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 1أساسيات المحاسبة 

 د.هالة الخولي أ.

 د.احمد الصباغأ.

1 

الدفاتر المحاسبية العناصر تشمل : البحث األول   
 مقدمه
تعريفه ، أهميته ،خصائصه دفتر اليومية  -  1 
تعريفه أهميته خصائصه األستاذدفتر  -2  
اإلسنادضرورة تكامل دفتري اليومية ودفتر   -3  
خالصة – 4  
المراجع -5  

2 

:العناصر تشمل اآلتي البحث الثاني : العنوان " ميزان المراجعة المحاسبي "  
مقدمه -1  
ميزان المراجعة في المحاسبة تعريف  -2  
أعدادهوتوقيت  أهمية إعداد ميزان المراجعة .3  
المراجعة أنواع موازين  .4  
ميزان المراجعة خصائص  -5  
خالصة -٦  
المراجع -٧  

3 

 
تشمل العناصر األتي:  المالية المحاسبية " البحث الثالث : العنوان " القوايم   

مقدمه - 1  
لتوصيل المعلومات المحاسبية لمستخدميها  كأدواتمفهوم القوايم المالية وأهميتها  -  2 

 وأنواع القوايم المالية
تعريفها وعنوانها وأهمية إعدادها وتوفيت إعدادها وعناصرها وكيفية إعدادها الدخل:مة ئقا - 3  
تعر يفها وعنوانها وأهمية إعدادها  الماليالمركز  مة ئقا -4  
وتوفيت إعدادها وعناصرها وكيفية إعدادها  -5  
المراجع -٦  

4 

العناصر تشمل اآلتي: المحاسبة المالية " 'وظيفة  العنوان   : البحث الرابع  
.مقدمه -1  

.وفروع المحاسبة وتعريف المحاسبة المالية بشكل خاص تعريف المحاسبة بشكل عام   2.  
   .المحاسبة المالية . أهداف3
.عناصر ومقومات نظام المحاسبة المالية .4  
.مراحل وخطوات العمل في نظام المحاسبة المالية .5  
.خالصةلا .٦  
.المراجع .٧  

إلي دفتر األستاذ وترصيد الحسابات في  ) اإلشارة إلي التعرف على العمليات المالية وتحليلها وقيدها بدفتر اليومية وترحيل القيود 



ة بعد وإعداد ميزان المراجع التسويات الجردية  وإجراء  ية وإعداد ميزان المراجعة قبل التسويات الجردية نهاية الفترة المحاسب
   (  التسويات وأخيرا إعداد القوايم المالية  

 

 
 

5 

" بعض المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالتسويات الجردية في المحاسبة  العنوان :  البحث الخامس
" العناصر تشمل اآلتي:  المالية   

.مقدمه .1  
واثر التسويات الجردية علي كل من نتائج األعمال  جراءها التسويات الجردية في المحاسبة المالية تعريفها وأهميتها وتوقيت إ .2

.والمركز المالي  
 الذيالمصروف  -المصروف المستحق  -) المصروف المدفوع مقدما  بتسوية المصروفات  المفاهيم والمصطلحات المرتبطة  . 3

.( يخص الفترة   
اإليراد الذي يخص الفترة  -المستحق  اإليراد  -مقدما  المحصل  ) اإليراد   اإليراداتبتسوية  والمصطلحات المرتبطة  المفاهيم  .4
) 
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 1 اإلدارةأساسيات 

أ د / محمد ايمن 

 عشوش

 أد/ عبد الحميد ابو ناعم

1 

:  اإلطار العام لوظيفة التخطيط: البحث األول  

 مقدمة :

:بنجاح البد أن يتم  فةوظيألي مدير، ولكي تؤدى هذه الوظائف الهامة عتبر وظيفة التخطيط  أحد التُ    

 1. تحديد األهداف المطلوبة، أي النتائج المطلوب تحقيقها

 2. إعداد مجموعة من الخطط التي يضعها المدير لتحقيق هذه األهداف

 والمطلوب تطبيق هاتين الخطوتين على أى منظمة أو مشروع من عندك.

 

 

2 

شكال القانونية للمنظماتألا: يالبحث الثان  

موعة من الخريجين إنشاء شركة خاصة بهم ، وأمامهم شكالن قانونيان بديالن لالختيار من أراد مج

:بينهما وهما  

. شخاصأإنشاء شركة   1.  



 .نشاء شركة مساهمةإ. 2

والمطلوب عقد مقارنة بين هذين البديلين حتى يسهل عليهم اختيار البديل 

 : المناسب من خالل ملء الجدول التالي

 الشركة المساهمة ة األشخاصشرك أوجه المقارنة

   األموال المطلوبة 

   مسؤولية الشركاء

   إجراءات التأسيس

   التدخل الحكومى

الحاجة أكثر لإلدارة 

 االحترافية

  

   إمكانية إصدار أسهم وسندات

   المسئول عن االدارة
 

3 

منظمة توافر قيادة فعالة  أيجاح يتطلب ن الدور الحيوي للقيادة في نجاح المنظمات:  البحث الثالث

:لهذه المنظمة ت حدد مدى نجاحها أو فشلها  

 والمطلوب تحديد:

. على أساسها اختيار القائد مكني يالتنظريات القيادة   1.  

.ياداتختيار القالنظرك  يالنظريات أفضل ف أي  2.  

.ضافة للقيادةإلبا هظيفة التوجيلوخران  آلكونان ام  ال  



4 

: ع: تطور الفكر اإلداريالبحث الراب  

 مر الفكر اإلداري بمراحل مختلفة  من التطور منذ بدء الخليقة وحتى اآلن.

 والمطلوب عرض:

.قبل القرن العشرين شائعا  كان  والذي اإلدارة فيمدخل التجربة والخطأ . 1  

.2  .الثورة الصناعية ظهرت في أعقاب يالت يدارإلمدارس الفكر ا  

قارنة -3  .نسانيةإلالنظرية الكالسيكية ونظرية العالقات ا ئمبادبين  م 

5 

 

:وظيفة الرقابة: البحث الخامس  

.ت عتبر وظيفة الرقابة وظيفة أساسية ألي عمل، والبد منها إلتمام العملية اإلدارية  

 والمطلوب:

.تحديد المقصود بالرقابة  1 .  

.خطوات عملية الرقابة بيان  2.  

 .، والرقابة أثناء التنفيذة، والرقابة الالحقةالسابق توضيح الفرق بين الرقابة -3

 مدى التكامل بين وظائف المدير إبراز -4
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 أساسيات الرياضة

 أ.د. ناشد عبد السالم

 أ.د. علي الديب

 .المتساويات والالمتساويات -1 1

 للمتساويات.الحلول الجبرية  -2 2

 .البرامج الخطية فيالة الهدف النهاية العظمي لد إليجادالنظرية العامة  -3 3



 .)دراسة كمية باستخدام قواعد التفاضل(Iاالقتصاديالتغير  -4 4

 .)دراسة كمية باستخدام قواعد التكامل(IIالتغير االقتصادي -5 5

٦ 

 :المحددات والمصفوفات -٦
 ايجاد مفكوك المحدد من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة 

 لى فى مجهولين س ، ص باستخدام المحدداتحل معادلتين من الدرجة االو 

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

   جمع وطرح مصفوفتين 

  ضرب رقمx  مصفوفة وضرب مصفوفتين 

  ايجاد مقلوب المصفوفة من الدرجة الثانية 

o حل معادلتين من الدرجة االولى فى مجهولين س ، ص باستخدام المصفوفات *    

٧ 

 استخدام نظرية االحتماالت فى اتخاذ القرارات االدارية ) المنفعة المتوقعة: - -٧
   تحديد الخطط التى يمكن اتباعها فى التعامل مع سلعة معينة 

    تحديد حاالت الطلب على هذه السلعة بما يتفق مع الخطط المتاحة  

   تحديد احتماالت الطلب المختلفة لكل حالة من حاالت الطلب 

 يد ثمن شراء السلعة وثمن بيعها ومنها نحدد ربح بيع الوحدة وخسارة عدم بيعها تحد 

  اعداد مصفوفة االرباح والخسائر لكل خطة ولكل حالة من حاالت الطلب 

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

  حساب المنفعة المتوقعة لكل خطة 

o ديد الخطة التى تحقق اكبر متوقعة * تح   

8 
 استخدام نظرية االحتماالت فى مراقبة جودة االنتاج   : -8

  تحديد االحتمال النظرى لمطابقة االنتاج للمواصفات الفنية الموضوعة قبل بدء االنتاج 



 ينةتحديد التوزيع الفعلى لعدد من العينات من االنتاج وفقا لعدد الوحدات المطابقة فى كل ع 

  حساب االحتمال الفعلى لمطابقة االنتاج للمواصفات الموضوعة من خالل التوزيع الفعلى 

     مقارنة االحتمال الفعلى )المحسوب( باالحتمال النظرى )المفروض( والتعليق على النتيجة 

 تخدام االحتمال حساب التوزيع النظرى لعدد الوحدات المطابقة للمواصفات من خالل جدول توزيع ثنائى الحدين باس

 النظرى )المفروض(  

  مقارنة التوزيع النظرى )المحسوب( بالتوزيع الفعلى )المفروض( وحساب الفرق بينهما والتعليق على النتيجة 

    اتخاذ القرار النهائى : هل االنتاج مطابق للمواصفات الموضوعة ؟ ام ال ؟ 
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 2أساسيات المحاسبة 

 د.منصور حامد أ.

  عبد السالمد.عبدهللاأ.

1 

 المشاكل المحاسبية لتكوين رأس المال وتوزيع األرباح في شركة التضامن: الموضوع األول:

 :العناصر

 تقديم حصص الشركاء نقدا . .1
 تقديم حصص الشركاء عينيا . .2
 تقديم حصص الشركاء في صورة أصول وخصوم محل تجاري، وفقا  لـ: .3

 التقييم بالقيمة الدفترية. (أ)

 ة السوقية/ العادلة.التقييم بالقيم (ب)
 تصوير حـساب التوزيع وفقا  لنص عقد الشركة في توزيع األرباح. .4

 تصوير الحسابات الجارية للشركاء. .5

2 

 المشاكل المحاسبية المترتبة على انضمام شريك في شركة التضامن: الموضوع الثاني:

 العناصر:

 إعادة تقدير أصول وخصوم الشركة. .1
 ليين.تجميع حقوق الشركاء الحا .2
 تقدير شهرة المحل المستترة وما يرتبط بها من اتفاقات على اظهارها أو ابقائها مستترة. .3

 سداد الشريك المنضم لحصته في رأس المال وفقا : .4

 شراء حصة من الشركاء الحاليين. (أ)

 استثمار أموال جديدة. (ب)

 تصوير قائمة المركز المالي بعد االنضمام مباشرة. .5

 

 مشاكل المحاسبية المترتبة على تصفية شركات التضامن:: الالموضوع الثالث 3



 :العناصر

 تعيين المصفى. .1
 خطوات التصفية: .2

 بيع أصول الشركة وتحصيل مستحقاتها. (أ)

 سداد االلتزامات طبقا  لألولوية القانونية. (ب)

 تصوير حسابات التصفية التالية: .3

 حـ/ التصفية.  (أ)

 حـ/ النقدية. (ب)

 حـ/ رأس المال)ج(         

4 

 : المشاكل المحاسبية المترتبة على تكوين رأس المال في الشركات المساهمة:وضوع الرابعالم

 العناصر:

 طرح األسهم لالكتتاب وتحصيل قيمتها دفعة واحدة. .1
 طرح األسهم لالكتتاب وتحصيل قيمتها على أقساط. .2
 المعالجة المحاسبية لرسوم اإلصدار وعالوة إصدار األسهم. .3

 المال وعالوة اإلصدار في الميزانية.رأس  أظهاربيان كيفية  .4

 

5 

 : المشاكل المحاسبية المترتبة على إصدار قرض السندات في الشركات المساهمة:الموضوع الخامس

 العناصر:

 طرح السندات لالكتتاب وتحصيل قيمتها دفعة واحدة. .1
 طرح األسهم لالكتتاب وتحصيل قيمتها على أقساط. .2
 إصدار السندات بعالوة إصدار. .3

 إصدار السندات بخصم إصدار. .4

 قرض السندات في حالتي عالوة اإلصدار وخصم اإلصدار في الميزانية. أظهاربيان كيفية  .5
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 2 اإلدارةأساسيات 

 د. نظمية عبد العظيم 

 د. دعاء رستم

1 

 .للمنظمة األساسيةللمنظمة: المفاهيم  األساسيةالمفاهيم 

 دارةالمنظمة من وجهة نظر علماء اال تعريف 

  االعمالاهداف وانواع منظمة 

 عالقة المنظمات العمالقة بالنظام العالمي الجديد في ظل شبكات 

 شبكة الثقافة العالمية -ا 

 شبكة بيئة العمل العالمية -ب 

 شبكة التسوق العالمية -ج 

2 

   .الوظائف الرئيسية للمنظمة

  التسويقوظيفة 

 وظيفة االنتاج و العمليات 

 موارد البشريةوظيفة ادارة ال 

 التمويل وظيفة 

3 

 .دورات حياة المنظمة

  المنظمةتعريفات دورة حياة 

 راحل دورة حياة المنظمةم 

 المميزة لدورة حياة المنظمة الخصائص 

4 

 البيئة والمنظمات : 

 أنواع البيئات. .1

 أنواع المتغيرات البيئية الخارجية. .2

 أنواع العالقات بين المنظمات. .3



 لبيئة على المنظمة.كيفية تأثير ا .4

 في بيئتها.كيفية تأثير المنظمة  .5

5 

 

 المسؤولية االجتماعية للمنظمات : 

 مفهوم المسؤولية االجتماعية للمنظمات. .1

 التحديات التي أدت إلى بروز وتنامي مفهوم المسؤولية االجتماعية. .2

 ة.األسباب التي تعوق انتشار مفهوم المسئولية االجتماعية للمنظمات العربي .3

 وتنمية المسئولية االجتماعية.متطلبات دعم  .4

   ٦ 

 

 إدارة التغير في المنظمات: 

 مفهوم إدارة التغير التنظيمي. .1

 دوافع التغيير التنظيمي. .2

 مجاالت التغيير التنظيمي. .3

 مقاومة التغيير التنظيمي. .4

 تصور عام إلستراتيجية التغيير التنظيمي.  .5

٦ 10٦ 

أساسيات تكنولوجيا 

المحاسبة  فيالمعلومات 

 واإلدارة

 د.عبد العزيز مصطفي

 د.مي عيد الظاهر

1 

 

 وأنواعها.مفهوم تكنولوجيا المعلومات  .1

 . تعريف تكنولوجيا المعلومات1/1

 . الجوانب األساسية لتكنولوجيا المعلومات1/2

 . نظم التعامل مع البيانات1/3

 مقدمة عن المحاسبة .2

 . تعريف المحاسبة2/1

 اسبة من حيث أساليب التعامل مع البيانات اليكترونيا. تقسم المح2/2



 . المحاسبة االليكترونية2/3

 برامج الحاسب التي تستخدم في مجال المحاسبة .3

 . برامج نظم إدارة قواعد البيانات االليكترونية3/1

 . برامج الجداول االليكترونية3/2

 . البرامج المحاسبية الجاهزة3/3

 ب اإلليكتروني على مقومات النظام المحاسبيتأثير استخدام الحاس .4

 التأثير على المستندات 4/1

 . التأثير على الدفاتر4/2

 . التأثير على القوائم المالية4/3

 ملخص البحث .5

 مراجع البحث .٦

 

2 

 اإلكسيل : حالة عملية يتم حلها باستخدام  : الموضوع الثاني

ة بكل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي للشركة يتضمن المصنف التالي بعض البيانات الخاص

 2019و 2018العربية للتجارة عن كل من عامي 



 



 

تدرج به البيانات السابقة كما في الشكلين الساابقين)كل قائماة فاي ورقاة  إكسيلمصنف  أعدادالمطلوب 

 : عمل مستقلة( مع القيام باآلتي

 2019و 2018في الربح في ورقة قائمة الدخل لكل من عامي حساب كل من صافي المبيعات ومجمل الربح وصا -1

حساب كل من إجمالي األصول المتداولة وإجمالي األصول الثابتة وإجمالي األصول وإجمالي االلتزامات وإجمالي حقوق  -2

 2019و 2018الملكية وإجمالي الخصوم وحقوق الملكية في كل من عامي 

 2018ارنة بين قيمة كل بند من بنود قائمة المركز المالي في كل من عامي استخدام الرسم البياني المناسب في المق -3



 الرسم في ورقة عمل مستقلة أدارجيتم  أنعلى  2019و

مقارنة بعام  2019ورقة عمل جديدة يتم فيها حساب نسبة التغير في كل بند من بنود قائمة المركز المالي في عام  أعداد -4

2019 

3 
 ومكوناتها وأهمية نظم المعلومات من وجهة نظر منظمات األعمال.تعريف نظم المعلومات 

4 
 االتجاهات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات.

