ١ذخ  –اٌم١ّخ األص١ّخ  –اٌخظُ اٌظذ١خ 

 وخ اٌزفٛق ِذ٠ٕخ ثبٌّجبٌغ االر١خ : وبٔذ شش 0227ثب١ٔبً : فٟ أٚي ِبسس 

 .0227ج١ٕخ رضزذك أٚي ِب٠ٛ  52222



 0227ج١ٕخ رضزذك أخش ١ٔٛ٠ٛ  62222

 0227ج١ٕخ رضزذك أٚي د٠ضّجش  222222

ارفمذ اٌششوخ ِغ اٌذائٓ ػٍٝ اصزجذاي ٘زٖ اٌذ٠ْٛ ثىّج١بٌز١ٓ ٌّٙب ٔفش اٌم١ّخ االص١ّخ رضبزذك األٌٚبٟ أٚي ١ٌٛ٠بٛ  0227ٚفٟ أٚي ِبسس 

0227. 

 %ص٠ٕٛبً.22: ادضت اٌم١ّخ االص١ّخ ٌىً وّج١بٌخ إرا وبْ ِؼذي اٌفبئذح اٌجض١طخ اٌّضزخذَ 0227ٚرضزذك اٌثب١ٔخ أخش د٠ضّجش 

3 

 اٌمشٚع ٚؽشق صذاد٘ب : 

 صذاد اٌمشع ٚاٌفبئذح فٟ ٔٙب٠خ ِذح اٌمشع ) اٌّمظٛد ثبٌطش٠مخ ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌّضزخذِخ(. -

 ذاد اٌفٛائذ ثظٛسح دٚس٠خ )اٌفٛائذ اٌذٚس٠خ ()اٌّمظٛد ثبٌطش٠مخ ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌّضزخذِخ (صذاد اٌمشع فٟ ٔٙب٠خ اٌّذح ِغ ص -

 صذاد اٌمشع ٚاٌفبئذح ثّٛجت ألضبؽ ِزضب٠ٚخ ِٓ األطً ٚاٌفٛائذ ِؼب ) اٌّمظٛد ثبٌطش٠مخ ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌّضزخذِخ ( -

 دبالد ػ١ٍّخ :  -

صٕٛاد فئرا وبْ اٌجٕه ٠ذضت فؤائذ  4اد ٘زا اٌمشع ثؼذ ِؼٟ ج١ٕخ ِٓ ثٕه ِظش ٚارفك ػٍٝ صذ 52222أٚال : افزشع شخض ِجٍغ 

 % ص٠ٕٛبً : أدضت اٌّجٍغ اٌٛاجت صذادٖ فٟ ٔٙب٠خ ِذح اٌمشع. 9ثض١طخ ثّؼذي 

% ص٠ٕٛبً ٚارفك ػٍٝ صذاد ٘زا اٌمشع فٟ ٔٙب٠خ اٌّذح  22ج١ٕخ ِٓ ثٕه ٌّذح صٕخ ثّؼذي فبئذح ثض١طخ 82222ثب١ٔبً : الزشع شخض ِجٍغ 

ئذ اٌّضزذمخ ػٍٝ اٌمشع فٟ ٔٙب٠خ وً شٙش٠ٓ ٚثؼذ اْ لبَ اٌّذ٠ٓ ثضذاد ٔظف اٌفؤائذ ؽٍت رأج١ً ٔظف اٌفؤائذ اٌّزجم١خ ِغ صذاد فؤا

ٚوزٌه أطً اٌمشع إٌٝ ِبد ثؼذ ٔٙب٠خ ِذح اٌمشع ثشٙش٠ٓ ٚلذ ٚافك اٌجٕه ػٍٝ رٌه ػٍٟ أْ ٠ذضت فؤائذ رأخ١ش ػٍٝ اٌمشع األطٍٟ 

% ص٠ٕٛبً : أدضت جٍّخ اٌّضزذك ػٍٝ اٌّذ٠ٓ فٟ ٔٙب٠خ ِذح  23اٌفٛائذ اٌذٚس٠خ اٌّزأخشح ثّؼذي  % ص٠ٕٛبً ٚػ22ٍٝثّؼذي فبئذح ثض١طخ 

 اٌفٛائذ اٌزٝ دظً ػ١ٍٙب اٌذائٓ. –اٌزأج١ً اٌفٛائذ اٌزٟ رذٍّٙب اٌّذ٠ٓ 

4 

إلضبؽ ص٠ٕٛبً ِزضب٠ٚخ  5% ص٠ٕٛب ٚارفك ػٍٟ صذاد اٌمشع ٚفٛائذح ة20ج ِٓ ثٕه ٠ذضت فبئذح ِشوجخ ثّؼذي 5222ألزشع ربجش ِجٍغ 

 ِٓ االطً ٚاٌفٛائذ ِؼب ٠ضذد اٌمضؾ اخش وً صٕخ 

-  ً  اٌّطٍٛة: اػذاد جذٚي اصزٙالن اٌمشع اٌزٞ ٠مذِخ اٌجٕه ٌٍؼ١ًّ ِٛػذبً االسطذح ٚاٌفٛائذ ٚاالصزٙالوبد ص٠ٕٛب

 ِبٟ٘ اٌفٛائذ اٌض٠ٕٛخ ِٚب ٘ٛ ِجّٛع اٌفٛائذ اٌزٟ دممٙب اٌجٕه  -

 ٌض٠ٕٛخ ٚاٌشط١ذ اٌّزجمٟ ِٓ اٌمشع اخش وً صٕخٚػخ ل١ّخ االصزٙالوبد ا -
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رأ١ِٕبد رغبه٠خ 

 ٚاعزّبػ١خ

 ك. ٔب٘ل ػجل اٌؾ١ّل

 ك. هٙٛٞ ٠ٍٛف

1 

 .رأ١ِٓ ا١ٌَبهاد .1

 .أفطبه ا١ٌَبهاد .0

 .أٔٛاع ٚصبئك رأ١ِٓ ا١ٌَبهاد .3

 .ِواؽً اٌزؼبلل ػٍٟ رأ١ِٓ ا١ٌَبهاد .4

 .ِوؽٍخ ر٠َٛخ اٌّطبٌجبد فٟ رأ١ِٓ ا١ٌَبهاد .5



2 

 .١ٕبد االعزّبػ١خاٌزأِ

 .ِفَٙٛ اٌزأ١ِٕبد االعزّبػ١خ

 .ٚظبئف اٌزأ١ِٓ االعزّبػٟ

 .اٌفوق ث١ٓ اٌزأ١ِٓ االعزّبػٟ ٚ اٌزأ١ِٓ اٌقبٓ

3 

 .رأ١ِٕبد اٌؾ١بح

 .ِفَٙٛ اٌزأ١ِٓ ػٍٟ اٌؾ١بح

 األفطبه اٌزٟ رزؼوٗ ٌٙب ؽ١بح اٌفوك

 اٌَّبد اٌقبٕخ ثأفطبه ٚ ٚصبئك رأ١ِٕبد اٌؾ١بح

 ٍٟ رأ١ِٕبد اٌؾ١بحِواؽً اٌزؼبلل ػ

4 

 اٌقطو ٚرم١َّبرخ ٚاٌّفب١ُ٘ اٌّزؼٍمخ ثٗ

 أُ٘ ِفب١ُ٘ اٌقطو

 ٛج١ؼخ األفطبه ٚأُ٘ رم١َّبرٙب

 َِججبد األفطبه

 اٌؾبكس

 اٌقَبهح

 كهعخ اٌقطو

5 

 .ئكاهح اٌقطو

 .رؼو٠فبد ئكاهح اٌقطو

 .ِٙبَ ٚٚاعجبد ِل٠و اٌقطو



 .ِواؽً ئكاهح اٌقطو

 .ح اٌقطوا١ٌَبٍبد اٌّقزٍفخ إلكاه

 .ِغ رؾل٠ل ئ٠غبث١بد ٍٍٚج١بد وً ١ٍبٍخ

   6 

 اٌف١ٕخ ٚاٌمب١ٔٛٔخ ٌٍزأ١ِٓاٌمٛاػل

 ٌٍزأ١ِٓ.اٌمٛاػل اٌف١ٕخ 

 اٌّجبكب اٌمب١ٔٛٔخ اٌؼبِخ ٌٍزأ١ِٓ.

 اٌّجبكب اٌمب١ٔٛٔخ اٌقبٕخ ٌٍزأ١ِٓ.

 .ٌٍزأ١ِٓ أِضٍخ ػ١ٍّخ ػٓ اٌّجبكب اٌمب١ٔٛٔخ اٌقبٕخ
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 أساسٌات التموٌل

 ري خلٌفهأ.د. ٌس
1 

 رطٛه اٌٛظ١فخ اٌّب١ٌخ –

 ِملِخ رؼو٠ف١خ ػٓ اٌجؾش .

 أ٘لاف اٌجؾش . -

 ِفَٙٛ اٌٛظ١فخ اٌّب١ٌخ . -

 فوٓ األػّبي فٟ ِغبي اٌز٠ًّٛ  . -

 اٌؼاللخ ث١ٓ ٚظ١فخ اٌز٠ًّٛ ٚٚظبئف إٌّظّخ األفوٜ . -

 أ٘لاف اٌٛظ١فخ اٌّب١ٌخ .  -

 ِٙبَ اٌّل٠و اٌّبٌٟ  . -

 ّب١ٌخ .أٔٛاع اٌمواهاد اٌ -

 فبرّخ اٌجؾش . -



 لبئّخ اٌّواعغ . -

2 

 رم١١ُ أكاء اٌْووبد  ثبٍزقلاَ إٌَت اٌّب١ٌخ   – 2

 ِملِخ رؼو٠ف١خ ػٓ اٌجؾش .

 أ٘لاف اٌجؾش . -

 اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌالىِخ ٌٍزؾ١ًٍ اٌّبٌٟ .  -

 األٛواف اٌّٙزّخ ثبٌزؾ١ًٍ اٌّبٌٟ . -

 أٔٛاع إٌَت اٌّب١ٌخ . -

 َٕت اٌّب١ٌخ ِٚمزوؽبد ػالعٙب .أُ٘ ِْبوً اٌ -

 أّىبي اٌّمبهٔبد اٌّب١ٌخ . -

 فبرّخ اٌجؾش . -

 لبئّخ اٌّواعغ . -

3 

 اٌزقط١ٜ اٌّبٌٟ – 3

 ِملِخ رؼو٠ف١خ ػٓ اٌجؾش . -

 أ٘لاف اٌجؾش . -

 ِفَٙٛ اٌزقط١ٜ اٌّبٌٟ .  -

 فطٛاد اٌزقط١ٜ اٌّبٌٟ . -

 أكٚاد اٌزقط١ٜ اٌّبٌٟ . -

 ٌٟ ِٚمزوؽبد ػالعٙب .ِْبوً اٌزقط١ٜ اٌّب -



 فبرّخ اٌجؾش . -

 لبئّخ اٌّواعغ . -

4 

 ١٘ىً اٌز٠ًّٛ-4

 ِملِخ رؼو٠ف١خ ػٓ اٌجؾش . -

 أ٘لاف اٌجؾش . -

 ِفَٙٛ اٌزقط١ٜ اٌّبٌٟ .  -

 فطٛاد اٌزقط١ٜ اٌّبٌٟ . -

 أكٚاد اٌزقط١ٜ اٌّبٌٟ . -

 ِْبوً اٌزقط١ٜ اٌّبٌٟ ِٚمزوؽبد ػالعٙب . -

 فبرّخ اٌجؾش . -

 ئّخ اٌّواعغ .لب -

5 

 ئكاهح هأً اٌّبي اٌؼبًِ فٟ اٌْووبد اٌّٖو٠خ - 5

 أ٘لاف اٌجؾش . -

 ِفَٙٛ ئكاهح هأً اٌّبي اٌؼبًِ . -

 أٔٛاع هأً اٌّبي اٌؼبًِ . -

 أ١ّ٘خ هأً اٌّبي اٌؼبًِ . -

 اٌؼٛاًِ اٌزٝ رؾلك ِزطٍجبد هأً اٌّبي اٌؼبًِ . -

 ِفَٙٛ كٚهح اٌزْغ١ً ٚكٚهح إٌمل٠خ . -



 أُ٘ ِْبوً ئكاهح هأً اٌّبي اٌؼبًِ ِٚمزوؽبد ػالعٙب  .  -

 فبرّخ اٌجؾش . -

 لبئّخ اٌّواعغ. -
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 Eإدارة 

 د/ مصطفً هالل

 د/ ناصف

1 

1- Types of organizations and various resources 

Research aspects: 

Types of resources 

Organizational performance 

Types of organizations 

Basic forms of business ownership 

2 

- Managerial levels & managerial skills. 

Research aspects 

Types of managers and managerial levels 

b) Relationship between managerial functions and levels of management 

c) Managerial skills and levels of management 

3 

The role of planning and organizing to achieve goals 

Research aspects: 

Research aspects: 



The five generic elements in planning 

b) Types of plans 

c) The span of control 

d) Centralization & decentralization 

4 

The main components of influencing & communication process. 

Research aspects: 

a) Definition of leading 

b) Targets of influences 

c) Responses to influences 

d) The communication process 

5 

5- Leadership models & types of leaders. 

Research aspects: 

a) Trait models of leadership 

b) Sources of power 

c) Content theories of motivation 

Maslow’s hierarchy of needs 

Frederick Herzberg’s theory 

Douglas McGregor’s theory 
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 أساسٌات التكالٌف

 د.عبد المنعم فلٌح

 د.ثناءعطٌة

1 

 اٌّٛٙٛع    

ِملِخ.   

 

 

 :ِؾبٍجخ اٌزىب١ٌف وٕظبَ ٌٍّؼٍِٛبد ٚػاللزٗ ثبٌٕظُ اٌّؾبٍج١خ االفوٞ

 :رزّٚٓ

اال٘زّبَ ثّؾبٍجخ اٌزىب١ٌف ٚٔظُ اٌّؼٍِٛبد  .   ئٌٝكفؼذ  اٌزٟاٌظوٚف االلزٖبك٠خ   

اٌّؾزٛٞ. 2  .بد اٌّؾبٍج١خإٌظبَ  اٌّزىبًِ ٌٍّؼٍِٛ 

( 0000اٌّجبكب األ٘لاف –ٌٕظبَ ِؾبٍجخ اٌزىب١ٌف  )اٌّفَٙٛ  اٌؼٍّٟ اإلٛبه  

) اٌّؾبٍجخ اٌّب١ٌخ    األفوٜ اٌّؾبٍجٟاٌؼاللخ ث١ٓ ِؾبٍجخ اٌزىب١ٌف ٚفوٚع إٌظبَ 

( 0000000- اإلكاه٠خاٌّؾبٍجخ   

اٌْووبد  إلؽلٜالزواػ ر١ُّٖ ٔظبَ رىب١ٌف    

اٌّواعغ . 3

ػزّلد اٌزٟ ا

ػ١ٍٙب فٟ ئػلاك 

 اٌجؾش

 اٌّؾبٙواد االٌىزو١ٔٚخ ٌٍّموه اٌلهاٍٟ.