5 
 خطوات تصميم وبناء وتطوير نظم ومعلومات االدارية.

   

٦ 
 نظم المعلومات في القرن الحادي والعشرون.

٧ 
 نظم المعلومات التسويقية.تطبيقات نظم المعلومات في المجاالت الوظيفية : 

٧ 10٧ 
 أساسيات االقتصاد

 أ.د. سامي السيد

1 

 تعريف الطلب ومحدداته    -

 تعريف العرض ومحدداته   -

 آليات تحقيق توازن السوق  -

 

 :  محددات توازن السوق -1

2 

 

 :  ظل نظرية منحنيات السواء في محددات توازن المستهلك -2

 تعريف منحنيات السواء-

 تعريف خط الدخل والثمن -

 آليات تحقيق توزان المستهلك -

3 
 اإلنتاج.تعريف دالة  -

 :  بين األجل القصير واألجل الطويل اإلنتاجدالة  -3



 .التفرقة بين أنوع الناتج -

 .قانون تناقص الغلة -

4 

 

     :  بين االقتصاد المغلق واالقتصاد المفتوح وطرق قياسه القوميالدخل  -4  

 القوميتعريف الدخل  -

 والناتج المحلى القوميالناتج  -

 القوميالدخل  قياسطرق  -

 

5 

 

 :  المقارنة بين نظرية مالتس للسكان ونظرية الحجم األمثل للسكان -5

 شرح نظرية مالتس للسكان -

 شرح نظرية الحجم األمثل للسكان -

 آليات تغير الحجم األمثل للسكان -
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 انجليزية ةلغ

 مصطفيزينب  د.

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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 قانون األعمال

 أ.د سامي عبد الباقي

 

 

1 

 :األعمالمصادر قانون 

العرف  –القانون التجارى  –المصادر االلزامية ) اتفاق المتعاقدين  –تعريف قانون االعمال  العناصر:

 القضاء(.  –المصادر التفسيرية )الفقه  –نصوص القانون المدنى(  –العادة التجارية  –التجارى 

2 

 :اصة لعقد الشركةالموضوعية الخ األركان 

ركن اقتسام االرباح  –ركن تقديم الحصص  –ركن تعدد الشركاء  –: تعريف عقد الشركة العناصر

 ركن نية المشاركة.  –والخسائر 

3 

 :شروط اكتساب صفة التاجر

ان يمارس الشخص اعمال تجارية على  -ان يمارس الشخص اعمال تجارية –تعريف التاجر  العناصر:

ان يتمتع الشخص باالهلية  –ان يمارس الشخص اعمال تجارية باسمه ولحسابه  –راف سبيل االحت



 التجارية.

4 

 :للشريك المتضامن القانونيالمركز  

حظر التنازل عن  –اكتساب صفة التاجر  –المسئولية التضامنية  –المسئولية الشخصية العناصر:

 ك المتضامن او شهر افالسه.انقضاء الشركة بوفاة الشري -عنوان الشركة –الحصص 

5 

 :التجارية األوراقماهية  

 خصائص االوراق التجارية. –انواع االوراق التجارية  –تعريف االوراق التجارية :  العناصر
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اإلنسان مبادئ حقوق 

 اختياري

 د.شعبان رأفت

1 

 : يليناقش ما -الموضوع األول :

 .اإلسالميةفي كل من القانون المصري والقانون الدولي والشريعة  نيةاإلنسامدى تمتع األجنبي بالشخصية  .1

  .والدوافع التي تقف وراء هذا االهتمام، ومظاهر هذا االهتمام األسباباالهتمام الدولي بالفرد من حيث  .2

2 

 -: الموضوع الثاني : ناقش الموضوع التالي

ذه الحقوق بالتفصيل في ضوء دراستك لمقرر حقوق يتمتع األجنبي بمجموعة من الحقوق العامة .ناقش ه

 تجاه هذه الحقوق . اإلسالميةو القانون الدولي موضحا  موقف الشريعة  في كل من القانون المصري اإلنسان

3 

 :-يليالموضوع الثالث : ناقش ما 

 .ناقش مدى تمتع األجنبي بالشخصية القانونية فى ظل القانون المصري والقانون الدولي  -1

 . اإلنسانتكلم عن تدويل حقوق  -2

4 

 :-يليالموضوع الرابع :ناقش ما 

 .والمصري في العمل طبقا  للقانون الدولي حق األجنبي -1

 في تملك المنقوالت . حق األجنبي -2



5 

 

 :-الموضوع الخامس : ناقش ما يلى

اع بوحدات سكنية في المناطق واالنتف رات المبينة واألراضي الزراعيةفي تمللك العقا تكلم عن حق األجنبي

 .العمرانية الجديدة 
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 اإلعالنمبادئ 

-والعالقات العامة

 اختياري

 تراند.محمد ع

 أسامة إيماند.

1 

أهمية اإلعالن للشركات اإلنتاجية والخدمية المختلفة في خلق الوعي بالمنتجات والخدمات المختلفة 

 ا الموضوع البحثي قم بتغطية العناصر التالية:والترويج لها ومواجهة المنافسين، وفي ضوء هذ

 األنواع والتقسيمات المختلفة لإلعالنات..1

 التأثيرات االقتصادية لإلعالنات.. 2

 الوضع الحالي لإلعالن في ظل التطور التكنولوجي.. 3

2 

وفق ااا  أهميااة خلااق التكاماال مااا بااين العناصاار المختلفااة للماازيج التسااويقي الخاصااة بالشااركة وتصااميمها

لحاجات ورغبات المستهلكين لتحقيق األهاداف الربحياة للشاركة، فاي ضاوء هاذا الموضاوع البحثاي قام 

 بتغطية العناصر التالية:

حدد المقصود بالمنتج والعناصر المختلفة للمنتج..1  

 اذكر المقصود بالسعر مع ذكر االستراتيجيات المختلفة للتسعير..2

 نها المزيج الترويجي.العناصر المختلفة التي يتكون م.3

3 

العناصر المختلفة المشاركة في إدارة المزيج الترويجي للشركات اإلنتاجية 

نصر من هذه العناصر في الترويج للشركة بشكل والخدمية المختلفة ودور كل ع

فعال يؤدي لزيادة المبيعات  الخاصة بها، في ضوء هذا الموضوع البحثي قم 

 بتغطية العناصر التالية:



الخدمات التي تقوم بها الوكاالت اإلعالنية في الترويج للمنتجات والخدمات الخاصة  .1
 بمختلف الشركات.

 الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم في الترويج للشركات المختلفة..2

 أهمية شركات العالقات العامة..3

4 

سية تتعلق أهمية االتصال في العالقات العامة لتوصيل رسائل ومعلومات أسا

بالشركة ودوره في تحسين الصورة الذهنية الخاصة بها، في ضوء هذا الموضوع 

 البحثي قم بتغطية العناصر التالية:

عناصر عملية االتصال في العالقات العامة.. 1  

أهمية وسائل االتصال الجماهيرية في العالقات العامة.. 2  

 دور االتصال الشخصي في العالقات العامة.. 3

5 

مر علم العالقات العامة بمراحل مختلفة من التطور حتى وصل لمرحلة التقنين 

ات العامة في مختلف الجامعة العربية العلمي وظهرت جمعيات وأقسام للعالق

والدولية إلرساء مبادئ هذا العلم، في ضوء هذا الموضوع البحثي قم بتغطية 

 العناصر التالية:

ات العامة.أخالقيات ممارسة مهنة العالق .1  

دور الرواد األوائل وإسهاماتهم في العالقات العامة..2  

الفرق ما بين مفهوم العالقات العامة والمفاهيم األخرى المتداخلة..3  
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علم النفس  أساسيات

 وعلم االجتماع

 اختياري

 د. الهام عاشور

 .وتغييرها التعصبية االتجاهات مواجهة كيفية 1

 .العدواني السلوك ثرفيتؤ التي العوامل 2

 .كورونا لجائحة ثفيظ يحد ما على التطبيق مع الشائعات انتشار كيفية 3

 .التنظيمي التغيير مقاومة أنواع 4

 .االجتماعية التنشئة عملية كفاءة مؤشرات 5

13 11٦ 

 -التنمية الذاتية 

 المهارات الشخصية

 اختياري

أ.د. الحسينى عبد 

 المنعم

 .مهارات القيادة تنمية 1

 تنمية التفكير اإلبداعي.  2

 مهارات التواصل. 3

 .إدارة الوقت 4

 .إدارة الضغوط النفسية 5
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 Eمحاسبة 

 د.صافياز عيد الحي 

 د.والء علي

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) 
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 مبادئ التسويق

 أ.د. هالة عنبه
1 

 : بالتطبيق على جائحة كورونا -أهم المفاهيم التى تمثل ركائز أساسية  للتسويق .1
 .الحاجات والرغبات وحاالت الطلب مع إعطاء أمثلة حقيقية لها لمنتجات مختلفة فى ظل جائحة كورونا -

 .الرضا والتكلفة والقيمة المدركة -

 .التبادل والتعامالت والعالقات -

 .األسواق -



2 

 :  جائحة كورونا عليها وانعكاسالبيئة التسويقية  .2

 مفهوم البيئة. -

 مكونات البيئة التسويقية للمنظمة -
 تصنيف البيئة إلى بيئة داخلية وخارجية، وإلى بيئة جزئية وكلية -
 عمال التى تختارها.تطبيق مكونات البيئة التسويقية بتصنيفاتها المختلفة فى ظل جائحة كورونا على أحد منظمات األ -

3 
 :  المنتج كأحد عناصر المزيج التسويقى .3
 تصنيف المنتجات. مع إعطاء أمثلة عملية لكل نوع من أنواع هذه المنجات -
 دورة حياة المنتج. -
 مزيج المنتجات. -

4 

 :  الترويج-4

 .الترويجيوالمزيج  التسويقيالعالقة بين المزيج  -
 أهداف الترويج. -
 ، مع شرح مختصر لكل عنصر.لتسويقياعناصر المزيج  -

5 

 :  تسعير المنتجات
 المعنى الضيق والواسع للتسعير. -
 أهمية التسعير -
 العوامل المؤثرة فى التسعير. -

 استراتيجيات التسعير -
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مجال  فياإلحصاء 

 األعمال

 أ.د. محمد جودة

 د. عمرو جالل

1 

 ( مقاييس النزعة المركزية1)

المنوال( موضحا  مزايا وعيوب كل مقياس. –الوسيط  –المركزية ) الوسط الحسابي  تعريف مقاييس النزعة  

 قوانين حساب مقاييس النزعة المركزية.

 أهم استخدامات مقاييس النزعة المركزية في مجال علم اإلحصاء.

 والنتائج ،المراجع.مع استيفاء النقاط التالية: المقدمة ، اإلطار النظري للبحث ، الدراسة التطبيقية ، الخاتمة 

2 

 والتشتت االختالفمقاييس 

ارتباط الرتب لسبيرمان(. –تعريف معامل االرتباط البسيط بين متغيرين )االرتباط الخطي لبيرسون   

 قوانين حساب معامل االرتباط البسيط بين متغيرين.

 أهم استخدامات معامل االرتباط البسيط في مجال علم اإلحصاء.

 نقاط التالية: المقدمة ، اإلطار النظري للبحث ، الدراسة التطبيقية ، الخاتمة والنتائج ،المراجع.مع استيفاء ال



3 

 (معامل االرتباط البسيط  بين متغيرين3)

ارتباط الرتب لسبيرمان(. –تعريف معامل االرتباط البسيط بين متغيرين )االرتباط الخطي لبيرسون   

بسيط بين متغيرين.قوانين حساب معامل االرتباط ال  

 أهم استخدامات معامل االرتباط البسيط في مجال علم اإلحصاء.

 مع استيفاء النقاط التالية: المقدمة ، اإلطار النظري للبحث ، الدراسة التطبيقية ، الخاتمة والنتائج ،المراجع.

4 

 (معامل االنحدار الخطي البسيط4

.الخطي البسيط بين متغيرين االنحدارتعريف   

الخطي البسيط بين متغيرين. االنحدارقوانين حساب معادلة   

الخطي البسيط في مجال علم اإلحصاء. االنحدارأهم استخدامات معادلة   

 مع استيفاء النقاط التالية: المقدمة ، اإلطار النظري للبحث ، الدراسة التطبيقية ، الخاتمة والنتائج ،المراجع.

5 

 (معامل االنحدار الزمني5)

الزمني. االنحدارتعريف   

الزمني. االنحدارقوانين حساب معادلة   

الزمني البسيط في عملية التنبؤ بقيم المتغيرات في المستقبل. االنحدارأهم استخدامات معادلة   

 مع استيفاء النقاط التالية: المقدمة ، اإلطار النظري للبحث ، الدراسة التطبيقية ، الخاتمة والنتائج ،المراجع.
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أساسيات الرياضة 

 المالية

مروة 0الجزء الخاص د

 رفيق
1 

 الفائدة والعوامل المؤثرة في حسابها:

 تعريف الفائدة  -

 العوامل التي تؤثر في حساب الفائدة. -

 القانون األساسي لحساب الفائدة البسيطة . -

 المشاكل الخاصة بالمدة عند حساب الفائدة البسيطة. -

 ارية والصحيحة )النسبة والفرق(.العالقة بين الفائدتين التج -

 حاالت عملية :  -

سنوياً . احسب الفائدة المستحقة للشخص %12جنية في بنك يحسب فائدة بسيطة بمعدل  25000اوال : أودع شخص مبلغ  -



 لدي البنك في الحاالت االتية : 

 إذا كان االيداع أول يناير وتاريخ حساب الفائدة أول يوليو من نفس العام. -

 ) الفائدة التجارية والفائدة الصحيحية(. 2017أبريل  15وتاريخ حساب الفائدة في  2017يناير  11االيداع في  إذا كان -

 سنوات 5إذا كان االيداع لمدة  -

جنية لنفس المبلغ والمدة والمعدل إذا  20ثانياً : أوجد كل من الفائدتين التجارية والصحيحة إذا كان الفرق بين الفائدتين  -

 بسيطة وأيضاً إذا كان السنة كبيسة. كانت السنة

2 

 تسوية الديون وتطبيقاتها في الحياة العملية:

 الخصم وانواعه. –القيمة الحالية  –تعاريف أساسية : القيمة االسمية  -

 العالقة بين الخصم التجاري والخصم الصحيح) النسبة والفرق(. -

 المقصود بتسوية الديون. -

 لديونالقاعدة األساسية في تسوية ا -

 حاالت عملية :  -

جنيوة  ،  1200سنوياًظ هوو  %10أوال : إذا علمت أن الخصم التجارى لدين يستحق السداد في نهاية سنتين بمعدل فائدة بسيطة 

 القيمة الحالية التجارية . –القيمة الحالية الصحيحة  –القيمة األسمية  –أحسب : الخصم الصحيح 

 كة التفوق مدينة بالمبالغ االتية : كانت شر 2017ثانياً : في أول مارس 

 .2017جنية تستحق أول مايو  50000

 2017جنية تستحق أخر يونيو  60000

 2017جنية تستحق أول ديسمبر  100000

اتفقت الشركة مع الدائن على استبدال هذه الديون بكمبيالتين لهما نفس القيمة االسمية تستحق األولي أول  2017وفي أول مارس 

 .2017يوليو 

 سنوياً.%10: احسب القيمة االسمية لكل كمبيالة إذا كان معدل الفائدة البسيطة المستخدم 2017وتستحق الثانية أخر ديسمبر 



3 

 القروض وطرق سدادها : 

 سداد القرض والفائدة في نهاية مدة القرض ) المقصود بالطريقة والقوانين المستخدمة(. -

 داد الفوائد بصورة دورية )الفوائد الدورية ()المقصود بالطريقة والقوانين المستخدمة (سداد القرض في نهاية المدة مع س -

 سداد القرض والفائدة بموجب أقساط متساوية من األصل والفوائد معا ) المقصود بالطريقة والقوانين المستخدمة ( -

 حاالت عملية :  -

سنوات فإذا كان البنك  4اد هذا القرض بعد مضي جنية من بنك مصر واتفق على سد 50000أوال : افترض شخص مبلغ 

 % سنوياً : أحسب المبلغ الواجب سداده في نهاية مدة القرض. 9يحسب فؤائد بسيطة بمعدل 

% سنوياً واتفق على سداد هذا القرض في  10جنية من بنك لمدة سنة بمعدل فائدة بسيطة 80000ثانياً : اقترض شخص مبلغ 

ئد المستحقة على القرض في نهاية كل شهرين وبعد ان قام المدين بسداد نصف الفؤائد طلب تأجيل نهاية المدة مع سداد فؤا

نصف الفؤائد المتبقية وكذلك أصل القرض إلى مات بعد نهاية مدة القرض بشهرين وقد وافق البنك على ذلك علي أن يحسب 

% سنوياً : أحسب  13الفوائد الدورية المتأخرة بمعدل  سنوياً وعلى %11فؤائد تأخير على القرض األصلي بمعدل فائدة بسيطة 

 الفوائد التى حصل عليها الدائن. –جملة المستحق على المدين في نهاية مدة التأجيل الفوائد التي تحملها المدين 

4 

إقساط سنوياً  5سنويا واتفق علي سداد القرض وفوائدة ب %12ج من بنك يحسب فائدة مركبة بمعدل 5000أقترض تاجر مبلغ 

 متساوية من االصل والفوائد معا يسدد القسط اخر كل سنة 

-  ً  المطلوب: اعداد جدول استهالك القرض الذي يقدمة البنك للعميل موضحاً االرصدة والفوائد واالستهالكات سنويا

 ماهي الفوائد السنوية وما هو مجموع الفوائد التي حققها البنك  -

 لسنوية والرصيد المتبقي من القرض اخر كل سنةوضح قيمة االستهالكات ا -
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تأمينات تجارية 

 واجتماعية

 د. ناهد عبد الحميد

1 

 تأمين السيارات. 1

.2  أخطار السيارات  

.3 أنواع وثائق تأمين السيارات  



.4 مراحل التعاقد علي تأمين السيارات د. رضوي يوسف  

 اتمرحلة تسوية المطالبات في تأمين السيار. 5

2 

 التأمينات االجتماعية

 مفهوم التأمينات االجتماعية

 وظائف التأمين االجتماعي

 الفرق بين التأمين االجتماعي و التأمين الخاص

3 

 تأمينات الحياة -3

 مفهوم التأمين علي الحياة

 األخطار التي تتعرض لها حياة الفرد

 السمات الخاصة بأخطار و وثائق تأمينات الحياة

 ل التعاقد علي تأمينات الحياةمراح

4 

 الخطر وتقسيماتة والمفاهيم المتعلقة به

 أهم مفاهيم الخطر

 طبيعة األخطار وأهم تقسيماتها

 مسببات األخطار

 الحادث

 الخسارة



 درجة الخطر

5 

 إدارة الخطر

 تعريفات إدارة الخطر

 مهام وواجبات مدير الخطر

 مراحل إدارة الخطر

ة إلدارة الخطرالسياسات المختلف  

 مع تحديد إيجابيات وسلبيات كل سياسة

   ٦ 

 الفنية والقانونية للتأمينالقواعد -3

  للتأمين.القواعد الفنية 

 .المبادئ القانونية العامة للتأمين 

 .المبادئ القانونية الخاصة للتأمين 

 أمثلة عملية عن المبادئ القانونية الخاصة 

 للتأمين

19 20٦ 
 أساسيات التمويل

 أ.د. يسري خليفه
1 

 تطور الوظيفة المالية –

 مقدمة تعريفية عن البحث .

 أهداف البحث . -

 مفهوم الوظيفة المالية . -



 فرص األعمال في مجال التمويل  . -

 العالقة بين وظيفة التمويل ووظائف المنظمة األخرى . -

 أهداف الوظيفة المالية .  -

 مهام المدير المالي  . -

 ارات المالية .أنواع القر -

 خاتمة البحث . -

 قائمة المراجع . -

2 

 

 تقييم أداء الشركات  باستخدام النسب المالية   – 2

 مقدمة تعريفية عن البحث .

 أهداف البحث . -

 القوائم المالية الالزمة للتحليل المالي .  -

 األطراف المهتمة بالتحليل المالي . -

 أنواع النسب المالية . -

 مشاكل النسب المالية ومقترحات عالجها .أهم  -

 أشكال المقارنات المالية . -

 خاتمة البحث . -

 قائمة المراجع . -



3 

 التخطيط المالي – 3

 مقدمة تعريفية عن البحث . -

 أهداف البحث . -

 مفهوم التخطيط المالي .  -

 خطوات التخطيط المالي . -

 أدوات التخطيط المالي . -

 طيط المالي ومقترحات عالجها .مشاكل التخ -

 خاتمة البحث . -

 قائمة المراجع . -

4 

 

 هيكل التمويل-4

 

 مقدمة تعريفية عن البحث . -

 أهداف البحث . -

 مفهوم التخطيط المالي .  -

 خطوات التخطيط المالي . -

 أدوات التخطيط المالي . -

 مشاكل التخطيط المالي ومقترحات عالجها . -



 بحث .خاتمة ال -

 قائمة المراجع . -

5 

 إدارة رأس المال العامل في الشركات المصرية - 5

 أهداف البحث . -

 مفهوم إدارة رأس المال العامل . -

 أنواع رأس المال العامل . -

 أهمية رأس المال العامل . -

 العوامل التى تحدد متطلبات رأس المال العامل . -

 قدية .مفهوم دورة التشغيل ودورة الن -

 أهم مشاكل إدارة رأس المال العامل ومقترحات عالجها  .  -

 خاتمة البحث . -

 قائمة المراجع. -

20 20٧ 

 Eإدارة 

 د/ مصطفي 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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 أساسيات التكاليف

 د.عبد المنعم فليح

 د.ثناءعطية

1 

 الموضوع    

مقدمة.   

 

 

 :محاسبة التكاليف كنظام للمعلومات وعالقته بالنظم المحاسبية االخري

 :تتضمن

االهتمام بمحاسبة التكاليف ونظم المعلومات  .   إلىدفعت  التيالظروف االقتصادية   

المحتوي. 2  .ات المحاسبيةالنظام  المتكامل للمعلوم 

( 0000المبادئ األهداف –لنظام محاسبة التكاليف  )المفهوم  العلمي اإلطار  

) المحاسبة المالية    األخرى المحاسبيالعالقة بين محاسبة التكاليف وفروع النظام 

( 0000000- اإلداريةالمحاسبة   

الشركات  إلحدىاقتراح تصميم نظام تكاليف    



المراجع . 3

عتمدت التي ا

عليها في إعداد 

 البحث

 المحاضرات االلكترونية للمقرر الدراسي.

الدراسي  الكتاب  

الطالب على سبيل المثال : إليهايرجع  أخرىمراجع   

مركز التعليم المفتوح –مبادئ محاسبة التكاليف – سباعيد.ثناء عطية و د. احمد   

  جارة جامعة القاهرةكلية الت –محاسبة التكاليف  – وآخروند. صالح بسيونى عيد 
 

2 

 الموضوع الثاني : قوائم التكاليف كمخرجات لنظام محاسبة التكاليف 

 :تتضمن مقدمة - 1

 مفهوم القوائم والتقارير المالية وموضع قوائم التكاليف منها. -

 واالنوع( واألهميةعام لقوائم التكاليف )المفهوم  أطار - المحتوي-2

 منها وقواعد اعددها والشكل العام لها    ائمة التكاليف والغرضق -

 ( والغرض منها وقواعد اعددها والشكل العام لها    األعمالوالخسائر )نتيجة  اإلرباحائمة ق -

 قوائم التكاليف   . أعدادمثال عام على  -

المراجع التي -3

اعتمدت عليها 

 في إعداد البحث

 المحاضرات االلكترونية للمقرر الدراسي. -

 الدراسي  الكتاب -

 الطالب على سبيل المثال : إليهايرجع  أخرىمراجع  -

 مركز التعليم المفتوح –مبادئ محاسبة التكاليف – سباعيد.ثناء عطية و د. احمد  -

 كلية التجارة جامعة القاهرة  –محاسبة التكاليف  – وآخروند. صالح بسيونى عيد  -

 ليف.محاسبة التكا وأساسياتمبادئ  فياى كتاب  إلى باإلضافة -

 

3 

 التبويبات العلمية لعناصر التكاليفالموضوع الثالث :                    

 :تتضمن مقدمة -1

اعتبار العنصر تكلفة  . وأسس وأهميتهمفهوم التكاليف   

عام لتبويبات عناصر التكاليف إطار المحتوي -2  

لعناصر التكاليف والعالقة بينهما   والوظيفي النوعيالتبويب   



يب حسب عالقة التكاليف بوحدة النشاط   التبو  

الشركات  . بإحدىبحجم  النشاط مع وضع تصور لعناصر التكاليف  ةعالقة التكلفالتبويب حسب   

المراجع  -3

التي 

اعتمدت 

عليها في 

إعداد 

 البحث

 المحاضرات االلكترونية للمقرر الدراسي. -

 الكتاب الدراسي  -

 ل المثال :الطالب على سبي إليهايرجع  أخرىمراجع  -

 مركز التعليم المفتوح –مبادئ محاسبة التكاليف – سباعيد.ثناء عطية و د. احمد  -

 كلية التجارة جامعة القاهرة  –محاسبة التكاليف  – وآخروند. صالح بسيونى عيد  -

 محاسبة التكاليف. وأساسياتمبادئ  فياى كتاب  إلى باإلضافة -

 

4 

 )المواد واالجور المباشرة(يف االوليةالمحاسبة عن عناصر التكال :لموضوعا

صفحات ) بما فيها المقدمة والمراجع (                                                          10 – 8المطلوب منك إعداد بحث مرجعي في حدود من  

 )المواد واالجور المباشرة(المحاسبة عن عناصر التكاليف االوليةعن 

 التالية: بحيث يتضمن العناصر

 :تتضمن  مقدمة - 1

 مفهوم عناصر التكاليف وموضع التكاليف االولية منها . -

 اطار عام لتبويبات عناصر التكاليف - المحتوي 2

 مفهوم التكاليف االولية ومحتواها   -

 المحاسبة عن عنصر المواد)المستلزمات السلعية( -

 المحاسبة عن عنصر االجور )تكلفة العمالة ( -

المراجع  3

ي الت

اعتمدت 

عليها في 

إعداد 

 البحث

 المحاضرات االلكترونية للمقرر الدراسي. -

 الكتاب الدراسي  -

 مراجع اخرى يرجع اليها الطالب على سبيل المثال : -

مركز التعليم –مبادئ محاسبة التكاليف –د.ثناء عطية و د. احمد سباعى  -



 المفتوح 

التجارة جامعة كلية  –محاسبة التكاليف  –د. صالح بسيونى عيد واخرون  -

 القاهرة 

 كتاب فى مبادئ واساسيات محاسبة التكاليف. باالضافة الى اى -
 

   5 

 المحاسبة عن عناصر التكاليف الصناعية غير المباشرة :لموضوعا

                                                      ) بما فيها المقدمة والمراجع (  اتصفح 10 – 8المطلوب منك إعداد بحث مرجعي في حدود من 

 المحاسبة عن عناصر التكاليف الصناعية غير المباشرةعن 

 بحيث يتضمن العناصر التالية:

 :تتضمن  مقدمة -1

 مفهوم عناصر التكاليف وموضع التكاليف غير المباشرة منها. -

 اطار عام لتبويبات عناصر التكاليف - المحتوي -2

 انواعها  مفهوم التكاليف الصناعية غير المباشرة و -

 المشاكل المحاسبية لمعالجة التكاليف الصناعية غير المباشرة    -

طرق معالجة التكاليف الصناعية غير المباشرة والتركيز على طريقة مراكز  -

 التكلفة   .

المراجع  -3

التي 

اعتمدت 

عليها في 

إعداد 

 البحث

 المحاضرات االلكترونية للمقرر الدراسي. -

 الكتاب الدراسي  -

 خرى يرجع اليها الطالب على سبيل المثال :مراجع ا -

مركز التعليم –مبادئ محاسبة التكاليف –د.ثناء عطية و د. احمد سباعى  -

 المفتوح 

كلية التجارة جامعة  –محاسبة التكاليف  –د. صالح بسيونى عيد واخرون  -



 القاهرة 

 كتاب فى مبادئ واساسيات محاسبة التكاليف. باالضافة الى اى -
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 اسيات المراجعةأس

 د.سعاد طنطاوي 

 د.احمد كمال

1 

 تخطيط عملية المراجعة وأثره على جودة المراجعة.