اٌلهاٍٟ  اٌىزبة  

اٌطبٌت ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي : ئ١ٌٙب٠وعغ  أفوِٜواعغ   

ِووي اٌزؼ١ٍُ اٌّفزٛػ –ِجبكب ِؾبٍجخ اٌزىب١ٌف – ٍجبػٟك.صٕبء ػط١خ ٚ ك. اؽّل   

  غبهح عبِؼخ اٌمب٘وحو١ٍخ اٌز –ِؾبٍجخ اٌزىب١ٌف  – ٚآفوْٚك. ٕالػ ث١َٛٔٝ ػ١ل 
 

2 

 اٌّٛٙٛع اٌضبٟٔ : لٛائُ اٌزىب١ٌف وّقوعبد ٌٕظبَ ِؾبٍجخ اٌزىب١ٌف 

 :رزّٚٓ ِملِخ - 1

 ِفَٙٛ اٌمٛائُ ٚاٌزمبه٠و اٌّب١ٌخ ِٚٛٙغ لٛائُ اٌزىب١ٌف ِٕٙب. -

 ٚاالٔٛع( ٚاأل١ّ٘خػبَ ٌمٛائُ اٌزىب١ٌف )اٌّفَٙٛ  أٛبه - اٌّؾزٛٞ-2

 ِٕٙب ٚلٛاػل اػلك٘ب ٚاٌْىً اٌؼبَ ٌٙب    بئّخ اٌزىب١ٌف ٚاٌغوٗل -

 ( ٚاٌغوٗ ِٕٙب ٚلٛاػل اػلك٘ب ٚاٌْىً اٌؼبَ ٌٙب    األػّبيٚاٌقَبئو )ٔز١غخ  اإلهثبػبئّخ ل -

 لٛائُ اٌزىب١ٌف   . أػلاكِضبي ػبَ ػٍٝ  -



اٌّواعغ اٌزٟ -3

اػزّلد ػ١ٍٙب 

 فٟ ئػلاك اٌجؾش

 اٌّؾبٙواد االٌىزو١ٔٚخ ٌٍّموه اٌلهاٍٟ. -

 اٌلهاٍٟ  اٌىزبة -

 اٌطبٌت ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي : ئ١ٌٙب٠وعغ  أفوِٜواعغ  -

 ِووي اٌزؼ١ٍُ اٌّفزٛػ –ِجبكب ِؾبٍجخ اٌزىب١ٌف – ٍجبػٟك.صٕبء ػط١خ ٚ ك. اؽّل  -

 و١ٍخ اٌزغبهح عبِؼخ اٌمب٘وح  –ِؾبٍجخ اٌزىب١ٌف  – ٚآفوْٚك. ٕالػ ث١َٛٔٝ ػ١ل  -

 ١ٌف.ِؾبٍجخ اٌزىب ٚأٍب١ٍبدِجبكب  فٟاٜ وزبة  ئٌٝ ثبإلٙبفخ -

 

3 

 اٌزج٠ٛجبد اٌؼ١ٍّخ ٌؼٕبٕو اٌزىب١ٌفالموضوع الثالث :                    

 :رزّٚٓ ِملِخ -1

اػزجبه اٌؼٕٖو رىٍفخ  . ٚأٌٍ ٚأ١ّ٘زِٗفَٙٛ اٌزىب١ٌف   

ػبَ ٌزج٠ٛجبد ػٕبٕو اٌزىب١ٌف ئٛبه اٌّؾزٛٞ -2  

ٌؼٕبٕو اٌزىب١ٌف ٚاٌؼاللخ ث١ّٕٙب   ٚاٌٛظ١فٟ إٌٛػٟاٌزج٠ٛت   

٠ت ؽَت ػاللخ اٌزىب١ٌف ثٛؽلح إٌْبٛ   اٌزجٛ  

اٌْووبد  . ثاؽلٜثؾغُ  إٌْبٛ ِغ ٚٙغ رٖٛه ٌؼٕبٕو اٌزىب١ٌف  خػاللخ اٌزىٍفاٌزج٠ٛت ؽَت   

اٌّواعغ  -3

اٌزٟ 

اػزّلد 

ػ١ٍٙب فٟ 

ئػلاك 

 اٌجؾش

 اٌّؾبٙواد االٌىزو١ٔٚخ ٌٍّموه اٌلهاٍٟ. -

 اٌىزبة اٌلهاٍٟ  -

 ً اٌّضبي :اٌطبٌت ػٍٝ ٍج١ ئ١ٌٙب٠وعغ  أفوِٜواعغ  -

 ِووي اٌزؼ١ٍُ اٌّفزٛػ –ِجبكب ِؾبٍجخ اٌزىب١ٌف – ٍجبػٟك.صٕبء ػط١خ ٚ ك. اؽّل  -

 و١ٍخ اٌزغبهح عبِؼخ اٌمب٘وح  –ِؾبٍجخ اٌزىب١ٌف  – ٚآفوْٚك. ٕالػ ث١َٛٔٝ ػ١ل  -

 ِؾبٍجخ اٌزىب١ٌف. ٚأٍب١ٍبدِجبكب  فٟاٜ وزبة  ئٌٝ ثبإلٙبفخ -

 

4 

 )المواد واالجور المباشرة(ٌف االولٌةالمحاسبة عن عناصر التكال :لموضوعا

صفحات ) بما فٌها الممدمة والمراجع (                                                          12 – 8المطلوب منن إعداد بحث مرجعً فً حدود من  

 )المواد واالجور المباشرة(المحاسبة عن عناصر التكالٌف االولٌةعن 

 التالٌة: بحٌث ٌتضمن العناصر

 :تتضمن  ممدمة - 1

 مفهوم عناصر التكالٌف وموضع التكالٌف االولٌة منها . -



 اطار عام لتبوٌبات عناصر التكالٌف - المحتوي 0

 مفهوم التكالٌف االولٌة ومحتواها   -

 المحاسبة عن عنصر المواد)المستلزمات السلعٌة( -

 المحاسبة عن عنصر االجور )تكلفة العمالة ( -

المراجع  3

ً الت

اعتمدت 

علٌها فً 

إعداد 

 البحث

 المحاضرات االلكترونٌة للممرر الدراسً. -

 الكتاب الدراسً  -

 مراجع اخرى ٌرجع الٌها الطالب على سبٌل المثال : -

مركز التعلٌم –مبادئ محاسبة التكالٌف –د.ثناء عطٌة و د. احمد سباعى  -

 المفتوح 

التجارة جامعة كلٌة  –محاسبة التكالٌف  –د. صالح بسٌونى عٌد واخرون  -

 الماهرة 

 كتاب فى مبادئ واساسٌات محاسبة التكالٌف. باالضافة الى اى -

 

   5 

 المحاسبة عن عناصر التكالٌف الصناعٌة غٌر المباشرة :لموضوعا

                                                      ) بما فٌها الممدمة والمراجع (  اتصفح 12 – 8المطلوب منن إعداد بحث مرجعً فً حدود من 

 المحاسبة عن عناصر التكالٌف الصناعٌة غٌر المباشرةعن 

 بحٌث ٌتضمن العناصر التالٌة:

 :تتضمن  ممدمة -1

 مفهوم عناصر التكالٌف وموضع التكالٌف غٌر المباشرة منها. -

 اطار عام لتبوٌبات عناصر التكالٌف - المحتوي -0

 انواعها  مفهوم التكالٌف الصناعٌة غٌر المباشرة و -

 المشاكل المحاسبٌة لمعالجة التكالٌف الصناعٌة غٌر المباشرة    -



طرق معالجة التكالٌف الصناعٌة غٌر المباشرة والتركٌز على طرٌمة مراكز  -

 التكلفة   .

المراجع  -3

التً 

اعتمدت 

علٌها فً 

إعداد 

 البحث

 المحاضرات االلكترونٌة للممرر الدراسً. -

 الكتاب الدراسً  -

 خرى ٌرجع الٌها الطالب على سبٌل المثال :مراجع ا -

مركز التعلٌم –مبادئ محاسبة التكالٌف –د.ثناء عطٌة و د. احمد سباعى  -

 المفتوح 

كلٌة التجارة جامعة  –محاسبة التكالٌف  –د. صالح بسٌونى عٌد واخرون  -

 الماهرة 

 كتاب فى مبادئ واساسٌات محاسبة التكالٌف. باالضافة الى اى -
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 اسٌات المراجعةأس

 د.سعاد طنطاوي 

 د.احمد كمال

1  

 

 

2 



 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 



 

 

5 
 

 

 

 

23 210 
 Eتؤمٌن 

 د.زٌنب عبد الحمٌد
1 

Life insurance products 

Introduction 

Life insurance includes different policy forms: what are they? 

The Contracts those Amounts are payed On Death Only. 

The Contracts those Amounts are payed On Survival Only. 

The Types of Endowment Insurance Policies 

In the case of Insured person aged by 35, and he wants starting a project when 

he will be at 50 and needs a 200000L.E for this project. What is the type of 



policy would you recommend for buying it ?? 

2 

PROPERTY INSURANCE 

Introduction 

The features of Property Insurance contracts 

The main types of properties those are subject to such damage 

What Is The Essential types of coverage In The Homeowner Insurance &What 

Is The Standard Homeowners Policy Exclusions 

What are the Types of Auto insurance coverages 

In case of the insured owned a big ship and he wants to cover the loss or 

damage in the craft. What is the type of policy would you recommend buying it 

and what you recommend if he wants to cover the lossof /or damage to goods 

during transit (the actual contents of the craft) 

3 

Risk 

Definition of Risk 

Degree of Risk 

Classification of Risk 

4 
Risk Management 

Risk Management Definition 



Risk Management Tools 

Risk Management Process 

5 

Insurance. 

Insurance Definition 

Elements of Insurable Risk 

-Self Insurance 
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التصادٌات النمود 

 والبنون

 د.سامً السٌد

1 

 :  ْٔأح إٌمٛك ٚرطٛه٘ب أٍجبة -1
 

 رؼو٠ف ٔظبَ اٌّمب٠ٚخ ِْٚىالرٙب -

 كٚه إٌمٛك فٝ اٌمٚبء ػٍٝ ٕؼٛثبد ٔظبَ اٌّمب٠ٚخ -

 رطٛه أّىبي إٌمٛك -

2 

 :  رطٛه اٌمٛاػل إٌمل٠خ -0

 اٌمبػلح إٌمل٠خ إٌملٞرؼو٠ف إٌظبَ  -

 لبػلح اٌن٘ت ِٚيا٠ب٘ب -

 اإلٌيا١ِخلبػلح إٌمٛك اٌٛهل١خ  -

3 

3 

 :  ل١ّخ إٌمٛك ٚرمٍجبد األٍؼبه -3

 .ٌألٍؼبه ٚو١ف١خ ؽَبثٗ اٌم١بٍٟرؼو٠ف اٌولُ  -

 .ٌألٍؼبه اٌم١بٍٟاٌؼاللخ ث١ٓ ل١ّخ إٌمٛك ٚاٌولُ  -



 .آصبه رمٍجبد األٍؼبه -

4 

4 

 :  اٌزغبه١ِٞيا١ٔخ اٌجٕه  فِٟىٛٔبد عبٔت اٌقَٖٛ  -4

 .ّٚىً ا١ٌّيا١ٔخ اٌزغبهٞرؼو٠ف اٌجٕه  -

 ٚاالؽز١ب١ٛبد.أ١ّ٘خ هأً اٌّبي اٌّلفٛع  -

 .اٌزفولخ ث١ٓ أٔٛاع اٌٛكائغ -

5 

 اٌّوويٞ : ٚظبئف اٌجٕه  -5

 ٌإلٕلاه.وجٕه  اٌّوويٞٚظ١فخ اٌجٕه  -

 . وجٕه ٌٍجٕٛن اٌّوويٞٚظ١فخ اٌجٕه  -

 .وجٕه اٌؾىِٛخ اٌّوويٞٚظ١فخ اٌجٕه  -
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 دولًالتصاد 

 د.سامٌة عمار
1 

 :إٌَج١خ   إٌفمبد ٚٔظو٠خ اٌّطٍمخ دإٌفمب ٔظو٠خ

 :  اٌؼٕبٕو

 .اٌّطٍمخ إٌفمبد ٔظو٠خ ٚٙؼ -

 .اٌّطٍمخ ثبٌٕفمخ اٌّمٖٛك رؼو٠ف -

ٌٛوأْ ٌل٠ه كٌٚزبْ ِٖو ٚاٌٛال٠بد اٌّزؾلح األِو٠ى١خ ٍٍٚؼزبْ اٌمطٓ ٚاٌمّؼ ٚٙؼ و١ف ٠ّىٓ اْ رَزف١ل وال ِٓ ِٖو ٚاٌٛال٠بد اٌّزؾلح 

  ث١ّٕٙب ٚئػطبء ِضبي ػٍٝ مٌه.ِٓ ل١بَ اٌزغبهح اٌل١ٌٚخ 

 ٚا١ٌَبهاد . ًٚ٘ اٌمّبُ ٍٍؼزبْ ئٔزبط ؽبٌخ فٟ ٚفؤَب ِٖو ث١ٓ اٌل١ٌٚخ اٌزغبهح رمَٛ أْ ٠ّىٓ و١ف ٚٙؼ إٌَج١خ إٌفمبد ٚٙؼ ٔظو٠خ

 ماخإٌف ؽَابة فاالي ِآ مٌاه ٠ٚزٚاؼ فؤَاب ِآ األفاوٜ ٚاٍاز١واك ٌفؤَاب اٌَاٍؼز١ٓ ِآ أٞ رٖال٠و فاٟ رزقٖأ أْ ِٖو ٍِٖؾخ ِٓ

 ئٔزابط فاٝ رزقٖأو ِٖا أْ ثؾ١اش ث١ّٕٙاب ٚٔمابهْ ِٖاو فاٝ اٌَا١بهد إلٔزابط إٌَاج١خ إٌفماخ ٚؽَابةو  ِٖا فٟ اٌمّبُ إلٔزبط إٌَج١خ

 ِاآأٞ  ثزٖال٠و رماَٛ أْ فؤَااب ِٖاٍؾخ ِآ إٌَااج١خ   . ٚ٘اً إٌفمابد ٌٕظو٠اخ ٚفمااب ٚمٌاه ألاً َٔاج١خ ثٕفمااخ رٕزغٙاب اٌزاٟ واٌَاٍؼخ٠ٚرٖل

 إٌَاج١خ إٌفماخ ؽَبة ٚونٌه فؤَب فٟ ا١ٌَبهاد إلٔزبط إٌَج١خ إٌفمخ ؽَبة فالي ِٓ ٚمٌه ِٖو ِٜٓ األفو كٚاٍز١وا ٌّٖو اٌٍَؼز١ٓ

 ٚفماب ٚمٌاه ألاً َٔاج١خ ثٕفماخ رٕزغٙاباٌزاٟ  اٌَاٍؼخو ٚرٖال٠ ئٔزابط فاٟ رزقٖأ فؤَاب أْ ثؾ١اش ث١ّٕٙاب ٚٔمبهْ فؤَب فٟ اٌمّبُ إلٔزبط



 إٌَج١خ. إٌفمبد ٌٕظو٠خ

2 

 اإلٔزبط ػٛاًِ وحٚف ٔظو٠خ

 اٌؼٕبٕو

 أ١ٌٚٓ -٘ىْو ً إلٔزبط ػٛاِ ٚفوح ٔظو٠خ ٚٙؼ

 أ١ٌٚٓ -٘ىْو  ١ٕغخ ٚٙؼ

 اإلٔزبط ػٕبٕو أٍؼبه أٚ أصّبْ فٟ اٌَّبٚاح ١ٕغخ ٚٙؼ

 أ١ٌٚٓ -٘ىْو اإلٔزبط  ػٛاًِ ٚفوح ٌٕظو٠خ ٚفمب اٌل١ٌٚخ اٌزغبهح ّٜٔ ٚٙؼ

 اٌّقزٍفخ اٌلٚي ث١ٓ أٍؼبهػٕبٕواإلٔزبط فٟ بٚاحاٌَّ ئؽالي ئٌٝ اٌل١ٌٚخ اٌزغبهح ل١بَ ٠إكٞ و١ف ] ٚٙؼ

 اٌلٚي ث١ٓ ٌؼٕبٕو اإلٔزبط اٌلٌٟٚ اٌزؾون ػٓ ثل٠ال أٍؼبهػٕبٕواإلٔزبط فٟ اٌَّبٚاح اػزجبه ٠ّىٓ ]  ً٘

3 

 اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ اٌّقزٍفخ اٌل٠ٕب١ِى١خ اٌزغ١واد ػٍٝ اٌّج١ٕخ اٌزغبهح ٔظو٠خ

 اٌؼٕبٕو

 .اٌل١ٌٚخ اٌزغبهح ٌم١بَ ِٕفٖال ٍجت رىْٛ أْ اٌّّىٓ ِٓ اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ اٌّقزٍفخ ٌل٠ٕب١ِى١خا اٌزغ١واد أْ اػزجبه ٠ّىٓ ً٘ -

 .اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌفغٛاد ّٔٛمط ٚٙؼ -

 .إٌّزظ ؽ١بح كٚهح ّٔٛمط ٚٙؼ -

4 

 اٌّلفٛػبد ١ِياْ

 اٌؼٕبٕو

 اتالمدفوع مٌزان تعرٌف -

 المدفوعات وجانب اإلٌرادات جانب فً المدفوعات مٌزان بنود تسجٌل -

 الدول مدفوعات موازٌن علىCovid - 19 كورونا أزمة تؤثٌر كل تولعات وضح -

  األعٕجٟ اٌٖوف ٚأٍؼبه أٍٛاق 5



 اٌؼٕبٕو 

 .رؼو٠ف ٍؼو اٌٖوف األعٕجٟ -

 .رؼو٠ف ٍٛق اٌٖوف األعٕجٟ -

 .ٚٙؼ ٍؼو اٌٖوف اٌفٛهٞ -

 .ٚٙؼ ٍؼو اٌٖوف األعً  -

 .ػ١ٍّبد ِمب٠ٚخ اٌؼٍّخ -

 .د اٌزؾىُ ٚاٌؼٍّخ ػ١ٍّب -

  .ٔظو٠خ رؾل٠ل أٍؼبه اٌٖوف اٌؾوح -

 .اٌمبئّخ ػٍٝ أٍبً اٌزغبهح أٚ اٌّوٚٔبد -

  .ٔظو٠خ رؼبكي اٌمٛح اٌْوائ١خ فٟ رؾل٠ل ٍؼو اٌٖوف اٌؾو -

   6 

 ١ٍبٍخ اٌزغبهح اٌل١ٌٚخ 

 اٌؼٕبٕو

 .١ٍبٍخ ؽو٠خ اٌزغبهح -

 .١ٍبٍخ ؽّب٠خ اٌزغبهح -   

 .زغبهحؽغظ اٌّإ٠ل٠ٓ ٌؾو٠خ اٌ -

 ؽغظ ؽّب٠خ اٌزغبهح -

 ل١ٛك اٌزغبهح اٌل١ٌٚخ أٚ اٌؾٛاعي اٌزغبه٠خ -

 اٌزؼو٠فبد أٚ اٌوٍَٛ  اٌغّوو١خ -

 ٔظبَ اٌؾٖٔ -



   7 

 اٌزىبًِ األلزٖبكٜ 

  اٌؼٕبٕو

  االلزٖبكٞرؼو٠ف اٌزىبًِ  -

  االلزٖبكٞاٌزىبًِ  ٚأٔٛاعكهعبد  -

 اٌزور١جبد غ١و اٌّؾىّخ  -

  ِٕبٛك اٌزغبهح اٌؾوح -

  اٌغّووٟاالرؾبك  -

 اٌَٛق اٌّْزووخ  - 

 اٌٛؽلاد االلزٖبك٠خ  -

اٌؼٍّٟ ؽزٝ ل١بَ االرؾبك  اٌّٛعٛكح ث١ٓ اٌلٚي فٟ اٌٛالغ االلزٖبكٌٞىً ٔٛع ِٓ ٘نٖ اٌلهعبد فٟ اٌزىبًِ  األِضٍخاموو ثؼ٘ 