 العناصر التي يستلزم تغطيتها

 مرحلة التعاقد . .1

 مرحلة )خطوات( التخطيط لعملية المراجعة .2

 اثر التخطيط الجيد لعملية المراجعة على جودة المراجعة-3

2 

 في المراجعة وتقرير المراجعة. العالقة بين أدلة اإلثبات

 العناصر التي يستلزم تغطيتها

 في المراجعة. اإلثبات أدلة وأنواعمفهوم   .1

 الفنية للحصول على أدلة اإلثبات في المراجعة. األساليب .2

 معايير إعداد تقرير المراجعة .3

 بنوع تقرير المراجعة اإلثباتعالقة أدلة 

 ون السلعي.المخز  أرصدةتصميم برنامج لمراجعة  3



 العناصر التي يستلزم تغطيتها

 مفهوم برنامج المراجعة. .1

 برنامج المراجعة. أعداداعتبارات  .2

 برامج المراجعة. أنواع .3

 مراحل برنامج مراجعة أرصدة المخزون السلعي.

4 

 مع توضيح عالقة االستقالل بمراحل المراجعة. الخارجيمتطلبات تأهيل المراجع 

 تغطيتهاالعناصر التي يستلزم 

 .1951لسنة  133متطلبات التأهيل في ظل قانون تنظيم المهنة رقم  .1

 متطلبات التأهيل طبقًا الشتراطات جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية. .2

 المفهوم المهني لالستقالل -3

 مراحل المراجعة واالستقالل.-4

 دعائم المحافظة على استقالل المراجع في قانون الشركات.-5

5 5 
 نظام الرقابة الداخلية للمنشأة محل المراجعة.

 العناصر التي يستلزم تغطيتها



 تطور مفهوم الرقابة الداخلية .1

 أهداف الرقابة الداخلية .2

 مقومات نظام الرقابة الداخلية السليم والفعال. .3
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 Eتأمين 

 د.زينب عبد الحميد

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 

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

?? 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 

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

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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اقتصاديات النقود 

 والبنوك

 د.سامي السيد

1 

 :  نشأة النقود وتطورها أسباب -1
 

 تعريف نظام المقايضة ومشكالتها -

 دور النقود فى القضاء على صعوبات نظام المقايضة -

 تطور أشكال النقود -

2 

 :  تطور القواعد النقدية -2

 القاعدة النقدية النقديتعريف النظام  -

 قاعدة الذهب ومزاياها -

 ةاإللزاميقاعدة النقود الورقية  -

3 

3 

 :  قيمة النقود وتقلبات األسعار -3

 .لألسعار وكيفية حسابه القياسيتعريف الرقم  -

 .لألسعار القياسيالعالقة بين قيمة النقود والرقم  -

 .آثار تقلبات األسعار -

4 

4 

 :  التجاريميزانية البنك  فيمكونات جانب الخصوم  -4

 .وشكل الميزانية التجاريتعريف البنك  -

 واالحتياطيات.أهمية رأس المال المدفوع  -

 .التفرقة بين أنواع الودائع -



5 

 المركزي : وظائف البنك  -5

 لإلصدار.كبنك  المركزيوظيفة البنك  -

 . كبنك للبنوك المركزيوظيفة البنك  -

 .كبنك الحكومة المركزيوظيفة البنك  -
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 دولياقتصاد 

 د.سامية عمار

1 

 :النسبية   النفقات ونظرية المطلقة اتالنفق نظرية

 :  العناصر

 .المطلقة النفقات نظرية وضح -

 .المطلقة بالنفقة المقصود تعريف -

لوكأن لديك دولتان مصر والواليات المتحدة األمريكية وسلعتان القطن والقمح وضح كيف يمكن ان تستفيد كال من مصر والواليات 

  بينهما وإعطاء مثال على ذلك. المتحدة من قيام التجارة الدولية

 القماااش ساالعتان إنتاااج حالااة فااي وفرنسااا مصاار بااين الدوليااة التجااارة تقااوم أن يمكاان كيااف وضااح النساابية النفقااات وضااح نظريااة

 من ذلك ويتضح فرنسا من األخرى واستيراد لفرنسا السلعتين من أي تصدير في تتخصص أن مصر مصلحة من والسيارات . وهل

 أن بحياث بينهماا ونقاارن مصار فاى السايارت إلنتااج النسابية النفقاة وحسابر  مص في القماش إلنتاج النسبية فقةالن حساب خالل

 مصالحة مان النسابية   . وهال النفقاات لنظرياة وفقاا وذلاك أقال نسابية بنفقاة تنتجها التي رالسلعةيوتصد إنتاج فى تتخصصر مص

 السايارات إلنتااج النسبية النفقة حساب خالل من وذلك مصر منى األخر ادواستير لمصر السلعتين منأي  بتصدير تقوم أن فرنسا

ر وتصادي إنتااج فاي تتخصاص فرنساا أن بحياث بينهماا ونقاارن فرنساا فاي القمااش إلنتااج النسابية النفقاة حساب وكذلك فرنسا في

 النسبية. النفقات لنظرية وفقا وذلك أقل نسبية بنفقة تنتجهاالتي  السلعة

2 

 اإلنتاج عوامل فرةو نظرية

 العناصر

 أولين -هكشر ل إلنتاج عوام وفرة نظرية وضح

 أولين -هكشر  صيغة وضح

 اإلنتاج عناصر أسعار أو أثمان في المساواة صيغة وضح



 أولين -هكشر اإلنتاج  عوامل وفرة لنظرية وفقا الدولية التجارة نمط وضح

 المختلفة الدول بين أسعارعناصراإلنتاج في ساواةالم إحالل إلى الدولية التجارة قيام يؤدي كيف ] وضح

 الدول بين لعناصر اإلنتاج الدولي التحرك عن بديال أسعارعناصراإلنتاج في المساواة اعتبار يمكن ]  هل

3 

 التكنولوجيا في المختلفة الديناميكية التغيرات على المبنية التجارة نظرية

 العناصر

 التجارة لقيام منفصال سبب تكون أن الممكن من التكنولوجيا في المختلفة الديناميكية التغيرات أن اعتبار يمكن هل -
 .الدولية

 .التكنولوجية الفجوات نموذج وضح -

 .المنتج حياة دورة نموذج وضح -

4 

 المدفوعات ميزان

 العناصر

 اتالمدفوع ميزان تعريف -

 المدفوعات بوجان اإليرادات جانب في المدفوعات ميزان بنود تسجيل -

 الدول مدفوعات موازين علىCovid - 19 كورونا أزمة تأثير كل توقعات وضح -

5 

  األجنبي الصرف وأسعار أسواق

 العناصر 

 .تعريف سعر الصرف األجنبي -

 .تعريف سوق الصرف األجنبي -

 .وضح سعر الصرف الفوري -

 .وضح سعر الصرف األجل  -



 .عمليات مقايضة العملة -

 .ات التحكم والعملة عملي -

  .نظرية تحديد أسعار الصرف الحرة -

 .القائمة على أساس التجارة أو المرونات -

  .نظرية تعادل القوة الشرائية في تحديد سعر الصرف الحر -

   ٦ 

 سياسة التجارة الدولية 

 العناصر

 .سياسة حرية التجارة -

 .سياسة حماية التجارة -   

 .لتجارةحجج المؤيدين لحرية ا -

 حجج حماية التجارة -

 قيود التجارة الدولية أو الحواجز التجارية -

 التعريفات أو الرسوم  الجمركية -

 نظام الحصص -

   ٧ 

 التكامل األقتصادى 

  العناصر

  االقتصاديتعريف التكامل  -

  االقتصاديالتكامل  وأنواعدرجات  -

 الترتيبات غير المحكمة  -



 ة مناطق التجارة الحر -

  الجمركياالتحاد  -

 السوق المشتركة  - 

 الوحدات االقتصادية  -

العملي حتى قيام  الموجودة بين الدول في الواقع االقتصاديلكل نوع من هذه الدرجات في التكامل  األمثلةاذكر بعض 

 .األوربياالتحاد 

2٦ 1301 

الوحدات  فيالمحاسبة 

 اإلدارية

 إسماعيلد.ناريمان 

 د.احمد جابر

 محمود حمديد.

1 

 الموضوع األول:  اكتب بحثا عن طبيعة الوحدات اإلدارية الحكومية من حيث:

 ماهية الوحدات اإلدارية الحكومية -
 الفرق بين الوحدات اإلدارية الحكومية والوحدات ذات الطابع اإلقتصادى. -

  الوحاادات ذات الطااابع  فاايالوحاادات اإلداريااة الحكوميااة والمحاساابة  فاايبااين المحاساابة  واالخااتالف اإلنفاااقأوجااه  -

 اإلقتصادى.
 الوحدات اإلدارية الحكومية. فيالخصائص المميزة للنشاط  -

2 

 للمحاسبة الحكومية من حيث: النظري: أكتب بحثا عن اإلطار الثانيالموضوع 

 .وأهدافهامفهوم المحاسبة الحكومية  -

 المحاسبة الحكومية. وإجراءاتفروض وسياسات ومبادئ  -

 ميزة للمحاسبة الحكومية.الخصائص الم -

 نطاق تطبيق المحاسبة الحكومية. -

3 

 للموازنة العامة للدولة من حيث: العلميالموضوع الثالث: أكتب بحثا عن اإلطار 

 مفهوم الموازنة العامة وأهدافها. -
 الموازنة العامة. أعدادمبادئ  -

 تبويب الموازنة العامة. أسس -
 .واإليراداتتقدير النفقات  -



 وازنة العامة.هيكل الم -

4 

 الموضوع الرابع:  اكتب بحثا عن الصورة اإلجمالية للموازنة العامة للدولة من حيث:

 الهدف من إعداد الموازنة العامة للدولة. -
 للنفقات العامة واإليرادات العامة. الحاليالتصنيف  -

 الصورة اإلجمالية للموازنة العامة للدولة. -
 ول غير المالية والمقصود بها.لألص التفصيليالتبويب  -
 الوحدات اإلدارية الحكومية. فيتسجيل المعامالت المالية  فياألساس المستخدم  -

5 

 الوحدات اإلدارية الحكومية من حيث: فيالموضوع الخامس: أكتب بحثا عن تسجيل اإليرادات 

 ة.الحكومي اإلداريةالوحدات  فيتسجيل اإليرادات  فياألساس المستخدم  -

 أساليب تحصيل اإليرادات فى الوحدات اإلدارية الحكومية. -

 حالة التحصيل نقدا عن طريق الخزائن العامة. فيكيفية تسجيل اإليرادات  -

 حالة التحصيل بحواالت بريدية. فيكيفية تسجيل اإليرادات  -

 .االلكترونينقدا وبشيكات فى ظل منظومة التحصيل  اإليراداتتسجيل  -

2٧ 1302 

 فيدراسة تطبيقية 

 التكاليف

 د.صالح بسيوني

 د.محمد حسين

1 

 ( بعنوان: 1الموضوع البحثي ) 

 "طبيعة نظام تكاليف المراحل اإلنتاجية وطرق معالجة المواد الخام "

صفحات شاملة المقدمة والمراجع( بحيث   ٦ – 5المطلوب منك: إعداد بحث مرجعي ) في حدود 

 ة:يتضمن العناصر الرئيسية اآلتي

 المقدمة

  العمليتوضيح طبيعة نظام تكاليف المراحل اإلنتاجية وشروط تطبيقه فى الواقع 

 وأنواع المراحل اإلنتاجية، وكذلك توضيح طرق معالجة المواد الخام.

 شروط تطبيق نظام تكاليف المراحل اإلنتاجية. - المحتوى



 أنواع المراحل اإلنتاجية. -

 أهداف نظام تكاليف المراحل. -

 طرق معالجة المواد الخام  -

 .مثال توضيحي لكيفية تطبيق طرق معالجة المواد الخام بالمراحل اإلنتاجية  -

 

 المراجع

عليها في إعداد  اعتمدتالتي 

 البحث

 المحاضرات اإللكترونية للمقرر الدراسي 

 الكتاب الدراسي 

 "مراجع  أخرى يرجع إليها الطالب في مجال " نظم التكاليف 

 

2 

 ( بعنوان: 2لموضوع البحثي ) ا

 " المعالجة المحاسبية لتكلفة التلف في نظام المراحل اإلنتاجية "

صفحات شاملة المقدمة والمراجع( بحيث   ٦ – 5المطلوب منك: إعداد بحث مرجعي ) في حدود  

 يتضمن العناصر الرئيسية اآلتية:

 المقدمة

 لمسموح به وغير المسموح به في توضيح كيفية المعالجة المحاسبية لتكلفة التلف ا

المرحلة اإلنتاجية، وذلك عند إتباع طريقة الفحص في نهاية المرحلة وطريقة الفحاص 

 باستمرار.

 المحتوى

 .أنواع  التلف بالمرحلة اإلنتاجية )المسموح به، وغير المسموح به( -
 .المعالجة المحاسبية لتكلفة التلف بالمراحل اإلنتاجية -
 .اية المرحلةطريقة الفحص في نه -
 .طريقة الفحص باستمرار -
 .المحاسبية للقيمة البيعية للتلف بالمراحل اإلنتاجية المعالجة -



 .مثال توضيحي لكيفية المعالجة المحاسبية للتلف بالمراحل اإلنتاجية -

 المراجع

عليها في  اعتمدتالتي 

 إعداد البحث

 المحاضرات اإللكترونية للمقرر الدراسي 

 الكتاب الدراسي 

 جع  أخرى يرجع إليها الطالب في مجال " نظم التكاليف"مرا 

 

3 

 ( بعنوان: 3الموضوع البحثي ) 

 " المعالجة المحاسبية للمنتجات المشتركة والمنتجات الفرعية "

صافحات شااملة المقدماة والمراجاع( بحياث   ٦ – 5المطلوب منك: إعداد بحث مرجعاي ) فاي حادود 

 ة:يتضمن العناصر الرئيسية اآلتي

 المقدمة

توضاايح كيفيااة التفرقااة بااين المنتجااات المشااتركة والفرعيااة، كيفيااة توزيااع 

التكلفة المشتركة على المنتجات المشتركة، وكذلك كيفية المعالجة المحاسابية 

 للمنتجات الفرعية، واألهمية النسبية لتلك المنتجات.

 المحتوى

 صود بالمنتجات المشتركة والفرعيةلمقا

 نتجات المشتركة والفرعية.مشاكل تحديد الم

 طرق توزيع التكلفة المشتركة .

 المعالجة المحاسبية للمنتجات الفرعية :

 النسبية المنخفضة. األهميةأوال : المنتجات الفرعية ذات 

 النسبية المرتفعة. األهميةثانيا : المنتجات الفرعية ذات 

 مثال توضيحي لكيفية المعالجة المحاسبية للمنتجات المشتركة والفرعية.

 



 المراجع

عليها في  اعتمدتالتي 

 إعداد البحث

 لمحاضرات اإللكترونية للمقرر الدراسيا

 الكتاب الدراسي

 مراجع  أخرى يرجع إليها الطالب في مجال " نظم التكالبف"

 

4 

 ( بعنوان: 4الموضوع البحثي ) 

 حاسبة عن التكاليف في ظل نظام تكاليف األوامر اإلنتاجية""الم

صفحات شاملة المقدمة والمراجع( بحيث    ٦ – 5المطلوب منك: إعداد بحث مرجعي ) في حدود  

 يتضمن العناصر الرئيسية اآلتية:

توضاايح خصااائص نظااام تكاااليف األواماار االنتاجيااة والصااناعات التااى يطبااق   المقدمة

ديااد السااليم لتكلفااة كاال أماار ماان أواماار اإلنتاااج، وتوضاايح فيهااا، وكيفيااة التح

 المعالجة المحاسبية لفروق التحميل.

 المحتوى

 طبيعة نظام تكاليف األوامر اإلنتاجية )المفهوم واألهداف( -

 المعالجة المحاسبية لعناصر التكاليف في ظل نظام األوامر اإلنتاجية -

 اإلنتاجية األوامرظل نظام  فيمعالجة فروق التحميل  -

مثال توضيحي لكيفية المعالجة المحاسبية للتكاليف في نظام تكاليف األوامر  -
 اإلنتاجية.

 المراجع

عليها في إعداد  اعتمدتالتي 
 البحث

 المحاضرات اإللكترونية للمقرر الدراسي -

 الكتاب الدراسي -

 يرجع إليها الطالب في مجال " نظم التكاليف" مراجع أخرى -
 

5 
 ( بعنوان: 5لموضوع البحثي ) ا

 "المحاسبة عن التكاليف في ظل نظام تكاليف المقاوالت "



صفحات شاملة المقدمة والمراجع( بحيث   ٦ – 5المطلوب منك: إعداد بحث مرجعي ) في حدود  

 يتضمن العناصر الرئيسية اآلتية:

ذه توضاايح مفهااوم وطبيعااة صااناعة المقاااوالت والخصااائص التااى تميااز هاا  المقدمة

الصااناعة، وتوضاايح تااأثير ذلااك علاااى المعالجااة المحاساابية لعناصاار تكااااليف 

 المقاوالت وعلى تسوية أرباح المقاوالت.

 المحتوى

 مقدمة عن صناعة المقاوالت -

 خصائص صناعة المقاوالت -

 أهداف نظام تكاليف المقاوالت -

 كيفية حصر وتحديد تكلفة كل مقاولة -

 المقاوالتكيفية تسوية أرباح وخسائر  -

مثال توضيحي لكيفية المعالجة المحاسبية لعناصر تكاليف المقاوالت، وكيفية تسوية  -
 أرباح المقاوالت.

 المراجع

عليها في  اعتمدتالتي 
 إعداد البحث

 .المحاضرات اإللكترونية للمقرر الدراسي -

 .الكتاب الدراسي -

 .ليف"مراجع  أخرى يرجع إليها الطالب في مجال " نظم التكا -
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المحاسبة فى شركات 

 قطاع األعمال العام

 سيد عبد العاطيد.

 هاني رجبد.

1 

إن اتخاذ قرار بتوجيه قدر من األموال لمشروع استثماري معين يتطلب تقدير نتيجة األعمال  .1

ء ذلك المتوقعة له، وذلك من خالل المقارنة بين كل من تكاليفه التقديرية وإيراداته المتوقعة"، في ضو

 ناقش العناصر التالية:

 األساس المحاسبي المالئم لتقدير نتائج األعمال للمشروعات االستثمارية. -

 عناصر التدفقات النقدية سواء داخلة او خارجة. -



 األغراض المختلفة لحساب التدفقات النقدية. -

2 

 الموضوع الثانى:

 سائر فى شركات قطاع الأعمال العامالقياس المحاسبى لحسابات الإيرادات والأعباء والخ

 عناصر البحث:

 مقدمة البحث. .1

 مفهوم وأهداف النظام والدليل المحاسبي الموحد. .2

 مفهوم وتبويب حسابات اإليرادات فى النظام المحاسبى الموحد. .3
 تحديد قيمة عناصر حسابات اإليرادات. )مع التوضيح بمثال عملى( .4
 ر فى النظام المحاسبى الموحد.مفهوم وتبويب حسابات األعباء والخسائ .5

 مع التوضيح بمثال عملى(حسابات األعباء والخسائر. )تحديد قيمة عناصر  .٦
 خالصة ونتائج البحث. .7

 

3 

 الموضوع الثالث:

 دراسة تحليلية لحسابات المركز المالى فى شركات قطاع الأعمال العام

 عناصر البحث:

 مقدمة البحث. .1

 فى الدليل المحاسبي الموحد. مفهوم وتبويب حسابات األصول .2

 مفهوم وتبويب حسابات االلتزامات فى الدليل المحاسبي الموحد. .3
 مفهوم وتبويب حسابات حقوق الملكية فى الدليل المحاسبي الموحد. .4

 خالصة ونتائج البحث. .5
 

4 
 الموضوع الرابع:

 عمال العامالقياس والافصاح المحاسبى عن حسابات المركز المالى فى شركات قطاع الأ



 عناصر البحث:

 مقدمة البحث. .1

 مفهوم قائمة المركز المالي. .2
 الفرق بين األصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ. .3

 مفهوم رأس المال العامل. .4
االفصاح عن المخصصات المرتبطة بتقييم األصول الثابتة والمتداولة، والمخصصات المرتبطة  .5

 بااللتزامات في قائمة المركز المالي.
حالة عملية توضح كيفية إعداد قائمة المركز المالي المختصرة موضحا  بها كيفية حساب اجمالي  .٦

 االستثمارات ومصادر التمويل.
 خالصة ونتائج البحث. .7

 

5 

 الموضوع الخامس:

القياس والافصاح المحاسبى عن حسابات نتيجة الأعمال فى شركات قطاع الأعمال 

 العام

 عناصر البحث:

 لبحث.مقدمة ا .1

 مفهوم قائمة الدخل. .2
 مراحل إعداد قائمة الدخل فى شركات قطاع األعمال العام. .3

 الفرق بين مجمل الربح، وصافي الربح )أو خسائر( النشاط، وكذلك صافي الربح )أو الخسارة(. .4
حالة عملية توضح كيفية إعداد قائمة الدخل موضحا  بها كيفية حساب مجمل الربح، وصافي  .5

 رة.الربح أو الخسا
 خالصة ونتائج البحث. .6

 

 



 المراجع والمصادر الإثرائية

  ،المحاساابي"النظااام   2003أ.د أحمااد فرغلااى، أ.د أحمااد أبااو طالااب، أ.د عبااد العزيااز مصااطفى 

 الموحد" ، الناشر مركز التعليم المفتوح، جامعة القاهرة.

  جامعااة  -التجااارة ، كليااة 201٦شااركات األمااوال ،  فاايأ.د.أحمااد عبااد المااولى الصااباغ، المحاساابة

 القاهرة.

  والئحته التنفيذية. 1991لسنة  203قانون قطاع األعمال العام رقم 

 ( لسنة 2014قرار رقم )للمحاسابات، والخااص بتعاديالت  المركازيوالصادر عان الجهااز  2001

 الموحد. المحاسبيعلى بعض أحكام النظام 

http://www.mpbs.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspxموقع وزارة قطاع األعمال العام * 

 =1http://www.asa.gov.eg/page.aspx?idللمحاسبات المركزي** موقع الجهاز 

 http://www.egx.com.eg/ar/homepage.aspx*** موقع البورصة المصرية 
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اقتصاديات المالية 

 العامة

 د.سامي السيد

1 

 : تقسيمات النفقات العامة للدولة -1

 تعريف النفقات العامة -

 مبدأ أولوية النفقات العامة -

 تقسيمات النفقات العامة -

2 

 لضريبة وأهدافهاتعريف ا -2

 المقارنة بين الضرائب وأشباه الضرائب والقروض اإلجبارية. -

 للضريبة واالجتماعيةاألهداف المالية واالقتصادية  -

http://www.mpbs.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx
http://www.asa.gov.eg/page.aspx?id=1
http://www.egx.com.eg/ar/homepage.aspx


3 

 واإلنفاقالتمييز بين الضرائب على الدخل ورأس المال  -3

 .الضرائب على الدخل -

 .الضرائب على رأس المال -

 .األنفاقالضرائب على  -

4 

 آليات ربط الضرائب وتحصيلها -4

 .الطرق المختلفة لتقدير المادة الخاضعة للضريبة -

 .تحيد سعر الضريبة -

 .التمييز بين دافع الضريبة ومن يتحمل عبئها -

5 

 طبيعة القروض العامة وأسبابها وشروط نجاحها -5

 .التفرقة بين القرض العام والضريبة -

 .عامةللقروض ال االلتجاءأسباب  -

 .شروط نجاح القروض العامة -

30 1305 

الدراسة المحاسبية 

لجدوى المشروعات 

 االستثمارية

 د.محمود حمدي

 د.مراد صبره

1 

 :األولالموضوع 

 :  هيكل ومراحل اتخاذ القرار االستثماري وتنفيذه

 مفهوم قرار االستثمار وأبعاده وأنواعه -1

 االستثمارمراحل اتخاذ قرار  -2

 دوى االستثمارمعني ج -3

 الفرق بين هدف ومكونات دراسات الجدوى  المبدئية والتفصيلية للمشروعات االستثمارية -4

 :الثانيالموضوع  2



 :  يةتقدير وتحليل بنود التكاليف االستثمارية للمشروعات االستثمار

 االستثمارية.مفهوم التكاليف  -1
 .ثماريةمكونات المجموعات الرئيسية للتكاليف االست -2

 .جدولة بنود التكاليف االستثمارية حسب األهمية النسبية ووفقا لنوع عملة إنفاقها وعلي سنوات إنفاقها -3
 .أسس تقدير إهالك بنود التكاليف االستثمارية بأنواعها المختلفة -4

3 

 الموضوع الثالث:
 تثمارية:المحاسبية والتدفقات النقدية للمشروعات االس تقدير وتحليل األرباح

المشروعات  الفروق بين أسس تحديد األرباح المحاسبية والتدفقات النقدية في إطار دراسات جدوى -1
 االستثمارية.

 مكونات حساب االرباح المحاسبية الصافية للمشروع االستثماري. -2

 مكونات حساب التدفقات النقدية الصافية للمشروع االستثماري. -3

4 

 الموضوع الرابع:

 قارنة تحليلية ألساليب تقييم المشروعات االستثماريةم

 أساليب تقييم المشروعات االستثمارية التي تتجاهل القيمة الزمنية للنقود: -1
 فترة االسترداد 1/1

 متوسط معدل العائد المحاسبي 2/1

 أساليب تقييم المشروعات االستثمارية التي تأخذ في االعتبار القيمة الزمنية للنقود: -2
 ــــــــــافي القيمة الحاليـةصـ 1/2

 معدل العائد الداخلي علي االستثمار 2/2
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 الموضوع الخامس:

 تحليل تكلفة رأس المال في إطار دراسات جدوى المشروعات االستثمارية الجديدة

 مفهوم تكلفة رأس المال -1
 تحديد مصادر التمويل االستثماري -2

 كيفية تحديد الهيكل التمويلي األمثل للشركة -3



 كيفية تحديد معدل التكلفة الحدية الشاملة لرأس المال المستثمر -4

31 130٦ 

تطبيقات بحوث 

 العمليات فى المحاسبة

 د.سيف االسالم االبرق

 د.عماد عبد الغفار

1 

 األول: أسلوب البرمجة الخطية )المفاهيم وصياغة النموذج( البحث

 .مقدمة1

 سية الستخدامها. تعريف البرمجة الخطية والمتطلبات األسا2

 . الفروض األساسية لنموذج البرمجة الخطية3

 . كيفية صياغة نموذج البرمجة الخطية4

 . خطوات صياغة نموذج البرمجة الخطية5

 . النتائج٦

 . المراجع٧

2 

 كيفية حل نموذج البرمجة الخطية لتفسير الحل : : الثانيالبحث 

 .مقدمة1

 مجة الخطية.الطريقة البينية لحل نموذج البر. 2

 الطريقة العامة لحل النموذج البرمجة الخطية) طريقة السمبلكس(.. 3

 التفسير االقتصادي والمحاسبي لمعلومات نموذج البرمجة الخطية.. 4

 استخدامات مخرجات نموذج البرمجة الخطية في اتخاذ القرارات اإلدارية.. 5

 لتكلفة (.إيجاد القيمة الدني لدالة الهدف)حل مشاكل تخفيض ا. ٦

 النتائج.. ٧

 . المراجع.8



3 

 :  البحث الثالث:  أسلوب تقييم ومراجعة البرامج )بيرت وقت(

 مقدمة .1

 المفاهيم والمصطلحات األساسية السلوب بيرت .2

 القواعد العامة لرسم شبكة األعمال بيرت .3

 خطوات رسم شبكة األعمال بيرت وكيفية تحديد المسار الحرج .4

 للمشروعتقدير الوقت المتوقع  .5

 الوقت المبكر والوقت المتأخر والراكد لكل من األحداث واألنشطة .٦

 استخدام أسلوب بيرت وقت فى تحديد احتمال تنفيذ المشروع فى وقت معين .٧

 النتائج .8

 المراجع .9

4 

 البحث الرابع: استخدام نموذج بيرت فى تخفيض التكاليف )بيرت تكلفة(

 مقدمة .1

 المشروع أسباب تخفيض الوقت الالزم لتنفيذ .2

 الهدف من استخدام أسلوب بيرت تكلفة .3

 العالقة بين الوقت والتكلفة لكل نشاط .4

 خطوات تطبيق أسلوب بيرت تكلفة فى تخفيض وقت اتمام المشروع الى وقت معين .5

 خطوات تحديد تكلفة تنفيذ المشروع فى اقل وقت ممكن .٦

 النتائج .٧

 المراجع .8



5 

 خفيض التكاليف وتعظيم األرباحالبحث الخامس: استخدام نموذج النقل فى ت

 .مقدمة1

 .الهدف من استخدام نموذج النقل2

 .شروط استخدام نموذج النقل3

 )كيفية إعداد جدول النقل( المبدئي.مكونات جدول النقل 4

 لتخفيض التكاليف وخطوات كل طريقة المبدئي. طرق إعداد جدول النقل 5

 ليف وخطوات كل طريقة. طرق اختبار مثالية جدول النقل لتخفيض التكا٦

 تعظيم األرباح في. استخدام  نموذج النقل ٧

 . المشاكل الخاصة بنموذج النقل)حالة عدم التوازن، حالة االنتكاس، حالة تعدد الحلول المثلى(8

 . النتائج9

 . المراجع10

32 130٧ 

 المحاسبة اإللكترونية

 د.كريم منصور

 د.محمد ابو بكر

1 

 االلكترونية عن المواد الخام المحاسبةالموضوع األول: 

 :  يتم تناول العناصر التالية في هذا الموضوع

 في تنفيذها اإلكسيلالمقصود بالمحاسبة عن المواد الخام، وأهمية استخدام برنامج  المقدمة

لمنشأة صناعية تستخدم ثالثة أنواع من المواد الخام هي، المادة س مثال افتراضي  المحتوي

البيانات التالية توضح المنصرف من كل مادة لألوامر اإلنتاجية  والمادة ص، وان

 المختلفة خالل األسبوع األول من شهر يوليو 

2019 

رقم تاري

 أمر
اسم 

الكمية 

المنص
تكلفة 



 الوحدة رفة المادة اإلنتاج خ

 األمر 1

101 
 150 300 المادة س

 األمر 2

101 

المادة 

 ص
600 250 

 األمر 3

102 
 100 150 المادة س

 األمر 4

102 

المادة 

 ص
150 160 

 األمر 5

103 
 265 140 المادة س

 األمر 6

103 

المادة 

 ص
150 100 

 وأننا نرغب في:

تحديد تكلفة المنصرف من كل مادة يوميا وأجمالي تكلفة المواد من أجل  اإلكسلإعداد ورقة عمل علي برنامج 
.على حدة إنتاج أمر المنصرفة لكل  

لتمثيل ذلك بالرسم البياني. اإلكسيلالمستخدمة في الخطوات واألوامر   

المراجع 

 المستخدمة

 الكتاب الدراسي

 المحاضرات االلكترونية علي الموقع.