 .األٚهثٟ
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اٌٛؽلاد  فٟاٌّؾبٍجخ 

 اإلكاه٠خ

 ئٍّبػ١ًك.ٔبه٠ّبْ 

 ك.اؽّل عبثو

 ؾّٛك ؽّلٞك.ِ

1 

 اٌّٛٙٛع األٚي:  اوزت ثؾضب ػٓ ٛج١ؼخ اٌٛؽلاد اإلكاه٠خ اٌؾى١ِٛخ ِٓ ؽ١ش:

ِب١٘خ اٌٛؽلاد اإلكاه٠خ اٌؾى١ِٛخ -

 اٌفوق ث١ٓ اٌٛؽلاد اإلكاه٠خ اٌؾى١ِٛخ ٚاٌٛؽلاد ماد اٌطبثغ اإللزٖبكٜ. -

اإللزٖبكٜ.  اٌٛؽلاد ماد اٌطبثغ  ٟفاٌٛؽلاد اإلكاه٠خ اٌؾى١ِٛخ ٚاٌّؾبٍجخ  فٟث١ٓ اٌّؾبٍجخ  ٚاالفزالف اإلٔفبقأٚعٗ  -

اٌٛؽلاد اإلكاه٠خ اٌؾى١ِٛخ. فٟاٌقٖبئٔ ا١ٌّّيح ٌٍْٕبٛ  -

2 

 ٌٍّؾبٍجخ اٌؾى١ِٛخ ِٓ ؽ١ش: إٌظوٞ: أوزت ثؾضب ػٓ اإلٛبه اٌضبٟٔاٌّٛٙٛع 

.ٚأ٘لافٙبِفَٙٛ اٌّؾبٍجخ اٌؾى١ِٛخ  -

 اٌّؾبٍجخ اٌؾى١ِٛخ. ٚئعواءادفوٚٗ ١ٍٚبٍبد ِٚجبكب  -

١يح ٌٍّؾبٍجخ اٌؾى١ِٛخ.اٌقٖبئٔ اٌّّ -

ٔطبق رطج١ك اٌّؾبٍجخ اٌؾى١ِٛخ. -



3 

 ٌٍّٛاىٔخ اٌؼبِخ ٌٍلٌٚخ ِٓ ؽ١ش: اٌؼٍّٟاٌّٛٙٛع اٌضبٌش: أوزت ثؾضب ػٓ اإلٛبه 

ِفَٙٛ اٌّٛاىٔخ اٌؼبِخ ٚأ٘لافٙب. -

 اٌّٛاىٔخ اٌؼبِخ. أػلاكِجبكب  -

رج٠ٛت اٌّٛاىٔخ اٌؼبِخ. أٌٍ -

.ٚاإل٠واكادرمل٠و إٌفمبد  -

اىٔخ اٌؼبِخ.١٘ىً اٌّٛ -

4 

 اٌّٛٙٛع اٌواثغ:  اوزت ثؾضب ػٓ اٌٖٛهح اإلعّب١ٌخ ٌٍّٛاىٔخ اٌؼبِخ ٌٍلٌٚخ ِٓ ؽ١ش:

اٌٙلف ِٓ ئػلاك اٌّٛاىٔخ اٌؼبِخ ٌٍلٌٚخ. -

 ٌٍٕفمبد اٌؼبِخ ٚاإل٠واكاد اٌؼبِخ. اٌؾبٌٟاٌز١ٕٖف  -

اٌٖٛهح اإلعّب١ٌخ ٌٍّٛاىٔخ اٌؼبِخ ٌٍلٌٚخ. -

ي غ١و اٌّب١ٌخ ٚاٌّمٖٛك ثٙب.ٌألٕٛ اٌزف١ٍٖٟاٌزج٠ٛت  -

اٌٛؽلاد اإلكاه٠خ اٌؾى١ِٛخ. فٟرَغ١ً اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ  فٟاألٍبً اٌَّزقلَ  -

5 

 اٌٛؽلاد اإلكاه٠خ اٌؾى١ِٛخ ِٓ ؽ١ش: فٟاٌّٛٙٛع اٌقبٌِ: أوزت ثؾضب ػٓ رَغ١ً اإل٠واكاد 
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 فٟهاٍخ رطج١م١خ ك

 اٌزىب١ٌف
1 

 ( ثؼٕٛاْ: 1اٌّٛٙٛع اٌجؾضٟ ) 

 "ٛج١ؼخ ٔظبَ رىب١ٌف اٌّواؽً اإلٔزبع١خ ٚٛوق ِؼبٌغخ اٌّٛاك اٌقبَ "



 ك.ٕالػ ث١َٟٛٔ

 ك.دمحم ؽ١َٓ

ٕفؾبد ّبٍِخ اٌّملِخ ٚاٌّواعغ( ثؾ١ش ٠زّٚٓ   6 – 5اٌّطٍٛة ِٕه: ئػلاك ثؾش ِوعؼٟ ) فٟ ؽلٚك 

 :اٌؼٕبٕو اٌوئ١َ١خ ا٢ر١خ

 اٌّملِخ

  اٌؼٍّٟر١ٙٛؼ ٛج١ؼخ ٔظبَ رىب١ٌف اٌّواؽً اإلٔزبع١خ ّٚوٚٛ رطج١مٗ فٝ اٌٛالغ 

 ٚأٔٛاع اٌّواؽً اإلٔزبع١خ، ٚونٌه ر١ٙٛؼ ٛوق ِؼبٌغخ اٌّٛاك اٌقبَ.

 اٌّؾزٜٛ

 ّوٚٛ رطج١ك ٔظبَ رىب١ٌف اٌّواؽً اإلٔزبع١خ. -

 أٔٛاع اٌّواؽً اإلٔزبع١خ. -

 أ٘لاف ٔظبَ رىب١ٌف اٌّواؽً. -

 ٛوق ِؼبٌغخ اٌّٛاك اٌقبَ  -

 .ِضبي ر١ٙٛؾٟ ٌى١ف١خ رطج١ك ٛوق ِؼبٌغخ اٌّٛاك اٌقبَ ثبٌّواؽً اإلٔزبع١خ  -

 

 اٌّواعغ

ػ١ٍٙب فٟ ئػلاك  اػزّلداٌزٟ 

 اٌجؾش

 ٍٟاٌّؾبٙواد اإلٌىزو١ٔٚخ ٌٍّموه اٌلها 

 ٍٟاٌىزبة اٌلها 

 "ِواعغ  أفوٜ ٠وعغ ئ١ٌٙب اٌطبٌت فٟ ِغبي " ٔظُ اٌزىب١ٌف 
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 ( ثؼٕٛاْ: 0ّٛٙٛع اٌجؾضٟ ) اٌ

 " اٌّؼبٌغخ اٌّؾبٍج١خ ٌزىٍفخ اٌزٍف فٟ ٔظبَ اٌّواؽً اإلٔزبع١خ "

ٕفؾبد ّبٍِخ اٌّملِخ ٚاٌّواعغ( ثؾ١ش ٠زّٚٓ   6 – 5اٌّطٍٛة ِٕه: ئػلاك ثؾش ِوعؼٟ ) فٟ ؽلٚك  

 اٌؼٕبٕو اٌوئ١َ١خ ا٢ر١خ:



 اٌّملِخ

 ٌَّّٛػ ثٗ ٚغ١و اٌَّّٛػ ثٗ فٟ ر١ٙٛؼ و١ف١خ اٌّؼبٌغخ اٌّؾبٍج١خ ٌزىٍفخ اٌزٍف ا

اٌّوؽٍخ اإلٔزبع١خ، ٚمٌه ػٕل ئرجبع ٛو٠مخ اٌفؾٔ فٟ ٔٙب٠خ اٌّوؽٍخ ٚٛو٠مخ اٌفؾٔ 

 ثبٍزّواه.

 اٌّؾزٜٛ

 .أٔٛاع  اٌزٍف ثبٌّوؽٍخ اإلٔزبع١خ )اٌَّّٛػ ثٗ، ٚغ١و اٌَّّٛػ ثٗ( -

 .اٌّؼبٌغخ اٌّؾبٍج١خ ٌزىٍفخ اٌزٍف ثبٌّواؽً اإلٔزبع١خ -

 .٠خ اٌّوؽٍخٛو٠مخ اٌفؾٔ فٟ ٔٙب -

 .ٛو٠مخ اٌفؾٔ ثبٍزّواه -

 .اٌّؾبٍج١خ ٌٍم١ّخ اٌج١ؼ١خ ٌٍزٍف ثبٌّواؽً اإلٔزبع١خ اٌّؼبٌغخ -

 .ِضبي ر١ٙٛؾٟ ٌى١ف١خ اٌّؼبٌغخ اٌّؾبٍج١خ ٌٍزٍف ثبٌّواؽً اإلٔزبع١خ -

 اٌّواعغ

ػ١ٍٙب فٟ  اػزّلداٌزٟ 

 ئػلاك اٌجؾش

 ٍٟاٌّؾبٙواد اإلٌىزو١ٔٚخ ٌٍّموه اٌلها 

 ٍٟاٌىزبة اٌلها 

 غ  أفوٜ ٠وعغ ئ١ٌٙب اٌطبٌت فٟ ِغبي " ٔظُ اٌزىب١ٌف"ِواع 
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 ( ثؼٕٛاْ: 3اٌّٛٙٛع اٌجؾضٟ ) 

 " اٌّؼبٌغخ اٌّؾبٍج١خ ٌٍّٕزغبد اٌّْزووخ ٚإٌّزغبد اٌفوػ١خ "

ٕافؾبد ّابٍِخ اٌّملِاخ ٚاٌّواعاغ( ثؾ١اش ٠زٚآّ   6 – 5اٌّطٍٛة ِٕه: ئػلاك ثؾش ِوعؼٟ ) فاٟ ؽالٚك 

 :اٌؼٕبٕو اٌوئ١َ١خ ا٢ر١خ

 اٌّملِخ

ر١ٙٛؼ و١ف١خ اٌزفولخ ث١ٓ إٌّزغبد اٌّْزووخ ٚاٌفوػ١خ، و١ف١خ رٛى٠غ اٌزىٍفخ 

اٌّْااازووخ ػٍاااٝ إٌّزغااابد اٌّْااازووخ، ٚوااانٌه و١ف١اااخ اٌّؼبٌغاااخ اٌّؾبٍاااج١خ 

 ٌٍّٕزغبد اٌفوػ١خ، ٚاأل١ّ٘خ إٌَج١خ ٌزٍه إٌّزغبد.

 اٌّؾزٜٛ

 ٖٛك ثبٌّٕزغبد اٌّْزووخ ٚاٌفوػ١خٌّما

 زغبد اٌّْزووخ ٚاٌفوػ١خ.ِْبوً رؾل٠ل إٌّ

 ٛوق رٛى٠غ اٌزىٍفخ اٌّْزووخ .



 اٌّؼبٌغخ اٌّؾبٍج١خ ٌٍّٕزغبد اٌفوػ١خ :

 إٌَج١خ إٌّقفٚخ. األ١ّ٘خأٚالُ: إٌّزغبد اٌفوػ١خ ماد 

 إٌَج١خ اٌّورفؼخ. األ١ّ٘خصب١ٔب : إٌّزغبد اٌفوػ١خ ماد 

 ٚاٌفوػ١خ.ِضبي ر١ٙٛؾٟ ٌى١ف١خ اٌّؼبٌغخ اٌّؾبٍج١خ ٌٍّٕزغبد اٌّْزووخ 

 

 اٌّواعغ

ػ١ٍٙب فٟ  اػزّلداٌزٟ 

 ئػلاك اٌجؾش

 ٌّؾبٙواد اإلٌىزو١ٔٚخ ٌٍّموه اٌلهاٍٟا

 اٌىزبة اٌلهاٍٟ

 ِواعغ  أفوٜ ٠وعغ ئ١ٌٙب اٌطبٌت فٟ ِغبي " ٔظُ اٌزىبٌجف"
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 ( ثؼٕٛاْ: 4اٌّٛٙٛع اٌجؾضٟ ) 

 "اٌّؾبٍجخ ػٓ اٌزىب١ٌف فٟ ظً ٔظبَ رىب١ٌف األٚاِو اإلٔزبع١خ"

ٕفؾبد ّبٍِخ اٌّملِخ ٚاٌّواعغ( ثؾ١ش ٠زّٚٓ    6 – 5ٌّطٍٛة ِٕه: ئػلاك ثؾش ِوعؼٟ ) فٟ ؽلٚك  ا

 اٌؼٕبٕو اٌوئ١َ١خ ا٢ر١خ:

رٛٙاا١ؼ فٖاابئٔ ٔظاابَ رىااب١ٌف األٚاِااو االٔزبع١ااخ ٚاٌٖاإبػبد اٌزااٝ ٠طجااك   اٌّملِخ

ف١ٙااب، ٚو١ف١ااخ اٌزؾل٠اال اٌَاا١ٍُ ٌزىٍفااخ وااً أِااو ِاآ أٚاِااو اإلٔزاابط، ٚرٛٙاا١ؼ 

 غخ اٌّؾبٍج١خ ٌفوٚق اٌزؾ١ًّ.اٌّؼبٌ

 اٌّؾزٜٛ

 ٛج١ؼخ ٔظبَ رىب١ٌف األٚاِو اإلٔزبع١خ )اٌّفَٙٛ ٚاأل٘لاف( -

 اٌّؼبٌغخ اٌّؾبٍج١خ ٌؼٕبٕو اٌزىب١ٌف فٟ ظً ٔظبَ األٚاِو اإلٔزبع١خ -

 اإلٔزبع١خ األٚاِوظً ٔظبَ  فِٟؼبٌغخ فوٚق اٌزؾ١ًّ  -

 ١ٌف فٟ ٔظبَ رىب١ٌف األٚاِو اإلٔزبع١خ.ِضبي ر١ٙٛؾٟ ٌى١ف١خ اٌّؼبٌغخ اٌّؾبٍج١خ ٌٍزىب -



 اٌّواعغ

ػ١ٍٙب فٟ ئػلاك  اػزّلداٌزٟ 

 اٌجؾش

 اٌّؾبٙواد اإلٌىزو١ٔٚخ ٌٍّموه اٌلهاٍٟ -

 اٌىزبة اٌلهاٍٟ -

 ٠وعغ ئ١ٌٙب اٌطبٌت فٟ ِغبي " ٔظُ اٌزىب١ٌف" ِواعغ أفوٜ -
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 ( ثؼٕٛاْ: 5اٌّٛٙٛع اٌجؾضٟ ) 

 ٔظبَ رىب١ٌف اٌّمبٚالد ""اٌّؾبٍجخ ػٓ اٌزىب١ٌف فٟ ظً 

ٕفؾبد ّبٍِخ اٌّملِخ ٚاٌّواعغ( ثؾ١ش ٠زّٚٓ   6 – 5اٌّطٍٛة ِٕه: ئػلاك ثؾش ِوعؼٟ ) فٟ ؽلٚك  

 اٌؼٕبٕو اٌوئ١َ١خ ا٢ر١خ:

رٛٙاا١ؼ ِفٙااَٛ ٚٛج١ؼااخ ٕاإبػخ اٌّماابٚالد ٚاٌقٖاابئٔ اٌزااٝ ر١ّااي ٘اانٖ   اٌّملِخ

ٕااو رىاااب١ٌف اٌٖاإبػخ، ٚرٛٙاا١ؼ رااأص١و مٌااه ػٍاااٝ اٌّؼبٌغااخ اٌّؾبٍااج١خ ٌؼٕب

 اٌّمبٚالد ٚػٍٝ ر٠َٛخ أهثبػ اٌّمبٚالد.