يتم الرجوع إليها. أي مصادر أخر  
 



2 

 للقوائم المالية الماليالتحليل الموضوع الثاني:  

 يتم تناول العناصر التالية في هذا الموضوع

 قصود بالتحليل المالي للقوائم المالية، وأهميته ، واألساليب الرئيسية لتطبيقه.الم المقدمة

مثال افتراضي )بخالف المثال الذي تم شرحه بالمحاضرة( يتضمن قائمة المركز الماالي لمنشاأة معيناة  المحتوي

تتضاامن بعااض عناصاار األصااول الثابتااة والمتداولااة، وكااذلك بعااض عناصاار  2020، 2019لعااامي 

توضاايح المعااادالت  م المتداولااة وطويلااة األجاال، وأيضااا بعااض عناصاار حقااوق الملكيااة، ثاامالخصااو

، 2020، و2019المستخدمة علي برنامج االكسايل إلجاراء التحليال األفقاي لهاذه البناود خاالل عاامي 

توضاايح المعااادالت المسااتخدمة علااي برنااامج االكساايل إلجااراء التحلياال مااع التمثياال بالرساام البياني.

 .فقط، مع التمثيل بالرسم البياني 2019الرأسي( لهذه البنود خالل عام القطاعي )

المراجع 

 المستخدمة

الكتاب الدراسي  - 

المحاضرات االلكترونية علي الموقع. -  

  -أي مصادر أخري تم الرجوع إليها
 

3 

 التحليل التفاضلي لدعم اتخاذ القرارالموضوع الثالث:  

 في هذا الموضوع:يتم تناول العناصر التالية 

 المقصود باتخاذ القرارات، ومفهوم التحليل التفاضلي وأهمية استخدام برنامج االكسيل في إجرائه. المقدمة

مثال افتراضي )بخالف المثال الذي تم شرحه بالمحاضرة( يتضمن بيانات إلعداد قائمة دخل لمنشأة  المحتوي

 وضع الحالي للشركة، ثممعينة، واقتراح ثالثة بدائل محاسبية لتحسين ال

التحليل التفاضلي باستخدام األداة سيناريو، الختيار  إجراءفي  كسيلاإلبرنامج  ماستخدا كيفيةوضيح ت

 البديل األفضل من هذه البدائل المطروحة أمام متخذ القرار

المراجع 

 المستخدمة

يالكتاب الدراس  

 المحاضرات االلكترونية علي الموقع.

الرجوع إليها.يتم  أي مصادر أخر  
 

4 
 المحاسبة اإللكترونية للتكاليفالموضوع الرابع:  

 يتم تناول العناصر التالية في هذا الموضوع:



 المقدمة
المقصود بمحاسبة التكاليف وأهميتها، وأهمية استخدام برنامج االكسيل في معالجة المشاكل الرئيسية 

 للتكاليف.

 المحتوي

ل الذي تم شرحه بالمحاضرة( يتضمن بيانات تكاليف لمنشأة معينة مثال افتراضي )بخالف المثا

 وأعدادفي التنبؤ بعناصر التكاليف المختلفة  اإلكسيلويكون المطلوب بيان كيفية استخدام برنامج 

 قوائم التكاليف والدخل.

المراجع 

 المستخدمة

 الكتاب الدراسي

 المحاضرات االلكترونية علي الموقع.

الرجوع إليها. يتم أي مصادر أخر  
 

5 

استخدام برنامج اإلكسيل في حساب الرواتب واألجور والضرائب الموضوع الخامس:  

 والتأمينات اإلجتماعية

 يتم تناول العناصر التالية في هذا الموضوع:

 عيةاالجتماأهمية ومنافع استخدام برنامج اإلكسيل في حساب الرواتب واألجور والضرائب والتأمينات  المقدمة

 المحتوي

مثال افتراضي )بخالف المثال الذي تم شرحه بالمحاضرة( يتضمن بيانات عن رواتب الموظفين 

في حساب الرواتب  اإلكسيلوالضرائب والتأمينات ويكون المطلوب بيان كيفية استخدام برنامج 

 االجتماعيةواألجور والضرائب والتأمينات 

المراجع 

 المستخدمة

 الكتاب الدراسي

اضرات االلكترونية علي الموقع.المح  

يتم الرجوع إليها. أي مصادر أخر  
 

33 1308/2310 

 المحاسبة اإلدارية

 د.عماد الزمر

 د.كريم منصور

1 
دور المحاسبة اإلدارية فى عمليات التخطيط والرقابة وتقييم األداء واتخاذ القرارات  مع بيان أهم 

 ةاألساليب الحديثة فى مجال المحاسبة اإلداري

2 
 أهمية التمييز بين التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة ألغراض التخطيط واتخاذ القرارات

3 
التمييز بين الطرق المختلفة  لتحديد مستوى التعادل بالكمية وبالقيمة في حالة إنتاج منتج واحد و حالة 

 تعدد المنتجات

لعالقة بين التكلفة والحجم والربح في مجاالت أهم االستخدامات المحاسبية لنموذج تحليل ا 4



 تخطيط األرباح وتخطيط الطاقة اإلنتاجية وتخطيط األسعار.

34 1309 

التحليل المالي للقوائم 

 المالية

 د.سمية أمين 

 د.حسن عبد العال

 المفاهيمي للتحليل المالي للقوائم المالية اإلطار 1

 للعائد علي االستثمار التحليل المالي للمعدل المحاسبي 2

 التحليل المالي لهيكل التمويل طويل االجل 3

 التحليل المالي للعمالء واوراق القبض واالصول الثابتة 4

 التحليل المالي لنسب السيولة والتداول 5

35 1310 

 التكاليف المعيارية

 د.أميرة كمال 

 د.احمد نبيل

1 

 الموضوع الأول:

 معيارية ودوره فى المنشآت الصناعيةنظام التكاليف ال

 مقدمة البحث.

 مفهوم التكلفة المعيارية وكيفية حسابها.

 التكلفة المعيارية القبلية والبعدية.

 أهداف التكلفة المعيارية.

 دورة الرقابة على التكاليف بالتكلفة المعيارية.

 خالصة ونتائج البحث

2  



 الموضوع الثانى:

 فة التي تتحدد في ضوئها التكلفة المعياريةأنواع المعايير المختل

 عناصر البحث:

 مقدمة البحث.

 مفهوم المعيار المثالي. )مع التوضيح بمثال عملي(

 مفهوم المعيار العادي. )مع التوضيح بمثال عملي(

 مفهوم المعيار الواقعي. )مع التوضيح بمثال عملي(

 خالصة ونتائج البحث.

 

3 

 

 ساليب المختلفة لصياغة معايير التكلفة القبليةالأالموضوع الثالث:   

 عناصر البحث:

 مقدمة البحث.

 الطرق التي تعتمد على البيانات التاريخية. )موضحا إحداها بمثال عملي(



 الطرق التي ال تعتمد على البيانات التاريخية. )موضحا إحداها بمثال عملي(

 خالصة ونتائج البحث.

 

 
 

 

4 

 

 :           تحديد وتحليل الانحراف فى عناصر التكلفة الأوليةالموضوع الرابع

 عناصر البحث:

 مقدمة البحث.

 االنحراف الكلى للمواد المباشرة.

 التحليل الثنائى، والثالثى النحراف تكلفة المواد المباشرة. )موضحا أحدهما بمثال عملي(

 إنحراف خلط واستخدام المواد المباشرة .

جور المباشرة.االنحراف الكلى لأل  

 التحليل الثنائى، والثالثى النحراف تكلفة األجور المباشرة. )موضحا أحدهما بمثال عملي(

 خالصة ونتائج البحث.
 

5  



 

 

 

 

 

الموضوع الخامس:  تحديد وتحليل الانحراف فى التكلفة غير المباشرة في ظل الموازنة 

 الثابتة

 عناصر البحث:

 مقدمة البحث.

لموازنة الثابتة والمرنة.الفرق بين ا  

 .االنحراف الكلى للتكلفة غير المباشرة المتغيرة فى ظل الموازنة الثابتة

.التحليل الثنائى، والثالثى للتكلفة غير المباشرة المتغيرة فى ظل الموازنة الثابتة )موضحا أحدهما بمثال  
 عملي(

نة الثابتةاالنحراف الكلى للتكلفة غير المباشرة الثابتة فى ظل المواز  . 

.التحليل الثنائى، والثالثى للتكلفة غير المباشرة الثابتة فى ظل الموازنة الثابتة )موضحا أحدهما بمثال  
 عملي(

 خالصة ونتائج البحث.

 المراجع والمصادر الإثرائية

،  "محاسبة التكاليف )النظم الفعلية والمعيارية(" ، الناشر 2007أ.د. محمد محمود يوسف، 

زيع الكتب، كلية التجارة، جامعة القاهرة.جهاز تو  

، الناشر جهاز نظممحاسبةالتكاليف"، "2018أ.د.صالح بسيونى عيد، أ.د. عبد المنعم فليح، وأخرون، 

 جامعة القاهرة. -توزيع الكتب، كلية التجارة 

جامعة  -رة ، "نظم محاسبة التكاليف"، الناشر جهاز توزيع الكتب، كلية التجا2007أ.د. حنفى زكى عيد، 



 القاهرة.

، "التكاليف المعيارية والموازنات التخيطية"، 2005د.هدية على الحشاش، د.محمود محمد أحمد صابر، 

 كلية التجارة، جامعة طنطا.

 جامعة القاهرة –** موقع التعليم االلكترونى بكلية التجارة 

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

، "محاسبة التكاليف )مدخل إدارى(، 2009*** تشارلز هورنجرن، سريكانث داتار، جورج فورستر، 

 تعريب د/أحمد حجاج، دار المريخ للنشر.
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إدارة المواد 

 البشرية

 أ.د. هبه فؤاد

فيسة محمد د. ن

 باشري

1 

 ادارة الموارد البشرية كفلسفة توجه الممارسات الفعلية لهذه االدارة داخل منظمات االعمال.-

 ماهية الموارد البشرية وأهميتها بالمنظمات 

 . تطور فكر إدارة الموارد البشرية من مجرد إدارة شئون العاملين الي ادارة للموارد البشرية 

 علي انشطة ووظائف ادارة الموارد البشرية . اثر هذا التطور في الفكر

2 
 

 تخطيط الموارد البشرية ودوره في تحقيق اهداف المنظمة . -2

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


 .ماهية تخطيط الموارد البشرية كأحد وظائف ادارة الموارد البشرية 

 . مشاكل تخطيط الموارد البشرية في مصر والدول النامية 

  المشكالت .األساليب التي يمكن استخدامها لحل هذه 

 . كيفية إعداد خطة للموارد البشرية تساهم في تحقيق اهداف المنظمة علي اسس علمية 

3 

 التدريب االداري وظاهرة التضخم الوظيفي . -3

 مفهوم التضخم الوظيفي 

 اختالف ظاهرة التضخم الوظيفي من دولة ألخري من حيث حدتها وقسوتها 

 األسباب المؤدية للتضخم الوظيفي 

 التدريب االداري في معالجة ظاهرة التضخم الوظيفي.دور 

4 

 

 سياسة التوظيف ) االستقطاب واالختيار والتعيين ( كامتداد وظيفي لسياسة تخطيط الموارد البشرية . -4
 . مفهوم سياسة التوظيف والهدف منها 

 الخطوات الواجب اتباعها لضمان االستقطاب السليم للمورد البشري 

 تعوق االستقطاب السليم المشاكل التي 

 العالقة بين تخطيط الموارد البشرية وسياسة االستقطاب .

5 

 

 تقييم الوظائف كأساس لوضع هيكل عادل لالجور . -5
 . مفهوم تقييم الوظائف واهميته 

 . االثار السلبية الناتجة عن تقييم الوظائف 

 مراحل عملية تقييم الوظائف 

 ييم الوظائف وكيفية تطبيقهاالطرق الكمية المستخدمة في تق

 األسواق المالية في مصر 1 اإلدارة المالية 2301 3٧



 أنواع االسواق المالية في مصر - د.وليد البلك

 وظائف االسواق المالية -

 كفاءة االسواق المالية -

 أنواع االوراق المالية المتاحه في االسواق المالية -

 الوسطاء في االسواق المالية -

 ت اسواق االوراق الماليةمؤشرا -

 

2 

 

 صناديق االستثمار في مصر

 المقصود بصناديق االستثمار وكيفية عملها -

 مزايا وأهداف صناديق االستثمار -

 التصنيفات المختلفة لصنادق االستثمار واالنواع داخل كل تصنيف -

 مره في صناديق االستثمارواقع صناديق االستثمار في مصر من حيث العدد وإجمالي االموال المستث -

 صناديق االستثمار االكثر ربحية في مصر خالل العام الماضي-



 صناديق االستثمار االكثر خسارة في مصر خالل العام الماضي -

3 

 :  عائد ومخاطر في االستثمار في االوراق المالية

 المقصود بعائد االستثمار في االوراق المالية -

 لحسابي والمتوسط الهندسي لعوائد االوراق المالية. ومتى يتم استخدامهماالفرق بين المتوسط ا -

 العائد من االستثمارات في األسواق الدولية -

 المقصود بمخاطر االستثمار في االوراق المالية  وانواعها المختلفه -

 وضع مثال تطبيقي لحساب عائد ومخاطر االستثمار في االوراق المالية -

4 

 

 التمويليالتأجير 

 مفهوم التأجير التمويلي ) التعريف القانوني والتعريف االقتصادي( -

 الفرق بين التأجير التشغيلي والتأجير التمويلي-

 مزايا التأجير التمويلي )للمؤجر والمستأجر(-

 العوامل المؤثرة على قرار االستئجار أو السراء -

والتعديالت التشريعية على قانون التأجير التمويلي التمويلي في جمهورية مصر العربية  التأجيرواقع  -



 -المصري 

5 

 األرباح : العوامل المؤثرة على سياسة توزيع  في الشركات المساهمة

 األرباح.المقصود بسياسة توزيع  -

 وجهتي النظر التقليدية والحديثة لسياسة توزيع االرباح -

 بدائل سياسات توزيع االرباح -

 ة على توزيع االرباح أو احتجازهاالعوامل المؤثر  -

 اجراءات توزيع االرباح في الشركات المساهمة المصرية -

38 2302 

إدارة الموارد 

 البشرية

 د.هبة فؤاد

1 

 .األعمالداخل منظمات  اإلدارةالموارد البشرية كفلسفة توجه الممارسات الفعلية لهذه  إدارة

 ماهية الموارد البشرية وأهميتها بالمنظمات

للموارد البشرية . إدارة إليطور فكر إدارة الموارد البشرية من مجرد إدارة شئون العاملين ت  

 الموارد البشرية إدارةووظائف  أنشطةاثر هذا التطور في الفكر علي 

2 

 المنظمة . أهدافتخطيط الموارد البشرية ودوره في تحقيق  -2

 ماهية الموارد البشرية وأهميتها بالمنظمات

فكر إدارة الموارد البشرية من مجرد إدارة شئون العاملين الي ادارة للموارد البشرية . تطور  

 اثر هذا التطور في الفكر علي انشطة ووظائف ادارة الموارد البشرية



3 

 . الوظيفي التضخم وظاهرة االداري التدريب

 مفهوم التضخم الوظيفي

ن حيث حدتها وقسوتهااختالف ظاهرة التضخم الوظيفي من دولة ألخري م  

 األسباب المؤدية للتضخم الوظيفي

 دور التدريب االداري في معالجة ظاهرة التضخم الوظيفي.

4 

 سياسة التوظيف ) االستقطاب واالختيار والتعيين ( كامتداد وظيفي لسياسة تخطيط الموارد البشرية

 مفهوم سياسة التوظيف والهدف منها .

لضمان االستقطاب السليم للمورد البشريالخطوات الواجب اتباعها   

 المشاكل التي تعوق االستقطاب السليم

 العالقة بين تخطيط الموارد البشرية وسياسة االستقطاب .

5 

 . لألجور عادل هيكل لوضع كأساس الوظائف تقييم -

. وأهميتهمفهوم تقييم الوظائف   

السلبية الناتجة عن تقييم الوظائف . اآلثار  

ملية تقييم الوظائفمراحل ع  

 الطرق الكمية المستخدمة في تقييم الوظائف وكيفية تطبيقها

39 2303 
 إدارة التسويق

 د.هشام سليمان 
1 

 الموضوع األول: تخطيط النشاط التسويقى.

 العناصر:



 مفهوم التخطيط فى مجال التسويق.- رمين السعدنيند.

 ويق.المستويات المختلفة لتخطيط استراتيجية نشاط التس-

 على مستوى التسويق بالتخطيط االستراتيجى على مستوى المنظمة. االستراتيجيعالقة التخطيط -

 دور التخطيط االستراتيجى لنشاط التسويق فى تحسين األداء العام للمنظمات.-

2 

 الموضوع الثانى:تنظيم النشاط التسويقى.

 العناصر:

 مفهوم ومبادئ تنظيم نشاط التسويق.-

 التنظيمى الدارة التسويق. المستوى-

 أسس تنظيم نشاط التسويق.-

 المتغيرات المؤثرة فى تصميم الهيكل التنظيمى الدارة التسويق.-

 العالقات المتبادلة بين ادارة التسويق واالدارات األخرى داخل المنظمة.-

3 

 الموضوع الثالث:رقابة النشاط التسويقى.

 العناصر:

 لتسويقية.مفهوم ومراحل الرقابة ا-

 مجاالت الرقابة األساسية فى مجال التسويق.-

 معايير كفاءة وفعالية أداء االدارات التسويقية.-

4 
 الموضوع الرابع :ادارة مزيج المنتجات.

 العناصر:



 مفهوم مزيج المنتجات.-

 تطوير المنتجات الجديدة. -

 دورة حياة المنتجات. -

 نتجات.االستراتيجيات المرتبطة بتطوير الم -

5 

 الموضوع الخامس :ادارة الترويج واالتصاالت التسويقية.

 العناصر:

 مفهوم الترويج.-

 خطوات تخطيط البرنامج الترويجى.-

 االهداف واالستراتيجيات الترويجية.-

 المزيج الترويجى والعوامل المؤثرة فى اختياره. -

40 2304 

 السلوك التنظيمى

 د.رباب فهمي 

د.محمد عبد 

 تارالس

 عناصر الموضوع الموضوع المقترح م

 اإلطار العام لعلم السلوك التنظيمي -1

 بداية حول التاريخية الخلفية -التنظيمي السلوك تعريف
 -المؤثرة القوى  –األهمية  –األهداف  -بدراسته  االهتمام

 المحددات. –الروافد   -الخصائص  –التصنيفات 

 اإلدراك هو بوابه السلوك -2
 العوامل المؤثرة-عناصره –هخصائص–خطواته -اإلدراكمفهوم 

 أهميته في المجال اإلداري. -فيه

3-  

في  ً استراتيجيا ً دورا الفردية االتجاهات تلعب
 السلوك تؤثر علي تشكيل المنظمات،حيث

 .التنظيمي األداء ثم التنظيمي،ومن

تتغير  أن يمكن هل -تتكون ف كي –الفردية  االتجاهات تعريف
ن بي العالقة –العمل  فى االيجابية االتجاهات أسباب –

 –التنظيمى  وااللتزامة الوظيف والرضا اإليجابية االتجاهات
 العمل. في سعادة أكثر العامل تجعل التي العوامل



4- 

م  إلى يؤدى أسرارها ومعرفة الشخصية َتفهُّ
 وتحقيقفهم البشر مع التعامل فاعلية زيادة
 قدرة م زيادةالتنظيمي ومن ث للسلوك أفضل

 وفعالية. إدارته بكفاءة على المنظمات

 –محدداتها  –مكوناتها  -خصائصها -تعريف الشخصية 
كيفية االستفادة من -نظرياتها  –فيها  البحث استراتيجيات

 الشخصية في إدارة السلوك التنظيمي.

5-  

 يف يعيش بطبعه اجتماعى كائن اإلنسان
ي ،وبالتالاآلخرين مع خاللها من يتعامل بيئة

ي  تؤثرعل العالقات عالقات،هذه بينهم تنشأ
 التنظيمي.  سلوكه

 

ظهورها  إلى أدتي الت األسباب -عناصرها -تعريف الجماعة
 كيفية –لتماسكها  السلوكية المتغيرات –سماتها –أنواعها –

 لذلك التأثير. المستخدمة األساليب –الفرد  سلوك تأثيرها على

 

 

41 2305 
 المالية العامة

 د.سامي السيد

 عناصر الموضوع    موضوع البحث

 تعريف النفقات العامة  - تقسيمات النفقات العامة للدولة -1

 مبدأ أولوية النفقات العامة -

 تقسيمات النفقات العامة -

 

 

 تعريف الضريبة وأهدافها -2

 

المقارنة بين الضرائب وأشباه الضرائب  -

 جبارية.والقروض اإل

األهداف المالية واالقتصادية واإلجتماعية  -

 للضريبة



 

 عدالة توزيع عبء الضريبة -

 

التمييز بين الضرائب على الدخل  -3

 ورأس المال واالنفاق

 

 الضرائب على الدخل  -

 الضرائب على رأس المال  -

 الضرائب على االنفاق -

 

 آليات ربط الضرائب وتحصيلها -4

 

فة لتقدير المادة الخاضعة الطرق المختل -

 للضريبة

 تحيد سعر الضريبة -

التمييز بين دافع الضريبة ومن يتحمل  -

 عبئها

 

طبيعة القروض العامة وأسبابها  -5

 وشروط نجاحها

 

 التفرقة بين القرض العام والضريبة  -

 أسباب اإللتجاء للقروض العامة -

 شروط نجاح القروض العامة -

42 230٦ 
اإلدارة 

 اإلستراتيجية
1 

تعتبر اإلدارة اإلستراتيجية قمة الهرم اإلدارى فى الفكر االساتراتيجى والتطبياق. وت عاد اإلدارة اإلساتراتيجية رحلاة طويلاة 

وممتدة تمر عبر عدة مراحل تسلم كل واحدة منها إلى األخرى إلى أن تنتهى فى النهاية عند مرحلاة تقيايم والرقاباة علاى 

خصائص ومفهوم االدارة االساتراتيجية  –فى ضوء ذلك تناول بالشرح النموذج العام لإلدارة االستراتيجية  اإلستراتيجية.

تصنيفات القرارات وخصائص القرار االستراتيجى. –اهمية االدارة االستراتيجية  –  



2 

لمنظمات من توجه منظماتهم بدأ  من االنتقال من ي عد التفكير اإلستراتيجى بمثابة األسلوب الذى يتمكن عن طريقه قادة ا

مجرد العمليات اإلدارية اليومية ومواجهة األزمات، وصوال  إلى رؤية مختلفة للعوامل الديناميكية الداخلية والخارجية 

مفهوم  القادرة على تحقيق التغير فى البيئة المحيطة، ويكون موجها  أساسا  نحو المستقبل. فى ضوء ذلك تناول بالشرح

مفهوم واهمية التخطيط  -المبادئ التي يقوم عليها التفكير االستراتيجى  –وخصائص وفوائد التفكير االستراتيجى 

معوقات التخطيط االستراتيجى. –مكونات التحليل االستراتيجى  –االستراتيجى   

3 

يجية، حيث يهتم بمتابعة وتحليل المتغيرات البيئية يعد التحليل اإلستراتيجى أحد المكونات الحيوية لعمليات اإلدارة اإلسترات

عناصر  –. فى ضوء ذلك تناول بالشرح عناصر البيئة الداخلية للمنظمة وأهمية تحليل البيئة الداخلية الداخلية والخارجية للمنظمة

 البيئة الخارجية للمنظمة وأهمية تحليل البيئة الخارجية.

4 

كز المجهودات الجماعية أو توجهها إلى خط واحد فى بحثها عن هذه النوايا، وقد تجذب تعكس الرؤية نوايا المنظمة وتر

آخرين لمشاركة المنظمة فى أمانيها للمستقبل. ولكل منظمة رسالة خاصة بها تختلف باختالف المنظمات، وفى ضوء 

ل بالشرح مفهوم الرؤية وصفات . فى ضوء ذلك تناورسالة المنظمة يتم تحديد األهداف اإلستراتيجية المطلوب تحقيقها

مفهوم رسالة المنظمة واهميتها ومعايير تقييم الرسالة  –الرؤية الناجحة وأهمية الرؤية والعناصر الستة للرؤية القوية 

شروط وصفات االهداف االستراتيجية. –  

5 

لمنافسة المحلية والعالمية الشرسة تحقيق منظمات األعمال لميزة تنافسية لم يعد خيارا  أو من قبيل الرفاهية فى ظل ا

التى خلقتها اتجاه تحرير األسواق والعولمة وما ارتبط بهما من أدوات عمقت من تنافسية المنظمات، األمر الذى أدى 

إلى اتجاه منظمات األعمال إلى تطبيق مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية كأحد محددات تحقيق المزايا التنافسية وذلك من خالل 

اتيجية التى تسمح للمنظمة بتحقيق مواءمة بين البيئة الخارجية والقدرات الداخلية. فى ضوء ذلك تناول بالشرح اإلستر

اكتساب الميزة التنافسية من خالل االدارة  –االستراتيجيات االساسية للمنافسة  –مفهوم واهمية الميزة التنافسية 

 االستراتيجية.

 

43 230٧ 

المحاسبة 

الضريبية على 

ول األشخاص دخ

 الطبيعيين

د.سيد عبد 

 العاطي

1 

 الموضوع

 إيرادات المرتبات وما في حكمها الخاضعة للضريبة

 واإليرادات المعفاة وغير الخاضعة للضريبة

 عناصر البحث:

 إيرادات المرتبات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها. -1

 المكافآت التي يحصل عليها الموظف باإلضافة إلى مرتبه األساسي -2

 خاضعة للضريبة والمعفاة منها.ال

 المزايا النقدية التي تمنح للعاملين الخاضعة للضريبة والمعفاة منها. -3



 المزايا العينية التي يحصل عليها العاملون من جهة عملهم الخاضعة للضريبة والمعفاة منها. -4

 المعالجة الضريبية لمرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات. -5

 الضريبية للمكافآت التي يحصل عليها العامل من جهة أخرى غير جهة عمله األصلية. المعالجة -6

 كيفية حساب الضريبة على إيرادات المرتبات وما في حكمها وكيفية تسويتها في نهاية السنة. -7

 إجراءات ربط وتحصيل الضريبةعلى إيرادات المرتبات وما في حكمها. -8

2 

كما وردت في قانون  لألشخاص الطبيعيين نشاط التجاري والصناعييرادات الالمعالجة الضريبية إل

 2005لسنة  91الضريبة على الدخل 

 عناصر البحث:

 .الخاضعة للضريبة المهن واألنشطة التجارية والصناعية   -1

 الطبيعيين. األشخاص دخل على للضريبة والصناعي الخاضع التجاري النشاط كيفية تحديد ربح  -2

 للضريبة. والصناعي الخاضعة التجاري ت النشاطكيفية تحديد إيرادا 

 للضريبة تحديد إيرادات االستغالل العادي الخاضعة. 

 للضريبة تحديد اإليرادات الفرعية أو الثانوية الخاضعة. 

 .للضريبة تحديد اإليرادات الرأسمالية الخاضعة -3

 للضريبة. الخاضعة والصناعي التجاري كيفية تحديد التكاليف واجبة الخصم من إيرادات النشاط  -4

 الصغيرة. المنشآت أصحاب أرباح على كيفية حساب الضريبية -5

 والصناعي. التجاري بإيرادات النشاط المرتبطة اإلعفاءات -٦

 

3 

 الموضوع

المعالجة الضريبية إليرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية كما وردت في قانون الضريبة على 

 2005لسنة  91الدخل 

 عناصر البحث:



 عناصر إيرادات المهن الحرة أو غير التجارية الخاضعة للضريبة. -1

 كيفية تحديد إيرادات المهن الحرة أو غير التجارية الخاضعة للضريبة -2

 ) تحديد وعاء الضريبة(.

عناصر التكاليف واجبة الخصم من اإليرادات اإلجمالية الخاضعة للضريبة إذا كان الممول ي مسك دفاتر  -3

 بات منتظمة.وحسا

 التكاليف التي نص عليها القانون. 

 التكاليف التي  لم  ينص عليها القانون. 

 أنواع المصروفات غير المؤيدة بمستندات والمعتمدة ضريبيا  وشروط اعتمادها. -4

عناصر التكاليف واجبة الخصم من اإليرادات اإلجمالية الخاضعة للضريبة إذا كان الممول ال ي مسك  -5

 منتظمة. دفاتر وحسابات

 ( من قانون الضريبة على الدخل.34طبقا  لنص المادة رقم )المبالغ التي ت خصم من صافى اإليراد  -6

 المعالجة الضريبية لخسائر النشاط المهني المرحلة من سنوات سابقة. -7

 اإلعفاءات من الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية أو المهن الحرة. -8

 

4 

 الموضوع

 ريبية إليرادات الثروة العقارية كما وردتالمعالجة الض

 2005لسنة  91في قانون الضريبة على الدخل 

 عناصر البحث:

 ( من القانون.3٧عناصر إيرادات العقارات المبنية الخاضعة للضريبة طبقا  لنص المادة ) -1

 الخاضعة للضريبة:الثروة العقارية  إيراداتكيفية تحديد  -2



 جرة وفقا  ألحكام القانون المدني    ) إيجار جديد(.إيرادات العقارات المبنية المؤ 

 .إيرادات الوحدات المفروشة 

 كيفية حساب الضريبة على التصرفات في العقارات المبنية واألراضي: -3

  العقارية وسعرهاعلى التصرفات وعاء الضريبة. 