 اٌّؾزٜٛ

 ِملِخ ػٓ ٕٕبػخ اٌّمبٚالد -

 فٖبئٔ ٕٕبػخ اٌّمبٚالد -

 أ٘لاف ٔظبَ رىب١ٌف اٌّمبٚالد -

 و١ف١خ ؽٖو ٚرؾل٠ل رىٍفخ وً ِمبٌٚخ -

 و١ف١خ ر٠َٛخ أهثبػ ٚفَبئو اٌّمبٚالد -

رىب١ٌف اٌّمبٚالد، ٚو١ف١خ ر٠َٛخ  ِضبي ر١ٙٛؾٟ ٌى١ف١خ اٌّؼبٌغخ اٌّؾبٍج١خ ٌؼٕبٕو -

 أهثبػ اٌّمبٚالد.

 اٌّواعغ

ػ١ٍٙب فٟ  اػزّلداٌزٟ 

 ئػلاك اٌجؾش

 .اٌّؾبٙواد اإلٌىزو١ٔٚخ ٌٍّموه اٌلهاٍٟ -

 .اٌىزبة اٌلهاٍٟ -

 .ِواعغ  أفوٜ ٠وعغ ئ١ٌٙب اٌطبٌت فٟ ِغبي " ٔظُ اٌزىب١ٌف" -
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اٌّؾبٍجخ فٝ ّووبد 

 لطبع األػّبي اٌؼبَ

 ١ٍل ػجل اٌؼبٟٛك.

 ٘بٟٔ هعتك.

1 

ئْ ارقبم لواه ثزٛع١ٗ لله ِٓ األِٛاي ٌّْوٚع اٍزضّبهٞ ِؼ١ٓ ٠زطٍت رمل٠و ٔز١غخ األػّبي اٌّزٛلؼخ  .1

ٌٗ، ٚمٌه ِٓ فالي اٌّمبهٔخ ث١ٓ وً ِٓ رىب١ٌفٗ اٌزمل٠و٠خ ٚئ٠واكارٗ اٌّزٛلؼخ"، فٟ ٙٛء مٌه ٔبلِ اٌؼٕبٕو 

 اٌزب١ٌخ:

 مل٠و ٔزبئظ األػّبي ٌٍّْوٚػبد االٍزضّبه٠خ.األٍبً اٌّؾبٍجٟ اٌّالئُ ٌز -

 ػٕبٕو اٌزلفمبد إٌمل٠خ ٍٛاء كافٍخ اٚ فبهعخ. -

 األغواٗ اٌّقزٍفخ ٌؾَبة اٌزلفمبد إٌمل٠خ. -

2 

 ادلىضىع انثانى:

 انقياش احملاضىب حلطاباث اإليراداث واألػباء واخلطائر فى شركاث قطاع األػمال انؼاو

 ػناصر انبحث:

 ؾش.ِملِخ اٌج .

 ِفَٙٛ ٚأ٘لاف إٌظبَ ٚاٌل١ًٌ اٌّؾبٍجٟ اٌّٛؽل. .

ِفَٙٛ ٚرج٠ٛت ؽَبثبد اإل٠واكاد فٝ إٌظبَ اٌّؾبٍجٝ اٌّٛؽل. .

رؾل٠ل ل١ّخ ػٕبٕو ؽَبثبد اإل٠واكاد. )ِغ اٌز١ٙٛؼ ثّضبي ػٍّٝ( .

 ِفَٙٛ ٚرج٠ٛت ؽَبثبد األػجبء ٚاٌقَبئو فٝ إٌظبَ اٌّؾبٍجٝ اٌّٛؽل. .

ِغ اٌز١ٙٛؼ ثّضبي ػٍّٝ(ػجبء ٚاٌقَبئو. )ؽَبثبد األرؾل٠ل ل١ّخ ػٕبٕو  .

فالٕخ ٚٔزبئظ اٌجؾش. 
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 ادلىضىع انثانث:

 دراضت حتهيهيت حلطاباث ادلركس ادلاىل فى شركاث قطاع األػمال انؼاو



 ػناصر انبحث:

 ِملِخ اٌجؾش. .

 ِفَٙٛ ٚرج٠ٛت ؽَبثبد األٕٛي فٝ اٌل١ًٌ اٌّؾبٍجٟ اٌّٛؽل. .

بد فٝ اٌل١ًٌ اٌّؾبٍجٟ اٌّٛؽل.ِفَٙٛ ٚرج٠ٛت ؽَبثبد االٌزياِ .

ِفَٙٛ ٚرج٠ٛت ؽَبثبد ؽمٛق اٌٍّى١خ فٝ اٌل١ًٌ اٌّؾبٍجٟ اٌّٛؽل. .

فالٕخ ٚٔزبئظ اٌجؾش. 
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 ادلىضىع انرابغ:

 انقياش واالفصاح احملاضىب ػن حطاباث ادلركس ادلاىل فى شركاث قطاع األػمال انؼاو

 ػناصر انبحث:

 ِملِخ اٌجؾش. .

اٌّبٌٟ. ِفَٙٛ لبئّخ اٌّووي .

اٌفوق ث١ٓ األٕٛي اٌضبثزخ ٚاٌّْوٚػبد رؾذ اٌزٕف١ن. .

ِفَٙٛ هأً اٌّبي اٌؼبًِ. .

االفٖبػ ػٓ اٌّقٖٖبد اٌّورجطخ ثزم١١ُ األٕٛي اٌضبثزخ ٚاٌّزلاٌٚخ، ٚاٌّقٖٖبد اٌّورجطخ  .

ثبالٌزياِبد فٟ لبئّخ اٌّووي اٌّبٌٟ.

ِٛٙؾب  ثٙب و١ف١خ ؽَبة اعّبٌٟ  ؽبٌخ ػ١ٍّخ رٛٙؼ و١ف١خ ئػلاك لبئّخ اٌّووي اٌّبٌٟ اٌّقزٖوح .

االٍزضّبهاد ِٖٚبكه اٌز٠ًّٛ.

فالٕخ ٚٔزبئظ اٌجؾش. 

 

5 
 ادلىضىع اخلامص:

 انقياش واالفصاح احملاضىب ػن حطاباث نتيجت األػمال فى شركاث قطاع األػمال انؼاو



 ػناصر انبحث:

 ِملِخ اٌجؾش. 

ِفَٙٛ لبئّخ اٌلفً. 

د لطبع األػّبي اٌؼبَ.ِواؽً ئػلاك لبئّخ اٌلفً فٝ ّووب 

اٌفوق ث١ٓ ِغًّ اٌوثؼ، ٕٚبفٟ اٌوثؼ )أٚ فَبئو( إٌْبٛ، ٚونٌه ٕبفٟ اٌوثؼ )أٚ اٌقَبهح(. 

ؽبٌخ ػ١ٍّخ رٛٙؼ و١ف١خ ئػلاك لبئّخ اٌلفً ِٛٙؾب  ثٙب و١ف١خ ؽَبة ِغًّ اٌوثؼ، ٕٚبفٟ اٌوثؼ  

أٚ اٌقَبهح.

 فالٕخ ٚٔزبئظ اٌجؾش. 

 

 

 ادلراجغ وادلصادر اإلثرائيت

 المحاسدددبً"النظدددام   0223.د أحمدددد فرغلدددىأ أ.د أحمدددد أبدددو طالدددبأ أ.د عبدددد العزٌدددز مصدددطفىأ أ 

 الموحد" أ الناشر مركز التعلٌم المفتوحأ جامعة الماهرة.

  جامعددة  -أ كلٌددة التجددارة 0216شددركات اومددوال أ  فددًأ.د.أحمددد عبددد المددولى الصددباسأ المحاسددبة

 الماهرة.

  والئحته التنفٌذٌة. 1991لسنة  023لانون لطاع اوعمال العام رلم 

 ( لسددنة 0214لددرار رلددم )للمحاسددباتأ والخدداع بتعدددٌالت  المركددزيوالصددادر عددن الجهدداز  0221

 الموحد. المحاسبًعلى بعض أحكام النظام 

http://www.mpbs.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspxمولع وزارة لطاع اوعمال العام * 

 http://www.asa.gov.eg/page.aspx?id=1للمحاسبات المركزي** مولع الجهاز 

http://www.mpbs.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx
http://www.asa.gov.eg/page.aspx?id=1
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الزٖبك٠بد اٌّب١ٌخ 

 اٌؼبِخ

 ك.ٍبِٟ ا١ٌَل

1 

 : رم١َّبد إٌفمبد اٌؼبِخ ٌٍلٌٚخ -1

 رؼو٠ف إٌفمبد اٌؼبِخ -

 ِجلأ أ٠ٌٛٚخ إٌفمبد اٌؼبِخ -

 رم١َّبد إٌفمبد اٌؼبِخ -

2 

 رؼو٠ف اٌٚو٠جخ ٚأ٘لافٙب -0

 ٌموٚٗ اإلعجبه٠خ.اٌّمبهٔخ ث١ٓ اٌٚوائت ٚأّجبٖ اٌٚوائت ٚا -

 ٌٍٚو٠جخ ٚاالعزّبػ١خاأل٘لاف اٌّب١ٌخ ٚااللزٖبك٠خ  -

3 

 ٚاإلٔفبقاٌز١١ّي ث١ٓ اٌٚوائت ػٍٝ اٌلفً ٚهأً اٌّبي  -3

 .الضرائب على الدخل -

 .الضرائب على رأس المال -

 .اونفاقالضرائب على  -

4 

 آ١ٌبد هثٜ اٌٚوائت ٚرؾ١ٍٖٙب -4

 .ٌّبكح اٌقبٙؼخ ٌٍٚو٠جخاٌطوق اٌّقزٍفخ ٌزمل٠و ا -

 .رؾ١ل ٍؼو اٌٚو٠جخ -

 .اٌز١١ّي ث١ٓ كافغ اٌٚو٠جخ ِٚٓ ٠زؾًّ ػجئٙب -

5 
 ٛج١ؼخ اٌموٚٗ اٌؼبِخ ٚأٍجبثٙب ّٚوٚٛ ٔغبؽٙب -5

 .اٌزفولخ ث١ٓ اٌموٗ اٌؼبَ ٚاٌٚو٠جخ -

http://www.egx.com.eg/ar/homepage.aspx


 .ٌٍموٚٗ اٌؼبِخ االٌزغبءأٍجبة  -

 .ّوٚٛ ٔغبػ اٌموٚٗ اٌؼبِخ -
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ج١خ اٌلهاٍخ اٌّؾبٍ

ٌغلٜٚ اٌّْوٚػبد 

 االٍزضّبه٠خ

 ك.ِؾّٛك ؽّلٞ

 ك.ِواك ٕجوٖ

1 

 :األٚياٌّٛٙٛع 

 :  ١٘ىً ِٚواؽً ارقبم اٌمواه االٍزضّبهٞ ٚرٕف١نٖ

 ِفَٙٛ لواه االٍزضّبه ٚأثؼبكٖ ٚأٔٛاػٗ -1

 االٍزضّبهِواؽً ارقبم لواه  -2

 ِؼٕٟ علٜٚ االٍزضّبه -3

 ّجلئ١خ ٚاٌزف١ٍ١ٖخ ٌٍّْوٚػبد االٍزضّبه٠خاٌفوق ث١ٓ ٘لف ِٚىٛٔبد كهاٍبد اٌغلٜٚ  اٌ -4

2 

 :اٌضبٟٔاٌّٛٙٛع 

 :  ٠خرمل٠و ٚرؾ١ًٍ ثٕٛك اٌزىب١ٌف االٍزضّبه٠خ ٌٍّْوٚػبد االٍزضّبه

 االٍزضّبه٠خ.ِفَٙٛ اٌزىب١ٌف  -1

 .ِىٛٔبد اٌّغّٛػبد اٌوئ١َ١خ ٌٍزىب١ٌف االٍزضّبه٠خ -2

 .ٌَٕج١خ ٚٚفمب ٌٕٛع ػٍّخ ئٔفبلٙب ٚػٍٟ ٍٕٛاد ئٔفبلٙبعلٌٚخ ثٕٛك اٌزىب١ٌف االٍزضّبه٠خ ؽَت األ١ّ٘خ ا -3

 .أٌٍ رمل٠و ئ٘الن ثٕٛك اٌزىب١ٌف االٍزضّبه٠خ ثأٔٛاػٙب اٌّقزٍفخ -4

3 

 اٌّٛٙٛع اٌضبٌش:

 اٌّؾبٍج١خ ٚاٌزلفمبد إٌمل٠خ ٌٍّْوٚػبد االٍزضّبه٠خ: رمل٠و ٚرؾ١ًٍ األهثبػ

اٌّْوٚػبد  فمبد إٌمل٠خ فٟ ئٛبه كهاٍبد علٜٚاٌفوٚق ث١ٓ أٌٍ رؾل٠ل األهثبػ اٌّؾبٍج١خ ٚاٌزل -1

 االٍزضّبه٠خ.

 ِىٛٔبد ؽَبة االهثبػ اٌّؾبٍج١خ اٌٖبف١خ ٌٍّْوٚع االٍزضّبهٞ. -2

 ِىٛٔبد ؽَبة اٌزلفمبد إٌمل٠خ اٌٖبف١خ ٌٍّْوٚع االٍزضّبهٞ. -3

4 
 اٌّٛٙٛع اٌواثغ:

 ِمبهٔخ رؾ١ٍ١ٍخ ألٍب١ٌت رم١١ُ اٌّْوٚػبد االٍزضّبه٠خ



 رم١١ُ اٌّْوٚػبد االٍزضّبه٠خ اٌزٟ رزغبً٘ اٌم١ّخ اٌي١ِٕخ ٌٍٕمٛك: أٍب١ٌت -1

 فزوح االٍزوكاك 1/1

 ِزٍٜٛ ِؼلي اٌؼبئل اٌّؾبٍجٟ 2/1

 أٍب١ٌت رم١١ُ اٌّْوٚػبد االٍزضّبه٠خ اٌزٟ رأفن فٟ االػزجبه اٌم١ّخ اٌي١ِٕخ ٌٍٕمٛك: -2

 ٕـــــــــــبفٟ اٌم١ّخ اٌؾب١ٌـخ 1/2

 ٟ االٍزضّبهِؼلي اٌؼبئل اٌلافٍٟ ػٍ 2/2

5 

 اٌّٛٙٛع اٌقبٌِ:

 رؾ١ًٍ رىٍفخ هأً اٌّبي فٟ ئٛبه كهاٍبد علٜٚ اٌّْوٚػبد االٍزضّبه٠خ اٌغل٠لح

 ِفَٙٛ رىٍفخ هأً اٌّبي -1

 رؾل٠ل ِٖبكه اٌز٠ًّٛ االٍزضّبهٞ -2

 و١ف١خ رؾل٠ل ا١ٌٙىً اٌز٠ٍّٟٛ األِضً ٌٍْووخ -3

 ٌَّزضّوو١ف١خ رؾل٠ل ِؼلي اٌزىٍفخ اٌؾل٠خ اٌْبٍِخ ٌوأً اٌّبي ا -4
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رطج١مبد ثؾٛس اٌؼ١ٍّبد 

 فٝ اٌّؾبٍجخ

 ك.١ٍف االٍالَ االثوق

 ك.ػّبك ػجل اٌغفبه

1 

 اوول: أسلوب البرمجة الخطٌة )المفاهٌم وصٌاغة النموذج( البحث

 .ِملِخ1

 . رؼو٠ف اٌجوِغخ اٌقط١خ ٚاٌّزطٍجبد األٍب١ٍخ الٍزقلاِٙب0

 . اٌفوٚٗ األٍب١ٍخ ٌّٕٛمط اٌجوِغخ اٌقط١خ3

 . و١ف١خ ١ٕبغخ ّٔٛمط اٌجوِغخ اٌقط١خ4

 . فطٛاد ١ٕبغخ ّٔٛمط اٌجوِغخ اٌقط١خ5

 . إٌزبئظ6

 . اٌّواعغ7

 و١ف١خ ؽً ّٔٛمط اٌجوِغخ اٌقط١خ ٌزف١َو اٌؾً : : اٌضبٟٔاٌجؾش  2



 .ِملِخ1

 اٌطو٠مخ اٌج١ٕ١خ ٌؾً ّٔٛمط اٌجوِغخ اٌقط١خ.. 0

 ) ٛو٠مخ اٌَّجٍىٌ(.اٌطو٠مخ اٌؼبِخ ٌؾً إٌّٛمط اٌجوِغخ اٌقط١خ. 3

 اٌزف١َو االلزٖبكٞ ٚاٌّؾبٍجٟ ٌّؼٍِٛبد ّٔٛمط اٌجوِغخ اٌقط١خ.. 4

 اٍزقلاِبد ِقوعبد ّٔٛمط اٌجوِغخ اٌقط١خ فٟ ارقبم اٌمواهاد اإلكاه٠خ.. 5

 ئ٠غبك اٌم١ّخ اٌلٟٔ ٌلاٌخ اٌٙلف)ؽً ِْبوً رقف١٘ اٌزىٍفخ (.. 6

 إٌزبئظ.. 7

 . المراجع.8

3 

 :  ٍٍٛة رم١١ُ ِٚواعؼخ اٌجواِظ )ث١ود ٚلذ(اٌجؾش اٌضبٌش:  أ

 ِملِخ .1

 اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّٖطٍؾبد األٍب١ٍخ الٍٍٛة ث١ود .2