 الحاالت المستثناة من الضريبة علي التصرفات العقارية. 

( من ٧( البند )19على دخل األشخاص الطبيعيين وفقا  ألحكام المادة رقم ) العالقة بين فرض الضريبة -4

المعدل ، وفرض الضريبة على التصرفات العقارية وفقا  ألحكام المادة رقم  2005لسنة  91القانون 

 ( من ذات القانون:42)

 بفرض أن الممول ال يمارس نشاط االتجار في العقارات. 

 شييد أو شراء العقارات بقصد بيعهابفرض أن الممول يمارس نشاط ت. 

 

 

5 

 الموضوع

 لألشخاص الطبيعيين المقيمين المعاملة الضريبية لتوزيعات األرباح

 

 عناصر البحث:

 نطاق فرض الضريبة على توزيعات األرباح لألشخاص الطبيعيين. -1

يزاول نشاطا  تجاريا  للشخص الطبيعي المقيم الذي ال على توزيعات األرباح كيفية تحديد وعاء الضريبة  -2

 أو صناعيا  خاضعا  للضريبة.

للشخص الطبيعي المقيم الذي يزاول نشاطا  تجاريا   على توزيعات األرباح كيفية تحديد وعاء الضريبة -3

 .أو صناعيا  خاضعا  للضريبة



سعر الضريبة على توزيعات األرباح المحققة من مصدر في مصر خالل السنة التي يحصل عليها  -4

 .عي مقيمشخص طبي

 إذا تعددت مساهمات الشخص الطبيعي المقيم في عدة شركات.كيفية تحديد وعاء الضريبة  -5

في حالة اختالف نسب مساهمات الممول، واختالف فترات  تحديد سعر الضريبة على توزيعات األرباح -٦

 حيازة الممول لتلك المساهمات، مع ذكر أمثلة.

صل عليها الشخص الطبيعي المقيم في مصر من سعر الضريبة على توزيعات األرباح التي يح -٧

 استثماراته خارج مصر.

 لألشخاص الطبيعيين المقيمين. على توزيعات األرباح األحكام الخاصة بتحصيل الضريبة -8

44 2308 

إدارة المنظمات 

 الحكومية

 د.هبة فراج

1 

 الموضوع األول : اإلداره االحترافية والمنظمات الحكومية

 العناصر المطلوبة:

 تعريف اإلداره االحترافية

 دور اإلداره االحترافية فى تحسين أداء المنظمات الحكومية

 الفرق بين اإلداره العامة واإلدارة االحترافية

2 

 نقطة البداية لنجاح اإلداره فى المنظمات الحكومية –الموضوع الثانى : العميل المواطن 

 العناصر المطلوبة:

فيها المنظمات فى التعامل مع العمالؤ األخطاء الشائعة التى تقع  



 الفوائد التى تعود على المنظمة وعلى الموظف من إرضاء

 العمالء

 معرفة من هو العميل الذى تخدمة

3 

 

 الموضوع الثالث:  استراتيجية المنظمات الحكومية

 العناصر المطلوبة:

 تعريف االستراتيجية

كوميةمعايير االستراتيجية الفعالة للمنظمات الح  

 االستراتيجيات المطبقة فى المنظمات الحكومية

4 

 الموضوع الرابع : عرض المنظمة الحكومية ورسالتها

 العناصر المطلوبه:

 المقصود برسالة المنظمة الحكومية

 مدى الحاجة الى صياغة واضحة ومحددة للرسالة



 أمثلة لرسالة المنظمة الحكومية

 

 ت الحكوميةالموضوع الخامس :  أهداف المنظما

 العناصر المطلوبة :

 أهمية اهداف المنظمات الحكومية

 أهداف المنظمات الحكومية

45 2309 

نظم المعلومات 

 اإلدارية

 د.هند نجيب 

 د.احمد حسن

 

 بعض العناصر المقترحة لكل موضوع الموضوعات 

(1) إن البيانات أصبحت بمثابة النفط الجديد ، وأي  

تحليل البيانات واستخالص منظمة تحتاج لالستثمار في 

المعلومات، فمنظمات األعمال اآلن تعمل في ظل 

ظروف متغيرة وشديدة التقلب ، كل يوم هناك جديد ، 

وأصبحت الحاجة لنظم المعلومات االدارية حاجة 

 ضرورية لجميع انواع المنظمات .

 مكونات نظم المعلومات االدارية . -

 بيئة النظام وانواعها . -

 لومات االدارية .أهمية نظم المع -

 قيمة المعلومات . -

 االدوار الجديدة لنظم المعلومات االدارية . -

(2) على الرغم من أن نظم المعلومات االدارية تعد  

ضرورية وعلى مستوى كبير من األهمية لجميع 

المستويات االدارية ، إال أن لكل مستوى اداري 

 احتياجات مختلفة من المعلومات .

دارية المختلفة في اذكر المستويات اال -

 المنظمة .

المقصود بنظم معالجة المعامالت ونظم  -

السيطرة على العمليات ونظم أتمتة 

 المكاتب.

 



 ما هي نظم المستوى المعرفي . -

 ما هي نظم دعم القرارات . -

 ما هي نظم المستوى االستراتيجي . -

(3) في ظل المنافسة الشديدة التي فرضتها العولمة   

لعالمية والتغير الكبير في اذواق وانفتاح االسواق ا

العمالء والتطور الهائل في تكنولوجيا االتصاالت 

والمعلومات اصبحت المنظمات تبحث بكافة الطرق 

والوسائل عن ميزة تميزها عن منافسيها ، ونتيجة لذلك 

اتجهت بعض المنظمات إلى استخدام نظم المعلومات 

 االستراتيجية من أجل تحقيق ميزة تنافسية .

 ما هي المعلومات االستراتيجية . -

 الدور االستراتيجي لنظم المعلومات . -

 نظم المعلومات االستراتيجية الدولية . -

 طرق تحقيق الميزة التنافسية . -

اختر احد استراتيجيات المنافسة واذكر عن  -

مثال الحدى الشركات التي تستخدم هذه 

 االستراتيجية .

(4) و تسخير يجب أن تسعى الحكومات جاهدة نح 

التقنيات والتطبيقات المعلوماتية والتكنولوجية لتقديم 

الخدمات للمواطنين، وذلك بديالً عن الشكل التقليدي 

 الحالي، بما يحسن من كفاءة الخدمات المقدمة.

 تعريف الحكومة االلكترونية. -

 مزايا الحكومة االلكترونية وأهدافها. -

الفرق بين الحكومة االلكترونية والحكومة  -

 تقليدية.ال

التحديات التي تواجه تطبيق الحكومة  -

 االلكترونية في جمهورية مصر العربية.

مظاهر تطبيق الحكومة االلكترونية في  -

 جمهورية مصر العربية.

تقييمك للتجربة المصرية  للتحول نحو  -



 تطبيق الحكومة االلكترونية.

(5) لم تعد األصول الملموسة تمثل المورد األكثر أهمية  

منظمات، وإنما أصبحت األصول الغير ملموسة لدى ال

وفي مقدمتها المعلومات هي المورد الرئيس لخلق قيمة 

للمنظمات، بما يوجب ضرورة العمل على حمايتها من 

 التهديدات المختلفة التي قد تحيط بها.

 تعريف المعلومات، وأهميتها للمنظمات. -

 الحاجة إلى أمن المعلومات. -

 ظم المعلومات.التهديدات التي تواجه ن -

 مقترحاتك للحفاظ على أمن المعلومات. -

(6) ال يجب أن تأمن المنظمات على نفسها من  

المستقبل، بما يعني أنه ال ينبغي الركون إلى كون 

النجاح الحالي هو ضمان للتميز المستقبلي، بل على 

المنظمات أن تنتبه للبيئة الديناميكية التي تحيط بها، 

ورة العمل على إدارة األحداث وما يعنيه ذلك من ضر

المستقبلية غير المتوقعة بالشكل الذي يضمن 

استمرارية األعمال، والقدرة على التعافي من األزمات 

 والكوارث.

 البيئة الديناميكية وتأثيرها على المنظمات. -

 إدارة استمرارية العمل. -

 التعافي من الكوارث. -

 خطة التعافي من الكوارث. -

بة القطاع الصحي تقييمك الشخصي لتجر -

المصري في مواجهة أزمة كورونا العالمية 

(19-COVID من خالل دراستك لمفهوم،)

إدارة الكوارث وخطة التعافي من 

 الكوارث.
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إدارة المنظمات غير 

 الهادفة للربح

 د.امينة محمود

 د.مرفت محمد

1 

 جاح المنظمات غير الهادفة للربح فى خدمة المجتمعالمقترح االول :تقييم العوامل المؤثرة على ن

 عناصر البحث :

 تعريف المنظمات غير الهادفة للربح-1

 الفرق بين المنظمات غير الهادفة للربح و االنواع االخرى للمنظمات-2

 اهمية المنظمات غير الهادفة للربح و اسباب ظهورها بالمجتمعات المختلفة-3

 الهادفة للربح و اثرها على تحقيق اهدافها فى خدمة المجتمع عوامل نجاح المنظمات غير-4

2 

المقترح الثانى :تقييم ادارة الموارد البشرية فى المنظمات غير الهادفة للربح و دورها فى تحفيز العمل التطوعى 

: 

 عناصر البحث :

 مفهوم ادارة الموارد البشرية-1

 غير الهادفة للربحاهمية ادارة الموارد البشرية فى المنظمات -2

 وظائف ادارة الموارد البشرية-3

 مفهوم و اهمية تخطيط االحتياجات من الموارد البشرية فى المنظمات الغير هادفة للربح -4

 انواع العمالة فى المنظمات غير الهادفة للربح-5



 ابرز العوامل المحفزة للعمل التطوعى-6

 لهادفة للربحمعوقات الموارد البشرية فى المنظمات غير ا-7

3 

 المقترح الثالث :توصيف استراتيجيات تحقيق االستدامة المالية بالمنظمات غير الهادفة للربح و خطوات تنفيذها

 عناصر البحث :

 مفهوم االستدامة المالية بالمنظمات غير الهادفة للربح-1

 استراتيجيات تحقيق االستدامة المالية بالمنظمات غير الهادفة للربح-2

 خطوات تحقيق االستدامة المالية بالمنظمات غير الهادفة للربح-3

 نقاط القوة الواجب توافرها للمنظمات غير الهادفة للربح لتحقيق االستدامة المالية -4

 

4 

نظرا النفتاح االسواق العالمية و التطور التكتولوجي المستمر تزداد أهمية التسويق سواء  المقترح الرابع:

 لربحية أو غير الربحية . إذ يعتمد تطور المنظمات ونموها بل وبقاءها علي قدراتها التسويقية."للمنظمات ا

 عناصر البحث :

 . مكونات المزيج التسويقي في المنظمات غير الربحيةو مفهوم التسويق -1

 .مراحل تطور مفهوم التسويق وأهمية التسويق في المنظمات غير الربحية -2

 منظمات الغير هادفة للربحالشكل التسويقي لنماذج ال -3

 التحديات التسويقية التي تواجه المنظمات الغير هادفة للربح . -4

 مساهمات المنظمات الغير هادفة للربح فى المجتمع . -5



5 

"فرضت بعض المنظمات غير الهادفة للربح وجودها على الساحة المحلية والدولية علي  المقترح الخامس :

من الحكومات والمنظمات الدولية تعتمد عليها بشكل رئيسي في تقديم بعض حد سواء حتى أصبحت الكثير 

 الخدمات والبرامج في مناطق مختلفة من العالم". ناقش هذه العبارة موضحا:

 عناصر البحث :

 دولية المنظمات غير الهادفة للربح . .1

 نماذج من المنظمات المصرية الغير هادفة للربح . .2

 .الغير هادفة للربحنماذج من المنظمات الدولية  .3

 .شكل الموارد البشرية )نوع العمالة( لنماذج المنظمات الغير هادفة للربح .4
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 إدارة اإلنتاج والعمليات

 د. إيمان حجاج 

 د. عبله حجازى

1 

 البحث األول:

 تخطيط الطاقة اإلنتاجية

 مقدمة 
 تعريف الطاقة اإلنتاجية والمفاهيم المختلفة لها 

 اقة اإلنتاجيةمقاييس الط 
 المستويات المختلفة للطاقة اإلنتاجية 
 تخطيط الطاقة اإلنتاجية فى األجل الطويل 

  تطبيق مراحل تخطيط الطاقة اإلنتاجية فى األجل الطويل على فكرة إنشاء مصنع جديد "لتوشيبا
 العربى" فى بنى سويف لصناعة التكييفات لخدمة محافظات الصعيد

 خاتمة 
 المراجع



2 

 البحث الثانى:

 تطوير وتصميم السلع والخدمات

 مقدمة 
 مفهوم تطوير وتصميم السلع والخدمات 

 كيفية إستخدام تطوير وتصميم السلع والخدمات كسالح تنافسى 
 أنواع مشروعات التطوير 

 مراحل تطوير السلعة 
 مراحل تطوير الخدمة 

 األساليب المستخدمة فى تطوير السلع والخدمات 
 لسلعة ومراحل تطوير الخدمة على فكرة بحثية يختارها الباحثتطبيق مراحل تطوير  ا 

 الخاتمة 
 المراجع

3 

 البحث الثالث:

 تحديد تشكيلة السلع والخدمات "مزيج السلع والخدمات"

 مقدمة 
 تعريف مزيج المنتجات 
 مكونات مزيج المنتجات 
 هيكل مزيج المنتجات 

 رارات الخاصة بالمنتجاتاألدوات العلمية التى يمكن إستخدامها فى إتخاذ الق 
 ما هو مزيج المنتجات لمجموعة مصانع توشيبا العربى 

 هل هناك عمق أو إتساع أو إتساق فى مزيج منتجات هذه المصانع أم ال؟ 
 خاتمة 

 المراجع

4 

 البحث الرابع:

 تخطيط العمليات

 مقدمة 
 تعريف تخطيط العمليات 
 أهمية نشاط تخطيط العمليات 



 اعيةأنواع العمليات الصن 
 مدخالت ومخرجات نظام تخطيط العمليات 

 التصميمات المختلفة للعمليات 
 خصائص كل تصميم 

 ما هو تصميم العمليات المناسب لحفر قناة السويس الجديدة 
 خاتمة 

 المراجع

5 

 البحث الخامس:

 تخطيط التنظيم الداخلى للتسهيالت اإلنتاجية

 مقدمة 

 اجيةمفهوم التنظيم الداخلى للتسهيالت اإلنت 
 مستويات دراسة التنظيم الداخلى للتسهيالت اإلنتاجية 

 أنواع التنظيمات الداخلية للتسهيالت اإلنتاجية 
 مفهوم ومزايا وعيوب كل نوع من أنواع التنظيمات الداخلية للتسهيالت اإلنتاجية 

 ما هو التنظيم الداخلى المناسب لشركة قها للمربى والعصائر 
 الخاتمة 

 المراجع

 لتفكير النقدىا 6666 48

1 
 

 تم تسليمة من قبل الدكتور الي مركز التعليم المفتوح 2
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