 اٌمٛاػل اٌؼبِخ ٌوٍُ ّجىخ األػّبي ث١ود .3

 فطٛاد هٍُ ّجىخ األػّبي ث١ود ٚو١ف١خ رؾل٠ل اٌَّبه اٌؾوط .4

 رمل٠و اٌٛلذ اٌّزٛلغ ٌٍّْوٚع .5

 اس ٚاألْٔطخاٌٛلذ اٌّجىو ٚاٌٛلذ اٌّزأفو ٚاٌواول ٌىً ِٓ األؽل .6

 اٍزقلاَ أٍٍٛة ث١ود ٚلذ فٝ رؾل٠ل اؽزّبي رٕف١ن اٌّْوٚع فٝ ٚلذ ِؼ١ٓ .7

 إٌزبئظ .8

 المراجع .9



4 

 اٌجؾش اٌواثغ: اٍزقلاَ ّٔٛمط ث١ود فٝ رقف١٘ اٌزىب١ٌف )ث١ود رىٍفخ(

 ِملِخ .1

 أٍجبة رقف١٘ اٌٛلذ اٌالىَ ٌزٕف١ن اٌّْوٚع .2

 اٌٙلف ِٓ اٍزقلاَ أٍٍٛة ث١ود رىٍفخ .3

 ٌٛلذ ٚاٌزىٍفخ ٌىً ْٔبٛاٌؼاللخ ث١ٓ ا .4

 فطٛاد رطج١ك أٍٍٛة ث١ود رىٍفخ فٝ رقف١٘ ٚلذ ارّبَ اٌّْوٚع اٌٝ ٚلذ ِؼ١ٓ .5

 فطٛاد رؾل٠ل رىٍفخ رٕف١ن اٌّْوٚع فٝ الً ٚلذ ِّىٓ .6

 إٌزبئظ .7

 اٌّواعغ .8

5 

 اٌجؾش اٌقبٌِ: اٍزقلاَ ّٔٛمط إٌمً فٝ رقف١٘ اٌزىب١ٌف ٚرؼظ١ُ األهثبػ

 .ِملِخ1

 ّٔٛمط إٌمً.اٌٙلف ِٓ اٍزقلاَ 0

 .ّوٚٛ اٍزقلاَ ّٔٛمط إٌم3ً

 )و١ف١خ ئػلاك علٚي إٌمً( اٌّجلئٟ.ِىٛٔبد علٚي إٌمً 4

 ٌزقف١٘ اٌزىب١ٌف ٚفطٛاد وً ٛو٠مخ اٌّجلئٟ. ٛوق ئػلاك علٚي إٌمً 5

 . ٛوق افزجبه ِضب١ٌخ علٚي إٌمً ٌزقف١٘ اٌزىب١ٌف ٚفطٛاد وً ٛو٠مخ6

 هثبػرؼظ١ُ األ فٟ. اٍزقلاَ  ّٔٛمط إٌمً 7



 . اٌّْبوً اٌقبٕخ ثّٕٛمط إٌمً)ؽبٌخ ػلَ اٌزٛاىْ، ؽبٌخ االٔزىبً، ؽبٌخ رؼلك اٌؾٍٛي اٌّضٍٝ(8

 . إٌزبئظ9

 . اٌّواعغ12
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 اٌّؾبٍجخ اإلٌىزو١ٔٚخ

 ك.وو٠ُ ِٕٖٛه

 ك.دمحم اثٛ ثىو

1 

 اٌّؾبٍجخ االٌىزو١ٔٚخ ػٓ اٌّٛاك اٌقبَاٌّٛٙٛع األٚي: 

 :  ٟ ٘نا اٌّٛٙٛع٠زُ رٕبٚي اٌؼٕبٕو اٌزب١ٌخ ف

 فٟ رٕف١ن٘ب اإلو١ًَاٌّمٖٛك ثبٌّؾبٍجخ ػٓ اٌّٛاك اٌقبَ، ٚأ١ّ٘خ اٍزقلاَ ثؤبِظ  اٌّملِخ

ٌّْٕأح ٕٕبػ١خ رَزقلَ صالصخ أٔٛاع ِٓ اٌّٛاك اٌقبَ ٟ٘، اٌّبكح ً ِضبي افزواٟٙ  اٌّؾزٛٞ

ع١خ ٚاٌّبكح ٓ، ٚاْ اٌج١بٔبد اٌزب١ٌخ رٛٙؼ إٌّٖوف ِٓ وً ِبكح ٌألٚاِو اإلٔزب

 اٌّقزٍفخ فالي األٍجٛع األٚي ِٓ ّٙو ١ٌٛ٠ٛ 

2019 

ربه٠

 ؿ

هلُ 

 أِو

 اإلٔزبط

اٍُ 

 اٌّبكح

اٌى١ّخ 

إٌّٖ

 هفخ

رىٍفخ 

 اٌٛؽلح

 األِو 1

101 
 150 300 اٌّبكح ً

 األِو 2

101 

اٌّبكح 

ٓ 
600 250 

 األِو 3

102 
 100 150 اٌّبكح ً

 األِو 4

102 

اٌّبكح 

ٓ 
150 160 



 األِو 5

103 
 265 140 اٌّبكح ً

 األِو 6

103 

اٌّبكح 

ٓ 
150 100 

 ٚإٔٔب ٔوغت فٟ:

رؾل٠ل رىٍفخ إٌّٖوف ِٓ وً ِبكح ١ِٛ٠ب ٚأعّبٌٟ رىٍفخ اٌّٛاك ِٓ أعً  اإلوًَئػلاك ٚهلخ ػًّ ػٍٟ ثؤبِظ 

.ػٍٝ ؽلح ئٔزبط أِو إٌّٖوفخ ٌىً  

ٌزّض١ً مٌه ثبٌوٍُ اٌج١بٟٔ. اإلو١ًَاٌقطٛاد ٚاألٚاِو اٌَّزقلِخ فٟ   

 اٌّواعغ

 اٌَّزقلِخ

 اٌىزبة اٌلهاٍٟ

 اٌّؾبٙواد االٌىزو١ٔٚخ ػٍٟ اٌّٛلغ.

٠زُ اٌوعٛع ئ١ٌٙب. أٞ ِٖبكه أفو  
 

2 

 ٌٍمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّبٌٟاٌزؾ١ًٍ اٌّٛٙٛع اٌضبٟٔ:  

 ٠زُ رٕبٚي اٌؼٕبٕو اٌزب١ٌخ فٟ ٘نا اٌّٛٙٛع

 ت اٌوئ١َ١خ ٌزطج١مٗ.اٌّمٖٛك ثبٌزؾ١ًٍ اٌّبٌٟ ٌٍمٛائُ اٌّب١ٌخ، ٚأ١ّ٘زٗ ، ٚاألٍب١ٌ اٌّملِخ

ِضبي افزواٟٙ )ثقالف اٌّضبي اٌنٞ رُ ّوؽٗ ثبٌّؾبٙوح( ٠زّٚٓ لبئّخ اٌّووي اٌّبٌٟ ٌّْٕاأح ِؼ١ٕاخ  اٌّؾزٛٞ

رزّٚٓ ثؼ٘ ػٕبٕو األٕٛي اٌضبثزخ ٚاٌّزلاٌٚخ، ٚونٌه ثؼ٘ ػٕبٕو اٌقَٖٛ  0202، 0219ٌؼبِٟ 

رٛٙا١ؼ اٌّؼابكالد اٌَّازقلِخ ػٍاٟ  صُاٌّزلاٌٚخ ٠ٍٛٛٚخ األعً، ٚأ٠ٚب ثؼ٘ ػٕبٕو ؽمٛق اٌٍّى١خ، 

، ِاغ اٌزّض١اً ثبٌوٍاُ 0202، 0219ٚثؤبِظ االو١ًَ إلعواء اٌزؾ١ًٍ األفمٟ ٌٙانٖ اٌجٕاٛك فاالي ػابِٟ 

ر١ٙٛؼ اٌّؼبكالد اٌَّزقلِخ ػٍٟ ثؤابِظ االوَا١ً إلعاواء اٌزؾ١ٍاً اٌمطابػٟ )اٌوأٍاٟ( ٌٙانٖ اٌج١بٟٔ.

 .اٌج١بٟٔ فمٜ، ِغ اٌزّض١ً ثبٌوٍُ 2019اٌجٕٛك فالي ػبَ 

اٌّواعغ 

 اٌَّزقلِخ

اٌىزبة اٌلهاٍٟ  - 

اٌّؾبٙواد االٌىزو١ٔٚخ ػٍٟ اٌّٛلغ. -  

  -أٞ ِٖبكه أفوٞ رُ اٌوعٛع ئ١ٌٙب
 



3 

 اٌزؾ١ًٍ اٌزفبٍٟٙ ٌلػُ ارقبم اٌمواهاٌّٛٙٛع اٌضبٌش:  

 ٠زُ رٕبٚي اٌؼٕبٕو اٌزب١ٌخ فٟ ٘نا اٌّٛٙٛع:

 اٌزؾ١ًٍ اٌزفبٍٟٙ ٚأ١ّ٘خ اٍزقلاَ ثؤبِظ االو١ًَ فٟ ئعوائٗ. اٌّمٖٛك ثبرقبم اٌمواهاد، ِٚفَٙٛ اٌّملِخ

ِضبي افزواٟٙ )ثقالف اٌّضبي اٌنٞ رُ ّوؽٗ ثبٌّؾبٙوح( ٠زّٚٓ ث١بٔبد إلػلاك لبئّخ كفً ٌّْٕأح  اٌّؾزٛٞ

 ِؼ١ٕخ، ٚالزواػ صالصخ ثلائً ِؾبٍج١خ ٌزؾ١َٓ اٌٛٙغ اٌؾبٌٟ ٌٍْووخ، صُ

اٌزؾ١ًٍ اٌزفبٍٟٙ ثبٍزقلاَ األكاح ١ٍٕبه٠ٛ، الفز١به  ئعواءفٟ  و١ًَاإلثؤبِظ  َاٍزقلا و١ف١خ١ٙٛؼ ر

 اٌجل٠ً األفًٚ ِٓ ٘نٖ اٌجلائً اٌّطوٚؽخ أِبَ ِزقن اٌمواه

اٌّواعغ 

 اٌَّزقلِخ

ٟاٌىزبة اٌلهاٍ  

 اٌّؾبٙواد االٌىزو١ٔٚخ ػٍٟ اٌّٛلغ.

٠زُ اٌوعٛع ئ١ٌٙب. أٞ ِٖبكه أفو  
 

4 

 ١ٔخ ٌٍزىب١ٌفاٌّؾبٍجخ اإلٌىزوٚاٌّٛٙٛع اٌواثغ:  

 ٠زُ رٕبٚي اٌؼٕبٕو اٌزب١ٌخ فٟ ٘نا اٌّٛٙٛع:

 اٌّملِخ
اٌّمٖٛك ثّؾبٍجخ اٌزىب١ٌف ٚأ١ّ٘زٙب، ٚأ١ّ٘خ اٍزقلاَ ثؤبِظ االو١ًَ فٟ ِؼبٌغخ اٌّْبوً اٌوئ١َ١خ 

 ٌٍزىب١ٌف.

 اٌّؾزٛٞ

ٕخ ٠ٚىْٛ ِضبي افزواٟٙ )ثقالف اٌّضبي اٌنٞ رُ ّوؽٗ ثبٌّؾبٙوح( ٠زّٚٓ ث١بٔبد رىب١ٌف ٌّْٕأح ِؼ١

لٛائُ  ٚأػلاكفٟ اٌزٕجإ ثؼٕبٕو اٌزىب١ٌف اٌّقزٍفخ  اإلو١ًَاٌّطٍٛة ث١بْ و١ف١خ اٍزقلاَ ثؤبِظ 

 اٌزىب١ٌف ٚاٌلفً.

اٌّواعغ 

 اٌَّزقلِخ

 اٌىزبة اٌلهاٍٟ

 اٌّؾبٙواد االٌىزو١ٔٚخ ػٍٟ اٌّٛلغ.

٠زُ اٌوعٛع ئ١ٌٙب. أٞ ِٖبكه أفو  
 

5 

إلو١ًَ فٟ ؽَبة اٌوٚارت ٚاألعٛه ٚاٌٚوائت اٍزقلاَ ثؤبِظ ااٌّٛٙٛع اٌقبٌِ:  

 ٚاٌزأ١ِٕبد اإلعزّبػ١خ

 ٠زُ رٕبٚي اٌؼٕبٕو اٌزب١ٌخ فٟ ٘نا اٌّٛٙٛع:

 االعزّبػ١خأ١ّ٘خ ِٕٚبفغ اٍزقلاَ ثؤبِظ اإلو١ًَ فٟ ؽَبة اٌوٚارت ٚاألعٛه ٚاٌٚوائت ٚاٌزأ١ِٕبد  اٌّملِخ



 اٌّؾزٛٞ

ّؾبٙوح( ٠زّٚٓ ث١بٔبد ػٓ هٚارت اٌّٛظف١ٓ ِضبي افزواٟٙ )ثقالف اٌّضبي اٌنٞ رُ ّوؽٗ ثبٌ

فٟ ؽَبة اٌوٚارت  اإلو١ًَٚاٌٚوائت ٚاٌزأ١ِٕبد ٠ٚىْٛ اٌّطٍٛة ث١بْ و١ف١خ اٍزقلاَ ثؤبِظ 

 االعزّبػ١خٚاألعٛه ٚاٌٚوائت ٚاٌزأ١ِٕبد 

اٌّواعغ 

 اٌَّزقلِخ

 اٌىزبة اٌلهاٍٟ

 اٌّؾبٙواد االٌىزو١ٔٚخ ػٍٟ اٌّٛلغ.

١ٙب.٠زُ اٌوعٛع ئٌ أٞ ِٖبكه أفو  
 

33 1308/2310 

 اٌّؾبٍجخ اإلكاه٠خ

 ك.ػّبك اٌيِو

 ك.وو٠ُ ِٕٖٛه

1 
دور المحاسبة اإلدارٌة فى عملٌات التخطٌط والرلابة وتمٌٌم اوداء واتخاذ المرارات  مع بٌان أهم اوسالٌب 

 الحدٌثة فى مجال المحاسبة اإلدارٌة

2 
 ثابتة وغراض التخطٌط واتخاذ المراراتأهمٌة التمٌٌز بٌن التكالٌف المتغٌرة والتكالٌف ال

3 
اٌز١١ّي ث١ٓ اٌطوق اٌّقزٍفخ  ٌزؾل٠ل َِزٜٛ اٌزؼبكي ثبٌى١ّخ ٚثبٌم١ّخ فٟ ؽبٌخ ئٔزبط ِٕزظ ٚاؽل ٚ ؽبٌخ رؼلك 

 إٌّزغبد

4 

أهم االستخدامات المحاسبٌة لنموذج تحلٌل العاللة بٌن التكلفة والحجم والربح فً مجاالت تخطٌط 

وتخطٌط الطالة اإلنتاجٌة وتخطٌط اوسعار. اورباح  

34 1309 

اٌزؾ١ًٍ اٌّبٌٟ ٌٍمٛائُ 

 اٌّب١ٌخ

 ك.١ٍّخ أ١ِٓ 

 ك.ؽَٓ ػجل اٌؼبي

 المفاهٌمً للتحلٌل المالً للموائم المالٌة اإلطار 1

 التحلٌل المالً للمعدل المحاسبً للعائد علً االستثمار 2

 طوٌل االجل التحلٌل المالً لهٌكل التموٌل 3

 التحلٌل المالً للعمالء واوراق المبض واالصول الثابتة 4

 التحلٌل المالً لنسب السٌولة والتداول 5

 ادلىضىع األول: 1 اٌزىب١ٌف اٌّؼ١به٠خ 1310 35



 ك.أ١ِوح وّبي 

 ك.اؽّل ٔج١ً

 نظاو انتكانيف ادلؼياريت ودوره فى ادلنشآث انصناػيت

 

2 

 

 ادلىضىع انثانى:

 أنىاع ادلؼايري ادلختهفت انتي تتحذد يف ضىئها انتكهفت ادلؼياريت

 ػناصر انبحث:



 

 

3 

 

 األضانيب ادلختهفت نصياغت مؼايري انتكهفت انقبهيتادلىضىع انثانث:   

 ث:ػناصر انبح

 

4  



 يتادلىضىع انرابغ:           حتذيذ وحتهيم االحنراف فى ػناصر انتكهفت األون

 ػناصر انبحث:

 

5 

 

 

 

 

 

 

 ادلىضىع اخلامص:  حتذيذ وحتهيم االحنراف فى انتكهفت غري ادلباشرة يف ظم ادلىازنت انثابتت

 ػناصر انبحث:



 

 ادلراجغ وادلصادر اإلثرائيت

،  "ِؾبٍجخ اٌزىب١ٌف )إٌظُ اٌفؼ١ٍخ ٚاٌّؼ١به٠خ(" ، إٌبّو عٙبى 2007أ.ك. دمحم ِؾّٛك ٠ٍٛف، 

 رٛى٠غ اٌىزت، و١ٍخ اٌزغبهح، عبِؼخ اٌمب٘وح.

، إٌبّو عٙبى ٔظّّؾبٍجخاٌزىب١ٌف"، "2018ػ١ل، أ.ك. ػجل إٌّؼُ ف١ٍؼ، ٚأفوْٚ، أ.ك.ٕالػ ث١َٛٔٝ 

 عبِؼخ اٌمب٘وح. -رٛى٠غ اٌىزت، و١ٍخ اٌزغبهح 

عبِؼخ  -، "ٔظُ ِؾبٍجخ اٌزىب١ٌف"، إٌبّو عٙبى رٛى٠غ اٌىزت، و١ٍخ اٌزغبهح 2007أ.ك. ؽٕفٝ ىوٝ ػ١ل، 

 اٌمب٘وح.

، "اٌزىب١ٌف اٌّؼ١به٠خ ٚاٌّٛاىٔبد اٌزق١ط١خ"، 2005ٕبثو،  ك.٘ل٠خ ػٍٝ اٌؾْبُ، ك.ِؾّٛك دمحم أؽّل

 و١ٍخ اٌزغبهح، عبِؼخ ٕٛطب.

 عبِؼخ اٌمب٘وح –** ِٛلغ اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٚٔٝ ثى١ٍخ اٌزغبهح 

elearning-https://sites.google.com/foc.cu.edu.eg/foc/foc 

https://sites.google.com/foc.cu.edu.eg/foc/foc-elearning
https://sites.google.com/foc.cu.edu.eg/foc/foc-elearning


، "ِؾبٍجخ اٌزىب١ٌف )ِلفً ئكاهٜ(، 2009*** رْبهٌي ٘ٛهٔغوْ، ٍو٠ىبٔش كاربه، عٛهط فٛهٍزو، 

 رؼو٠ت ك/أؽّل ؽغبط، كاه اٌّو٠ـ ٌٍْٕو.
 

36 1312 

ئكاهح اٌّٛاك 

 اٌجْو٠خ

 أ.ك. ٘جٗ فإاك

ك. ٔف١َخ دمحم 

 ثبّوٞ

1 

 الفعلٌة لهذه االدارة داخل منظمات االعمال.ادارة الموارد البشرٌة كفلسفة توجه الممارسات -

 ماهٌة الموارد البشرٌة وأهمٌتها بالمنظمات 

 . تطور فكر إدارة الموارد البشرٌة من مجرد إدارة شئون العاملٌن الً ادارة للموارد البشرٌة 

 اثر هذا التطور فً الفكر علً انشطة ووظائف ادارة الموارد البشرٌة .

2 

 د البشرٌة ودوره فً تحمٌك اهداف المنظمة .تخطٌط الموار -0

 .ماهٌة تخطٌط الموارد البشرٌة كؤحد وظائف ادارة الموارد البشرٌة 

 . مشاكل تخطٌط الموارد البشرٌة فً مصر والدول النامٌة 

 . اوسالٌب التً ٌمكن استخدامها لحل هذه المشكالت 

  المنظمة علً اسس علمٌة .كٌفٌة إعداد خطة للموارد البشرٌة تساهم فً تحمٌك اهداف 

3 

 التدرٌب االداري وظاهرة التضخم الوظٌفً . -3

 ًمفهوم التضخم الوظٌف 

 اختالف ظاهرة التضخم الوظٌفً من دولة وخري من حٌث حدتها ولسوتها 

 ًاوسباب المإدٌة للتضخم الوظٌف 

 دور التدرٌب االداري فً معالجة ظاهرة التضخم الوظٌفً.

4 

 لتوظٌف ) االستمطاب واالختٌار والتعٌٌن ( كامتداد وظٌفً لسٌاسة تخطٌط الموارد البشرٌة .سٌاسة ا -4

 . مفهوم سٌاسة التوظٌف والهدف منها 

 الخطوات الواجب اتباعها لضمان االستمطاب السلٌم للمورد البشري 



 المشاكل التً تعوق االستمطاب السلٌم 

 الستمطاب .العاللة بٌن تخطٌط الموارد البشرٌة وسٌاسة ا

5 

 تمٌٌم الوظائف كؤساس لوضع هٌكل عادل لالجور . -5

 . مفهوم تمٌٌم الوظائف واهمٌته 

 . االثار السلبٌة الناتجة عن تمٌٌم الوظائف 

 مراحل عملٌة تمٌٌم الوظائف 

 الطرق الكمٌة المستخدمة فً تمٌٌم الوظائف وكٌفٌة تطبٌمها

37 2301 
 اإلكاهح اٌّب١ٌخ

 ك.١ٌٚل اٌجٍه

1 

 األٍٛاق اٌّب١ٌخ فٟ ِٖو

 

2 



 

3 

  : 

4 



- 

5 

 

38 2302 

ئكاهح اٌّٛاهك 

 اٌجْو٠خ

 ك.٘جخ فإاك

1 

 .اوعمالداخل منظمات  اإلدارةالموارد البشرٌة كفلسفة توجه الممارسات الفعلٌة لهذه  إدارة

 ماهٌة الموارد البشرٌة وأهمٌتها بالمنظمات

 لموارد البشرٌة .ل إدارة إلًتطور فكر إدارة الموارد البشرٌة من مجرد إدارة شئون العاملٌن 

 الموارد البشرٌة إدارةووظائف  أنشطةاثر هذا التطور فً الفكر علً 

2 

 المنظمة . أهدافتخطٌط الموارد البشرٌة ودوره فً تحمٌك 

 ماهٌة الموارد البشرٌة وأهمٌتها بالمنظمات

البشرٌة . تطور فكر إدارة الموارد البشرٌة من مجرد إدارة شئون العاملٌن الً ادارة للموارد  



 اثر هذا التطور فً الفكر علً انشطة ووظائف ادارة الموارد البشرٌة

3 

 . الوظٌفً التضخم وظاهرة االداري التدرٌب

 مفهوم التضخم الوظٌفً

 اختالف ظاهرة التضخم الوظٌفً من دولة وخري من حٌث حدتها ولسوتها

 اوسباب المإدٌة للتضخم الوظٌفً

 ً معالجة ظاهرة التضخم الوظٌفً.دور التدرٌب االداري ف

4 

 سٌاسة التوظٌف ) االستمطاب واالختٌار والتعٌٌن ( كامتداد وظٌفً لسٌاسة تخطٌط الموارد البشرٌة

 مفهوم سٌاسة التوظٌف والهدف منها .

 الخطوات الواجب اتباعها لضمان االستمطاب السلٌم للمورد البشري

 المشاكل التً تعوق االستمطاب السلٌم

 العاللة بٌن تخطٌط الموارد البشرٌة وسٌاسة االستمطاب .

5 

 . لألجور عادل هٌكل لوضع كؤساس الوظائف تمٌٌم

. وأهمٌتهمفهوم تمٌٌم الوظائف   

السلبٌة الناتجة عن تمٌٌم الوظائف . اآلثار  

 مراحل عملٌة تمٌٌم الوظائف

 الطرق الكمٌة المستخدمة فً تمٌٌم الوظائف وكٌفٌة تطبٌمها

 اٌّٛٙٛع األٚي: رقط١ٜ إٌْبٛ اٌز٠َٛمٝ. 1 ئكاهح اٌز٠َٛك 2303 39



 ك.ْ٘بَ ١ٍٍّبْ 

 و١ِٓ اٌَؼلٟٔٔك.

 اٌؼٕبٕو:

 مفهوم التخطٌط فى مجال التسوٌك.-

 المستوٌات المختلفة لتخطٌط استراتٌجٌة نشاط التسوٌك.-

 مستوى المنظمة. على مستوى التسوٌك بالتخطٌط االستراتٌجى على االستراتٌجًعاللة التخطٌط -

 دور التخطٌط االستراتٌجى لنشاط التسوٌك فى تحسٌن اوداء العام للمنظمات.-

2 

 اٌّٛٙٛع اٌضبٔٝ:رٕظ١ُ إٌْبٛ اٌز٠َٛمٝ.

 اٌؼٕبٕو:

 مفهوم ومبادئ تنظٌم نشاط التسوٌك.-

 المستوى التنظٌمى الدارة التسوٌك.-

 أسس تنظٌم نشاط التسوٌك.-

 صمٌم الهٌكل التنظٌمى الدارة التسوٌك.المتغٌرات المإثرة فى ت-

 العاللات المتبادلة بٌن ادارة التسوٌك واالدارات اوخرى داخل المنظمة.-

3 

 الموضوع الثالث:رلابة النشاط التسوٌمى.

 العناصر:

 مفهوم ومراحل الرلابة التسوٌمٌة.-

 مجاالت الرلابة اوساسٌة فى مجال التسوٌك.-

 أداء االدارات التسوٌمٌة.معاٌٌر كفاءة وفعالٌة -

 الموضوع الرابع :ادارة مزٌج المنتجات. 4



 العناصر:

 مفهوم مزٌج المنتجات.-

 تطوٌر المنتجات الجدٌدة. -

 دورة حٌاة المنتجات. -

 االستراتٌجٌات المرتبطة بتطوٌر المنتجات. -

5 

 الموضوع الخامس :ادارة التروٌج واالتصاالت التسوٌمٌة.

 العناصر:

 مفهوم التروٌج.-

 خطوات تخطٌط البرنامج التروٌجى.-

 االهداف واالستراتٌجٌات التروٌجٌة.-

 المزٌج التروٌجى والعوامل المإثرة فى اختٌاره. -

40 2304 

 اٌٍَٛن اٌزٕظ١ّٝ

 ك.هثبة فّٟٙ 

 ك.دمحم ػجل اٌَزبه

   

1  

 

2  
 

3 



 

 

4 

 

 

5 

 
 

 

41 2305 
 اٌّب١ٌخ اٌؼبِخ

 ك.ٍبِٟ ا١ٌَل

 ػٕبٕو اٌّٛٙٛع    ِٛٙٛع اٌجؾش

 رؼو٠ف إٌفمبد اٌؼبِخ  - بد إٌفمبد اٌؼبِخ ٌٍلٌٚخرم١َّ -1

 ِجلأ أ٠ٌٛٚخ إٌفمبد اٌؼبِخ -

 رم١َّبد إٌفمبد اٌؼبِخ -

 رؼو٠ف اٌٚو٠جخ ٚأ٘لافٙب -2

 

اٌّمبهٔخ ث١ٓ اٌٚوائت ٚأّجبٖ اٌٚوائت  -

 ٚاٌموٚٗ اإلعجبه٠خ.

األ٘لاف اٌّب١ٌخ ٚااللزٖبك٠خ ٚاإلعزّبػ١خ  -

 ٌٍٚو٠جخ

 اٌٚو٠جخػلاٌخ رٛى٠غ ػتء  -



 

اٌز١١ّي ث١ٓ اٌٚوائت ػٍٝ اٌلفً  -3

 ٚهأً اٌّبي ٚاالٔفبق

 

 اٌٚوائت ػٍٝ اٌلفً  -

 اٌٚوائت ػٍٝ هأً اٌّبي  -

 اٌٚوائت ػٍٝ االٔفبق -

 آ١ٌبد هثٜ اٌٚوائت ٚرؾ١ٍٖٙب -4

 

اٌطوق اٌّقزٍفخ ٌزمل٠و اٌّبكح اٌقبٙؼخ  -

 ٌٍٚو٠جخ

 رؾ١ل ٍؼو اٌٚو٠جخ -

ِٚٓ ٠زؾًّ اٌز١١ّي ث١ٓ كافغ اٌٚو٠جخ  -

 ػجئٙب

ٛج١ؼخ اٌموٚٗ اٌؼبِخ ٚأٍجبثٙب  -5

 ّٚوٚٛ ٔغبؽٙب

 

 اٌزفولخ ث١ٓ اٌموٗ اٌؼبَ ٚاٌٚو٠جخ  -

 أٍجبة اإلٌزغبء ٌٍموٚٗ اٌؼبِخ -

 ّوٚٛ ٔغبػ اٌموٚٗ اٌؼبِخ -

42 2306 
اإلكاهح 

 اإلٍزوار١غ١خ

1 

ٝ اٌفىو االٍزوار١غٝ ٚاٌزطج١ك. ٚرُؼل اإلكاهح اإلٍزوار١غ١خ هؽٍخ ٠ٍٛٛخ ِّٚزلح رّو ػجو رؼزجو اإلكاهح اإلٍزوار١غ١خ لّخ اٌٙوَ اإلكاهٜ ف

فٝ ٙٛء مٌه رٕبٚي  ػلح ِواؽً رٍَُ وً ٚاؽلح ِٕٙب ئٌٝ األفوٜ ئٌٝ أْ رٕزٙٝ فٝ إٌٙب٠خ ػٕل ِوؽٍخ رم١١ُ ٚاٌولبثخ ػٍٝ اإلٍزوار١غ١خ.

ر١ٕٖفبد اٌمواهاد  –ا١ّ٘خ االكاهح االٍزوار١غ١خ  –ِٚفَٙٛ االكاهح االٍزوار١غ١خ  فٖبئٔ –ثبٌْوػ إٌّٛمط اٌؼبَ ٌإلكاهح االٍزوار١غ١خ 

 ٚفٖبئٔ اٌمواه االٍزوار١غٝ.

2 

٠ُؼل اٌزفى١و اإلٍزوار١غٝ ثّضبثخ األٍٍٛة اٌنٜ ٠زّىٓ ػٓ ٛو٠مٗ لبكح إٌّظّبد ِٓ رٛعٗ ِٕظّبرُٙ ثلأ  ِٓ االٔزمبي ِٓ ِغوك اٌؼ١ٍّبد 

عٙخ األىِبد، ٕٚٛال  ئٌٝ هؤ٠خ ِقزٍفخ ٌٍؼٛاًِ اٌل٠ٕب١ِى١خ اٌلاف١ٍخ ٚاٌقبهع١خ اٌمبكهح ػٍٝ رؾم١ك اٌزغ١و فٝ اٌج١ئخ اإلكاه٠خ ا١ِٛ١ٌخ ِٚٛا

اٌّجبكب  –اٌّؾ١طخ، ٠ٚىْٛ ِٛعٙب  أٍبٍب  ٔؾٛ اٌَّزمجً. فٝ ٙٛء مٌه رٕبٚي ثبٌْوػ ِفَٙٛ ٚفٖبئٔ ٚفٛائل اٌزفى١و االٍزوار١غٝ 

ِؼٛلبد اٌزقط١ٜ  –ِىٛٔبد اٌزؾ١ًٍ االٍزوار١غٝ  –ِفَٙٛ ٚا١ّ٘خ اٌزقط١ٜ االٍزوار١غٝ  -وار١غٝ اٌزٟ ٠مَٛ ػ١ٍٙب اٌزفى١و االٍز

 االٍزوار١غٝ.

3 

 ٠ؼل اٌزؾ١ًٍ اإلٍزوار١غٝ أؽل اٌّىٛٔبد اٌؾ٠ٛ١خ ٌؼ١ٍّبد اإلكاهح اإلٍزوار١غ١خ، ؽ١ش ٠ٙزُ ثّزبثؼخ ٚرؾ١ًٍ اٌّزغ١واد اٌج١ئ١خ اٌلاف١ٍخ

ػٕبٕو اٌج١ئخ اٌقبهع١خ  –ٛء مٌه رٕبٚي ثبٌْوػ ػٕبٕو اٌج١ئخ اٌلاف١ٍخ ٌٍّٕظّخ ٚأ١ّ٘خ رؾ١ًٍ اٌج١ئخ اٌلاف١ٍخ . فٝ ٙٚاٌقبهع١خ ٌٍّٕظّخ

 ٌٍّٕظّخ ٚأ١ّ٘خ رؾ١ًٍ اٌج١ئخ اٌقبهع١خ.



4 

و٠ٓ ٌّْبهوخ رؼىٌ اٌوؤ٠خ ٔٛا٠ب إٌّظّخ ٚرووي اٌّغٙٛكاد اٌغّبػ١خ أٚ رٛعٙٙب ئٌٝ فٜ ٚاؽل فٝ ثؾضٙب ػٓ ٘نٖ إٌٛا٠ب، ٚلل رغنة آف

إٌّظّخ فٝ أِب١ٔٙب ٌٍَّزمجً. ٌٚىً ِٕظّخ هٍبٌخ فبٕخ ثٙب رقزٍف ثبفزالف إٌّظّبد، ٚفٝ ٙٛء هٍبٌخ إٌّظّخ ٠زُ رؾل٠ل األ٘لاف 

. فٝ ٙٛء مٌه رٕبٚي ثبٌْوػ ِفَٙٛ اٌوؤ٠خ ٕٚفبد اٌوؤ٠خ إٌبعؾخ ٚأ١ّ٘خ اٌوؤ٠خ ٚاٌؼٕبٕو اٌَزخ اإلٍزوار١غ١خ اٌّطٍٛة رؾم١مٙب

 ّوٚٛ ٕٚفبد اال٘لاف االٍزوار١غ١خ. –ِفَٙٛ هٍبٌخ إٌّظّخ ٚا١ّ٘زٙب ِٚؼب١٠و رم١١ُ اٌوٍبٌخ  –ٌم٠ٛخ ٌٍوؤ٠خ ا

5 

ٖ رؾم١ك ِٕظّبد األػّبي ١ٌّيح رٕبف١َخ ٌُ ٠ؼل ف١بها  أٚ ِٓ لج١ً اٌوفب١٘خ فٝ ظً إٌّبفَخ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ اٌْوٍخ اٌزٝ فٍمزٙب ارغب

رجٜ ثّٙب ِٓ أكٚاد ػّمذ ِٓ رٕبف١َخ إٌّظّبد، األِو اٌنٜ أكٜ ئٌٝ ارغبٖ ِٕظّبد األػّبي ئٌٝ رطج١ك رؾو٠و األٍٛاق ٚاٌؼٌّٛخ ِٚب اه

ِفَٙٛ اإلكاهح اإلٍزوار١غ١خ وأؽل ِؾلكاد رؾم١ك اٌّيا٠ب اٌزٕبف١َخ ٚمٌه ِٓ فالي اإلٍزوار١غ١خ اٌزٝ رَّؼ ٌٍّٕظّخ ثزؾم١ك ِٛاءِخ ث١ٓ 

 –االٍزوار١غ١بد االٍب١ٍخ ٌٍّٕبفَخ  –ٙٛء مٌه رٕبٚي ثبٌْوػ ِفَٙٛ ٚا١ّ٘خ ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ  اٌج١ئخ اٌقبهع١خ ٚاٌملهاد اٌلاف١ٍخ. فٝ

 اوزَبة ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ ِٓ فالي االكاهح االٍزوار١غ١خ.
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اٌّؾبٍجخ 

اٌٚو٠ج١خ ػٍٝ 

كفٛي األّقبٓ 

 اٌطج١ؼ١١ٓ

ك.١ٍل ػجل 

 اٌؼبٟٛ

1 

 الموضوع

 اضعة للضرٌبةإٌرادات المرتبات وما فً حكمها الخ

 واإلٌرادات المعفاة وغٌر الخاضعة للضرٌبة

 عناصر البحث:

 إٌرادات المرتبات الخاضعة للضرٌبة والمعفاة منها. -1

 المكافآت التً ٌحصل علٌها الموظف باإلضافة إلى مرتبه اوساسً -0

 الخاضعة للضرٌبة والمعفاة منها.

 المعفاة منها.المزاٌا النمدٌة التً تمنح للعاملٌن الخاضعة للضرٌبة و -3

 المزاٌا العٌنٌة التً ٌحصل علٌها العاملون من جهة عملهم الخاضعة للضرٌبة والمعفاة منها. -4

 المعالجة الضرٌبٌة لمرتبات ومكافآت رإساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات. -5

 المعالجة الضرٌبٌة للمكافآت التً ٌحصل علٌها العامل من جهة أخرى غٌر جهة عمله اوصلٌة. -6

 حساب الضرٌبة على إٌرادات المرتبات وما فً حكمها وكٌفٌة تسوٌتها فً نهاٌة السنة. كٌفٌة -7

 إجراءات ربط وتحصٌل الضرٌبةعلى إٌرادات المرتبات وما فً حكمها. -8

2 

كما وردت فً لانون الضرٌبة على  لألشخاع الطبٌعٌٌن ٌرادات النشاط التجاري والصناعًالمعالجة الضرٌبٌة إل

 0225نة لس 91الدخل 

 عناصر البحث:



 .الخاضعة للضرٌبة المهن واونشطة التجارٌة والصناعٌة   -1

 الطبٌعٌٌن. اوشخاع دخل على للضرٌبة والصناعً الخاضع التجاري النشاط كٌفٌة تحدٌد ربح  -0

 للضرٌبة. والصناعً الخاضعة التجاري كٌفٌة تحدٌد إٌرادات النشاط 

 للضرٌبة تحدٌد إٌرادات االستغالل العادي الخاضعة. 

 للضرٌبة تحدٌد اإلٌرادات الفرعٌة أو الثانوٌة الخاضعة. 

 .للضرٌبة تحدٌد اإلٌرادات الرأسمالٌة الخاضعة -3

 للضرٌبة. والصناعً الخاضعة التجاري كٌفٌة تحدٌد التكالٌف واجبة الخصم من إٌرادات النشاط  -4

 الصغٌرة. المنشآت أصحاب أرباح على كٌفٌة حساب الضرٌبٌة -5

 والصناعً. التجاري بإٌرادات النشاط المرتبطة اإلعفاءات -6

3 

 الموضوع

المعالجة الضرٌبٌة إلٌرادات المهن الحرة وغٌرها من المهن غٌر التجارٌة كما وردت فً لانون الضرٌبة على الدخل 

 0225لسنة  91

 عناصر البحث:

 عناصر إٌرادات المهن الحرة أو غٌر التجارٌة الخاضعة للضرٌبة. -1

 د إٌرادات المهن الحرة أو غٌر التجارٌة الخاضعة للضرٌبةكٌفٌة تحدٌ -2

 ) تحدٌد وعاء الضرٌبة(.

عناصر التكالٌف واجبة الخصم من اإلٌرادات اإلجمالٌة الخاضعة للضرٌبة إذا كان الممول ٌُمسن دفاتر  -3

 وحسابات منتظمة.

 التكالٌف التً نع علٌها المانون. 

 التكالٌف التً  لم  ٌنع علٌها المانون. 

 أنواع المصروفات غٌر المإٌدة بمستندات والمعتمدة ضرٌبٌاً وشروط اعتمادها. -4



عناصر التكالٌف واجبة الخصم من اإلٌرادات اإلجمالٌة الخاضعة للضرٌبة إذا كان الممول ال ٌُمسن دفاتر  -5

 وحسابات منتظمة.

 رٌبة على الدخل.( من لانون الض34طبماً لنع المادة رلم )المبالغ التً تُخصم من صافى اإلٌراد  -6

 المعالجة الضرٌبٌة لخسائر النشاط المهنً المرحلة من سنوات سابمة. -7

 اإلعفاءات من الضرٌبة على إٌرادات المهن غٌر التجارٌة أو المهن الحرة. -8
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 الموضوع

 المعالجة الضرٌبٌة إلٌرادات الثروة العمارٌة كما وردت

 0225لسنة  91فً لانون الضرٌبة على الدخل 

 صر البحث:عنا

 ( من المانون.37عناصر إٌرادات العمارات المبنٌة الخاضعة للضرٌبة طبماً لنع المادة ) -1

 الخاضعة للضرٌبة:الثروة العمارٌة  إٌراداتكٌفٌة تحدٌد  -2

 .)إٌرادات العمارات المبنٌة المإجرة وفماً وحكام المانون المدنً    ) إٌجار جدٌد 

 .إٌرادات الوحدات المفروشة 

 ساب الضرٌبة على التصرفات فً العمارات المبنٌة واوراضً:كٌفٌة ح -3

  العمارٌة وسعرهاعلى التصرفات وعاء الضرٌبة. 

 الحاالت المستثناة من الضرٌبة علً التصرفات العمارٌة. 

ً وحكام المادة رلم ) -4 ( من 7( البند )19العاللة بٌن فرض الضرٌبة على دخل اوشخاع الطبٌعٌٌن وفما

( 40المعدل أ وفرض الضرٌبة على التصرفات العمارٌة وفماً وحكام المادة رلم ) 0225ة لسن 91المانون 

 من ذات المانون:

 بفرض أن الممول ال ٌمارس نشاط االتجار فً العمارات. 



 بفرض أن الممول ٌمارس نشاط تشٌٌد أو شراء العمارات بمصد بٌعها. 
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 الموضوع

 ٌألّقبٓ اٌطج١ؼ١١ٓ اٌّم١ّ١ٓ ػاٌّؼبٍِخ اٌٚو٠ج١خ ٌزٛى٠ؼبد األهثب

 

 ػٕبٕو اٌجؾش:

 ٔطبق فوٗ اٌٚو٠جخ ػٍٝ رٛى٠ؼبد األهثبػ ٌألّقبٓ اٌطج١ؼ١١ٓ. -1

ٌٍْقٔ اٌطج١ؼٟ اٌّم١ُ اٌنٞ ال ٠ياٚي ْٔبٛب  رغبه٠ب  أٚ ػٍٝ رٛى٠ؼبد األهثبػ و١ف١خ رؾل٠ل ٚػبء اٌٚو٠جخ  -2

 ٕٕبػ١ب  فبٙؼب  ٌٍٚو٠جخ.

ٌٍْقٔ اٌطج١ؼٟ اٌّم١ُ اٌنٞ ٠ياٚي ْٔبٛب  رغبه٠ب  أٚ  د األهثبػػٍٝ رٛى٠ؼب و١ف١خ رؾل٠ل ٚػبء اٌٚو٠جخ -3

 .ٕٕبػ١ب  فبٙؼب  ٌٍٚو٠جخ

ٍؼو اٌٚو٠جخ ػٍٝ رٛى٠ؼبد األهثبػ اٌّؾممخ ِٓ ِٖله فٟ ِٖو فالي إٌَخ اٌزٟ ٠ؾًٖ ػ١ٍٙب ّقٔ  -4

 .ٛج١ؼٟ ِم١ُ

 بد.ئما رؼلكد َِبّ٘بد اٌْقٔ اٌطج١ؼٟ اٌّم١ُ فٟ ػلح ّووو١ف١خ رؾل٠ل ٚػبء اٌٚو٠جخ  -5

فٟ ؽبٌخ افزالف َٔت َِبّ٘بد اٌّّٛي، ٚافزالف فزواد ؽ١بىح  رؾل٠ل ٍؼو اٌٚو٠جخ ػٍٝ رٛى٠ؼبد األهثبػ -6

 اٌّّٛي ٌزٍه اٌَّبّ٘بد، ِغ موو أِضٍخ.

ٍؼو اٌٚو٠جخ ػٍٝ رٛى٠ؼبد األهثبػ اٌزٟ ٠ؾًٖ ػ١ٍٙب اٌْقٔ اٌطج١ؼٟ اٌّم١ُ فٟ ِٖو ِٓ اٍزضّبهارٗ  -7

 فبهط ِٖو.

 ٌألّقبٓ اٌطج١ؼ١١ٓ اٌّم١ّ١ٓ. ػٍٝ رٛى٠ؼبد األهثبػ اٌٚو٠جخاألؽىبَ اٌقبٕخ ثزؾ١ًٖ  -8
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ئكاهح إٌّظّبد 

 اٌؾى١ِٛخ

 ك.٘جخ فواط

1 

2 

3 
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ٔظُ اٌّؼٍِٛبد 

 اإلكاه٠خ

 ك.ٕ٘ل ٔغ١ت 

 ك.اؽّل ؽَٓ

 

 ثؼ٘ اٌؼٕبٕو اٌّمزوؽخ ٌىً ِٛٙٛع اٌّٛٙٛػبد 

(1) إْ اٌج١بٔبد أطجذذ ثّثبثخ إٌفؾ اٌجذ٠ذ ، ٚأٞ  

ِٕظّخ رذزبج ٌالصزثّبس فٟ رذ١ًٍ اٌج١بٔبد ٚاصزخالص 

اٌّؼٍِٛبد، فّٕظّبد األػّبي ا٢ْ رؼًّ فٟ ظً 

اٌزمٍت ، وً ٠َٛ ٕ٘بن جذ٠ذ ،  ظشٚف ِزغ١شح ٚشذ٠ذح

ٚأطجذذ اٌذبجخ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد االداس٠خ دبجخ 

 ػشٚس٠خ ٌج١ّغ أٛاع إٌّظّبد .

 ِىٛٔبد ٔظُ اٌّؼٍِٛبد االداس٠خ . -

 ث١ئخ إٌظبَ ٚأٛاػٙب . -

 أ١ّ٘خ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد االداس٠خ . -

 ل١ّخ اٌّؼٍِٛبد . -

 االدٚاس اٌجذ٠ذح ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد االداس٠خ . -

(2) اٌشغُ ِٓ أْ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد االداس٠خ رؼذ ػٍٝ  

ػشٚس٠خ ٚػٍٝ ِضزٜٛ وج١ش ِٓ األ١ّ٘خ ٌج١ّغ 

اٌّضز٠ٛبد االداس٠خ ، إال أْ ٌىً ِضزٜٛ اداسٞ 

 ادز١بجبد ِخزٍفخ ِٓ اٌّؼٍِٛبد .

اروش اٌّضز٠ٛبد االداس٠خ اٌّخزٍفخ فٟ  -

 إٌّظّخ .

اٌّمظٛد ثٕظُ ِؼبٌجخ اٌّؼبِالد ٚٔظُ  -

ٚٔظُ أرّزخ اٌض١طشح ػٍٝ اٌؼ١ٍّبد 

 اٌّىبرت.

 ِب ٟ٘ ٔظُ اٌّضزٜٛ اٌّؼشفٟ . -

 ِب ٟ٘ ٔظُ دػُ اٌمشاساد . -

 ِب ٟ٘ ٔظُ اٌّضزٜٛ االصزشار١جٟ . -

(3) فٟ ظً إٌّبفضخ اٌشذ٠ذح اٌزٟ فشػزٙب اٌؼٌّٛخ   

ٚأفزبح االصٛاق اٌؼب١ٌّخ ٚاٌزغ١ش اٌىج١ش فٟ ارٚاق 

اٌؼّالء ٚاٌزطٛس اٌٙبئً فٟ رىٌٕٛٛج١ب االرظبالد 

ِبد اطجذذ إٌّظّبد رجذث ثىبفخ اٌطشق ٚاٌّؼٍٛ

ٚاٌٛصبئً ػٓ ١ِزح ر١ّز٘ب ػٓ ِٕبفض١ٙب ، ٚٔز١جخ ٌزٌه 

 ِب ٟ٘ اٌّؼٍِٛبد االصزشار١ج١خ . -

 اٌذٚس االصزشار١جٟ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد . -

 زشار١ج١خ اٌذ١ٌٚخ .ٔظُ اٌّؼٍِٛبد االص -

 ؽشق رذم١ك ا١ٌّزح اٌزٕبفض١خ . -

اخزش ادذ اصزشار١ج١بد إٌّبفضخ ٚاروش ػٓ  -

 



ارجٙذ ثؼغ إٌّظّبد إٌٝ اصزخذاَ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد 

 االصزشار١ج١خ ِٓ أجً رذم١ك ١ِزح رٕبفض١خ .

ِثبي الدذٜ اٌششوبد اٌزٟ رضزخذَ ٘زٖ 

 االصزشار١ج١خ .

(4) ٠جت أْ رضؼٝ اٌذىِٛبد جب٘ذح ٔذٛ رضخ١ش  

اٌزم١ٕبد ٚاٌزطج١مبد اٌّؼٍِٛبر١خ ٚاٌزىٌٕٛٛج١خ ٌزمذ٠ُ 

ذ٠الً ػٓ اٌشىً اٌزم١ٍذٞ اٌخذِبد ٌٍّٛاؽ١ٕٓ، ٚرٌه ث

 اٌذبٌٟ، ثّب ٠ذضٓ ِٓ وفبءح اٌخذِبد اٌّمذِخ.

 رؼش٠ف اٌذىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ. -

 ِزا٠ب اٌذىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ ٚأ٘ذافٙب. -

اٌفشق ث١ٓ اٌذىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ ٚاٌذىِٛخ  -

 اٌزم١ٍذ٠خ.

اٌزذذ٠بد اٌزٟ رٛاجٗ رطج١ك اٌذىِٛخ  -

 االٌىزش١ٔٚخ فٟ جّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ.

رطج١ك اٌذىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ فٟ ِظب٘ش  -

 جّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ.

رم١١ّه ٌٍزجشثخ اٌّظش٠خ  ٌٍزذٛي ٔذٛ  -

 رطج١ك اٌذىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ.

(5) ٌُ رؼذ األطٛي اٌٍّّٛصخ رّثً اٌّٛسد األوثش أ١ّ٘خ  

ٌذٜ إٌّظّبد، ٚإّٔب أطجذذ األطٛي اٌغ١ش ٍِّٛصخ 

١ّخ ٚفٟ ِمذِزٙب اٌّؼٍِٛبد ٟ٘ اٌّٛسد اٌشئ١ش ٌخٍك ل

ٌٍّٕظّبد، ثّب ٠ٛجت ػشٚسح اٌؼًّ ػٍٝ دّب٠زٙب ِٓ 

 اٌزٙذ٠ذاد اٌّخزٍفخ اٌزٟ لذ رذ١ؾ ثٙب.

 رؼش٠ف اٌّؼٍِٛبد، ٚأ١ّ٘زٙب ٌٍّٕظّبد. -

 اٌذبجخ إٌٝ أِٓ اٌّؼٍِٛبد. -

 اٌزٙذ٠ذاد اٌزٟ رٛاجٗ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد. -

 ِمزشدبره ٌٍذفبظ ػٍٝ أِٓ اٌّؼٍِٛبد. -

(6) ها من ال ٌجب أن تأمن المنظمات على نفس 

المستمبل، بما ٌعنً أنه ال ٌنبغً الركون إلى كون 

النجاح الحالً هو ضمان للتمٌز المستمبلً، بل على 

 البٌئة الدٌنامٌكٌة وتأثٌرها على المنظمات. -

 إدارة استمرارٌة العمل. -



المنظمات أن تنتبه للبٌئة الدٌنامٌكٌة التً تحٌط بها، 

وما ٌعنٌه ذلن من ضرورة العمل على إدارة األحداث 

المستمبلٌة غٌر المتولعة بالشكل الذي ٌضمن 

ل، والمدرة على التعافً من األزمات استمرارٌة األعما

 والكوارث.

 التعافً من الكوارث. -

 خطة التعافً من الكوارث. -

تمٌٌمن الشخصً لتجربة المطاع الصحً  -

المصري فً مواجهة أزمة كورونا العالمٌة 

(19-COVIDمن خالل دراستن لمفهو،) م

إدارة الكوارث وخطة التعافً من 

 الكوارث.

 

  2 

 اٌّمزوػ اٌضبٔٝ :رم١١ُ اكاهح اٌّٛاهك اٌجْو٠خ فٝ إٌّظّبد غ١و اٌٙبكفخ ٌٍوثؼ ٚ كٚه٘ب فٝ رؾف١ي اٌؼًّ اٌزطٛػٝ :

 ػٕبٕو اٌجؾش :

 ِفَٙٛ اكاهح اٌّٛاهك اٌجْو٠خ-1

 ٙبكفخ ٌٍوثؼا١ّ٘خ اكاهح اٌّٛاهك اٌجْو٠خ فٝ إٌّظّبد غ١و اٌ-2

 ٚظبئف اكاهح اٌّٛاهك اٌجْو٠خ-3

 ِفَٙٛ ٚ ا١ّ٘خ رقط١ٜ االؽز١بعبد ِٓ اٌّٛاهك اٌجْو٠خ فٝ إٌّظّبد اٌغ١و ٘بكفخ ٌٍوثؼ -4

 أٛاع اٌؼّبٌخ فٝ إٌّظّبد غ١و اٌٙبكفخ ٌٍوثؼ-5

 اثوى اٌؼٛاًِ اٌّؾفيح ٌٍؼًّ اٌزطٛػٝ-6

 ٌٍوثؼ ِؼٛلبد اٌّٛاهك اٌجْو٠خ فٝ إٌّظّبد غ١و اٌٙبكفخ-7



3 

 اٌّمزوػ اٌضبٌش :ر١ٕٛف اٍزوار١غ١بد رؾم١ك االٍزلاِخ اٌّب١ٌخ ثبٌّٕظّبد غ١و اٌٙبكفخ ٌٍوثؼ ٚ فطٛاد رٕف١ن٘ب

 ػٕبٕو اٌجؾش :

 ِفَٙٛ االٍزلاِخ اٌّب١ٌخ ثبٌّٕظّبد غ١و اٌٙبكفخ ٌٍوثؼ-1

 اٍزوار١غ١بد رؾم١ك االٍزلاِخ اٌّب١ٌخ ثبٌّٕظّبد غ١و اٌٙبكفخ ٌٍوثؼ-2

 رؾم١ك االٍزلاِخ اٌّب١ٌخ ثبٌّٕظّبد غ١و اٌٙبكفخ ٌٍوثؼ فطٛاد-3

 ٔمبٛ اٌمٛح اٌٛاعت رٛافو٘ب ٌٍّٕظّبد غ١و اٌٙبكفخ ٌٍوثؼ ٌزؾم١ك االٍزلاِخ اٌّب١ٌخ -4

4 

ٔظوا الٔفزبػ االٍٛاق اٌؼب١ٌّخ ٚ اٌزطٛه اٌزىزٌٛٛعٟ اٌَّزّو ريكاك أ١ّ٘خ اٌز٠َٛك ٍٛاء ٌٍّٕظّبد  اٌّمزوػ اٌواثغ:

 أٚ غ١و اٌوثؾ١خ . ئم ٠ؼزّل رطٛه إٌّظّبد ّٚٔٛ٘ب ثً ٚثمبء٘ب ػٍٟ للهارٙب اٌز٠َٛم١خ."اٌوثؾ١خ 

 ػٕبٕو اٌجؾش :

 . ِىٛٔبد اٌّي٠ظ اٌز٠َٛمٟ فٟ إٌّظّبد غ١و اٌوثؾ١خٚ ِفَٙٛ اٌز٠َٛك -1

 .ِواؽً رطٛه ِفَٙٛ اٌز٠َٛك ٚأ١ّ٘خ اٌز٠َٛك فٟ إٌّظّبد غ١و اٌوثؾ١خ -2

 اٌغ١و ٘بكفخ ٌٍوثؼاٌْىً اٌز٠َٛمٟ ٌّٕبمط إٌّظّبد  -3

 اٌزؾل٠بد اٌز٠َٛم١خ اٌزٟ رٛاعٗ إٌّظّبد اٌغ١و ٘بكفخ ٌٍوثؼ . -4

 َِبّ٘بد إٌّظّبد اٌغ١و ٘بكفخ ٌٍوثؼ فٝ اٌّغزّغ . -5

5 

"فوٙذ ثؼ٘ إٌّظّبد غ١و اٌٙبكفخ ٌٍوثؼ ٚعٛك٘ب ػٍٝ اٌَبؽخ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌل١ٌٚخ ػٍٟ ؽل  اٌّمزوػ اٌقبٌِ :

ِٛبد ٚإٌّظّبد اٌل١ٌٚخ رؼزّل ػ١ٍٙب ثْىً هئ١َٟ فٟ رمل٠ُ ثؼ٘ اٌقلِبد ٍٛاء ؽزٝ إٔجؾذ اٌىض١و ِٓ اٌؾى

 ٚاٌجواِظ فٟ ِٕبٛك ِقزٍفخ ِٓ اٌؼبٌُ". ٔبلِ ٘نٖ اٌؼجبهح ِٛٙؾب:



 ػٕبٕو اٌجؾش :

 ك١ٌٚخ إٌّظّبد غ١و اٌٙبكفخ ٌٍوثؼ . .1

 ّٔبمط ِٓ إٌّظّبد اٌّٖو٠خ اٌغ١و ٘بكفخ ٌٍوثؼ . .2

 .بكفخ ٌٍوثؼّٔبمط ِٓ إٌّظّبد اٌل١ٌٚخ اٌغ١و ٘ .3

 .ّىً اٌّٛاهك اٌجْو٠خ )ٔٛع اٌؼّبٌخ( ٌّٕبمط إٌّظّبد اٌغ١و ٘بكفخ ٌٍوثؼ .4
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ئكاهح إٌّظّبد غ١و 

 اٌٙبكفخ ٌٍوثؼ

 ك.ا١ِٕخ ِؾّٛك

 ك.ِوفذ دمحم

1 

 غبػ إٌّظّبد غ١و اٌٙبكفخ ٌٍوثؼ فٝ فلِخ اٌّغزّغاٌّمزوػ االٚي :رم١١ُ اٌؼٛاًِ اٌّإصوح ػٍٝ ٔ

 ػٕبٕو اٌجؾش :

 رؼو٠ف إٌّظّبد غ١و اٌٙبكفخ ٌٍوثؼ-1

 اٌفوق ث١ٓ إٌّظّبد غ١و اٌٙبكفخ ٌٍوثؼ ٚ االٔٛاع االفوٜ ٌٍّٕظّبد-2

 ا١ّ٘خ إٌّظّبد غ١و اٌٙبكفخ ٌٍوثؼ ٚ اٍجبة ظٙٛه٘ب ثبٌّغزّؼبد اٌّقزٍفخ-3

 اٌٙبكفخ ٌٍوثؼ ٚ اصو٘ب ػٍٝ رؾم١ك ا٘لافٙب فٝ فلِخ اٌّغزّغ ػٛاًِ ٔغبػ إٌّظّبد غ١و-4

   2 

 اٌّمزوػ اٌضبٔٝ :رم١١ُ اكاهح اٌّٛاهك اٌجْو٠خ فٝ إٌّظّبد غ١و اٌٙبكفخ ٌٍوثؼ ٚ كٚه٘ب فٝ رؾف١ي اٌؼًّ اٌزطٛػٝ :

 ػٕبٕو اٌجؾش :

 ِفَٙٛ اكاهح اٌّٛاهك اٌجْو٠خ-1

 غ١و اٌٙبكفخ ٌٍوثؼا١ّ٘خ اكاهح اٌّٛاهك اٌجْو٠خ فٝ إٌّظّبد -2



 ٚظبئف اكاهح اٌّٛاهك اٌجْو٠خ-3

 ِفَٙٛ ٚ ا١ّ٘خ رقط١ٜ االؽز١بعبد ِٓ اٌّٛاهك اٌجْو٠خ فٝ إٌّظّبد اٌغ١و ٘بكفخ ٌٍوثؼ -4

 أٛاع اٌؼّبٌخ فٝ إٌّظّبد غ١و اٌٙبكفخ ٌٍوثؼ-5

 اثوى اٌؼٛاًِ اٌّؾفيح ٌٍؼًّ اٌزطٛػٝ-6

 ٌٙبكفخ ٌٍوثؼِؼٛلبد اٌّٛاهك اٌجْو٠خ فٝ إٌّظّبد غ١و ا-7

   3 

 اٌّمزوػ اٌضبٌش :ر١ٕٛف اٍزوار١غ١بد رؾم١ك االٍزلاِخ اٌّب١ٌخ ثبٌّٕظّبد غ١و اٌٙبكفخ ٌٍوثؼ ٚ فطٛاد رٕف١ن٘ب

 ػٕبٕو اٌجؾش :

 ِفَٙٛ االٍزلاِخ اٌّب١ٌخ ثبٌّٕظّبد غ١و اٌٙبكفخ ٌٍوثؼ-1

 اٍزوار١غ١بد رؾم١ك االٍزلاِخ اٌّب١ٌخ ثبٌّٕظّبد غ١و اٌٙبكفخ ٌٍوثؼ-2

 فطٛاد رؾم١ك االٍزلاِخ اٌّب١ٌخ ثبٌّٕظّبد غ١و اٌٙبكفخ ٌٍوثؼ-3

 ٔمبٛ اٌمٛح اٌٛاعت رٛافو٘ب ٌٍّٕظّبد غ١و اٌٙبكفخ ٌٍوثؼ ٌزؾم١ك االٍزلاِخ اٌّب١ٌخ -4

   4 

ٔظوا الٔفزبػ االٍٛاق اٌؼب١ٌّخ ٚ اٌزطٛه اٌزىزٌٛٛعٟ اٌَّزّو ريكاك أ١ّ٘خ اٌز٠َٛك ٍٛاء ٌٍّٕظّبد  اٌّمزوػ اٌواثغ:

 ٌوثؾ١خ أٚ غ١و اٌوثؾ١خ . ئم ٠ؼزّل رطٛه إٌّظّبد ّٚٔٛ٘ب ثً ٚثمبء٘ب ػٍٟ للهارٙب اٌز٠َٛم١خ."ا

 ػٕبٕو اٌجؾش :

 . ِىٛٔبد اٌّي٠ظ اٌز٠َٛمٟ فٟ إٌّظّبد غ١و اٌوثؾ١خٚ ِفَٙٛ اٌز٠َٛك -1

 .ِواؽً رطٛه ِفَٙٛ اٌز٠َٛك ٚأ١ّ٘خ اٌز٠َٛك فٟ إٌّظّبد غ١و اٌوثؾ١خ -2



 ّٕظّبد اٌغ١و ٘بكفخ ٌٍوثؼاٌْىً اٌز٠َٛمٟ ٌّٕبمط اٌ -3

 اٌزؾل٠بد اٌز٠َٛم١خ اٌزٟ رٛاعٗ إٌّظّبد اٌغ١و ٘بكفخ ٌٍوثؼ . -4

 َِبّ٘بد إٌّظّبد اٌغ١و ٘بكفخ ٌٍوثؼ فٝ اٌّغزّغ .

   5 

"فوٙذ ثؼ٘ إٌّظّبد غ١و اٌٙبكفخ ٌٍوثؼ ٚعٛك٘ب ػٍٝ اٌَبؽخ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌل١ٌٚخ ػٍٟ ؽل  اٌّمزوػ اٌقبٌِ :

ِٓ اٌؾىِٛبد ٚإٌّظّبد اٌل١ٌٚخ رؼزّل ػ١ٍٙب ثْىً هئ١َٟ فٟ رمل٠ُ ثؼ٘ اٌقلِبد ٍٛاء ؽزٝ إٔجؾذ اٌىض١و 

 ٚاٌجواِظ فٟ ِٕبٛك ِقزٍفخ ِٓ اٌؼبٌُ". ٔبلِ ٘نٖ اٌؼجبهح ِٛٙؾب:

 ػٕبٕو اٌجؾش :

 ك١ٌٚخ إٌّظّبد غ١و اٌٙبكفخ ٌٍوثؼ . .1

 ّٔبمط ِٓ إٌّظّبد اٌّٖو٠خ اٌغ١و ٘بكفخ ٌٍوثؼ . .2

 .اٌغ١و ٘بكفخ ٌٍوثؼّٔبمط ِٓ إٌّظّبد اٌل١ٌٚخ  .3

 .ّىً اٌّٛاهك اٌجْو٠خ )ٔٛع اٌؼّبٌخ( ٌّٕبمط إٌّظّبد اٌغ١و ٘بكفخ ٌٍوثؼ .4
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 ئكاهح اإلٔزبط ٚاٌؼ١ٍّبد

 ك. ئ٠ّبْ ؽغبط 

 ك. ػجٍٗ ؽغبىٜ

1 

 تخطٌط الطالة اإلنتاجٌة

 ممدمة 
 تعرٌف الطالة اإلنتاجٌة والمفاهٌم المختلفة لها 
 مماٌٌس الطالة اإلنتاجٌة 
 ٌات المختلفة للطالة اإلنتاجٌةالمستو 
 تخطٌط الطالة اإلنتاجٌة فى اوجل الطوٌل 
  تطبٌك مراحل تخطٌط الطالة اإلنتاجٌة فى اوجل الطوٌل على فكرة إنشاء مصنع جدٌد "لتوشٌبا العربى" فى

 بنى سوٌف لصناعة التكٌٌفات لخدمة محافظات الصعٌد
 خاتمة 



 المراجع

2 

 اتتطوٌر وتصمٌم السلع والخدم

 ممدمة 
 مفهوم تطوٌر وتصمٌم السلع والخدمات 
 كٌفٌة إستخدام تطوٌر وتصمٌم السلع والخدمات كسالح تنافسى 
 أنواع مشروعات التطوٌر 
 مراحل تطوٌر السلعة 
 مراحل تطوٌر الخدمة 
 اوسالٌب المستخدمة فى تطوٌر السلع والخدمات 
  بحثٌة ٌختارها الباحثتطبٌك مراحل تطوٌر  السلعة ومراحل تطوٌر الخدمة على فكرة 
 الخاتمة 

 المراجع
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 تحدٌد تشكٌلة السلع والخدمات "مزٌج السلع والخدمات"

 ممدمة 
 تعرٌف مزٌج المنتجات 
 مكونات مزٌج المنتجات 
 هٌكل مزٌج المنتجات 
 اودوات العلمٌة التى ٌمكن إستخدامها فى إتخاذ المرارات الخاصة بالمنتجات 
 ة مصانع توشٌبا العربىما هو مزٌج المنتجات لمجموع 
 هل هنان عمك أو إتساع أو إتساق فى مزٌج منتجات هذه المصانع أم ال؟ 
 خاتمة 
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 تخطٌط العملٌات

 ممدمة 
 تعرٌف تخطٌط العملٌات 
 أهمٌة نشاط تخطٌط العملٌات 
 أنواع العملٌات الصناعٌة 
 مدخالت ومخرجات نظام تخطٌط العملٌات 



 لٌاتالتصمٌمات المختلفة للعم 
 خصائع كل تصمٌم 
 ما هو تصمٌم العملٌات المناسب لحفر لناة السوٌس الجدٌدة 
 خاتمة 

 المراجع
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 تخطٌط التنظٌم الداخلى للتسهٌالت اإلنتاجٌة

 ممدمة 

 مفهوم التنظٌم الداخلى للتسهٌالت اإلنتاجٌة 
 مستوٌات دراسة التنظٌم الداخلى للتسهٌالت اإلنتاجٌة 
 ٌة للتسهٌالت اإلنتاجٌةأنواع التنظٌمات الداخل 
 مفهوم ومزاٌا وعٌوب كل نوع من أنواع التنظٌمات الداخلٌة للتسهٌالت اإلنتاجٌة 
 ما هو التنظٌم الداخلى المناسب لشركة لها للمربى والعصائر 
 الخاتمة 

 المراجع
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